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 بن موسى الرضا ادعيه امام علي

بسم الله الرحمن الرحیم
حاج  آقای  آیت الله  مرحوم  ربانی  عامل  درگذشت 
سّیدمحّمدباقر موحد ابطحی اصفهانی رحمة الله علیه 
را به بازماندگان آن مرحوم و خاندان محرتم ابطحی و 
به عموم ارادمتندان و مستفیدان از مقام علمی ایشان 
تسلیت عرض می کنم. این عامل بزرگوار، فقیهی جامع 
و متتّبع و متعّبد و از پرورش یافتگان مکتب علمی 
مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی 
اعلی الله مقامه و منشأ آثار و برکات متعدد بودند و 
فقدان ایشان موجب تأّسف آشنایان به مقامات علمی 
علّو  متعال  خداوند  از  است.  بزرگوار  آن  معنوی  و 
درجات و حرش با اولیائش را برای آن مرحوم مسألت 

می منایم. 
سّیدعلی خامنه ای  ۱۷ بهمن ۱۳۹۲  
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مقدمه 
ــاالنه از سوی وزارت فرهنگ  ــنواره بين المللی امام رضابه صورت س برگزاری جش

ــالمی در داخل و خارج از کشور به مناسبت ميالد با سعادت و سراسر نورعالم آل  ــاد اس و ارش
محمد  حضرت امام علی بن موسی الرضاو کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه و 

بزرگداشت حضرت شاهچراغدر دهه کرامت (از يکم تا يازدهم ذالقعده) از اين جهت اهميت مضاعف 
ــاله انديشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در يک کالم پديدآورندگان آثار فاخر رضوی  می يابد که همه س
ــيره و معارف رضوی را  با همکاری  ــق آثار فاخر و ارزنده زمينه ی ترويج بيش از پيش فرهنگ، س ــا خل ب
دستگاه ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمايت اقشار مختلف مردم و با پشتيبانی دولت محترم و عنايت 
ــيون فرهنگی مجلس و بويژه رهنمودهای  ــالمی، خصوصًا اعضاء محترم کميس ــورای اس مجلس محترم ش

مراجع عظام و علمای اعالم در يک فضای معنوی فراهم می نمايند.

الف: برنامه های موضوعی
آن  ــامل  ش ــا رض ــام  ام ــی  بين الملل ــنواره  جش در  ــده  ش ــف  تعري ــی  موضوع ــای  برنامه ه
ــه صــورت  ــو، ب ــازمانهای عض ــا و س ــتان ها، نهاده ــط اس ــه توس ــود ک ــی  می ش ــته از برنامه هاي دس
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــه می ش ــدگان پرداخت ــاب برگزي ــار و انتخ ــت آث ــوان و درياف ــار فراخ انتش
بخش های اين جشنواره به موضوعات علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سينمايی، مطبوعاتی، ديجيتالی و 

کودک ونوجوان اختصاص دارد. 

ب: امور بين الملل
برنامه های تعريف شده برای خارج از کشور در جشنواره بين المللی امام رضابا بهره گيری از ظرفيت 

ــمندان و دانشمندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک  علمی، فرهنگی انديش
آسمان امامت و واليت در اقصی نقاط جهان با رويکرد علمی، پژوهشی ، فرهنگی و هنری برگزار 

ــالمی،  اس ــات  ارتباط و  ــگ  فرهن ــازمان  س ــت  محوري ــا  ب بخــش  ــن  اي ــردد.  گ ــی  م
ــع جهانی  ــژه مجم ــور به وي ــارج از کش ــا خ ــط ب ــی مرتب ــای فرهنگ ــکاری نهاده هم

اهل البيت ،جامعئ المصطفی العالميئ می باشد.
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ج: برنامه های عمومی
سازماندهی برنامه های عمومی جشنواره بين المللی امام رضابا 

ايجاد فرصت های معنوی دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا 
در قالب جشــن های مردمی با مشارکت اقشار مختلف و با پيش بينی ۱۷ کارگروه 

ــکل های مردمی با نظارت شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت و با  از نهادها و تش
محوريت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و با همکاری ۳۰ دستگاه فرهنگی 

و مرتبط کشور به عنوان مجری عهده دار اين ساماندهی می باشند.

د: تکريم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی جامعه يکی از محورهای اصلی برنامه های روز پنجم 
ــور و در دهه کرامت می باشد که همه ساله در تمامی استانها برنامه ريزی و به  ذيقعده در تقويم فرهنگی کش
ــود و در  طی سال های اخير اين بزرگداشــت در چارچوب همايش و کنگره در  ــته می ش مورد اجرا گذاش

دستورکار سازمان اوقاف و امور خيريه کشور قرار گرفته است. 

ح: بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا
بزرگداشت قدمگاه های مسير هجرت حضرت امام رضا از شلمچه تا مرو از سوی تشکلهای مردمی 
ــارکت  ــد که با حضور و مش ــم ويژه از جمله برنامه هايی می باش با راه اندازی کاروان های نمادين و مراس

گسترده ی مردم در  استان های مسير هجرت و  قدمگاه ها نهادينه شده است. 

و: برنامه های ويژه
ــم به منظور بهره مندی از  ــال با برگزاری مراس ــاری نمودن ياد و نام امام رضادر طول س جاری و س
تعاليم و آموزه های رضوی با ايجاد فضای بانشاط معنوی در سطح جامعه از جمله برنامه های ساالنه اين 

جشنواره می باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان های کشور توسط ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و دستگاههای عضو به مرحله اجرا گذاشته می شود.

ز: برگزيدگان
ــايی پديد  ــنواره بين المللی امام رضا شناس ــتاوردهای مهم جش يکی از دس

آورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمينه فرهنگ رضوی می باشد که 
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در برنامه های مختلف و در استانهای مختلف از سوی هيأت داوران 
ــينمايی و مطبوعاتی،  ــی، فرهنگی، هنری، س ــته های علم هريک از رش

ــايی و نفرات اول تا  ديجيتالی و کودک و نوجوان آثار برگزيده منتخب شناس
ــناخته شده و طی مراسم  ــوم پديد آورنده هريک از اين آثار به عنوان برگزيده ش س

اختتاميه برنامه موضوعی هر يک از استان ها و دستگاه ها مورد تقدير قرا ر می گيرند.

ح: خادمان فرهنگ رضوی
يکی از برنامه های جشنواره بين المللی امام رضا  شناسايی و معرفی خادمان فرهنگ رضوی می باشد 
ــوی کميته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره ۱۶ چهره برجسته علمی، فرهنگی و  ــاالنه از س که س
ــور که دارای خدمات برجسته ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند  هنری در داخل و خارج از کش

انتخاب و با اهداء نشان جشنواره از آنان تجليل می گردد.

 ط: افتتاحيه و اختتاميه جشنواره بين المللی فرهنگی و  هنری امام رضا
جشنواره بين المللی امام رضا  در دهه کرامت همزمان با ميالد حضرت فاطمه معصومه (سالم اهللا عليها) 
ــتان کشور و سطح وسيعی از نقاط جهان، اختتاميه آن   ــهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در ۳۱ اس در ش
در شب ميالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا  با حضور مسئوالن عالی رتبه، اقشار مختلف، 
ــهد مقدس به کار  ــنواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوی در مش برگزيدگان جش

خود پايان می دهد.

ی: انتشارات : 
يکی از برنامه های مستمر بنياد بين المللی امام رضا  انتشار محصوالت پژوهشی جشنواره بين المللی 
امام رضا  می باشد.کتاب حاضر منبع ارزشمندی برای تامين نياز پژوهشگران به شمار می رود که به 

ــفارش اين بنياد توسط عالم برجسته، فقيد سعيد، مرحوم حضرت آيت اهللا موحد ابطحی اصفهانی  س
ــده و با نظارت فاضل  ــاب آقای عدنان الجوردی ترجمه گردي ــط مترجم توانا جن تاليف و توس

ــيدمصطفی ميرلوحی و اهتمام جناب  ــالم والمسلمين جناب س ارجمند حضرت حجت االس
آقای دکتر علی سروری مجد به مرحله انتشار رسيد.

بنياد بين المللی فرهنگی و هنری امام رضا
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مقدمة مترجم
سپاس بی کران و شکر فراوان خداوندی را سزاست که بر اين بندة کمترين منت نهاد 

و توفيق انجام خدمتی بسيار ناچيز به آستان ملک پاسبان سلطان سرير ارتضا حضرت علی  بن 
 موسی  الرضا عليه آالف التحيئ و الثناء را عطا فرمود. خداوندی که گنج های رحمت خويش را بر بندگان 

ارزانی داشت و کليد آن ها را به صورت دعا در اختيار آنان گذاشت.
ــالم و درود و رحمت خداوند بر محمد مصطفی و اهل بيت گراميش باد که آنان را چراغی فروزان در  و س
ــوت و حلقة اتصال خاليق به عالم ملکوت ساخت، وجودات مبارکی که واسطة  ــتان تاريک عالم ناس شبس
فيض الهی به بندگان و دستاويز مستحکم مردمان برای رسيدن به قرب الهی و رهبران ايشان برای سير در 
ــيوا و رسايشان آئين سخن گفتن با خدا را به ما آموختند و  ــانی هستند. آنان که با بيان ش طريق کمال انس

شعلة توحيد و بندگی را در دل ها افروختند.
کتابی که پيش رو داريد مجموعه ای است از أدعية زاکية وجود مقدس هشتمين اختر تابناک آسمان واليت 
و امامت حضرت علی  بن  موسی  الرضا عليه آالف التحيئ و الثناء که به نام "صحيفه رضويه جامعه" به زيور 
طبع آراسته شده، و توفيق الهی نصيب اين حقير شده است تا ترجمه فارسی آن را به خوانندگان گرامی اين 
أدعيه ارائه دهم. اميد است که شيعيان و محبان اهل بيت  از اين گنج شايگان بهره مند شده و نکهت و 

شميم اين أدعيه روح عاشق آنان را به نسيم کالم روح پرور رضوی بنوازد.
دربارة ترجمة حاضر الزم است نکاتی چند مورد توجه قرار گيرد:

ــت، اگر غير  ــان پايين تر از کالم خالق و فوق کالم مخلوق اس ۱ـ ترجمة دقيق کالم اهل بيت  که سخنش
ممکن نباشد قطعًا امری است بس دشوار و مترجم به هر درجه ای از درک و فهم کالم و قدرت بيان و قلم 
رسيده باشد باز نمی تواند دقايق کالم حضرات معصومين را به طور کامل به زبان ديگر برگرداند، به 

ويژه آن که اين کالم در خطاب به خداوند و در مقام نيايش های عارفانه با ذات باری تعالی باشد:
ــک روزه ای ــمت ي ــد گنجد قس چن ــوزه ای  ــر را در ک ــزی بح ــر بري گ

ــته ام پيش  ــی که در ترجمة اين أدعيه به کار بس ــعی و تالش بنابراين حقير با تمام س
ــاحت  ــه نقايص فراوان اين ترجمه معترفم و از لطف و کرم س ــر چيز ب از ه

مقدس رضوی عاجزانه می خواهم که اين کار ناچيز را به ديدة 
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اغماض نگريسته و آن را از اين بندة کمترين پذيرا باشند که ران ملخی 
ــبزی است تحفه درويش. اســت تقديم به آستان سليمان عشق و برگ س

ــد  ــفانه در متن عربی اذکار و ادعيه ای که جهت ترجمه به حقير ارائه ش ۲ـ متأس
اشتباهات نسبتًا زيادی در رعايت قواعد نحوی در اعراب گذاری برخی کلمات، عدم 

رعايت قواعد امالء عربی در نگارش برخی الفاظ و حتی اغالط کمی در تشخيص خود واژگان 
از نسخة خطی وجود داشت که حتی  اإلمکان کوشيدم اين اشتباهات برطرف شود. البته برخی از 

موارد اندک، به سبب اينکه مستلزم تغيير نسبتا زيادی در متن نسخه خطی بود و يا مورد موافقت مؤلف 
محترم قرار نگرفت، به همان شکل قبلی آمد و حقير توضيحات خويش را در آن موارد در پاورقی آوردم. 
همچنين پاراگراف بندی متن أدعيه در مواردی دارای اشکال بود که بحمداهللا اصالح الزم صورت گرفت.

۳ـ از آنجا که متأسفانه در ترجمة برخی از واژگان بعضًا دقت کمتری صورت می گيرد و کم کم ترجمة غير 
دقيق آن ها به زبان فارسی در متون مختلف به همان شکل غلط رواج پيدا می کند و يا برخی از معادل ها به 
تدريج در قلمرو ادبيات فارسی منسوخ شده و يا در اثر کثرت تکرار نمی توانند مفهوم دقيق کلمة عربی را 
ــازند، در ترجمة حاضر کوشــش شد که برای برخی از اين واژگان در پاورقی  آن چنان که بايد منعکس س
توضيحات تکميلی آورده شود تا خوانندگان فرهيخته اين اثر به دقايق کالم حضرت توجه بيشتری پيدا کنند.

ــاحت مقدس پروردگار کالمی اســت  ۴ـ بی گمان کالم حضرات معصومين  به ويژه در مقام نيايش با س
برآمده از قرآن کريم و وحی الهی؛ چرا که خود قرآن ناطق و مجسمند و سراسر وجودشان با قرآن سرشته 
و بيان گهربارشان با کالم حق آميخته است. در أدعيه رضوی نيز عالوه بر استشهاد فراوان حضرت به موارد 
به آيات قرآن کريم، بسياری از سخنان حضرت يافت می شود که از قرآن اقتباس شده اند، که حقير در حد 

توان و بضاعت مزجاة خويش کوشيده ام اين اقتباسات را در پاورقی تذکر دهم.
در پايان بر خود الزم می دانم ضمن سپاس مجدد از توفيقات حضرت حق، به مقتضای "من لم يشکر المخلوق لم 
يشکر الخالق" نهايت تشکر و امتنان خويش را نسبت به تمام عزيزانی که در چاپ و نشر اين مجموعه دعا و ترجمة 
آن همت گماشته اند ابراز نمايم. توفيقات روزافزون اين عزيزان را در راه گسترش معارف اهل بيت  از درگاه 
ايزد منان خواستارم. همچنين از خوانندگان فرهيخته و ارجمند اين اثر رجاء واثق دارم که هرگونه نقص، 

اشتباه و انتقاد نسبت به آن را به نشانی ناشر ارسال دارند تا إن شاء اهللا در چاپ های بعدی اصالح شود.
و من اهللا التوفيق و عليه التکالن
سّيد عدنان الجوردی  
۵ شوال المکرم ۱۴۳۳ هجری قمری 
برابر با ۲ شهريور ۱۳۹۱ هجری شمسی
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مقدمه ناظر ترجمه:

و الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة اهللا 
علی اعدائهم اجمعین.

ــال های اخير، جشنواره بين المللی امام رضا  و خدام ارجمند و  ــاکريم که در اين س خدای متعال را ش
مخلص آن را بيش از پيش به استفاده از معارف ناب رضوی رهنمون شد و عالوه بر فوائد علمی، تحقيقاتی 
ــيله اساتيد و محققان در اين جريان حاصل شد؛ که به غنای اين جشنواره  و همايش های۱ تخصصی به وس
ــيد محمد باقر  ــمند افزود. برکاتی از مجموعه آثار محقق عاليقدر فقيه جامع حضرت آية اهللا حاج س ارزش

موحد ابطحی اصفهانی به اين جشنواره رسيد که اشاره خيلی کوتاه به آن ضروری می نمايد.
ــاوی مجموعه ادعيه امام رضا  بوده که در  ــن عالم محقق « صحيفه رضويه جامعه» ح ــات اي    از تأليف
فرايند خدمات اين جشنواره به زبان های فارسی، انگليسی و اردو ترجمه و در اختيار هزاران عاشق معارف 
ــاگردان ممتاز عالمه  ــرار گرفت، و نيز مجموعه عظيم عوالم العلوم که تأليف عالمه بحرانی از ش رضــوی ق

مجلسی(رحمهما اهللا) است؛ به وسيله اين عالم ربانی تحقيق، احياء و تکميل شده است.  
ــای دکتر عدنان  ــت مترجم ارجمند جناب آق ــنواره معنوی با هم ــتا خدمتگزاران اين جش ــن راس    در اي
الجوردی، «صحيفه رضويه جامعه» را با ترجمه خوب و روان و چاپ پاکيزه به حضور ايرانيان و پارسی 

زبانان عاشق اهل البيت  تقديم کردند که در اينجا شايسته بود از همه آنها تشکر و قدردانی شود، 
نيز جا دارد در اين شب شهادت امام رووف حضرت امام علی بن موسی الرضا  تقديری کنيم 

از روح پر فتوح حضرت آية اهللا حاج سيد محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی که با زحمات 
طوالنی ده ها ساله شان در حوزه علميه قم آثار بی نظيری را از اهل البيت  تدوين و 

۱. از جمله همايش «صحيه رضويه جامعه» که با حضور آن عالم ربانی در دانشگاه 
امام صادق  در سال ۱۳۹۱ و در محضر دوست ديرينشان فقيه مجاهد 

حضرت آيت اهللا مهدوی کنی برگزار شد. 
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ــا احيا کردند که اين نمونه «صحيفه رضويه جامعه» يکی از صدها  ي
خدمات اين مرد الهی است. عاش سعيدا و مات سعيدا

والسالم علی عباداهللا الصالحين
سيد مصطفی ميرلوحی
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الّرضا َ َ بن مو  ٰ َ الُة  الصَّ
ْیـَت ِبـِه َمـْن  ـِذي اْرَتَضْیَتـُه، َو َرضَّ َ الرضـا الَّ ِّ ْبـِن ُمـو ِ

َ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  َاللَّ
ِشْئَت ِمْن َخْلِقَك ،

َ َخْلِقـَك، َو َقاِئمـًا ِبَأْمـِرَك، َو َناِصـرًا ِلِدیِنـَك، َو  َ ـًة  َّ ُ ُھـمَّ َو َکَمـا َجَعْلَتـُه  اللَّ
َ ِعَباِدَك ، َ َشاِھدًا 

ْکَمِة َو اْملَْوِعَظِة  ِ
ْ ـرِّ َو اْلَعَالِنَیِة َو َدَعا ِإَىل َسـِبیِلَك ِبا ْم ِيف السِّ َو َکَما َنَصَ َهلُ

ََسَنِة َفَصلِّ َعَلْیِه ْ ا
َك َجَواٌد  ِتَك ِمْن َخْلِقَك، ِإنَّ َ َأَحٍد ِمْن َأْوِلَیاِئَك َو ِخَريَ َ ْیَت  َأْفَضَل َما َصلَّ

مي. رَکِ
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« درود و صلوات۱ خاص بر علی بن موسی الرضا»
ــی الرضا درود و رحمت فرست، آن کس که او را به رضا و خشنودی خود  خداوندا بر علی  بن موس

ــتی راضی گرداندی، خدايا  ــطه وجود مبارکش هر فردی از مخلوقاتت را که خواس برگزيدی و به واس
همان  گونه که او را حجتی بر آفريدگانت قرار دادی و او را عهده دار انجام امر (واليت) تو و ياور دينت 
و شاهد و گواهی بر بندگانت قرار دادی، و همان  گونه که او در پنهان و آشکار برای بندگانت دلسوزی 
ــوی راه تو خواند۲، پس بر او درود  ــود و با حکمت و پند و اندرز نيکو (آنان را) به س ــی نم و خيرخواه
ــردی از اولياء و برگزيدگان از خلقت  ــا برترين و نيکوترين درود و رحمتی که بر ف و رحمت فرســت ب

فرستادی، به راستی که تو بخشنده و بزرگواری۳.

ــت و در لغت به معنای مطلق دعاست، اما در اصطالح  ــم مصدری برای فعل «َصّلی ُيَصّلي» اس ۱ . واژه «الصالة» در زبان عربی اس
متون دينی گاهی به معنای نماز و گاهی به معنای درود و ثنای جميل همراه با عطوفت و گرايش قلبی است، و در اين حالت با 
ــی باشد به گونه های مختلفی جلوه گر  ــب اينکه از جانب چه کس حرف «علی» به کار می رود. اين عطوفت و گرايش قلبی به حس
ــد به صورت رحمت و اگر از جانب مالئکه باشد به شکل استغفار و اگر  ــود، بدين ترتيب که اگر از جانب خداوند متعال باش می ش
از جانب مردم باشد به معنای دعا (برای علو درجات) است. و چون در متن حاضر اين صلوات از جانب خداست به معنای «درود 

و رحمت» ترجمه شد.
ــت از آيه ۱۲۵ سورة نحل ﴿اْدُع ِإىل  َسِبيِل َربَِّك  ــنِة» در متن دعا اقتباسی اس ــبيِلَک بِاِحلکَمِة و املوِعظِة احلَس ۲ . تعبير «َدعا إَلی َس

بِاْحلِْكَمِة َو املَْْوِعَظِة اْحلََسَنِة َو جاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسن... ﴾
ــرف و فضائل و کماالت را در خود جمع نموده است، که  ــت که تمام انواع خير و ش ــی اس ۳ . واژه «کريم» در اصل به معنای کس
در نتيجه اعمال و رفتار چنين شخصی نيز اعمال و رفتارهای پسنديده و ستودنی است. متاسفانه در فارسی معادل دقيقی برای 

اين واژه وجود ندارد و از باب ضرورت در اين متن به «بزرگوار» ترجمه شده است.
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 «۱»   

، والصالة  می سب اهللاَّ و أدعیته  يف 
  النّيب وآله 

حانه  فی التسبیح هللا    ۱  

ْکَمِته، َوَوَضَع  ِ َن ما َخَلَقِ  َ ْدَرِته، َوَاْ ُ ْلَقِ  َ ْ اَن َمْن َخَلَق ا ْ ُس
ْعـُنيِ َوما  اَن َمْن َیْعـَملُ خاِئَنَة اْالَ ْ ُکلَّ َشـْي ٍء ِمْنـُه َمْوِضَعـُه ِبِعْلِمه، ُسـ

میُع اْلَبصُري. ُدوُر، َوَلْیَس َکِمْثِلِه َشْي ٌء، َوُھَو السَّ ِفـی الصُّ ْ ُ

فی التسبیح هللاَّ  فی الیوم    ۲  
اارش، والحادي ر من الر

یاِه اَن خاِلِق اْملِ ْ ْلَمِة، ُس اَن خاِلِق الظُّ ْ وِر، ُس اَن خاِلِق النُّ ْ ُس
َرضَني اَن خاِلِق اْالَ ْ ماواِت، ُس اَن خاِلِق السَّ ْ ُس



۲۱

 بن موسى الرضا ادعيه امام علي  |

بخش اول
نيايش حضرت  در مورد تسبيح خداوند و ستايش او و درود 

 و صلوات بر پيامبر و خاندانش

نيايش اول:
نيايش آن حضرت  در باب تسبيح و تنزيه خداوند سبحان

پاک و منزه است (و از هر نقصی مبّرا می دانم)۱ آن که آفرينش را با قدرتش آفريد، و آن چه 
را که آفريد با حکمتش استوار و متقن ساخت و با علم و داناييش هر چيزی از آفرينش 
را در جايگاه خود نشاند. پاک و منزه است آن که خيانت چشمان را می شناسد و آن چه 

سينه ها پنهان می دارد را می داند۲، چيزی همانند او نيست و او بسيار شنوا و بيناست۳.

نيايش دوم:
نيايش آن حضرت  در بارة تسبيح خداوند  در روز دهم و يازدهم هر ماه

پاک و منزه است آفريدگار نور و روشنی، پاک و منزه است آفريدگار ظلمت و تاريکی.
از هر نقصی منزه است خالق آب ها، از هر نقصی منزه است خالق آسمان ها، از هر نقصی 

منزه است خالق زمين ها.
ــبيح، و معموال به صورت مفعول مطلقی به کار می رود که  ــت برای مصدر تس ــبحان علم جنس اس ۱ . واژه س
جانشين فعل مضارع يا امر است. به عنوان مثال در عبارت «ُسبحاَن َربِّی الَعظيِم و ِبَحمِده»، «سبحان» به معنای 
ــوَن َو ِحَني ُتْصِبُحوَن﴾، «سبحان» به معنای «َسبِّحوا» می باشد. در  ــبِّح» است و در آيه ﴿َفُسْبحاَن اِهللا ِحَني متُُْس «ُاَس
ــت، اما از آنجا که  ــد اين کلمه به معنای مضارع يعنی «تنزيه می کنم» و «مبّرا می دانم» اس اين جا به نظر می رس
بندة واصل به مقام فنا در هنگام تسبيح خود را نمی بيند به جای گفتن کلمة «ُاَسبِّح» که تسبيح و تنزيه را با آن 
کلمه به خود نسبت دهد از کلمة «سبحان» استفاده شده که تسبيح و تنزيه در آن به فاعل نسبت داده نمی شود 
و به همين جهت در فارسی نيز می توان ترکيب «سبحان اهللا» را به صورت «خداوند پاک و منزه است» ترجمه 

نمود، يا گاهی با توجه به اصل به صورت فعل مضارع يا امر معنا کرد.
ــت که بدون هيچ تغييری در متن  ــوره غافر اس ُدوُر﴾ آيه ۱۹ از س ۲ . عبارت ﴿َيْعَلُم خاِئَنَة األَْْعُنيِ َو ما ُختِْفي الصُّ

دعا به  کار رفته است.
ــده  ــوری اقتباس ش ــوره ش ــِميُع الَْبِصُري﴾ بدون تغيير از پايان آيه ۱۱ س ــيْ ٌء َو ُهَو السَّ ۳ . عبارت ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َش

است.
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َیاِة َواْملَْوِت ْ اَن خاِلِق ا ْ باِت، ُس یاِح َوالنَّ اَن خاِلِق الرِّ ْ ُس
. ِ َْم ِ ِ َو اَن اهللاَّ ْ ٰی َواْلَفَلواِت، ُس َ َّ اَن خاِلِق ال ْ ُس

فی التسبیح والتحمید    ۳  
بروايه عن يوشع

ّتي أنعم اهللا  ي الحقوق ال فمن أحبّ أن يكتال بالمكيال األوفى وأن يؤدّ
بها عليه فليقل في كلّ يوم:

، َوال ِالـَه ِاالَّ  ِ َْبغـي ِهللاَّ َ ِ َکمـا  َْمـُد ِهللاَّ ْ ، َوا ِ َْبغـي ِهللاَّ َ ِ َکمـا  اَن اهللاَّ ْ ُسـ
َة ِاّال  ] َوالَحـْوَل َوال ُقوَّ ِ َْبغي ِهللاَّ َ ُ َاْکَربُ َکما  ِ [َواهللاَّ َْبغـي ِهللاَّ َ ُ َکمـا  اهللاَّ

يِّ ِيبِّ اْلَعَرِيبِّ اْهلاِمشِ ِتِه، النَّ ٍد َو َاْھِل یَبْ َمَّ ُ  َ  ُ ، َوَصلَّی اهللاَّ ِ ِباهللاَّ
. ُ ّیَني َحّىت َیْرَضی اهللاَّ ِ َ َجخیِع اْملُْرَسلَني َوالنَّ  ُ َوَصلَّی اهللاَّ

 
 َّفی التحمید هللا    ۴  

باإلسناد عن الرضا، عن آبائه عن عليّ ، قال: كان رسول اهللا 
ه قال: صلى اهللا عليه وآله إذا أتاه أمر يسرّ
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پاک و منزه است آفرينندة بادها و گياهان، پاک و منزه است آفريننده زندگی و مرگ، پاک 
و منزه است آفريننده زمين و صحراها و دشت ها.

ساحت خداوند را (از هرگونه عيب و نقصی) مبّرا می دانم و به سپاس و ستايش او (مشغولم).
نيايش سوم: 

نيايش حضرت  در مورد تسبيح خداوند و حمد و ثنای او به روايت 
حضرتش  از يوشع

ثوابش  کامل تر  پيمانه  با  دارد  دوست  که  هر  که:)  شده  روايت    رضا  امام  (از 
بايد  آورد  جا  به   را  فرموده  انعام  او  به  خداوند  که  (چيزهايی)  حقوق  و  شود  داده 

بگويد: را)  ذکر  (اين  روز  هر 
خداوند متعال (از هرگونه عيب و نقصی) پاک و منزه است چنان که برای او شايسته است، و 
سپاس و ستايش۱ برای خداوند است آن چنان که سزاوار اوست، و هيچ معبودی جز خداوند 
نيست آن چنان که شايستة (مقام وحدانيت) اوست و خدا بزرگ تر است (از آن چه که به وصف 
درآيد) چنان که او را می شايد، و هيچ نيرو و قدرتی نيست مگر به (اراده و کمک) خداوند.

و درود و رحمت خدا بر محمد  و اهل بيتش  باد، پيامبر عربی هاشمی، و درود و رحمت 
خداوند بر تمام فرستادگان الهی و پيامبران تا آن جا که خداوند (از آن درود) خشنود شود.

نيايش چهارم: 
نيايش حضرت  دربارة ستايش خداوند جل جالله

روايت    علی  از    بزرگوارش  پدران  از    رضا  امام  از  ــند  س ذکر  با 
ايشان  که  می آمد  پيش  امری  برايشان  گاه  هر    خدا  رسول  فرمودند:  که  شده 

می فرمودند: می کرد  خوش حال  را 

ــت که به سبب احسان و  ــت و تعظيم اس ۱ . واژة «حمد» در زبان عربی به معنای ثنای جميل به قصد بزرگداش
ــتايش ممدوح به خاطر  ــخص ممدوح يا صفات نيک اختياری او صورت می گيرد، در حالی  که مدح س نيکی ش
ــان و نيکی به کار می رود،  ــکر فقط در مقابل احس ــک اختياری و غير اختياری را در بر می گيرد و ش ــات ني صف
ــات نيک اختياری و  ــتايش ممدوح بر صف ــت. در واقع س ــکر» اس ــذا کلمة «حمد» اخص از مدح و اعم از «ش ل
سپاس گزاری از او به سبب احسان و تفضلش را «حمد» می گويند. لذا در اين جا به سپاس و ستايش ترجمه شد.
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اُت ِ ا ْعَمِتِه َتِمتُّ الصَّ ِ الَِّذی نِبِ َْمُد ِهللاَّ ْ ا
َ ُکلِّ حاٍل. َ  ِ َْمُد ِهللاَّ ْ وإذا أتاه أمر یکرھه، قال: ا

 
مد اهللاَّ الی وشكره  فی المناجاة   ۵  

اِزِل اْلَبالِء،  َ َ َمـَردِّ  َْمُد  ْ حـِمي، الّلُھمَّ َلَك ا ْمحِن الرَّ ِبْسـِم اّهللاِ الرَّ
ُسـُبوِغ  اِىل  َ َو ـْألواِء،  الَّ اِئـِب  َ َوَکْشـِف  اِء،  ـرَّ الضَّ ـاِت  َوُمِلمَّ
ُْموِد َبالِئَك  َ َ َھِىنِء َعطاِئَك، َو َْمُد َربِّ  ْ ْعمـاِء، َوَلَك ا النَّ

َوَجلیِل آالِئَك
اْلَغِزیـِر،  َك  َوَخـْريِ اْلَکثـِري،  ِاْحسـاِنَك   َ َْمـُد  ْ ا َوَلـَك 
 َ َ َْمـُد َیـا َربِّ  ْ َوَتْکلیِفـَك اْلَیسـَري َوَدْفِعـَك اْلَعسـَري، َوَلـَك ا
ُمْثِقـَل  ـَك  َوَحطِّ ْجـِر،  اْالَ واِفـَر  َوِاْعطاِئـَك  ـکِر  الشُّ َقِلیـَل  َتْثمـِريَك 
َْسھیِلَك  ْصِر، َو اْلِوْزِر، َوَقُبوِلَك ضیَق اْلُعْذِر َوَوْضِعَك باِھَظ اْالِ

ْمِر َمْوِضَع اْلَوْعِر، َوَمْنِعَك َمْقَطَع اْالَ
َوَدْفـِع  اْملَْعـُروِف،  َوواِفـِر  اْملَْصـُروِف،  اْلَبـالِء   َ َ َْمـُد  ْ َوَلـَك ا

وِف، َوِاْذالِل اْلَعُسوِف، ُ َ اْل
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ــتايش برای خداوندی است که به واسطة نعمتش کارهای صالح و شايسته به  ــپاس و س س
انجام می رسد.

و هرگاه امری پيش می آمد که ايشان از آن کراهت داشتند می فرمودند: سپاس و ستايش 
بر هر وضع و حالی مخصوص خداست.

نيايش پنجم: نيايش حضرت  در مناجات الهی با حمد و ثنای 
خداوند تعالی و سپاسگزاری از او

ــپاس و ستايش مخصوص توست به  ــايندة بسيار مهربان، خداوندا س به نام خداوند بخش
ــارت ها و زيان های وارد  خاطر برگرداندن (و برطرف کردن) بالهای در حال نزول و خس
شده، و برطرف ساختن مصائب و گرفتاری ها و پی درپی بودن گسترش نعمت ها، و سپاس 
ــتايش فقط برای توســتـ  ای پروردگار (و صاحب اختيار) من۱ـ  به سبب بخشش  و س

گوارايت و آزمايش نيکو و پسنديده ات و نعمت های با شکوه و عظيمت.
ــپاس و ستايش فقط برای توســت به خاطر احسان زيادت، و خير فراوانت، و اينکه  و س
(بندگان را) به کار آسان مکلف ساختی۲ و سختی را (از آنان) دور نمودی. و سپاس و ستايش 
ــبب اين که شکرگزاری  مخصوص توســتـ  ای پروردگار (و صاحب اختيار) منـ  به س
اندک را پرثمر ساختی و اجر فراوان بخشيدی، و بار سنگين را (از دوش من) برداشتی، و 
(سختی و) تنگنای عذر و پوزشم را پذيرفتی و تعهد سنگين را (از من) برداشتی، و موقعيت 
ــتگی کارها و امور مانع شدی. ــاختی، و از گسس ــوار و ناهموار را (برايم) هموار س دش

و سپاس و ستايش تنها برای توست به خاطر بالی گردانده شده (و برطرف شده) و احسان 
ــناک، و رام نمودن شتر (نفس يا طريق) چموش و  ــيار، و دفع کردن (امور) ترس و نيکی بس
۱ . واژة «رب» در لغت عرب به معانی مختلفی همچون خالق و آفريننده، سيد و سرور، صاحب و مالک، مصلح 
و تربيت  کننده، سرپرست و قيم و مدبر امور کاربرد دارد، و به نظر می رسد که قدر جامع اين معانی: سرپرست 
ــيدن به شیء يا شخص مورد سرپرستی خويش و  ــت که در جهت پروراندن و کمال بخش و صاحب  اختياری اس
ــتی در مورد انسان ها عمدتًا به تربيت و پرورش آن ها  ــد، و از آن جا که غايت اين سرپرس رفع نقايص آن می کوش

برمی شود، لذا در ترجمة حاضر به «پروردگار و صاحب  اختيار» ترجمه شد.
ــَري»، «َتثِمِريَک َقليَل الُشکِر» تا تعبير «َمنِعَک َمقَطَع اَالمِر» مصدر  ــَري» و «َدفِعَک الَعِس ۲ . در عبارت «َتکليِفَک الَيِس
به فاعل اضافه شده و مفعول به را نصب داده است، ترجمة دقيق تحت اللفظی اين تعابير بدين گونه است: مکلف 
ساختنت آسان را، و دفع نمودنت سختی را، و ....، اما به جهت ثقل اين عبارات در فارسی سعی شد اين عبارات 

به صورت ترکيب «أن يفعل» که معادل مصدر است، ترجمه شود تا عبارات روان تر و مفهوم تر شود.
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ِوَیـِة  ْ َوَ فیـِف،  ْ َّ ال ِة  َ ْ َوَکـ ْکلیـِف،  التَّ ـِة  ِقلَّ  َ َْمـُد  ْ ا َوَلـَك   
اِلـَك، َوَدواِم  ْ َ َسـَعِة ِا َْمُد  ْ عیِف، َوِاغاَثِة اللَّھیِف  َوَلَك ا الضَّ
اِلَك، َوَلَك  َ اىل  َ اِلـَك َوَمحیِد ِفعاِلـَك، َو ْ ِاْفضاِلـَك، َوَصْرِف ِا
اْلَعـذاِب،  ُمغاَفَصـِة  ِك  ْ َوَ اْلِعقـاِب،  ُمعاَجَلـِة  َتْأخـِري   َ َْمـُد  ْ ا
اُب. اُن اْلَوھَّ َك اْملَنَّ اِب، ِانَّ َّ َْسھیِل ُطُرِق اْملَاِب، َو ِاْنزاِل َغْیِث ال َو

فی المناجاة بالحمدهللاَّ  وشكره   ۶  
حال اة

َة ىل ِاْن َعَصْیُتـَك، َو ال ُصْنَع ىل  َّ ُ َْمـُد ِاْن َاَطْعُتـَك، َو ال  ْ َلـَك ا
َوال ِلَغْريی ىف ِاْحساِنَك، َوال ُعْذَر ىل ِاْن َاَسْأُت

َمشـاِرِق  ىف  ِملَـْن  ِاْغِفـْر  رَکُمي،  یـا  َفِمْنـَك،  َحَسـَنٍة  ِمـْن  َاصانَبـی  مـا 
ا، ِمَن اْملُْؤِمنَني َواْملُْؤِمناِت. ِ ْرِض َوَمغاِر اْالَ

 
فی المناجاة لب ارج   ۷  

ُروَك  ِھُلوَك، َوَقـدَّ َ َ ِاهلـی َبـَدْت ُقْدَرُتـَك َوَملْ َتْبـُد َھْیَئـٌة(۱) َلـَك، 
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ــبب کم بودن تکاليف و واجبات، و  ــپاس و ستايش فقط سزاوار توست به س گمراه۱. و س
زياد بودن تخفيف و سبکی (بر بندگان) و تقويت کردن ضعيف، و کمک کردن به محزون و 

دردمند.
ــترش و طوالنی بودن مهلت دادنت، و  ــتايش تنها برای توست به خاطر گس ــپاس و س و س
ــتودنيت، و  ــتمرار تفضل و نعمت دادنت، و برطرف کردن قحطی و بی برکتی، و اعمال س اس
ــتايش فقط برای توست به جهت عقب انداختن  ــپاس و س پی در پی بودن نعمت هايت. و س
مجازات، و به يک باره عذاب نفرستادن و آسان نمودن راه های بازگشت، و فرو فرستادن 

باران ابرها، به يقين تو بسيار نعمت دهنده و بخشنده ای.
نيايش ششم:

در مناجا ت حضرت  با خداوند از طريق ستايش خدا و سپاس گزاری 
از او در حال سجده

حمد و ستايش تنها برای توست اگر تو را اطاعت کنم، و هيچ حجت و دليلی ندارم اگر تو 
را نافرمانی کنم، و در نيکی و احسانت هيچ کاری (و دخالتی) از طرف من يا غيرم انجام 

نشده است، و هيچ عذری ندارم اگر بدی کنم.
هر حسنه و خوبی که به من می رسد از توست۲، ای کريم (و بزرگوار) بيامرز هر مرد و زن 

با ايمانی را که در نواحی مشرق و مغرب زمين است.
دعای هفتم: نيايش حضرت  در مناجات ايشان برای طلب گشايش

بارالها قدرتت آشکار شد ولی هيئت و صورتی مادی۳ از تو ظاهر نشد، لذا نسبت به تو به 
ره نادانی رفتند و تو را (با اوهام خويش) اندازه گرفتند، در حالی که قدر و اندازه (بر حق 

۱ .در واژة «الَعُسوِف» در عبارت «ِاذالِل الَعُسوِف» استعارة مصّرحه صورت گرفته است، بدين ترتيب که حضرت 
ــير حرکت او را به شتر چموشی که از مسير اصلی منحرف می شود، و در  ــان يا طريق و مس رضا  نفس انس
ــبيه فرموده اند و سپس از باب استعاره، مشبه به را به صراحت به  جای مشبه  ــوف می گويند، تش عربی به آن َعُس

به کار برده اند، و کلمة اِذالل (به معنای رام نمودن) را به عنوان قرينه برای اين استعاره استعمال کرده اند.
۲. عبارت «ما َاصاَبين ِمن َحَسنة َفِمنَک» اشاره دارد به آية ﴿ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهللا﴾ (سورة نساء، آية ۷۹)

ــت» آمده است که در اين صورت معنای  ــخ به جای کلمة «َهيَئة» واژة «واِهية» به معنای «سس ۳ . در برخی نس
عبارت چنين است: «ولی سستی و ضعفی از تو به ظهور نرسيد».
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ُھوَك  َفَاَنا َبـِریٌء ــ یـا ِاهلی ــ  ِمـَن الَّذیَن  َ َغـْريِ مـا ِبـه َشـبَّ ْقدیـُر  َوالتَّ
ْشـبیِه َطَلُبـوَك، َلْیـَس َکِمْثِلـَك َشـْي ٌء، َوَلـْن ُیْدِرُکـوَك، ظاِھـُر  ِبالتَّ
ـْم َعَلْیَك َلـْو َعَرُفـوَك، َوىف َخْلِقـَك یا ِاهلی  ُ ْ ِمـْن ِنْعَمِتـَك َدهلَّ ِ ِ َمْنُدوَحٌة َاْن َیَتناَوُلوَك،مـا 
ُذوا َبْعَض ایاِتَك َرّبًا  َ َّ ْلِقَك، َفِمْن َمثَّ َملْ َیْعِرُفوَك، َوا َ ُھوَك ِ َبْل َشبَّ
ُھوَن  ا ِبِه اْملَُشـبِّ ْسـَت َعمَّ دَّ َ َفِبذِلـَك َوَصُفوَك، َفَتعاَلْیَت یا ِاهلی، َوَ
ِْي اْلِعظاِم  ُ َنَعُتوَك،  یا سـاِمَع ُکلِّ َصْوٍت، َویا سـاِبَق ُکلِّ َفْوٍت، یا 
ٍد،  َمَّ ُ ـٍد وآِل  َمَّ ُ  َ َوِھـَي َرمٌمي، َوُمْنِشـَئھا َبْعـَد اْملَْوِت، َصـلِّ 
ـَك  ِانَّ اْملُْؤِمنـَني،  میـِع  َ ِ َو  َرجـًا   ْ َ َو َفَرجـًا   ٍّ َ ُکلِّ  ِمـْن  ىل  َواْجَعـْل 

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر.

فی المناجاة ناء اهللا تشفعًا    ۸  
ول الدعاء  بالنّىب وآله

ِعْلمـی  َمـَع  ِاَلْیـَك،  َیـدی  َمـَدْدُت  و  َیَدْیـَك،  َبـْنيَ  َوَقْفـُت  ِاهلـی 
ِبَتْفریطی ىف ِعباَدِتَك، َوِاْمهاِىل ِلَکثٍري ِمْن طاَعِتَك، 
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و شايسته تو) برخالف آن چيزی بود که تو را به آن تشبيه کردند.۱
ــيدن به تو بودند بيزارم (و برائت  ــبيه در پی رس ــانی که با تش پس ای معبودم، من از کس
می جويم). هيچ چيزی همانند تو نيســت و آنان هرگز تو را درک نخواهند کرد. نعمت های 
آشکارت در وجودشان آنان را به سوی تو راهنمايی می کرد اگر تو را می شناختند (يا در 
ــناختت بودند) و در آفرينش و خلقتتـ  ای معبود منـ  (به اندازه کافی) راه حل و  پی ش
وسيله  (و حجت) وجود دارد برای اين که به تو برسند. اما آنان تو را به آفريده ات۲ تشبيه 
ــدرت تو را به عنوان  ــانه های ق ــناختند، و برخی از نش ــد و به همين جهت تو را نش کردن
ــا تو برتر و واالتر و  ــکل توصيفت نمودند. اما باراله ــروردگار خود برگزيدند و بدان ش پ

مقدس تر از آنی که تشبيه کنندگان تو را به آن توصيف نمودند.
ــبقت گيرنده بر هر زوال و از دســت رفتنی، ای زنده کنندة  ــنوای هر صدايی و ای س ای ش
استخوان ها در حالی که پوسيده اند۳ و ايجاد کنندة آن ها پس از مرگ، بر محمد و آل محمد 
ــايش و راه  درود و رحمت فرســت و برای من و تمام مؤمنين از هرگونه هّم و غّمی گش

خروج (و برون رفتی) قرار ده، (که) بی گمان تو بر هر چيزی بسيار توانايی۴.

دعای هشتم:
در مناجات حضرت  با ثناگويی خداوند و طلب شفاعت از او به 

برکت پيامبراکرم  و خاندان گراميش برای استجابت دعا
خداوندا در پيشگاهت ايستاده ام و دستم را به سوی تو دراز کرده ام با اينکه می دانم در 

عبادت و پرستش تو کوتاهی نمودم و در بسياری از موارد اطاعت تو سستی کردم. 

ُروَك و التَّقِديُر َعلی َغِري ما ِبِه َشبَُّهوك» اشاره دارد به آية «َو ما َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدِره» (سوره انعام/  ۱ . عبارت «و َقدَّ
آيه ۹۱)

ــت که به معنای اسم مفعول (يعنی خلق به معنای  ــبَُّهوَك ِخبَلِقَک» مصدری اس ۲ . واژة «خلق» در عبارت «َبل شََ
مخلوق) به کار رفته، و لذا در فارسی به «آفريده» ترجمه شده است.

ــاره است به آية ُ﴿ قاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظاَم َو ِهَي َرِميٌم  ــئها بَعَد املوِت» اش ۳ . عبارت «يا ُحمِيي الِعظاِم و ِهَي َرِميٌم و ُمنِش
ٍة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم ﴾ (سوره يس/ آيه ۷۸و۷۹) َل َمرَّ ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ

۴ . عبارت «إنََّک َعلی ُکلِّ َشیٍء َقديٌر» عبارتی قرآنی است که در پايان آيات فراوانی از قرآن کريم آمده است.
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عاِء،  َلِب َوالدُّ ْفُت ِمْن َمقاِم الطَّ ِ
َ َیاِء  ْ َوَلْو َاّىن َسَلْکُت َسبیَل ا

 ْ ُ ْعُتَك ُتناِدی اْملُْسـِرفَني ِاىل باِبَك، َوَتِعُد َّا َمسِ َولِکّىن یا َربِّ َمل
داِء، َوالِئـذًا ِبَعواِطِف  َتِثـًال ِللنِّ ُْسـِن ِاقاَلِتـَك َوَثواِبـَك، ِجْئُت ُممْ َمحاِء، ِ َاْرَحِم الرُّ
ْلَتُه  ُ َعَلْیـِه َواِلِه، الَّـذی َفضَّ ـی اهللاَّ ـَك َصلَّ ْھـُت ِاَلْیـَك نِبَِبیِّ جَّ َ َ َوَقـْد 
تاِر،  ْ ُ ِه اْل ِصیِّ َ فاَعِة، َوِ جاَبِة َوالشَّ َْتُه ِباْالِ َ اَعِة، َوَم َ َاْھِل الطَّ
سـاِء، َو  ِ النِّ

َ اِطَمـَة َسـیِّ ِ ـاِر، َو ـِة َوالنَّ نَّ َ ْ سـِمي ا َ
ِ اْملَُسـّمی ِعْنـَدَك 

ْوِصیاِء ْوِلیاِء اْالَ ا اْالَ َ ِ ِبَانْبا
ُ اْلَوسـیَلَة  ُ َعُلوَ ْ َ ْ ِاَلْیَك، َو ِ ِ ُھوَن  َوجَّ َ َ ٍة  َوِبُکلِّ َمَلٍك خاصَّ

فاَعِة َلَدْیَك، ِىف الشَّ
، َوآِمـّىن ِمـْن َاْخطـاِر ِلقاِئَك،  ْ

ِ
ْ ُتـَك، َفَصـلِّ َعَلـ  َو ھـُؤالِء خاصَّ

ْمـُت َامـاَم َمْسـَاَلِتَك َو  اِئـَك َفَقـْد َقدَّ ِتـَك َوَاِحبَّ َواْجَعْلـىن ِمـْن خاصَّ
واَك ما َیُکوُن َسَببًا ِاىل ِلقاِئَك َوُرْؤیاَك،  ْ َ

َفماِلـٌك  آمـايل،  ِاَلْیـَك  َوخاَبـْت  ُسـؤاىل،  ذِلـَك  َمـَع  َرَدْدَت  َوِاْن 
 ِ ٌد َرأی ِمـْن َعْبـ بـًا َفَطـَرَدُه َعـْن باِبـه، َوَسـیِّ ُ ُلوِکـه ُذ َرأی ِمـْن َممْ
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ــتی اگر من راه شرم و حيا را می پيمودم قطعا از جايگاه و موقعيت درخواست  و به راس
و نيايش بيم (و شرم) داشتم. 

اما ای پروردگار (و صاحب اختيار) من، هنگامی که صدايت را شنيدم که افراط کنندگان 
در گناه را به سوی درگاهت می خواندی و به نيکی عفو و مغفرت و ثوابت وعده می دادی۱، 
برای امتثال امر و ندای تو و پناه بردن به عطوفت های مهربان ترين مهربانان (من هم) آمدم، 
ــطة (وجود نازنين) پيامبرت ـ که درود و رحمت خدا بر او و خاندان  در حالی که به واس
پاکش بادـ  به سوی تو رو کرده ام، پيامبری که او را بر (تمام) اهل طاعت برتری دادی و 
استجابت دعا و مقام شفاعت را به وی بخشيدی۲، و نيز به واسطة وصّی برگزيدة پيامبرت 
ــيم الجّنة و الّنار (تقسيم کنندة بهشت و جهنم) ناميده شده است، و به   که نزد تو به قس
آبروی فاطمه سرور زنان (دو عالم) و فرزندان پاکش  که اولياء الهی و اوصيای 
پيامبر خاتم  هستند، و به آبروی هر فرشته مقّرب و خاصت که (خاليق) به وسيلة آنان 

به سوی تو رو می کنند و آنان را وسيله برای شفاعت نزد تو قرار می دهند.۳
ــد، پس بر آنان درود و رحمت فرســت و مرا از خطرهای  ــان خاّصان درگاه توأن و اين
ــه خاّصان درگاه و بندگان محبوبت  ــت (خطرهای مرگ) در امان بدار و از جمل مالقات
ــتم از تو و مناجات با تو افرادی را که وسيلة  ــاپيش درخواس بگردان. زيرا من در پيش
مالقات با تو و ديدارت هستند آورده ام.  ولی اگر با اين وجود، درخواستم را رد کنی و 
اميدها و آرزوهايم نزد تو به يأس گرايند، (حق اعتراض ندارم) چرا که (در اين صورت، 

حقيقت اين است که) مالکی از مملوک خويش گناهانی را مشاهده کرده، 

۱ . امام رضا  در اين عبارات اشاره دارند به آية ﴿ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى  َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة 
ِحيُم﴾ (سوره زمر/ آيه ۵۳) ُنوَب َمجِيعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ

۲ . ظاهرًا اشاره ای است به آية ﴿َو َلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَرتْضى  ﴾ (سوره ضحی/ آيه ۵)
ــفاَعِة َلَدْيَك، به سبب عدم  ــيَلَة ِىف الشَّ ُهوَن بِِهْم اِلَْيَك، َوَجيَْعُلونَُهُم اْلَوس ٍة َيَتَوجَّ ۳ . به نظر حقير عبارت: َوِبُكلِّ َمَلٍك خاصَّ
ٍة» و برخی اشکاالت ديگر که در اين جا مجال ذکر آن ها را ندارم خالی  تطابق بين نعت و منعوت در «َمِلٍك خاصَّ
ُهوَن بِِهْم اِلَْيه، َوَجيَْعُلونَُهُم  ٌة َيَتَوجَّ ــد: َوِلُكلِّ َمَلٍك خاصَّ ــکال نيست، و بعيد نيست که اصل عبارت اين گونه باش از اش
فاَعِة َلَدْيه، و ترجمه اين چنين خواهد بود: و برای هر پادشاهی خاصان و افراد مقربی وجود دارند  اْلَوسيَلَة ِىف الشَّ
که (خاليق) به وسيلة آنان به سوی او رو می کنند و آنان را وسيله برای شفاعت نزد او قرار می دهند. و اتفاقا اين 

ُتَك ) سازگارتر است.(مرتجم) احتمال با عبارت بعدی (َو هُؤالِء خاصَّ
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َسـَعُة  َعـّىن  ضاَقـْت  ِاْن  َشـْقَوتاُه  یـا  َجواِبـه،  َعـْن  َفَاْعـَرَض  ُعُیوبـًا 
َ بـاِب َمْن َاِقُف َبْعـَد باِبَك؟!  ِتـَك، ِاْن َطَرْدَتـىن َعـْن باِبَك  َرْمحَ
ـؤاِل،  اَب اْلَقُبـوِل، َوَاْسـَعْفَتِىن ِبُبُلـوِغ السُّ ْ ْـَت ِلُدعائـی َا َ َوِاْن َف
 ، ِ َة َعْب َ ْ ْحسـاِن، َوَاَحبَّ ِاْمتاَمُه، َوَمْوًىل َاقاَل َع َفماِلٌك َبَدَء ِباْالِ
ْلَت  َوَرِحَم َمقاَمُه، َوُھناَك ال َاْدری َايَّ ِنَعِمَك َاْشُکُر؟ َاحَني َتَطوَّ
 َ َ ـا َمَضـی؟ َاْم حـَني ِزْدَت  ْلـَت ِباْلَعْفـِو َعمَّ ضَّ َ ضـا، َوَ َّ ِبالرِّ َ َ

ْحساِن؟ ناِف اْلَکَرِم َواْالِ اْلَعْفِو َواْلُغْفراِن ِباْست
َفَمْسـَاَلىت َلَك یـا َربِّ ىف ھَذا اْملَقاِم اْملَْوُصوِف، َمقـاِم اْلَعْبِد اْلباِئِس 

يب،  ُ اْملَْلُھوِف، َاْن َتْغِفَر ىل ما َسَلَف ِمْن ُذ
َي ِمْن ُعْمری، َوَاْن َتْرَحَم واِلَديَّ اْلَغریَبْنيِ ىف  ِ َ َوَتْعِصَمىن ف 
ما  ُ َ َوْحَد ِصْل  َواْملَناِزِل،  ْھِل  اْالَ ِمَن  اْلَبعیَدْیِن  ناِدِل،  َ ْ ُبُطوِن ا
ْد  َوَجــدِّ ُغْفراِنَك،  ِباثاِر  َوْحَشَتُھما  ــْس  َوآِن ِاْحساِنَك،  اِر  ْ ـــَا ِب
ًة،  َوَرْمحَ َمْغِفَرًة  َوِملُسیِئِھما  َوِنْعَمًة،  ًة  َمَسرَّ َوْقٍت  ُکلِّ  ىف  ِْسِنِھما  ُ ِل
ىف  ِتَك  ِبَرْمحَ ُْسِکَنُھما  َو اْلِقیاَمِة،  َاْخطاِر  ِمْن  ِبعاِطَفِتَك  َیْأَمنا  َحّىت 
َحّىت  اِئِق  الرَّ عِمي  النَّ ذِلَك  ىف  َنُھما  َویَبْ یَبِْىن  ْف  َوَعــرِّ اْملُقاَمِة،  داِر 
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و لذا او را از درگاه خويش رانده است، و سروری از بنده اش عيوبی را مشاهده نموده، 
پس از پاسخ دادن به او روی گردانده است. وای از بدبختی من چنان چه گسترة رحمتت 

(مرا فرا نگيرد و) بر من تنگ آيد. 

ــتم؟ و اگر درهای اجابتت را  (الهی) اگر مرا از درگاهت برانی بر درگاه چه کســی بايس
ــايی و مرا با رسيدن به درخواست هايم کمک نمايی (شايستگی من نبوده،  بر دعايم بگش
ــان را (بر مملوکش)  بلکه حقيقت اين اســت که) مالک و صاحب اختياری نيکی و احس
ــاند، و مواليی لغزش  ــان را به کمال و تماميت برس آغاز نموده و دوســت دارد آن احس
ــيده و بر جايگاهش رحم آورده اســت. و آن جاست که (ديگر) نمی دانم  بنده اش را بخش

کدامين نعمتت را شکر کنم؟
ــبت به (اعمال) گذشته ام عفوت را (به  ــنوديت را نصيبم فرمودی و نس آيا زمانی که خش
ــانت را دوباره از  من) تفضل کردی؟ يا هنگامی که عالوه بر عفو و مغفرتت، کرم و احس

سر گرفتی؟ 
پس ای پروردگار (و صاحب اختيار) من، درخواستم از تو در اين جايگاه توصيف شده 

ـ جايگاه بندة تيره بخت محزون ـ اين است که گناهان گذشته ام را بيامرزی
و در باقی ماندة عمر مرا (ازگناه) محفوظ داری، و به والدينم که در درون تخته سنگ های 
ــان را با  ــير و) غريبند و از اهل و خانه ها دورند، رحم کنی. (خداوندا) تنهايی ش (قبر اس
انوار احسان و نيکی ات پيوند ده، و دلتنگی ايشان را با آثار و برکات آمرزشت (برطرف 
و) به انس و الفت تبديل کن. و برای نيکوکارشان خوش حالی و نعمت، و برای بدکارشان 

آمرزش و رحمت را در هر زمان و به صورت نو به نو نصيب فرما، 

ــوند، و با رحمتت  ــه والدينم با عطوفت و مهربانيت از خطرهای قيامت ايمن ش ــا اينک ت
ــاکن گردانی. (خدايا) بين من و آنان در آن نعمت های  آن دو را در خانة اقامت ابدی س

واالی بهشتی آشنايی برقرار کن تا اينکه 
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ِمْن  َعَرْفَت  ِاْن  َو  دی  َسیِّ ِبه،   ِحِق  َوالالَّ اِبِق  السَّ َة  َمَسرَّ نِبا  َْشُمَل 
ما  َفاْجَعْلُه  ِما،  ِ ِارْکا ىف  َویزیُد  ِما،  ِ َمقا ِمْن  َیْرَفُع  َشْیئًا  َعَملی 
َکما  ُھما  َواْرَمحْ َمَعُھما،  ِة  ْمحَ الرَّ ِىف  َوَاْشِرْکىن  َهلُما،  ُھما  َحقُّ ِجُبُه  ُ

یاِىن َصغريًا. َربَّ
 

 النّىب وآله  الةفی ا    ۹  

ـٍد َوآِله  َمَّ ُ  َ لـَني، َوَصلِّ  وَّ ٍد َوآِلـه ِىف اْالَ َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
، َوَصـلِّ  ْ ـٍد َوآِلـه ِىف اْملَـَألِ اْالَ َمَّ ُ  َ ِىف اْآلِخریـَن، َوَصـلِّ 

ّیَني َواْملُْرَسلَني،  ِ ٍد َوآِله ِىف النَّ َمَّ ُ  َ
ـَرَف  َوالشَّ اْلَوسـیَلَة  َوآِلـِه  َعَلْیـِه   ُ اهللاَّ ـی  َصلَّ ـدًا  َمَّ ُ َاْعـِط  ُھـمَّ  اللَّ

َرَجَة اْلَکبَريَة َواْلَفضیَلَة َوالدَّ
َ َوَملْ َاَرُه، َفال  ُ َعَلْیـِه َوآِله َوَسـملَّ ـٍد َصلَّی اهللاَّ َمَّ ُ ُھـمَّ ِاّىن آَمْنـُت ِب اللَّ
ِته،  َ ِملَّ ىن  فَّ َ َ َْبَتُه، َو ُ ُه، َواْرُزْقـىن  َ َ َم اْلِقیاَمِة ُرْؤ ْ َ ِْرْمـىن  َ
َ ُکلِّ  َك  ُ َاَبـدًا، ِانَّ َ َواْسـِقىن ِمْن َحْوِضه َمْشـَربًا َرِوّیًا ال َاْظَمُأ َبْع

َشْي ٍء َقدیٌر
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خوش حالی قبلی و بعدی از آن نعمت را شامل حال ما گردانی. 
سرورم! اگر از عملم چيزی را سراغ داری که مقام و منزلت آن دو را باال می برد و تکريم 
ــان بر گردنم ايجاب می کند آن  و بزرگداشــت آنان را می افزايد، پس تا زمانی که حقش
ــريک گردان، و آن دو را رحم  عمل را برای آنان قرار بده، و مرا در رحمتت با آنان ش

کن همان گونه که در کودکی (با مهربانی و رحمت) مرا پرورش دادند۱.

دعای نهم:
 دربارة درود و صلوات بر پيامبر و خاندانش

ــينيان، و بر محمد و آل او  خداوندا بر محمد و آل او درود و رحمت فرســت در زمرة پيش
ــينيان، و بر محمد و آل او درود ورحمت فرست در مأل  درود ورحمت فرســت در زمرة پس
ــد و آل او درود و رحمت فرســت در زمرة پيامبران و  ــرة قدس) و بر محم ــی (و حظي أعل

فرستادگان،

 خداوندا به محمدـ  که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ  مقام قرب (و شفاعت)۲ 
و شرف (عظيم) و فضيلت (تمام) و درجة بزرگ (و واال) عطا فرما.

بارخدايا به راستی که من به (پيامبرت) محمد ـ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش 
بادـ ايمان آوردم در حالی که او را نديدم. پس مرا از ديدارش در روز قيامت محروم نساز، 
و مصاحبت و همراهی با او را روزيم گردان، و مرا بر دين او بميران، و از حوض (کوثر)

ــيراب کننده که بعد از آن هرگز تشنه نشوم، به راستی که تو بر هر  ــان، نوشيدنی س ش بنوش
کاری بسيار توانايی.

۱ . عبارت «ارمحهما کما َربَّياين َصِغريا» بدون هيچ تغييری از پايان آية ۲۴ سورة اسراء گرفته شده است.
ــت که با آن به چيز ديگری تقرب می جويند و در حقيقت  ــيلة» در زبان عربی به معنای چيزی اس ۲ . واژه «وس
هر شیء ماية تقّربی را وسيله می نامند. به همين جهت منزلت و قرب و آبرو داشتن نزد يک مقام واال، درجه و 
جايگاه و عمل مقّرب را نيز وسيله می گويند. در متن حاضر به نظر می رسد کلمة «وسيلة» به معنای ارج و قرب 

پيامبر اکرم  نزد خدا باشد که در شفاعت نمودن حضرت  نسبت به بندگان به ظهور می رسد.
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ْفىن ِىف  ٍد َصَلواُتَك َعَلْیِه َوآِلـه َوَملْ َاَرُه، َفَعرِّ َمَّ ُ ُھمَّ َکمـا آَمْنُت ِب اللَّ
ًة   َکثَريًة َوَسالمًا. یَّ ِ

َ ٍد َعّىن  َمَّ ُ ْغ ُروَح  ُھمَّ َبلِّ ناِن َوْجَھُه، اللَّ ِ
ْ ا

 
 النّىب وآله  الةفی ا   ۱۰  

باإلسناد عن الرضا في حديث إلى أن قال ـ: قيل يا رسول 
اهللا قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصالة عليك؟ فقال: تقولون:

َ ِابراھـَمي َوآِل  ْیَت  ـٍد، َکمـا َصلَّ َمَّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
یٌد. َ َك َمحیٌد  ِاْبراھَمي، ِانَّ

 
 النّىب وآله  الةفی ا   ۱۱  

َ ِاربھَمي َو  ْیَت  ٍد، َاْفَضَل مـا َصلَّ َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
یٌد. َ َك َمحیٌد  آِل ِابراھَمي، ِانَّ
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خداوندا همان گونه که من به محمدـ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ ايمان 
آوردم در حالی که او را نديده بودم پس در بهشت چهرة مبارکش را به من بشناسان (و نشان 
بده)، خدايا از جانب من به روح (متعالی) محمد  تحيتی بسيار و سالمی (فراوان) برسان.

دعای دهم:
 دربارة صلوات بر پيامبر و آل گراميش

پيامبر  از  فرمودند:  که  شده  روايت  حديثی  در    رضا  امام  از  صحيح  سند  با 
صلوات  شما  بر  چگونه  بلديم،  را  ــما  ش بر  کردن  سالم  ما  شد:  ــؤال  س   اکرم 

می گوييد: فرمودند:  بفرستيم؟ 
بارالها بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم 

درود و رحمت فرستادی، بی گمان تو ستوده و دارای مجد و شرافتی.

دعای يازدهم:
 در بارة صلوات بر پيامبر و خاندانش

ــر از آن درود و رحمتی که بر  ــر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت برت ــدا ب خداون
ابراهيم و آل ابراهيم فرستادی، به راستی که تو ستوده و باشکوه و عظمتی.
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 «۲»
أدعیته يف جوامع املطالب وخصوصھا

۱ ـ أدعیته  لطلب األمن واإلميان، والعافیة، والصرب
 

لب األمن واإليمان   ۱۲  
ّمني دعاءً  باإلسناد عن يونس، قال: قلت للرضا : عل

وأوجز، فقال: قل:
ْمـَن  ـه، َاْسـَاُلَك اْالَ ِ ـَل َقْلـىب ِبَتْصد ِسـه، َوَذلَّ ْ َ  َ یـا َمـْن َدلَّـىن 

ْنیا َواْآلِخَرِة. َواْإلمياَن ِىف الدُّ
 

لب ادى والتثبیت علیه   ۱۳  

ْىن َعَلْیِه آِمنًا، َاْمَن َمْن ال َخْوَف َعَلْیِه  ُھـمَّ َاْعِطِىن اْهلُدی، َوَثبِّ اللَّ
ْقوی َوَاْھُل اْملَْغِفَرِة. َك َاْھُل التَّ َوال ُحْزَن َوال َجَزَع، ِانَّ

 
لب اافیة    ۱۴  

اَن ِباْلعاِفَیِة، َوراِزَق اْلعاِفَیِة  ، یا َوِيلَّ اْلعاِفَیِة، َواْملَنَّ ُ یا َاهللاَّ
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بخش دوم
دعاهای حضرت  دربارة درخواست های عمومی و 

جامع و درخواست های خاص
۱ـ دعاهای امام  برای طلب امنيت و ايمان و عافيت و صبر

دعای دوازدهم:
دعای آن حضرت  برای درخواست امنيت و ايمان

به  کردم:  عرض    رضا  امام  به  گفت:  که  ــده  ش نقل  يونس  از  صحيح  ــند  س با 
بگو: فرمودند:  باشد.  مختصر  که  فرماييد  تعليم  دعايی  من 

ای کسی که مرا به سوی خويش راهنمايی فرمود و دلم را با باور و تصديق به وجودش رام 
نمود، امنيت و ايمان در دنيا و آخرت را از تو می طلبم.

دعای سيزدهم:
دعای آن حضرت  برای طلب هدايت و ثابت ماندن بر طريق آن

بارخدايا هدايت را به من عطا فرما، و مرا با آسودگی و امنيت بر راه هدايت ثابت قدم 
فرما، همانند امنيت کســی که هيچ خوف و اندوه و جزع و فزعی ندارد، بدون شــک تو 

اهل تقوی و پارسايی و اهل آمرزشی۱.

دعای چهاردهم:
دعای آن حضرت  برای طلب عافيت

ای خدا، ای سرپرســت (و صاحب اختيار) عافيت، و ای کســی که عافيت را (به مردم) 
ارزانی می داری، 

ــَو َأْهُل التَّْقوى  َو َأْهُل املَْْغِفَرِة﴾ از  ــَک َاهُل التَّقَوی و َاهُل املغِفَرة» با کمی تغيير از عبارت قرآنی ﴿ُه ــارت «إّن ۱ . عب
پايان آخرين آيه سورة مبارکه مّدثر برداشت شده است.
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َخْلِقـه(۲)  َجخیـع   َ َو  َّ َ َ ِباْلعاِفَیـِة  ـَل  َواْملَُتَفضِّ ِباْلعاِفَیـِة،  َواْملُْنِعـَم 
ـٍد،  َمَّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ْنیـا َواْالِخـَرِة َوَرحیَمُھمـا، َصـلِّ  َرْمحـَن الدُّ
ِىف  اْلعاِفَیـِة،  َوَدواَم  اْلعاِفَیـَة،  َواْرُزْقَنـا  َرجـًا،  ْ َ َو َفَرجـًا  َلنـا  ـْل  ِّ َ َو

اِمحَني. ْنیا َواْالِخَرِة، یا َاْرَحَم الرَّ الدُّ
 

لب اافیة واكر  اافیة   ۱۵  
ّه قال: رأى عليّ بن الحسين  باإلسناد عن اإلمام الرضا  أن
ُكَ  ل اَ ّى اَسْ ن مَّ اِ ً يطوف بالكعبة وهو يقول: اللهُ عليهما السالم رجال
ليّ بن الحسين عليهما السالم على كتفه،  رب عَ ، قال: فَضَ برَ الصَ

ثمّ قال: سألت البالء، قل:
َ اْلعاِفَیِة...(۳) َ ْکَر  ُھمَّ ِاّىن َاْسَاُلَك اْلعاِفَیَة، َوالشُّ اللَّ

ارة واالستسقاء ۲ ـ أدعیته  لالس

فی االسقاء د الحمد    ۱۶  
والثناء هللاَّ الی

َکمـا  نِبـا  ـُلوا  َفَتَوسَّ ـِت،  ْ اْلَب َاْھـَل  نـا  َحقَّ ْمـَت  َعظَّ َاْنـَت  َربِّ  یـا  ُھـمَّ  اللَّ
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و ای روزی دهنده عافيت، و ای کسی که نعمت عافيت را می بخشی، و ای کسی که عافيت 
را بر من و بر تمام آفريدگانش۱ تفضل می کند، (ای) رحمتگر و بخشايندة دنيا و آخرت و 

مهربان دو عالم

بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت و به سرعت گشايشی و راه چاره ای برای ما 
قرار ده، و عافيت و دوام آن را در دنيا و آخرت روزی مان فرما، ای مهربان ترين مهربانان(و 

بخشنده ترين بخشندگان).

دعای پانزدهم:
دعای آن حضرت  برای طلب عافيت و (توفيق) شکر نسبت به آن

با سند از امام رضا  روايت شده که فرمود: امام علی بن الحسين  مردی 
می خواهم.  صبر  تو  از  خداوندا  ــت:  می گف و  می کرد  طواف  کعبه  دور  که  ــد  دي را 
بال  خدا)  (از  تو  (درحقيقت)  فرمودند:  و  زدند  او  دوش  بر    ــين  الحس بن  علی 

بگو: دعا)  اين  (به جای  کردی،  درخواست 
خداوندا همانا من از تو عافيت را می خواهم و (توفيق) سپاس گزاری بر عافيت را...۲

۲ـ دعاهای امام  برای استخاره و طلب باران
دعای شانزدهم:

دعای آن حضرت  در بارة طلب باران پس از حمد و ثنای خداوند تعالی
ــتی، لذا (مردم) به ما متوسل  خداوندا ای پروردگار من، تو حق ما اهل بيت را بزرگ داش

شدند همان گونه که 

ــده، واژه «َخلِقک» آمده که به ضمير  ــخه ای ديگر به جای کلمة «َخلِقه» که به ضمير غايب اضافه ش ۱ . در نس
مخاطب اضافه شده است.

ــّجاديه، ص ۱۲۵، دعای ۶۲، به روايت از امام رضا  آمد؛ لطفًا به آنجا رجوع  ۲ . اين دعا قبلًا در صحيفة س
شود.
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ُعوا ِاْحساَنَك َوِنْعَمَتَك قَّ َ َ َتَك، َو ُلوا َفْضَلَك َوَرْمحَ َاَمْرَت، َوَامَّ
َفاْسـِقِھْم َسـْقیًا ناِفعًا عاّمًا َغْريَ راِئٍث(۵) َوال ضاِئٍر(۶) َوْلَیُکْن ِاْبِتداُء 

(۷). ْ ِ ْم َوَمقارِّ ْ ھذا ِاىل َمناِزِهلِ ِ راِفِھْم ِمْن َمْشَھِد ِ ْ ْ َبْعَد ا ِ َمَطِر
 

الجالب اىن    ۱۷  
عنه  عن آبائه  قال: قال النبيّ صلى اهللا عليه وآله من قال 

ة: في كلّ يوم مائة مرّ
لب به الغىن و اسـتدفع به  َـقُّ اْملُبُني» اسـ ْ ُ اْملَِلـُك ا «ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ

الفقر...
 

لب ازق الحالل    ۱۸  
 : د بن أبي نصر، قال: قلت للرضا باإلسناد عن أحمد بن محمّ

ل أن يرزقني الحالل ؟ ـ إلى أن قال: ـ  وجّ علت فداك ادعُ اهللا عزّ جُ
ُھمَّ ] َاْسَاُلَك ِمْن ِرْزِقَك اْلواِسِع. قال : قل: [ اللَّ
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تو امر فرمودی، و به فضل و رحمتت اميد بستند و احسان و نعمتت را انتظار کشيدند. 

ــودمند و فراگير و بدون درنگ و تأخير و  ــيراب کردنی س ــيراب گردان، س پس آنان را س
بی ضرر. (و از تو می خواهم که) شروع بارش بارانشان پس از برگشتن آنان از اين مکان 

تجمعشان به خانه ها و اقامتگاه هايشان۱ باشد.

دعای هفدهم:
دعای آن حضرت  برای جلب کردن غنا و بی نيازی به سوی خويش

  پيامبراکرم  که  فرموده اند  نقل    پدرانشان  از  ايشان  و    رضا  امام  از 
بگويد:  بار  صد  روز  هر  در  که  هر  فرمودند: 

ال إله إال اهللا الملک الحق المبين (هيچ معبودی جز خداوند يگانه نيست که فرمانروای حق 
و ظاهر و روشنگر است)

ــوی خود) جلب کرده و فقر را به وسيلة آن (از  ــيلة اين ذکر، غنا و بی نيازی را (به س به وس
خود) دور می سازد.

دعای هجدهم:
دعای آن حضرت  برای طلب روزی حالل

  رضا  امام  به  که  ــده  ش روايت  محمد بن أبی نصر  احمد بن  از  صحيح  ــند  س با 
روزيم  حالل  ــال  م که  بخوان  را  ــّل  عزوج خدای  ــردم  گ قربانت  ــردم:  ک ــرض  ع

بگو: فرمودند:    حضرت می گويد:  راوی  که  آنجا  تا  فرمايد... 
[خداوندا] از رزق و روزی گسترده ات طلب می کنم.

۱ . در نسخه ای ديگر به جای کلمة «َمقارِّهم» واژة «ُمسَتَقّرهم» آمده که از لحاظ معنايی تفاوت خاصی با آن ندارد.
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ـ  أدعیته  لطلب الفرج وکشف املھّمات ودفع الّشدائد  ۳
 

لب دفع ادائد    ۱۹  

حِمي ْمحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهللاَّ
ْـىن  َب َ َ ـا َقـْد َاْخَلَقـْت َوْجھـي ِعْنـَدَك، َو َ َ ْ يب َوَک ُ ُھـمَّ ِانَّ ُذ اللَّ
اِب َمْغِفَرِتَك، َوَلْوال  ِتَك، َوباَعَدْتىن َعِن اْست َعِن اْسِتْئھاِل َرْمحَ
عاِء َوما َوَعْدَت َاْمثاىل ِمَن اْملُْسِرفَني  کی ِبالدُّ سُّ َتَعلُّىق ِبآالِئَك َوَمتَ
ْوِلَك:  َ

ِ ِتَك  اِطئَني، َو َوَعْدَت اْلقاِنطَني ِمْن َرْمحَ ْ َوَاْمثاىل ِمَن ا
 ِ ِة اهللاَّ َنطـُوا ِمـْن َرْمحَ ْ َ ِسـِھْم ال  ُ ْ َ َا یـا ِعبـاِدَي الَّذیـَن َاْسـَرُفوا 
ْرَت  حـُمي(۸) َوَحذَّ ُه ُھـَو اْلَغُفوُر الرَّ َب َجخیعـًا ِانَّ ُ َ َیْغِفـُر الـذُّ ِانَّ اهللاَّ
ـه ِاالَّ  ـِة َربِّ َنـُط ِمـْن َرْمحَ ْ َ ِتـَك، َفُقْلـَت: َوَمـْن  اْلقاِنطـَني ِمـْن َرْمحَ
ـوَن(۹) ُمثَّ َنَدْبَتنـا ِبَرْأَفِتـَك ِاىل ُدعاِئَك، َفُقْلـَت: ُاْدُعوىن  الُّ الضَّ
وَن َعْن ِعباَديت َسـَیْدُخُلوَن  َْسَتْکِربُ ْب َلُکْم ِانَّ الَّذیـَن  ِ

َ َاْسـ
َّ ُمْشَتِمًال، َواْلُقُنوُط  َ َ یاُس  َ داِخریَن (۱۰) ِاهلي َلَقْد اکَن اْالِ َّ َجَھ

فًا، ِ
َ َّ ُمْل َ َ ِتَك  ِمْن َرْمحَ
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۳ـ دعاهای حضرت  برای درخواست گشايش و رفع مشکالت و 
دفع گرفتاری ها

دعای نوزدهم:
دعای آن حضرت  برای دفع گرفتاری ها

به نام خداوند بخشايندة بسيار مهربان
بارخدايا به يقين گناهانم و فزونی آن ها آبرويم را نزد تو از بين برده، و مرا از شايستگی 
نسبت به (دريافت) رحمتت منع نموده، و از استحقاق آمرزشت دور ساخته است. و (هرآينه 
ــتگی ام به نعمت هايت و چنگ زدنم به دعا و نيايش  ــدم) اگر تعلق و وابس من نااميد می ش
(با تو) و وعده ای که به مسرفين (و از حد گذرندگان) و خطاکارانی همانند من و نوميدان 
ــِهْم  ــَرُفوا َعلى  َأْنُفِس از درگاه رحمتت نمی بود که به آنان فرمودی: ﴿ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْس
ِحيُم﴾۱ (ای بندگانم که  ُنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ــِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ ــوا ِمْن َرْحَم ال َتْقَنُط
(در گناه و خطا) بر عليه خودشان زياده روی کردند، از رحمت خداوند مأيوس نشويد که 
ــتی او بسيار آمرزنده و مهربان  ــلمًا خداوند تمام گناهان را می آمرزد؛ چرا که به راس مس
است) و مأيوسان از رحمتت را هشدار داده و فرمودی: ﴿قاَل َو َمْن َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه ِإالَّ 
الُّوَن﴾۲ (و کيست که از رحمت پروردگارش مأيوس شود جز گمراهان) سپس با محبت  الضَّ
ــوی نيايش با خودت فرا  خوانده و فرمودی: ﴿اْدُعوِني َأْسَتِجْب  و رأفت خويش ما را به س
ــَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخِريَن﴾۳ (مرا بخوانيد تا شما را  ْكِبُروَن َعْن ِعباَدِتي َس ــتَ َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْس
اجابت کنم، قطعًا کسانی که نسبت به عبادتم تکبر می ورزند با خواری و سرافکندگی وارد 
جهنم خواهند شد)، معبود من (اگر اين ها نمی بود) قطعًا يأس بر من چيره می شد و نوميدی 

از رحمتت مرا فرا می گرفت.
۱ . سورة زمر/ آية ۵۳

۲ . سورة حجر/ آية ۵۶
۳ . سورة غافر/ آية ۶۰
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ـُه ِبـَك َثوابـًا، َوَاْوَعـْدَت اْملُـِىسَء  ِْسـَن َظنَّ ُ ِاهلـی َلَقـْد َوَعـْدَت اْل
نِّ ِبَك ىف ِعْتِق  ُھمَّ َوَقْد َاْمَسـَك َرَمىق ُحْسُن الظَّ ُه ِبَك ِعقابًا، اللَّ َظنَّ

يت، َ ْ ِد َزلَّىت، َو ِاقاَلِة َع اِر َوَتَغمُّ َرَقَبىت ِمَن النَّ
َم َنْدُعو ُکلَّ  ْ َ :َقُّ الَّذی ال ُخْلَف َلُه َوال َتْبدیـَل ْ ُھـمَّ َقْوُلـَك ا اللَّ
 َ ِ وِر، َوُبْع َخ ِىف الصُّ ِ

ُ ُشـوِر، ِاذا  ُم النُّ ْ َ ْم(۱۱) َوذِلَك  ِ ِ ُاناٍس ِبِاما
ما ِىف اْلُقُبوِر.

َوُاِسـرُّ  َـُد،  ْ َا َوال  ُاْنِکـُر  َوال   ، َوُاِقـرُّ َوَاْشـَھُد  ُاوىف،  َفـِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ُ ال ِالَه ِاّال َاْنَت، َوْحَدَك ال  َك َاْنَت اهللاَّ َوُاْعِلُن َوُاْظِھـُر َوُاْبِطُن، ِبَانَّ

دًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، َمَّ ُ َشریَك َلَك، َوَانَّ 
یـاِء،  ِ ْ

ْوِصیـاِء، َوواِرَث ِعـْملِ اْالَ َد اْالَ َوَانَّ َعِلّیـًا َامَرياْملُْؤِمنـَني َسـیِّ
اِھـَد اْملاِرقَني  ُ ـَز اْملُناِفقَني، َو یِّ َعـَملَ الّدیـِن، َوُمبَرياْملُْشـِرکَني، َوُممَ
ىت، َوَمْن ال  ََّ َ ىت، َوُعـْرَويت َوِصراطی، َوَدلیلـی َو َّ ُ ِامـاىم َو
ِه  الَ ِ َْت ِاّالِ  ُ َیًة ىل َوَلْو َص ِ

ْ َاِثُق ِبَاْعماىل َوَلْو َزَکْت، َوال َاراھا ُم
ْسـلِمي  َوالتَّ َلِتھـا،  َمحَ ِمـْن  َواْلَقُبـوِل  ضاِئِلـه  َ

ِ ْقـراِر  َواْالِ ِبـه  ِم  ِ َواِالْئـ
ـًة َوُسـُرجًا  ـًا، َوَاِدلَّ َ ُ ـًة َو ـا، َوُاِقـرُّ ِبَاْوِصیاِئـه ِمـْن َانْباِئـه، َاِئمَّ ِلُرواِ
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معبودا بدون شک تو به هر که نسبت به تو گمان نيکو دارد مژدة پاداش دادی، و کسی را 
که نسبت به تو گمان بد دارد تهديد به مجازات نمودی. خداوندا مسلما رمق و جان ضعيفم 
را فقط خوش گمانی نسبت به (رحمت) تو در آزاد نمودن گردنم از آتش، و پوشاندن لغزش 

و بخشش خطايم حفظ نموده است.
خداوندا سخن حقت که هيچ خالف و تبديل و تغييری در آن راه ندارد اين است که: ﴿َيْوَم 
َنْدُعوا ُكلَّ ُأناٍس ِبِإماِمِهم﴾۱ (روزی که هر گروهی از مردم را با پيشوايشان فرا می خوانيم) و 
آن (روز) روز زنده کردن مردگان است، هنگامی که در صور دميده شود۲ و آن چه در درون 

قبرهاست زير و رو شود۳.
خداوندا من حقيقتًا (به پيمانم) وفا می کنم و شهادت می دهم و اقرار می کنم و (هرگز) انکار 
ــکار و ظاهر و باطن می گويم (و معتقدم) به اين که يقينًا تو  و نفی نمی کنم و در پنهان و آش
خودت خداوندی که هيچ معبودی جز تو نيست، يگانه ای که هيچ شريکی برايت نيست و 

(شهادت می دهم به) اين که مسلمًا محمد بنده و فرستادة توست، 

و علی  امير مؤمنان، سرور اوصياء و وارث علم انبياء، پرچم (و نشانة برجسته) دين، 
و نابودکنندة مشرکان، و جدا کنندة منافقان، و جهاد کننده عليه خوارج و منحرفان، 

امام و پيشوا و حجت (الهی) بر من، و دستاويز (نجات) و راه (مستقيم) و راهنما و شاه راه 
روشن من است، و کسی که به اعمالمـ  هرچند پاکيزه باشدـ تکيه نمی کنم (و به آن ها مطمئن 
ــندـ نجات بخش خودم نمی بينم جز با واليت او  ــتم) و آن ها راـ هرچند که صالح باش نيس
ــبت به فضايلش و پذيرفتن (اين معارف)  و اقتدا به وجود مبارکش، و اقرار و اعتراف نس
ــينانش که از  ــليم بودن در برابر راويان آن ها. و به اوصياء و جانش از حامالن آن ها، و تس
فرزندان اويند به عنوان امامان و حجت های (الهی) اقرار می کنم که راهبران و چراغ های 

تابان (هدايت) 
۱ . سورة إسراء/ آية ۷۱

۲ . عبارت «إذا نُِفَخ يف الصور» در متن عربی دعا، يک عبارت قرآنی است که در آيات ۱۰۱ سورة مؤمنون و ۱۳ 
ــورة کهف، ۵۱ سوره يس، ۶۸ سورة  ــورة حاّقه به کار رفته، و نيز اين عبارت بدون کلمة «إذا» در آيات ۹۹ س س

زمر و ۲۰ سورة ق وجود دارد.
۳ . عبارت «بُعِثَر ما يف الُقبور» از آية ۹ سورة مبارکه عاديات اقتباس شده است.
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 ، ْ ِ َوَجْھـِر  ْ ِ ِبِسـرِّ َوُاوِمـُن  َوَاْبـرارًا،  َوسـاَدًة  َوَمنـارًا  َوَاْعالمـًا 
ال   ، ْ ِ ِ ـ َوَمیِّ  ْ ِ

ِّ َوَحـ  ، ْ ِ َوشـاِھِد َوغاِئِبِھـْم   ، ْ
ِ ِ َوباِطـ  ْ ِ َوظاِھـِر

الَب. ِ ْ ِلَك ــ َوَال ا َوُّ َ اَب ــ ِعْنَد  َشكَّ ىف ذِلَك، َوَال اْرِ
یـا   ْ ِ ِ ـْذىن  ِ ْ َوَا  ، ْ ِ ِ ِبِاماَمـ َْشـری  َو َحْشـری  َم  ْ َ َفاْدُعـىن  ُھـمَّ  اللَّ
َك ِاْن  ناِن، َفِانَّ ِ

ْ َمـْوالَي ِمْن َحرِّ الّنرياِن، َو ِاْن َملْ َتْرُزْقىن َرْوَح ا
اِر ُکْنُت ِمَن اْلفاِئزیَن. َاْعَتْقَتىن ِمَن النَّ

َوال  ـَا،  َ َ َوال  َرجـاَء  َوال  ىل  ـَة  َ ِ ال  ھـذا  ىم  ْ َ ْـُت  َ َاْص َوَقـْد  ُھـمَّ  اللَّ
بًا ِاىل َرُسـوِلَك  ْ ِاَلْیَك، ُمَتَقرِّ ِ ِ ـْلُت  سَّ َ َ ـا، َغْريَ َمْن  ْ َمْفـَزَع َوال َم
اْلعاَملـَني  ِسـاِء   ِ

َ َسـیِّ ْھـراِء  َوالزَّ اْملُْؤِمنـَني،  َامـِري   ٍّ ِ
َ ُمثَّ  ـٍد،  َمَّ ُ

 ٍّ ِ
َ ، َو ٍد، َوَجْعَفـٍر، َوُمو َمَّ ُ ، َو ٍّ ِ

َ ، َو َُسـْنيِ ْ ََسـِن، َوا ْ َوا
ـِة  َّ ُ

ْ ِاَىل ا ـَة  َّ َ َ اْل ـُمي  ُ  ، ْ ُ َبْعـَد َوَمـْن  ََسـِن،  ْ َوا  ، ٍّ ِ
َ َو ـٍد،  َمَّ ُ َو

. ِ ِة ِمْن َبْع مَّ ِ اْملَْرُجوِّ ِلْالُ ِ اْملَْسُتوَرِة ِمْن ُوْل
ُ ِحْصىن ِمَن اْملَکاِرِه َوَمْعِقلی  َ ُھـمَّ َفاْجَعْلُھْم ىف ھَذا اْلَیْوِم َوما َبْع اللَّ
، َوطـاٍغ َوباٍغ َوفاِسـٍق،  ْ ِمـْن ُکلِّ َعُدوٍّ ِ ِ ـىن  ِّ َ ـاِوِف، َو َ ِمـَن اْل
َوِمْن َشرِّ ما َاْعِرُف َوما ُاْنِکُر، َوَما اْسَتَرتَ َعّىن َوما ُاْبِصُر َوِمْن َشرِّ 
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و پرچم ها و نشانه های برجسته دين و سروران و نيکانند و به پنهان و آشکارشان و ظاهر 
ــان و زنده و مرده شان ايمان دارم، (ايمانی که) هيچ شکی  ــان و غائب و حاضرش و باطنش
در آن نيســت و هنگام انتقال دادنم توسط تو (به جهان آخرت) هيچ ترديدی در آن ايمان 

نيست و هيچ دگرگونی در آن راه ندارد.

ــدنم با امامت آنان فرا بخوان و به برکت  ــدن و محشور ش بارالها پس مرا در روز زنده ش
ــرور و موالی منـ  مرا از حرارت آتش دوزخ نجات بده، هر چند که  ــانـ  ای س وجودش
نعمت و رفاه بهشــت را روزيم نگردانی، زيرا بدون شک (همين قدر که) مرا از آتش آزاد 

گردانی از پيروزمندان خواهم بود.

ــردم در حالی که هيچ مايه اطمينان و اميد و پناه و پناه گاه و محل  ــدا امروز صبح ک خداون
ــطة (وجود مبارک) آنان به (درگاه) تو متوسل شدم،  ــانی که به واس نجاتی ندارم جز آن کس
  و حضرت زهراء  ــپس علی اميرالمؤمنين در حالی که به پيامبرت محمد ، س
سرور زنان جهانيان، و حسن و حسين و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و 
علی و حسن  و آن (وجود مبارک) که پس از آنان است تقرب می جويم، (که تو خود) 
ــاه راه روشن هدايت را به  سوی حجت غايب از نظر که از فرزندان او و مايه اميد امت  ش

پس از اوست برپا می داری.

ــد دژ و جان پناه من از ناگواری ها و  ــود مبارک) آنان را امروز و روزهای بع ــا (وج خداي
ــتمگر و  ــمن و طغيانگر و س ــم از ترس ها بگردان، و به  برکت آنان مرا از هر دش پناهگاه

فاسقی نجات بده.

ــم و هر چه نمی شناسم، و  ــر هر چه می شناس ــان مرا) از ش و (همچنين به برکت وجودش
ــر هر جنبنده ای که تو ـ ای  هر چه از ديدگانم پنهان اســت و هر آن چه می بينم، و از ش
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َ ِصراٍط ُمْسَتقٍمي. َك  ٍة، َربِّ َاْنَت اِخٌذ نِباِصَیِتھا، ِانَّ ُکلِّ دابَّ
 ، ْ ِ ِ ـىن ِبِاماَم ُّ َ َ ، َو ْ ِ ِ َبَّ

َ ىب ِب ـرُّ َ ْ ِاَلْیَك، َوَ ِ ِ ـلی  ُھـمَّ َفِبَتَوسُّ اللَّ
َو  َتـَك،  َرْمحَ  َّ َ َ ُْشـْر  َوا ِرْزِقـَك،  اَب  ْ َا اْلَیـْوِم  ھـَذا  ىف   َّ َ َ  ْ ـ َ اْف
َ ُکلِّ  َك  ، ِانَّ ْ ُ َ ـىن ُبْغَضُھْم َوَعـداَو ْ ـىن ِاىل َخْلِقَك، َوَجنِّ ْ َحبِّ

َشْي ٍء َقدیٌر.
 ، َحـقٌّ َشـفاَعٍة  ذی  َوِلُکـلِّ  َثـواٌب،  ـٍل  ُمَتَوسِّ َوِلُکـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
َفىن  ْمُتُه َاماَم َطِلَبىت، َاْن ُتَعرِّ ْن َجَعْلُتُه ِاَلْیَك َسَبِىب، َوَقدَّ َفَاْسـَاُلَك ِمبَ

ىم ھذا، َوَشْھری ھذا، َوعاىم ھذا. ْ َ َکَة  رَبَ
َوعاِفَیـىت  َوَرخائـی،  يت  ِشـدَّ ىف  َوَمُعوَنـىت،  َمْفَزعـی،   ْ ُ َو ُھـمَّ  اللَّ
ُْسری  َظىت، َوَظْعىن َو ِاقاَمىت، َوُعْسـری َو ْ َ ىم َو ْ َ َوَبالئـی َو
لُّـىب َوَمْثـواَي،  َ ی، َوِاْصباحـی َو ِاْمسـائی، َوَ َوَعالِنَیـىت َوِسـرِّ

َوِسّری َوَجْھری.
ِتَك  َطْع َرجائی ِمْن َرْمحَ ْ َ ْ ِمـْن ناِئِلَك، َوال  ِ ِ ْبـىن  یـِّ َ ُ ُھـمَّ َفـال  اللَّ
ْرزاِق  اِب اْالَ ْ َتِلـىن ِباْنِغـالِق َا ْ َ ْسـىن ِمـْن َرْوِحـَك، َوال  َوال ُتْؤِ
ْ ىل ِمـْن َلُدْنـَك  ـ َ ِْسـداِد َمسـاِلِکھا، َواْرِتتـاِج َمذاِھِبھـا، َواْف َوا
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پروردگار من ـ صاحب اختيار اوئی (نجات بده)، به راستی که تو بر راه مستقيمی.۱

بارالها پس به برکت توسلم به تو به واسطة آنان، و تقرب جستنم به محبت شان و پناهندگی ام 
به امامت شان، درهای روزيت را امروز بر من باز کن، و رحمتت را بر من بگستران و مرا 
ــان مرا دور بدار که بی گمان تو بر هر چيزی  محبوب خلقت گردان، و از کينه و دشمنی ش

بسيار توانايی.

ــل کننده ای جزا و پاداشی است، و هر صاحب شفاعتی حقی دارد،  خداوندا برای هر توس
ــبب و واسطة خودم به سوی تو گرداندم و آنان را  ــانی که آنان را س پس به يمن وجود کس
پيشاپيش درخواستم قرار دادم، از تو می خواهم که خير و برکت اين روز و اين ماه و اين 

ساَلم را به من ياد دهی (و راه هايش را بشناسانی)

ــم پناه گاه و کمک منند و  ــانی و آسايش ــختی و گرفتاری و هم در آس خدايا آنان هم در س
ــانی ام، و  ــختی و آس نيز در عافيت و باليم، و خواب و بيداری ام، و در کوچ و اقامتم، و س
آشکار و پنهانم، و صبحگاهان و شامگاهانم، و در انتقال و سکونم (و باقی ماندنم)، و پنهان 

و آشکارم.

ــان مرا از عطا و بخششت نااميد مگردان، و اميدم را از  خدايا پس به يمن وجود مبارکش
رحمتت قطع مفرما، و مرا از رحمتت مأيوس نکن، و با بسته شدن درهای رزق و روزی و 

مسدود شدن راه های کسب آن مرا آزمايش نکن، و از جانب خود فتح و گشايشی 

۱. متن عربی اين عبارت با اندکی تغيير از آية ۵۶ سورة مبارکة هود اقتباس شده است. 
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َسـَعٍة  ُکلِّ  َوِاىل  َرجـًا،  ْ َ َضْنـٍك  ُکلِّ  ِمـْن  ىل  َواْجَعـْل  َسـريًا،  ـًا  ْ َف
َني  یِّ ٍد َوآِلِه الطَّ َمَّ ُ  َ  ُ اِمحَني، َوَصلَّی اهللاَّ َك َاْرَحُم الرَّ ًا، ِانَّ َ َمْن

اِھریَن، آمَني َربَّ اْلعاَملَِني. الطَّ
 

لب ارج ورفع اّم    ۲۰  
باإلسناد عن الرضا قال: 

إّين اغَتَممـت يف بعـض اُالمور فأتاين أ جعفـر فقال: یا نبّي 
، وأک من «یا َرُؤوُف یا َرحُمي» ادُع اهللاَّ

 
لب ارج متوّسًال بأسماء اهللاَّ الی   ۲۱  

حِمي ْمحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهللاَّ
ْلِق، َوقاِسـُم  َ ْ ُ ال َشـریَك َلُه، خاِلُق ا َ ُ َوْح َاْشـَھُد َاْن ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ
ْمَس َواْلَقَمَر  ْیِل َسَکنًا، َوالشَّ ْصباِح، َوجاِعُل اللَّ ْزِق، َوفاِلُق اْالِ الرِّ

َکُمي. ْ دیُر اْلَعزیِز اْلَعلِمي، ال ِالَه ِاّال ُھَو اْلَعزیُز ا ْ َ ُحْسبانًا ذِلَك 
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ــوی هر گشايش و وسعتی راه  ــان نصيبم گردان  و از هر مضيقه ای راه خروجی و به س آس
روشنی برايم قرار ده، به راستی که تو مهربان ترين مهربانانی، و درود و رحمت خداوند بر 
محمد و خاندان پاک و مطهرش، آمين (استجابت کن) ای پروردگار جهان ها و جهانيان۱.

دعای بيستم: 
دعای آن حضرت  برای طلب گشايش و برطرف شدن غم و اندوه

فرمودند:  که  شده  روايت    رضا  امام  از  اسناد  با 
در کاری دغدغه و ناراحتی داشتم، پدر (بزرگوارم) أبوجعفرـ  امام کاظمـ   پيشم آمده 
ــر عزيزم خدا را بخوان و ذکر «يا رؤوُف يا َرِحيُم» (ای خدای با رأفت و  و فرمودند: پس

ای بسيار مهربان) را زياد بگو. 
دعای بيست ويکم: 

دعای امام  برای طلب گشايش با توسل به اسماء حسنای خداوند تعالی
به نام خداوند بخشنده بسيار مهربان

شهادت می دهم که هيچ معبودی جز خداوند نيست، که يکتاست و هيچ شريکی ندارد، آفرينندة 
ــکافندة صبحگاه و کسی است که شــب را ماية آرامش  ــيم کنندة روزی، و ش خاليق و تقس
ــيلة محاسبه زمان قرار داده اســت و اين پديده، تقدير و  ــيد و ماه را وس و (گردش) خورش
اندازه گيری خداوند قدرتمند بسيار داناست۲، هيچ معبودی جز او نيست و شکست ناپذير و 

۱ . واژة «العاَلمين» جمع کلمة «عاَلم» و کلمة اخير به معنای چيزی است که به وسيلة آن علم به وجود چيزی 
ــود و جهان خلقت را از آن جهت «عاَلم» می نامند که بر وجود خالق متعال داللت می کند. جمع  حاصل می ش
بستن اين کلمه يا به جهت آن است که بر اصناف و انواع مختلف موجودات جهان هستی داللت کند مانند عالم 
جمادات، عالم نباتات، عالم حيوانات و ...، يا برای اينکه عوالم مختلف وجود را در برگيرد مانند: عالم ناسوت، عالم 
ملکوت، عالم جبروت و ...، و يا بر دوره های مختلف زمانی جهان خلقت داللت کند. برخی از علمای لغت نيز به 
جهت اينکه جمع مذکر سالم به موجودات عاقل اختصاص دارد «عاَلمين» را به معنای عالم انسان ها و جهانيان 
ــده، مانند آية ٍ﴿ ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر  ــتفاده ش در نظر می گيرند، چنان چه در برخی آيات قرآن نيز به همين معنی اس

لِْلعاملََِني﴾. به همين جهت در ترجمة حاضر کلمة «العاَلمين» به «جهان ها و جهانيان» ترجمه شد.
ــورة  ۲ . عبارت «فالُق اإلصباِح و ... ذلک تقديُر الَعزيِز العليم» در متن عربی دعا، با يک تغيير جزئی از آية ۹۶ س

انعام اقتباس شده است.
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ُه  ـُه َوَخلیُلـُه َوَصفیُّ یُّ ِ َ ـُه َو ُ َوَرُسـوُلُه َوَوِلیُّ ُ ـدًا َعْبـ َمَّ ُ َوَاْشـَھُد َانَّ 
َوْحِیـه،   َ َوَامیُنـُه  َخْلِقـه،  ِمـْن  ُتـُه  َوخاصَّ َوخاِلَصُتـُه  ُبـُه،  َوَحب
َه  رَکِ َوَلـْو  ـه  ُکلِّ الّدیـِن   َ َ ِلُیْظِھـَرُه  َـقِّ  ْ ا َودیـِن  ِباْهلُـدی  َاْرَسـَلُه 
ِ ِبِاْذِنـه َوِسـراجًا ُمنـريًا،  اْملُْشـِرُکوَن، بَشـريًا َوَنذیـرًا َوداِعیـًا ِاَىل اهللاَّ
ْجَس،  ُ الرِّ ُ ْ ُ َع ِتِه الَّذیَن َاْذَھَب اهللاَّ َ َاْھِل یَبْ ُ َعَلْیِه َو َصلَّی اهللاَّ
َي ُکلِّ َذلیـٍل، َوُمِعـزَّ اْملُْؤِمنـَني، َوُمِذلَّ  ْ َتْطھـريًا، یا ُمَقـوِّ ُ ـَر َوَطھَّ
َاْرَحـَم  یـا  َعـّىن  ْج  َفَفـرِّ ُھـوُد،  ْ َ اْل ِمـىنِّ  َبَلـَغ  ـَك  َوَحقِّ َقـْد  اریـَن  بَّ َ ْ ا

اِمحَني،  الرَّ
ـاُر  َجبَّ یـا  َاْلَفـَرَج،  َعزیـُز  یـا  َاْلَفـَرَج،  رَکُمي  یـا  َاْلَفـَرَج(۱۲)  ُج  ُمَفـرِّ یـا 
یـا  َاْلَفـَرَج،  َجلیـُل  یـا  َاْلَفـَرَج،  َرحـُمي  یـا  َاْلَفـَرَج،  َرْمحـُن  یـا  َاْلَفـَرَج، 
َجخیـُل َاْلَفـَرَج، یـا َکفیـُل َاْلَفَرَج، یـا ُمنیـُل َاْلَفَرَج، یـا ُمقیـُل َاْلَفَرَج، 
ـُغ َاْلَفـَرَج،  ـُري َاْلَفـَرَج، یـا َخبـُري َاْلَفـَرَج، یـا ُمنـُري َاْلَفـَرَج، یـا ُمَبلِّ ُ یـا 
یـُل َاْلَفَرَج، یـا َکبـُري َاْلَفـَرَج، یـا َقدیـُر َاْلَفَرَج،  ُ یـا ُمدیـُل َاْلَفـَرَج یـا 
َاْلَفـَرَج،  طاِھـُر  یـا  َاْلَفـَرَج،  ُطْھـُر  یـا  َاْلَفـَرَج،  َبـرُّ  یـا  َاْلَفـَرَج  َبصـُري  یـا 

یا قاِھُر َاْلَفَرَج، یا ظاِھُر َاْلَفَرَج، 
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باحکمت است۱.  و شهادت می دهم که به راستی محمد  بنده و فرستاده اوست، او که ولّی 
خداوند، و پيامبرش و دوست صميمی و برگزيده اوست، و محبوبش و برگزيدة مقربش و بنده 
مخصوصش از بين تمام خلقش، و امين او بر وحيش، که او را با هدايت و دين حق به سوی 
بشر فرستاد تا او را بر هر دينی پيروز گرداند، هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند۲، و 
بشارت دهنده و بيم دهنده، و دعوت کننده به سوی خداوند به اجازة او، و چراغی تابنده است۳ 
ــانی که خداوند پليدی را از  که درود و رحمت خداوند بر او و اهل بيت گرامی اش باد، کس

آنان دور کرده و آنان را به طور کامل (از هر نوع گناه و اشتباه) تطهير نموده است۴.
ای تقويت کنندة هر شخص خوار و ذليلی، و ای عزت بخش مؤمنان و خوار کنندة ستمگران 
زورگو، قسم به حق خودت که حقيقتًا سختی و مشقتم به نهايت رسيده (کارد به استخوانم رسيده 
است) پس مشقت و سختی را از من برطرف نما (و در امورم گشايش بده) ای مهربان ترين 
مهربانان. ای گشايش دهنده، (از تو) گشايش را (می طلبم)۵، ای بزرگوار گشايش (بده)؛ ای 
شکست ناپذير گشايش (بده)؛ ای مسلط و قاهر (يا اصالح کنندة امور خلق) گشايش (بده) ای 
بخشاينده، گشايش (بده)؛ ای بسيار مهربان، گشايش (بده)؛ ای شکوهمند و عظيم، گشايش 
ــايش (بده)؛ ای سرپرست و عهده دار امور خلق، گشايش؛  (بده)؛ ای زيبا و نيک کردار، گش
ای نائل کنندة بندگان به نعماتت، گشايش؛ ای درگذرنده از لغزش ها، گشايش؛ ای پناه دهنده، 
گشايش؛ ای خبردار و آگاه، گشايش؛ ای روشنگر و تابنده، گشايش؛ ای رساننده، گشايش؛ 
ای تغيير دهنده (يا ياری کننده و غلبه دهنده) گشايش؛ ای تبديل کننده، گشايش؛ ای بزرگ، 
گشايش؛ ای بسيار توانا، گشايش؛ ای بسيار بينا، گشايش؛ ای نيکوکار، گشايش؛ ای پاکی و 
طهارت، گشايش؛ ای پاک و مطهر، گشايش؛ ای مسلط و چيره، گشايش؛ ای آشکار، گشايش؛

۱ . عبارت «ال إله إّال هو العزيُز اَحلکيم» در متن عربی دعا در پايان آيات ۶ و ۱۸ از سورة آل عمران آمده است. 
۲ . عبارت «َارَسَله باُهلدی ... و لو َکِرَه اُملشرکون» با تغيير مختصری از آيات ۳۳ سورة توبه و آية ۹ سورة صف، و 

با تغيير بيشتری از آية ۲۸ سورة فتح اقتباس شده است.
ــراجًا منريًا» با تغيير کلمة اول، از آية ۴۵ و ۴۶ سورة احزاب  ــريًا و نذيرًا و داعيًا إلی اهللا بِاذِنه وس ۳ . عبارت «بش

گرفته شده است.
۴ . تعبير «اّلذين أذَهَب اُهللا عنهم الرجَس و َطهَّرهم َتطهريًا» اشاره دارد به آية مبارکه تطهير (آية ۳۳ سورة احزاب)
ــت که:  ــت، و تقدير عبارت اين اس ۵ . واژة «الَفَرج» به صورت منصوب در واقع مفعول به برای فعلی محذوف اس
ــألک الفرَج» يا «أطُلُب ِمنَک الَفَرَج» يا «أعِطِني الفَرَج» لذا در ترجمة حاضر در چند عبارت اول به صورت  «أس
«گشايش را می طلبم» يا «گشايش بده» ترجمه شد، و سپس به تبع متن عربی فقط کلمة «گشايش» در ترجمه 

آمده و از ذکر فعل خودداری شده است.
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یُط َاْلَفـَرَج یا ُمْقَتـِدُر َاْلَفَرَج یا  ُ یـا باِطُن َاْلَفَرَج، یا سـاِتُر َاْلَفـَرَج، یا 
ُ َاْلَفَرَج یـا َقریـُب َاْلَفـَرَج، یـا َوُدوُد َاْلَفَرَج،  ـربِّ َ َ َحفیـُظ َاْلَفـَرَج یـا ُم
یـُد َاْلَفـَرَج یا ُمْبـِدُئ َاْلَفَرَج یـا ُمعیُد َاْلَفـَرَج، یا  َ یـا َمحیُد َاْلَفـَرَج، یا 
ِمـُل َاْلَفـَرَج، یـا ُمْنِعـُم َاْلَفَرَج،  ْ ُ ِْسـُن َاْلَفـَرَج یا  ُ َشـھیُد َاْلَفـَرَج، یـا 
یـا ُمْفِضُل َاْلَفَرَج، یا قاِبُض َاْلَفَرَج یا باِسـُط َاْلَفَرَج، یا ھـاِدُی َاْلَفَرَج، 
یـا ُمْرِسـُل َاْلَفَرَج، یـا داِفـُع َاْلَفَرَج، یـا راِفُع َاْلَفـَرَج، یا باقی َاْلَفـَرَج، یا 
اُب َاْلَفَرَج،  َّ َ اُب َاْلَفـَرَج، یـا  واقـی َاْلَفـَرَج، یا َخّالُق َاْلَفـَرَج، یا َوھَّ
اُع َاْلَفـَرَج، یا  َّ َ ـاُح َاْلَفَرَج، یا ُمْرتـاُح َاْلَفـَرَج، یا  َّ َ ـاُح َاْلَفـَرَج، یا  یـا َفتَّ
َرُؤوُف َاْلَفـَرَج، یـا َعُطوُف َاْلَفَرَج، یـا اکىف َاْلَفَرَج، یا شـاىف َاْلَفَرَج، 
ْیِمـُن َاْلَفَرَج، یا  َ ُ یـا ُمعاىف َاْلَفـَرَج، یا ُمکاىف َاْلَفَرَج، یـا َوِيفُّ َاْلَفَرَج، یا 
ُ َاْلَفَرَج، یاُمْؤِمُن َاْلَفـَرَج، یا َاَحـُد َاْلَفَرَج،  َسـالُم َاْلَفَرَج، یا ُمَتَکـربِّ
ـُر َاْلَفـَرَج، یا َفـْرُد َاْلَفـَرَج، یا  ُر َاْلَفـَرَج، یـا ُمَدبِّ ُ یـا َصَمـُد َاْلَفـَرَج، یـا 
َوْتـُر َاْلَفـَرَج، یـا ناِصـُر َاْلَفَرَج، یـا ُموِنـُس َاْلَفَرَج یـا باِعُث َاْلَفـَرَج، یا 
واِرُث َاْلَفـَرَج، یا عاِملُ َاْلَفَرَج، یا حاِکُم َاْلَفَرَج یا باِرُئ َاْلَفَرَج، 
یُب َاْلَفَرَج، یا قاِئُم َاْلَفَرَج،  ُ ُر َاْلَفَرَج، یا  یـا ُمَتعاِىل َاْلَفَرَج، یا ُمَصوِّ
یـا داِئُم َاْلَفَرَج، یا َعَلـُمي َاْلَفَرَج، یا َحکُمي َاْلَفَرَج یـا َجواُد َاْلَفَرَج، 
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ــايش؛ ای قدرتمند،  ــاننده، گشايش؛ ای احاطه دارنده، گش ــايش؛ ای پوش ای پنهان، گش
ــايش؛ ای حفظ کننده و نگهدار، گشايش؛ ای صاحب جبروت و عظمت، گشايش؛ ای  گش
ــايش؛ ای دوست دارنده و محبوب، گشايش؛ ای ستوده، گشايش؛ ای دارای  نزديک، گش
مجد و شکوه، گشايش؛ ای آغازگر، گشايش؛ ای بازگرداننده، گشايش؛ ای گواه و شاهد، 
ــايش؛ ای نيکی کننده، گشايش؛ ای انجام دهندة زيبايی ها، گشايش؛ ای نعمت  بخش،  گش

گشايش؛ ای تفضل کننده، گشايش؛
ای گيرنده و محدود کننده، گشايش؛ ای گسترش دهنده، گشايش؛ ای هدايتگر، گشايش؛ 
ــايش؛ ای باال برنده، گشايش؛ ای پايدار،  ــتنده، گشايش؛ ای برطرف کننده، گش ای فرس
ــايش؛ ای بسيار آفريننده، گشايش؛ ای بسيار بخشنده،  گشايش؛ ای حفاظت کننده، گش
گشايش؛ ای بسيار توبه پذير، گشايش؛ ای بسيار گشاينده، گشايش؛ ای بسيار رحمتگر 
ــايش؛ ای بسيار سود رسان، گشايش؛ ای  ــايش؛ ای راحتی بخش، گش و عطا کننده، گش
ــايش؛ ای شفا بخش،  ــايش؛ ای کفايت کننده، گش ــايش؛ ای باعطوفت، گش بارأفت، گش
ــايش؛ ای جزا و پاداش دهنده، گشايش؛ ای وفادار (به  ــايش؛ ای عافيت بخش، گش گش
ــايش؛ ای ماية آرامش، گشايش؛ ای  ــلط و چيره، گش ــايش؛ ای مس عهد و پيمان) گش
ــايش؛  ای يگانه، گشايش؛ ای  ــايش؛ ای ايمنی بخش، گش دارای کبرياء و عظمت، گش
بی نيازی (که همه به او نيازمندند) گشايش؛ ای نور، گشايش؛ ای تدبير کننده، گشايش؛ 
ــايش؛ ای  ــايش؛ ای مونس، گش ــايش؛ ای ياور، گش ــايش؛ ای يکتا، گش ای تنها، گش
برانگيزاننده گشايش؛ ای وارث جهان و جهانيان، گشايش؛ ای دانا، گشايش؛ ای حاکم 

و داور، گشايش؛

ــايش؛ ای صورت بخش، گشايش؛  ــايش؛ ای واال مرتبه، گش ای پديدآورنده مبتکر، گش
ای اجابت کننده، گشايش؛ ای استوار و برپا، گشايش؛ ای پايدار و برجا، گشايش؛ ای 

بسيار دانا، گشايش؛ ای خردمند، گشايش؛ ای سخاوتمند، گشايش؛
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یـا بـارُّ َاْلَفـَرَج، یـا َسـارُّ َاْلَفـَرَج، یـا َعـْدُل َاْلَفـَرَج یـا فاِضـُل َاْلَفـَرَج، یا 
َاْلَفـَرَج،  َمسیـُع  یـا  َاْلَفـَرَج  ـاُن  َمنَّ یـا  َاْلَفـَرَج،  ـاُن  َحنَّ یـا  َاْلَفـَرَج،  ـاُن  َدیَّ
یـا َخِفـيُّ َاْلَفـَرَج، یـا ُمعـُني َاْلَفَرَج یـا ناِشـُر َاْلَفـَرَج یا غاِفـُر َاْلَفـَرَج، یا 
ـُر َاْلَفَرَج، یا ُممیُت َاْلَفَرَج، یا  ُل َاْلَفَرَج، یا ُمَیسِّ َقدُمي َاْلَفَرَج، یا ُمَسـھِّ
ُب َاْلَفَرَج، یا  ْـىي َاْلَفَرَج، یا ناِفـُع َاْلَفَرَج، یا راِزُق َاْلَفَرَج، یا ُمَسـبِّ ُ
ُمغیـُث َاْلَفَرَج، یا ُمْغين َاْلَفَرَج، یا ُمْقين َاْلَفـَرَج، یا خاِلُق َاْلَفَرَج، یا 
راِصـُد َاْلَفَرَج، یـا حاِضُر َاْلَفَرَج، یـا جاِبُر َاْلَفَرَج، یا حاِفـُظ َاْلَفَرَج، 
ُ َاْلَفَرَج،  یـا َشـدیُد َاْلَفـَرَج، یـا ِغیـاُث َاْلَفـَرَج، یـا عاِئـُذ َاْلَفـَرَج یـا َاهللاَّ
ـوُم َاْلَفَرَج، یـا عـاىل َاْلَفَرَج،  یـا َعظـُمي َاْلَفَرَج، یـا َحـيُّ َاْلَفَرَج، یـا َقیُّ
یـا َربُّ َاْلَفـَرَج، یـا َاْعَظـُم َاْلَفـَرَج، یـا َاَعـزُّ َاْلَفـَرَج یا َاَجـلُّ َاْلَفـَرَج، یا 
ُل َاْلَفَرَج، یا آِخُر  َغـينُّ َاْلَفَرَج، یا َا ْکـَربُ َاْلَفَرَج، یا َاَزِيلُّ َاْلَفَرَج، یا َاوَّ
ـُني َاْلَفَرَج، یـا ماِلُك  َ َاْلَفـَرَج، یـا َحقُّ َاْلَفـَرَج، یا ُمبـُني َاْلَفـَرَج، یا 
ُس َاْلَفَرَج، یا واِحـُد َاْلَفَرَج، یا  وُس َاْلَفـَرَج، یا ُمَتَقـدِّ َاْلَفـَرَج، یا ُقدُّ
اُر َاْلَفَرَج، یا َرحُمي  دُّ َاْلَفَرَج یا َقھَّ ُد َاْلَفَرَج، یا ُممِ َاَحُد َاْلَفَرَج، یا ُمَتَوحِّ
ُم َاْلَفَرَج، یـا قاِصُم َاْلَفَرَج، یا ُمْکِرُم  حِّ ُل َاْلَفَرَج یا ُمَرتَ َاْلَفـَرَج یا ُمَفضِّ
ُ َاْلَفَرَج، یا ُمْصَطىف َاْلَفَرَج، یا ُمَزّکی َاْلَفَرَج، یا واىف  َاْلَفَرَج، یا ُمَعملِّ
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 ای احسان کننده، گشايش؛ ای شادی بخش، گشايش؛ ای تجسم عدل و داد، گشايش؛ 
ــايش؛ ای بسيار مهر ورزنده، گشايش؛ ای  ــايش؛ ای جزا دهنده، گش ای با فضيلت، گش
ــيار نعمت دهنده، گشايش؛ ای بسيار شنوا، گشايش؛ ای پنهان (از ديده ها) گشايش؛  بس
ای کمک کار، گشايش؛ ای گسترنده، گشايش؛ ای آمرزنده گشايش؛ ای ازلی و بی آغاز، 
گشايش؛ ای آسان کننده، گشايش؛ ای هموار کننده، گشايش؛ ای ميراننده، گشايش؛ ای 
ــايش؛ ای سود بخش، گشايش؛ ای روزی رسان، گشايش؛ ای سبب ساز،  زنده کننده، گش
گشايش؛ ای فريادرس، گشايش؛ ای بی نياز کننده، گشايش؛ ای ثروت بخش، گشايش؛ 
ــايش؛ ای  ــايش؛ ای حاضر، گش ــايش؛ ای ناظر و رصد کننده، گش ــدگار، گش ای آفري
سامان بخش و اصالح کننده، گشايش؛ ای نگاهبان، گشايش؛ ای قوی، گشايش؛ ای پناه 
ــايش؛ ای خداوند، گشايش؛ ای بسيار بزرگ،  ــايش؛ ای پناه دهنده، گش و دادرس، گش
ــايش؛ ای بلند مرتبه،  ــر امور خاليق، گش ــايش؛ ای قّيم و مدب ــايش؛ ای زنده، گش گش
ــايش؛ ای پروردگار (و صاحب اختيار) گشايش؛ ای عظيم تر، گشايش؛ ای عزيزتر  گش
(و شکست ناپذيرتر) گشايش؛ ای بزرگوارتر، گشايش؛ ای بی نياز، گشايش؛ ای بزرگ تر 
(از آن چه به وصف درآيد) گشايش؛ ای ازلی (و بی آغاز) گشايش؛ ای اول (و نخستين) 
ــايش؛ ای ظاهر  ــايش؛ ای وجود و کمال حق، گش ــايش؛ ای آخر (و آخرين) گش گش
ــايش؛ ای  ــايش؛ ای مالک (و دارنده) گش ــايش؛ ای وجود يقينی، گش ــنگر، گش و روش
ــايش؛ ای منزه از هر عيب، گشايش؛ ای يکتا، گشايش؛ ای  ــيار پاک و مقدس، گش بس
بی همتا، گشايش؛ ای فرد و يگانه، گشايش؛ ای امداد رسان، گشايش؛ ای بسيار قاهر و 
مسلط، گشايش؛ ای بسيار مهربان، گشايش؛ ای برتری دهنده، گشايش؛ ای ترحم کننده، 
گشايش؛ ای درهم شکننده (ستمگران) گشايش؛ ای گرامی دارنده، گشايش؛ ای آموزش 
ــايش؛ ای پاک کننده، گشايش؛ ای وفا کننده (و  ــايش؛ ای اختيار کننده، گش دهنده، گش

کامل کننده) 
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ُف َاْلَفَرَج، یـا داعی َاْلَفـَرَج، یا  َاْلَفـَرَج، یا اکِشـُف َاْلَفـَرَج، یا ُمَصـرِّ
ُ َاْلَفَرَج، یا َملیـُك َاْلَفَرَج،  ـ ِ ـاِوُز َاْلَفَرَج، یا فا َ َمْرُجـوُّ َاْلَفـَرَج، یا ُم
ُد َاْلَفَرَج،  ُد َاْلَفَرَج، یـا ُمَؤیِّ ھِّ ـُف َاْلَفَرَج، یا ُممَ ُر َاْلَفَرَج، یا ُمَؤلِّ یـا ُمَقدِّ
ُق َاْلَفـَرَج، یـا ُمـْدِرُك  یـا شـاِھُد َاْلَفـَرَج، یـا صـاِدُق َاْلَفـَرَج یـا ُمَصـدِّ
َاْلَفَرَج، یا سـاِبُق َاْلَفـَرَج، یا َعْوُن َاْلَفَرَج یا َلطیـُف َاْلَفَرَج، یا َرقیُب 
ُد  ِّ َ ـُر َاْلَفَرَج، یـا ُم ِّ َ َاْلَفـَرَج، یـا فاِطُر َاْلَفـَرَج، یا ُمْفـىن َاْلَفـَرَج، یا ُم
َاْلَفـَرَج، یـا َمعُبـوُد َاْلَفَرَج، یـا َمْدُعوُّ َاْلَفـَرَج، یا َمْرُھـوُب َاْلَفَرَج، یا 
ُ َاْلَفَرَج، یا  َّ ُأ َاْلَفَرَج، یـا َکْھُف َاْلَفَرَج، یا ُع َ َ ُمْسـَتعاُن َاْلَفَرَج، یا ُمْل

ْکراِم الِل َواْالِ َ ْ َذا ا
َـقِّ  ِ َو اْلُعْلیـا،  َواْلَکِلمـاِت  ُْسـىن،  ْ ا ْمسـاِء  اْالَ ھـِذِه  َـقِّ  ِ ُھـمَّ 

اللَّ
َمُد  َملْ َیِلْد  ُ الصَّ ُ َاَحٌد  اهللاَّ حِمي  ُقْل ُھـَو اهللاَّ ْمحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسـِم اهللاَّ
ٍد َوآِل  َمَّ ُ َلْد  َوَملْ َیُکْن َلُه ُکُفوًا َاَحٌد(۱۳) َاْھِلْك َعُدوَّ  ُ َوَملْ 

ٍد. َمَّ ُ
ُ َعَلْیِه  ،َصلَّی اهللاَّ ِ ِ َوَعُدوُّ َرُسوِل اهللاَّ ُھمَّ ِاْن اکَن ُفالٌن ـــ َعُدوُّ اهللاَّ اللَّ
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ــايش؛  ای  ــايش؛ ای تغيير دهنده، گش ــم و اندوه) گش ــده (غ ــايش؛ ای برطرف کنن گش
ــايش؛ ای ماية اميد، گشايش؛ ای گذشت کننده، گشايش؛ ای گشاينده،  دعوت کننده، گش
ــايش؛  ــايش؛ ای تقدير کننده (و اندازه گيرنده) گش ــايش؛ ای فرمانروای مقتدر، گش گش
ــايش؛ ای تقويت کننده، گشايش؛ ای گواه،  ــايش؛ ای زمينه ساز، گش ای الفت بخش، گش
ــايش؛ ای تصديق کننده، گشايش؛ ای دريابنده،  ــايش؛ ای راست گفتار و کردار، گش گش

گشايش؛ ای پيشی گيرنده، گشايش؛

ــايش؛ ای ناظر و مراقب، گشايش؛ ای شکافنده  ــايش؛ ای لطف کننده، گش ای ياور، گش
(آسمان و زمين) گشايش؛ ای فنا کننده، گشايش؛ ای تسخير کننده (و به خدمت گيرنده) 
گشايش؛ ای شکوه بخش، گشايش؛ ای ذات مورد پرستش، گشايش؛ ای فرا خوانده شده، 
گشايش؛ ای ذات پرهيبت، گشايش؛ ای ماية اميد کمک جويان، گشايش؛ ای محل پناه، 
ــايش؛ ای پناهگاه، گشايش؛ ای ساز و برگ، گشايش؛ ای صاحب جالل و عظمت  گش

و ارجمندی.

بارالها به حق اين بهترين نام ها و واالترين کلمات و بحق سورة اخالص  (به نام خداوند 
ــيار مهربان، بگو موضوع اين اســت که خداوند يکتاست، خداوند بی نياز  ــاينده بس بخش
ــده است، و هيچ کس همتای او  اســت (و همه به او نيازمندند)، هرگز نزاده و زاييده نش

نيست)۱ دشمن محمد و آل محمد را نابود گردان، 

ــت خدا بر او و  ــول خدا (که درود و رحم ــمن خدا و رس ــدا اگر فالنیـ  که دش خداون
خاندانش باد) 

۱ . سورة توحيد/ آية ۱ تا ۴
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عـی باِطًال،  َـَد َحّقًا َوادَّ َ ِه َوشـیَعِته  ــــ  َّ ِتـه َوُذرَّ َواِلـه، َوَاْھـِل یَبْ
ـماِء َوَعذابـًا عاِجًال، آمـَني، آمَني،  َفَاْنـِزْل َعَلْیـِه ُحْسـبانًا ِمـَن السَّ
اَجـِة،  ْ ـَني، َادِرْکنـا ىف ھـِذِه ا ِ ا

ْ آمـَني َربَّ اْلعاَملـَني، َوَامـاَن ا
یاِئَك اْملُْرَسـلَني  ِ ْ بـَني، َوَا َـقِّ َمالِئَکِتـَك اْملَُقرَّ ِ َوَاِغْثنـا یـا ِاهلی 

ُ َعَلْیِه َوآِله. ٍد َصلَّی اهللاَّ َمَّ ُ َك  یِّ ِ َ ریَن، َوِبَشفاَعِة  اْملَُطھَّ
یـا  َوآِلـه،  َعَلْیـِه   ُ اهللاَّ ـی  َصلَّ ـٍد  َمَّ ُ ـَك  نِبَِبیِّ ِاَلْیـَك  ـُه  جَّ َ َ َا ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
 ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  ْھنـا  جَّ َ َ ـا  ِانَّ ـِة،  ْمحَ الرَّ ِامـاَم  یـا   ، ِ اهللاَّ َرُسـوَل  یـا  َاَبااْلقاِسـِم 
َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  ـْلنا  سَّ َ َ َو

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َیَدْي حاجاِتنا، یا َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ َة اهللاَّ َّ ُ َّ ْبـَن َاىب طاِلٍب، یا َامَري اْملُْؤِمنَني یـا  َ ََسـِن یا  ْ یـا َاَباا
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ، ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
ـا  ِانَّ َوَمْوالَتنـا  َدَتنا  َسـیِّ یـا   ، ِ اهللاَّ َرُسـوِل  نِبْـَت  یـا  ْھـراِء،  الزَّ فاِطَمـَة  یـا 
، َواْستْشـَفْعنا ِبـِك ِاَىل  ِ ـْلنا ِبـِك ِاَىل اهللاَّ سَّ َ َ ، َو ِ ْھنـا ِبـِك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ
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ــيعيانش اســت ـ حقی را انکار نمود و باطلی را ادعا  ــمن اهل بيت و ذريه و ش و دش
ــتابان (و فوری) نازل کن، آمين (اجابت  ــمان و عذابی ش کرد، بر او آتش و کيفری از آس
ــن) آمين آمين، ای پروردگار جهان ها و جهانيان و ماية امنيت بيمناکان، ما را در اين  ک
ــتگان مقّرب درگاهت و  حاجت درياب، و ای معبود من به فريادمان برس، به حق فرش
انبيای فرستاده شده و پاکت و به برکت شفاعت پيامبرت محمد (که درود و رحمت خدا 

بر او و خاندانش باد).

ــطة پيامبرت محمد (که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش  خداوندا همانا من به واس
باد) به سوی تو رو می کنم،۱

ای اباالقاسم ای فرستادة خدا، ای پيشوای رحمت، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به 
خداوند روی آورديم و به واسطة تو به درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت 
ــتيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای  جس

ما شفاعت کن.

ای اباالحسن، ای علی بن ابی طالب، ای امير مؤمنان، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
ــتی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو  و موالی ما، به راس

به درگاه خداوند توسل نموده 
ــاپيش حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند  ــتيم، و تو را پيش ــفاعت جس و به درگاه خدا ش

درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ــول خدا، ای سرور و موالی ما به راستی ما به واسطة وجود  ای فاطمه زهرا، ای دختر رس
ــل شده و به درگاه  ــطة تو به درگاه خداوند متوس مبارکت به خداوند روی آورديم و به واس

خدا شفاعت جستيم، 
ــل به ذيل عنايت حضرت حجت ، اين متن در حقيقت همان دعای توسل  ــمت تا پايان توس ۱ . از اين قس

معروف است.
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ِ اْشـَفعی َلنا  ْمنـاِك َبـْنيَ َیـَدْي حاجاِتنـا، یا َوجیَھـًة ِعْنَد اهللاَّ ِ َوَقدَّ اهللاَّ
. ِ ِعْنَد اهللاَّ

 َ  ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یا  ِ ، َیـا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ ٍّ َ ـٍد، یا َحَسـَن ْبـَن  َمَّ ُ یـا َابا
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا،  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ َة اهللاَّ َّ ُ ، یا  ِ ، َیا ْبَن َرُسوِل اهللاَّ ٍّ ِ

َ ، یا ُحَسْنيَ ْبَن  ِ یا َاباَعْبِداهللاَّ
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
ْمنـاَك َبـْنيَ َیـَدْي حاجاِتنـا، یـا  ، َوَقدَّ ِ ، َواْسَتْشـَفْعنا ِبـَك ِاَىل اهللاَّ ِ اهللاَّ

ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ ، َیـا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ َُسـْنيِ ْ َّ ْبـَن ا ِ

َ ََسـِن، یـا  ْ یـا َاَباا
ـْلنا ِبَك  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َ َخْلِقِه، یا َسـیِّ
ْمنـاَك َبْنيَ َیـَدْي حاجاِتنا یا  ، َوَقدَّ ِ ِ َواْسَتْشـَفْعنا ِبـَك ِاَىل اهللاَّ ِاَىل اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ ، َیـا ْبَن َرُسـوِل اهللاَّ ٍّ ِ

َ ـَد ْبـَن  َمَّ ُ یـا َاباَجْعَفـٍر، یـا 
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و تو را پيشاپيش حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت 
کن.

ای ابامحمد، ای حسن بن علی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند توسل نموده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای اباعبداهللا، ای حسين بن علی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ــين، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای  ــن، ای علی بن الحس ای اباالحس
سرور و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة 
ــاپيش  ــتيم، و تو را پيش ــفاعت جس ــل نموده و به درگاه خدا ش تو به درگاه خداوند توس

حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای اباجعفر، ای محمد بن علی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا 
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ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا،  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ، ِ اهللاَّ

ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ َة اهللاَّ َّ ُ ، یا  ِ ٍد، َیا ْبَن َرُسوِل اهللاَّ َمَّ ُ ، یا َجْعَفَر ْبَن  ِ یا َاباَعْبِداهللاَّ
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ، ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ َ ْبـَن َجْعَفـٍر، َیـا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ یـا َاباِاْبراھـَمي، یـا ُمـو
ـْلنا ِبَك  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َ َخْلِقه، یا َسـیِّ
ْمناَك َبْنيَ َیَدْي حاجاِتنا، یا  ِ َوَقدَّ ، َواْسَتْشـَفْعنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ ِ ِاَىل اهللاَّ

ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ َة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ ، َیا ْبَن َرُسـوِل اهللاَّ َّ ْبَن ُمو َ ََسـِن، یـا  ْ یا َاَباا
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ، ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیَھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ ، َیا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ ٍّ َ ـَد ْبـَن  َمَّ ُ یـا َاباَجْعَفـٍر، یـا 
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ــتی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی  ــرور و موالی ما، به راس بر خلقش، ای س
آورديم و به واسطة تو به درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را 

پيشاپيش حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای اباعبداهللا، ای جعفر بن محمد، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند توسل نموده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ــول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای  ــی بن جعفر، ای پسر رس ای اباابراهيم، ای موس
سرور و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة 
ــتيم، و تو را پيشاپيش  ــفاعت جس ــده و به درگاه خدا ش ــل ش تو به درگاه خداوند متوس

حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای اباالحسن، ای علی بن موسی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند توسل نموده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای اباجعفر، ای محمد بن علی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
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ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
یـا  حاجاِتنـا،  َیـَدْي  َبـْنيَ  ْمنـاَك  َوَقدَّ  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  َواْسَتْشـَفْعنا   ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ِ یـا  ـٍد، َیـا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ َمَّ ُ َّ ْبـَن  َ ََسـِن، یـا  ْ یـا َاَباا
ـْلنا ِبَك ِاَىل  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ـا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َخْلِقـه، یا َسـیِّ
ْمنـاَك َبـْنيَ َیـَدْي حاجاِتنـا، یـا  ، َوَقدَّ ِ ، َواْسَتْشـَفْعنا ِبـَك ِاَىل اهللاَّ ِ اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 َ  ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یـا  ِ ، َیاْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ ٍّ ِ

َ ـٍد، یـا َحَسـَن ْبـَن  َمَّ ُ یـا َابا
ِبـَك  ـْلنا  سَّ َ َ َو  ، ِ اهللاَّ ِاَىل  ِبـَك  ْھنـا  جَّ َ َ ـا  ِانَّ َوَمْوالنـا  َدنا  َسـیِّ یـا  َخْلِقـِه، 
ْمناَك َبـْنيَ َیَدْي حاجاِتنا،  ، َوَقدَّ ِ ، َواْسَتْشـَفْعنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ ِ ِاَىل اهللاَّ

. ِ ِ اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ یا َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
 ِ ـَة اهللاَّ َّ ُ ، یا  ِ ، َیا ْبـَن َرُسـوِل اهللاَّ ـَ ِ ا َلـَف الصَّ َ ْ ََسـِن َوا ْ یـا َوِصـيَّ ا
ـْلنا ِبَك  سَّ َ َ ، َو ِ ْھنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ا  َدنا َوَمْوالنا ِانَّ َ َخْلِقه، یا َسـیِّ
ْمناَك َبْنيَ َیَدْي حاجاِتنا یا  ، َوَقدَّ ِ ، َواْسَتْشـَفْعنا ِبَك ِاَىل اهللاَّ ِ ِاَىل اهللاَّ

. ِ ، اْشَفْع َلنا ِعْنَد اهللاَّ ِ َوجیھًا ِعْنَد اهللاَّ
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و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای ابا الحسن، ای علی بن محمد، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند توسل نموده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ای ابا محمد، ای حسن بن علی، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای سرور 
و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة تو به 
درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جستيم، و تو را پيشاپيش حاجاتمان 

قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.

ــته، ای پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر خلقش، ای  ای وصی حســن و جانشين شايس
سرور و موالی ما، به راستی ما به واسطة وجود مبارکت به خداوند روی آورديم و به واسطة 
ــاپيش  ــتيم، و تو را پيش ــفاعت جس ــل نموده و به درگاه خدا ش تو به درگاه خداوند توس

حاجاتمان قرار داديم، ای آبرومند درگاه خدا، نزد خدا برای ما شفاعت کن.
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ا  ْج َعنَّ ، َوَفرِّ ٍّ َ ا ُکلَّ  ٍد، َواْکِشْف َعنَّ َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
ْنیا َواْالِخَرِة.  ِِ الدُّ ، َواْقِض َلنا ُکلَّ حاَجٍة ِمْن َحوا ُکلَّ َغمٍّ

ٍد، َوَاِعْذنا ِمْن َشرِّ َجخیِع ما َخَلْقَت،  َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
یَنَة، َوِقنا  َ ْ ا ِدْرَعَك  ٍد، َوَاْلِبْسنا  َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
َواْحَفـْظ  ـٍد،  َمَّ ُ َوآِل  ـٍد  َمَّ ُ  َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ َخْلِقـَك،  َجخیـِع  َشـرَّ 
ُغْرَبَتنـا، َواْسـُرتْ َعْوَرَتنـا، َوآِمـْن َرْوَعَتنـا، َواْکِفنـا َمـْن َبغـی َعَلْینـا، 
جِمي، َوِمْن َجْوِر  ـْیطاِن الرَّ َ َمْن َظَلَمنـا َوَاِعْذنا ِمَن الشَّ ْرنـا  ُ ْ َوا

، ْلطاِن، َوِمْن َشرِّ ُکلِّ ذی َشرٍّ السُّ
َوىف  َکَنِفـَك،  َوىف  ِحْفِظـَك،  َوىف  َك،  ِسـْرتِ ىف  اْجَعْلنـا  ُھـمَّ  اللَّ
جـاُرَك،  َعـزَّ  َمْنِعـَك،  َوىف  َك،  ِعـزِّ َوىف  ِعیـاِذَك،  َوىف  ِحـْرِزَك، 

َك. اُؤَك، َواْمَتَنَع عاِئُذَك، َوال ِالَه َغْريُ َ َوَجلَّ 
ْذ َوَلدًا،  ِ

َّ ِِ الَّذی َملْ َی َْمُدهللاَّ ْ وُت، َوا َيِّ الَّذی ال َميُ ْ َ ا َ ْلُت  کَّ َ َ
لِّ  َوَملْ َیُکـْن َلُه َشـریٌك ِىف اْملُْلـِك، َوَملْ َیُکْن َلـُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّ
ِ ُبْکـَرًة َوَاصیـًال، َوال َحْوَل َوال  اَن اهللاَّ ْ ُه َتْکبـريًا، َوُسـ ْ َوَکـربِّ
عَني. ٍد َواِلـه َاْجخَ َمَّ ُ  َ  ُ ـی اهللاَّ ِ اْلَعِلـيِّ اْلَعظـِمي، َوَصلَّ َة ِاّال ِبـاهللاَّ ُقـوَّ
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ــه و اندوهی را از ما  ــت، و هر دغدغ ــدا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرس خداون
ــرف فرما، و هر غمی را از ما دور گردان، و هر حاجتی از حاجت های دنيا و آخرت  برط

را برای ما برآورده ساز.
خدايا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، و ما را از شر تمام آنچه آفريده ای پناه 
ده، بارالها بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، و زره مستحکمت را بر ما بپوشان، 
ــر تمام خلقت محافظت بفرما. خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت  و ما را از ش
فرست، و حرمت ما را در غربت پاس بدار، و نقص و عيبمان را بپوشان و ترسمان را ايمنی 
بخش، و امور ما را در برابر کسی که به ما ستم کرده کفايت کن، و ما را بر کسی که به ما 
ظلم نموده ياری فرما، و از شر شيطان رانده شده (از درگاهت) و جور و ستم سلطان و شر 

هر صاحب شری در امان بدار.
ــان و پناه و عزت (و  ــظ و حمايتت، و در ام ــدا ما را در پوشــش (آمرزش) و حف خداون
شکست ناپذيری) و دفاع محکمت قرار ده، (زيرا) کسی که در جوار توست عزيز است، و مدح 
و ثنايت عظيم، و پناه برنده به تو (از شر ديگران) در امان است، و هيچ معبودی غير از تو نيست.

ــتايش خداوندی را  ــپاس و س بر (خدای) زنده ای که (هرگز) نمی ميرد توکل کرده ام۱، و س
سزاست که هيچ فرزندی اختيار نکرده است، و هيچ شريکی در فرمانروايی برايش نيست، 
ــت و ناتوانی ندارد، و او را قوّيًا بزرگ و گرامی بدار۲، و خداوند را  ــاوری از روی ذل و ي
ــدان)۳. و هيچ توان و  ــبيح گوی (و از هر نقص و عيبی منزه ب ــامگاه تس هر صبحگاه و ش
ــطة خداوند بلند مرتبه بزرگ. و درود و رحمت خدا بر محمد و  قدرتی نيســت مگر به واس

تمام خاندان گراميش باد.

۱ . عبارت «َتوکَّلُت علی احليِّ اّلذي ال ميوت» در متن دعا، از آية ۵۸ سورة مبارکة فرقان اقتباس شده است.
۲ . متن عربی عبارات اخير از آية پايانی سورة مبارکة إسراء گرفته شده است.

۳ . عبارت «ُسبحاَن اِهللا ُبکَرًة و أصيلًا» در متن دعا، در حقيقت عمل کردن به دستوری است که در آية ۴۲ سورة 
مبارکة احزاب به مؤمنين داده شده است.
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عیـِف «ُفالِن ْبِن ُفالٍن» َشـرَّ «ُفـالِن ْبِن  ُھـمَّ ُکـفَّ َعْن َعْبـِدَك الضَّ اللَّ
ُ َوَمْکَرُه َوغاِئَلَتُه َوَبْطَشُه َوحیَلَتُه َوَغْمَزُه،  َ ُفالٍن» َوُذبَّ َعْنُه َکْی
ْ َحرَميـُه، َواْرِمـه  ـ ِ ـُه ِباْلَبـالِء َقّمـًا، َوَا ـُه ِباْلَعـذاِب َطّمـًا، َوُقمَّ َوُطمَّ
َ ُکلِّ َشـْي ٍء َقدیـٌر،  ـَك  ِبَیـْوٍم ال َمعـاَد َلـُه َوِبساَعـٍة ال َمـَردَّ َهلـا، ِانَّ
 ْ ِ ِ ْ َلَدْیـَك َوَمْنِزَل ِ ِ َـقِّ ُحْرَم ِ ِة اْملَْعُصومـَني، َو َـقِّ اْألِئمَّ ِ ُھـمَّ 

اللَّ
َاْخـَذ  َوُخـْذُه  آِجـٍل،  َغـْريَ  عاِجـًال  َھالکـًا  َاْھِلْکـُه  ِعْنـَدَك، 

اِمحَني. ِتَك یا َاْرَحَم الرَّ َعزیٍز ُمْقَتِدٍر، ِبَرْمحَ
یاِئـَك  ِ ْ َا َـقِّ  ِ َو ـٍد،  َمَّ ُ َوآِل  ـٍد  َمَّ ُ َـقِّ  ِ َو اْلَعظـِمي،  ـَك  َقِّ ِ ُھـمَّ 

اللَّ
ِعبـاِدَك  َـقِّ  ِ َو اْملَْعُصومـَني،  ـِة  اْألِئمَّ ھـُؤالِء  َـقِّ  ِ َو َوُرُسـِلَك، 
ِْر،  َ َـقِّ َمـْن نـاداَك َوناجـاَك، َوَدعـاَك ِىف اْلـَربِّ َواْل ِ ـَني، َو ِ ا الصَّ
َ ُفَقراِء  ـْل  ضَّ َ ْل َفَرَجُھـْم، َوَ ِّ َ ـٍد َو َمِّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َصـلِّ 
اْملُؤِمنـَني  َمْرَضـی   َ َو َکـِة،  َواْلَربَ ِباْلِغـىن  َواْملُْؤِمنـاِت  اْملُْؤِمنـَني 
َ َمـْوَيت اْملُْؤِمنـَني َواْملُْؤِمناِت  ـفاِء َواْلعاِفَیـِة، َو َواْملُْؤِمنـاِت ِبالشِّ
ِاىل  دِّ  ِبالـرَّ َواْملُْؤِمنـاِت  اْملُْؤِمنـَني  ُغَربـاِء  َو  ـِة،  ْمحَ َوالرَّ ِباْملَْغِفـَرِة 
اِتنا َوَاْھِل  یَّ َ واِلَدْینا َوَاْزواِجنا َوُذرِّ ْ ساِملَني غاِمنَني، َو ِ ِ َاْوطا
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خداوندا از بنده ضعيفت «فالنی فرزند فالنی» شر «فالنی فرزند فالنی» را باز دار، و مکر و 
نيرنگ و بدکاری و شدت عمل و حيله و اهانت و عيب جويی اش را از او دور بدار، و آن 
(شخص شرور) را به شدت در گرداب عذاب غرق کن، و با باليا او را (از صحنة روزگار) 
جارو کن، و حريم خانه اش را (بر ديگران) مباح گردان، و به روز مصيبتی دچارش کن که 
هيچ بازگشتی ندارد، و به ساعت گرفتاری که هيچ برگشتی برايش نيست، به راستی که تو 

بر هرچيز بسيار توانايی.

خداوندا به حق پيشوايان معصوم و به پاس حرمتشان نزد خودت و منزلتشان در پيشگاهت 
ــی فوری و بدون تأخير بينداز، و مؤاخذه و مجازاتش کن، مؤاخذة خدايی  ــه هالکت او را ب

قاهر و قدرتمند۱، به رحمتت ای مهربان ترين مهربانان.
خداوندا به حق عظيمت، و به حق محمد و آل محمد و به حق پيامبران و فرستادگانت، و به 
حق اين پيشوايان معصوم و به حق بندگان صالح و شايسته ات و به حق هرکه تو را صدا 

زد و (با تو) مناجات نمود و تو را در خشکی و دريا خواند، 
بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت و فرجشان را زود برسان، و تفضل کرده و بر 
فقرای مردان و زنان باايمان توانگری و برکت و بر بيماران از زنان و مردان مؤمن شفا و 

عافيت، و بر مردگان از مردان و زنان باايمان آمرزش و رحمت، 

و بر افراد غريب از مؤمنين و مؤمنات بازگرداندن به وطنشان با سالمتی و غنيمت (و دست 
پر)، و بر پدر و مادر و همسران و فرزندان و عائله 

۱ . عبارت «و ُخذُه أخَذ َعزيٍز ُمقَتِدٍر» در متن دعا، از آية ۴۲ سورة مبارکة قمر الهام گرفته است.
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ِة. نَّ َ ْ اِر َواْلَفْوِز ِبا ُحزاَنِتنا ِباْلِعْتِق ِمَن النَّ
بًا ِمْن  َرجًا، َواْرُزْقنا ِرْزقًا َحالًال َطیِّ ْ َ َواْجَعـْل َلنا ِمْن َاْمِرنا َفَرجـًا َو
 ْ ـ ، َوَاْصِ ـْريٍ َ ِ َْتِسـُب، َواْخـِمتْ َلنـا  َ َْتِسـُب َوِمـْن َحْیـُث ال َ َحْیـُث 
ْنیا  ھا ِمْن ُاُمـوِر الدُّ نا ُکلَّ َ ِ نـا َوُدْنیانا َواْقـِض َحوا ِ ا ِلد َلنـا َشـْأَننا، َوَاِعنَّ
ـا َلـَك فیـِه ِرضـًی َوَلنـا فیـِه َصـالٌح، وَاِغْثنـا َوَاْدِرْکنـا،  َواْالِخـَرِة ِممَّ
ـالُم  ُ السَّ ِ

ْ ِة َعَل يبِّ َواْألِئمَّ َراِم، َوِزیـاَرَة النَّ ْ ِتَك ا ـَّ یَبْ َ َواْرُزْقنـا 
یـَن، َوىف  دِّ ِ

ُ ىف عاِمنـا ھـذا َوىف ُکلِّ عـاٍم، َواْجَعْلنـا ىف طاَعِتـَك 
َواْلَقـْربِ  اْلَفْقـِر  َعـذاَب  ِتـَك  َرْمحَ ْضـِل  َ

ِ َوِقنـا  راِغبـَني،  ِخْدَمِتـَك 
اِمحَني. ِم اْلِقیاَمِة، یا َاْرَحَم الرَّ ْ َ اِر َوَسَکراِت اْملَْوِت، َوَاْھواَل  َوالنَّ
ى إن شاء اهللا تعالى. ُقضَ كر، ويسأل حاجته، ت جد سجدة الشّ ثمّ يسْ
 

لب ريج اّم واّم    ۲۲  

ة ّي ركعتين يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد مرّ قال : يصل
ة، فإذا فرغ سجد وقال: ّا أنزلناه ثالث عشرة مرّ وإن

یـَن،  اْملُْضَطرِّ َدْعـَوِة  یـَب  ُ َو  (۱۴) اْلَغـمِّ َواکِشـَف  ـمِّ  اْهلَ فـاِرَج  یـا  ُھـمَّ  اللَّ
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ــايش و راه  ــان) رهايی از آتش و کاميابی به بهشــت را ارزانی دار، و گش (و نان خورانم
ــالل و پاکيزه ای به ما روزی کن  چاره ای (از مشــکالت) در کارمان قرار بده، و روزی ح
از جايی که گمان می بريم و از جايی که گمان نمی بريم.۱ و عاقبت کارمان را ختم به خير 
بفرما، و شؤون و کارهايمان را سر و سامان بده، و ما را در امور دين و دنيامان ياری کن، 
و تمام حاجاتمان در زمينة امور دين و آخرت را (البته) در آنچه خشنودی تو و صالح ما 

در آن است برآورده کن، و به فريادمان برس و ما را درياب.

و حج خانه با حرمتت و زيارت پيامبر و ائمه (که سالم تو بر آنان باد) را امسال و هر سال 
روزی (و نصيب) ما گردان، و ما را از عذاب فقر و قبر و آتش و سکرات مرگ و ترس و 

هراس های روز قيامت محافظت کن ای مهربان ترين مهربانان.

تعالی  اهللا  شاء  ان  که  بخواهد،  را  حاجتش  و  آورد  جای  به  ــکر  ش سجدة  ــپس  س
می شود. برآورده 

دعای بيست ودوم: 
دعای آن حضرت  برای درخواست برطرف کردن غم و اندوه

جا آورد،  نماز به  رکعت  غم و اندوهی دارد) دو  امام رضا  فرمودند: (هر که 
نماز  از  که  هنگامی  و  بخواند،  قدر  سورة  بار   ۱۳ و  حمد  يک بار  رکعت  هر  در  و 

بگويد: و  رفته  سجده  به  شد  فارغ 
(ای)  و  ــدوه۲  ان و  ــزن  ح ــای)  (ابره ــدة  زداين و  ــاينده  گش ای  ــدا  خداون
ــاره  بيچ و  ــر  مضط ــان های  انس ــای  دع ــده  اجابت کنن (ای)  و  ــم  غ ــده  برطرف کنن

۱ . عبارات اخير در متن دعا، از آيات ۲ و ۳ سورة مبارکة طالق الهام گرفته است.
ــارت و  ــت که به معنای «خس » در متن دعا، واژة «الُضّر» آمده اس ــتدرک“ به جای واژة «الَغمِّ ۲ . در کتاب ”المس

گرفتاری» می باشد.
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ـٍد،  َمِّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ْنیـا، َوَرحـَمي اْالِخـَرِة، َصـلِّ  َو َرْمحـاَن الدُّ
ا  ِ ىن  ـَك، َوُتْغِن َ َ َ ا َعـّىن َغَضَبـَك َو ِ ـًة ُتْطِفـُئ  ـىن َرْمحَ َواْرَمحْ

ْن(۱۵) ِسواَك. َعمَّ
ض، ويقول:  َرْ َيمنَ بِاال هُ اال دّ ُمَّ يَلصق خَ ث

ـَك َبَلـَغ  ـاٍر َعنیـٍد، َویـا ُمِعـزَّ ُکلِّ َذلیـٍل(۱۶) َقـْد َوَحقِّ یـا ُمـِذلَّ ُکلِّ َجبَّ
ْج َعّىن. ُھوُد ِمّىن ىف َاْمِر «َکذا»، َفَفرِّ ْ َ اْل

لى سجوده [على  ، ثمّ يَعود اِ ض ويقول مثل ذلكَ َرْ َيسرَ بِاال ه اال ثمَّ يلصق خدّ
ي حاجته. ه، ويقضِ ج غمّ بْحانه يفرّ ، فإنّ اهللا سُ ثل ذلكَ يقول مِ جبهته] وَ
 

لب ريج اموم واموم   ۲۳  
، َوَاْنَت  ٍ

َّ ٍب، َوَاْنَت َرجائی ىف ُکلِّ ِشـ ىت ىف ُکلِّ رَکْ َ
ِ ُھمَّ َاْنَت  اللَّ

َعْنـُه  ُعـُف  ْ َ ٍب  رَکْ ِمـْن  مَکْ   ، ٌ َّ َوُعـ ـٌة  َ ِ ىب  َنـَزَل  َاْمـٍر  ُکلِّ  ىف  ىل 
ُذُل فیـِه اْلَبعیُد  ْ َ ُمـوُر، َو یَلـُة، َوَتْعَىي فیِه اْالُ ْ ـلُّ فیِه ا ِ اْلُفـؤاُد َوَ
، َاْنَزْلُتُه ِبَك َوَشـَکْوُتُه  َْشُمُت فیـِه اْلَعـُدوُّ دیـُق، َو َواْلَقریـُب َوالصَّ
نیِه،  َ ْجَتُه َوَکَشـْفَتُه َوَکَفْی ْن ِسـواَك، َفَفرَّ ِاَلْیَك، راِغبًا ِاَلْیَك فیِه َعمَّ
َفَاْنـَت َوِيلُّ ُکلِّ ِنْعَمـٍة َوصاِحـُب ُکلِّ حاَجـٍة، َوُمْنَتَھـی ُکلِّ َرْغَبـٍة، 
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ــد  ــد و آل محم ــر محم ــرت، ب ــان (در) آخ ــيار مهرب ــا، و بس ــاينده (در) دني و (ای) بخش
ــم و  ــيلة آن خش ــه به وس ــی ک ــن رحمت ــم ک ــن رح ــر م ــت، و ب ــت فرس درود و رحم
ــاز کنی.۱ ــرا از غير خودت بی ني ــازی، و م ــن را خاموش س ــبت به م ــی ات نس نارضايت

بگويد: و  چسبانده  زمين  به  را  خود  راست  گونة  سپس 
ای ذليل کنندة هر متکبر سرکشی، و ای عزيز کنندة هر خوار و ذليلی۲، قسم به حق خودت 
ــدت رسيده (کارد به استخوانم  ــقتم به نهايت ش ــختی و مش که حقيقتًا در مورد کار فالن س

رسيده)، پس گشايشت را نصيبم فرما.
بگويد،  را  عبارت  همان  مانند  و  چسبانده  زمين  به  را  خويش  چپ  گونة  ــپس  س
در  که  بگويد،  را  عبارت  آن  مانند  و  برشده  پيشانی  روی  سجده  حالت  به  آن گاه 

برآورد. را  حاجتش  و  بزدايد  را  او  اندوه  و  غم  سبحان  خداوند  صورت  اين 

دعای بيست وسوم: 
دعای آن حضرت  برای طلب گشايش در غم ها و اندوه ها

خداوندا تو (تکيه گاه و ماية) اطمينان من در هر گرفتاری هستی، و تو (ماية) اميد من در 
هر سختی می باشی، 

و تو در هر موضوعی که برايم پيش می آيد (ماية) اطمينان و پشتوانة منی، چه بسا گرفتاری 
که دل در آن سست و لرزان می شود، وراه چاره در آن کم می شود (و بسته می شود) و کارها 
ــخاص) دور و نزديک و دوست، (انسان را) در آن تنها  ــد و (اش در آن به درماندگی می رس
می گذارند، و دشمن در آن شماتت می کند، و آن گرفتاری را به درگاه تو آوردم و آن را به 
تو شکايت نمودم، در حالی که از ديگران روی گردانده و فقط به سوی تو توجه نمودم، و تو 

آن گرفتاری را گشايش داده و برطرف کرده و مرا در آن کفايت نمودی. 
چرا که تو صاحب اختيار هر نعمت و همراه (خاليق) در هر حاجت، و سرمنزل هر نيايش 

و گرايشی. 
۱ . در نسخه ای ديگر به جای «َعمَّن ِسواک» عبارت «َعن َرَمحِة َمن ِسواک» آمده، به معنای «از رحمت و مهربانی 

فردی غير خودت»
ــت، به معنای: «و  ــزُّ کلِّ َذليل» عبارت «و ُمِذلُّ کلِّ َعزيٍز» نيز آمده اس ــر پس از عبارت «و ُمِع ــخة ديگ ۲ . در نس

خوارکنندة هر عزيزی»
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اُت، یا  ِ ا ْعَمِتَك َتـِمتُّ الصَّ َْمُد َکثـريًا، َوَلَك اْملَـنُّ فاِضـًال، نِبِ ْ َفَلـَك ا
َمْعُروفـًا ِباْملَْعـُروِف َمْعـُروٌف، َویـا َمـْن ُھـَو ِباْملَْعـُروِف َمْوُصوٌف، 
ـىن ِبه َعْن َمْعُروِف َمْن ِسـواَك،  َاِنْلـىن ِمْن َمْعُروِفـَك َمْعُروفًا ُتْغن

اِمحَني.  ِتَك یا َاْرَحَم الرَّ ِبَرْمحَ
وا ۴ ـ أدعیته  لطلب قضاء ا

لاء الحوائج متوّسًال    ۲۴  
 حف، ومبحمد وآلهبال

باإلسناد عن الرضا قال: إذا حزبك(۱۷) أمر شديد، فصلّ 
ركعتين تقرأ في إحداهما: الفاتحة وآية الڪرسي، وفي الثانية: 
» ثمّ خذ المصحف وارفعه فوق  رِ ْقَدْ َةِ ال ْل َي ْناهُ فى ل ل ْزَ َّا اَن ن الحمد و«اِ

رأسك، وقل:
َقِّ ُکلِّ  ِ َـقِّ ُکلِّ اَیٍة فیِه، َو  ِ َقِّ َمْن َاْرَسـْلَتُه ِاىل َخْلِقَك، َو ِ ُھمَّ 

اللَّ
َك َعَلْیِه، َوالَنْعـِرُف َاَحدًا َاْعَرَف  َقِّ ِ َمـْن َمَدْحَتُه فیِه َعَلْیـَك، َو
ٍد .عشـرًا،  َمَّ ُ َـقِّ  ِ ُ .عشـر مـّرات،  دی یا َاهللاَّ ـَك ِمْنـَك. یا َسـیِّ َقِّ ِ. ّق إمام بعد کّل إمام بع َقِّ فاِطَمَة .عشرًا.  ِ ٍّ .عشرًا،  ِ

َ َقِّ  ِ
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ــيار فقط از آن تو، و نعمت بخشــی فراوان شايستة توست. با  ــتايش بس ــپاس و س پس س
ــته کامل می شود، ای (موجود) شناخته شده ای که با نيکی و احسان  نعمتت کارهای شايس
شناخته شده ای، و ای کسی که به نيکوکاری توصيف می شود، از احسانت عطا و بخششی 
ــه رحمتت ای مهربان ترين  ــازی، ب ــطة آن از نيکی غير تو بی نيازم س نصيبم کن که به واس

مهربانان.

۴ـ دعاهای آن حضرت  برای درخواست برآورده شدن حاجات

دعای بيست و چهارم: 
دعای امام  برای برآورده شدن حوائج با توسل جستن به قرآن کريم 

 و محمد و آل گرامی اش
سختی  مشکل  به  اگر  فرمودند:  که  ــده  ش روايت    رضا  امام  از  ــند  س ذکر  با 
آيئ الکرسی  و  حمد  ــوره  س اول  رکعت  در  بگذار  نماز  رکعت  دو  کردی۱،  برخورد 
و  بگير  را  شريف  مصحف  سپس  بخوان،  را  قدر  و  حمد  ــوره  س دوم  رکعت  در  و 

بگو: و  داده  قرار  سرت  باالی 

خداوندا به حق کسی که به سوی آفريدگانت فرستادی، و به حق هر آيه ای که در آن (قرآن) 
است، به حقی که هر کس که در آن مدحش نمودی بر تو دارد، و به حق تو بر او، و ما هيچ 
ــيم که به حق تو از خودت داناتر باشد، ای سرورم، ای اهللا (ده مرتبه) به  کس را نمی شناس
حق محمد (ده مرتبه) به حق علی (ده مرتبه) به حق فاطمه (ده مرتبه) و همين گونه به حق 

هر امامی بعد از هر امامی

۱ . در نسخه ای ديگر به جای کلمة «حزَبَک» واژة «َحزَنَک» آمده است به معنای: «تو را محزون کرد»
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زمانـك،  إمـام  ھـو  اّلـذي  ـّق  اإلمـام ا إىل  تنتھـي  حـّىت  عشـرًا، 
ضي اهللاَّ حاجتك. وم من مقامك حّىت  فإّنك ال 

 
لاء الحوائج    ۲۵  

يت، َویا َوِلّىي ىف ِنْعَمـىت، َویا ِاهلی َوِالـَه ِاْبراھَمي  یـا صاِحىب ىف ِشـدَّ
َکمي. ْ اَق َوَیْعُقوَب، یا َربَّ کھیعص َویس َواْلُقْراِن ا ْ َوِا

َي  لِّ َ ُ ـی، َاْسـَاُلَك َاْن  َ َاْسـَاُلَك یـا َاْحَسـَن َمْن ُسـِئَل، َویـا َخـْريَ ُمْر
د َمَّ ُ ٍد َواِل  َمَّ ُ  َ

لاء الحوائج د ایام واالة   ۲۶  

ّه قال: من كانت له حاجة قد  يَ عن أبي الحسن الرضا  أن وِ رُ
ً فلينزلها باهللا تعالى  . إلى أن قال: ضاق بها ذرعا

فليصم يوم األربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ 
م  ّب بأطيب طيبه، ثمّ يقدّ يوم الجمعة و يلبس أنظف ثيابه و يتطي
ر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق  صدقة على امرئ مسلم بما تيسّ

ّي ركعتين: السماء، وال يحتجب ويستقبل القبلة .ويصل
» خمس عشرة  دٌ ُ اَحَ وَ اهللا ُلْ هُ ُولى فاتحة الكتاب و «ق يقرأ في اال
ة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس  ة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّ مرّ
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ــم می دهی تا به امام حق که امام زمانت اســت برسی، اگر اين عمل را   ده بار خدا را قس
انجام دهی از جايت برنخيزی مگر اينکه خداوند حاجتت را برآورده باشد.

دعای بيست و پنجم: 
دعای آن حضرت  برای برآورده شدن حاجات

ای رفيق و همراه من در سختيم، و ای صاحب اختيار من در نعمتم، و ای معبود من و معبود 
ابراهيم و اسحاق و يعقوب ۱، ای پروردگار کهيعص۲ و يس و قرآن حکيم (و استوار)۳، 
از تو درخواست می کنم ای بهترين کسی که مورد درخواست قرار گرفته و ای بهترين ماية 

اميد، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد  درود و رحمت فرستی.

دعای بيست و ششم: 
دعای امام  برای برآورده شدن حوائج بعد از روزه و نماز

که  دارد  حاجتی  هرکه  فرمود:  که  ــده  ش روايت    الرضا  الحســن  ابی  امام  از 
باد  پرعظمت  نامش  که  تعالی  خدای  درگاه  به  را  آن  ــده  ش طاق  آن  در  طاقتش 

فرمود:  آنکه  تا   ... بياورد 
خود  سر  جمعه  روز  بگيرد،  روزه  را  جمعه  و  پنچشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  پس 
عطرش  بهترين  با  و  ــد  بپوش را  ــهايش  لباس تميزترين  و  ــويد  بش خطمی  گل  با  را 
به  مالش  از  است  ممکن  برايش  که  اندازه  هر  به  ــپس  س نمايد،  ــبو  خوش را  خود 
به  و  نپوشاند  را  سرش  و  رود،  آسمان  زير  به  سپس  دهد،  صدقه  ــلمان  مس مردی 
 ۱۵ و  الکتاب  فاتحه  اول  رکعت  در  گزارد:  نماز  رکعت  دو  و  نموده  رو  قبله  سوی 
بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ و  نموده  رکوع  سپس  و  بخواند  را  احد»  اهللا  هو  «قل  بار 

کرده  بلند  رکوع  از  را  خويش  سر  سپس 

۱ . عبارت «و إلَه إبراهيم و إسحاق و يعقوب» از آية ۱۳۳ بقره گرفته شده است.
ــورة مبارکة مريم به کار رفته  ــت که به عنوان آية اول در س ــی از حروف مقطعة قرآن کريم اس ــن واژه يک ۲ . اي

است.
۳ . عبارت «يس و الُقرآِن اَحلکيِم» در متن دعا، از آغاز سورة مبارکة يس گرفته شده است.
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ة، ثمّ يرفع رأسه  ة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّ عشرة مرّ
ة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة  فيقرأها خمس عشرة مرّ
د  ة، ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهّ مرّ
ّم ويقرأها خمس عشرة  د ويسل ة، ثمّ يتشهّ قرأها خمس عشرة مرّ
ه األيمن  ة، ثمّ يضع خدّ ً ويقرأها خمس عشرة مرّ ة، ثمّ يخرّ ساجدا مرّ
ه األيسر على  ة، ثمّ يضع خدّ على األرض فيقرأها خمس عشرة مرّ
ً فيقول وهو ساجد يبكي: األرض فيقول مثل ذلك، ثمّ يخرّ ساجدا

َلْد  ُ یـا َجواُد یا ماِجـُد، یا واِحُد یا َاَحُد یـا َصَمُد، یا َمْن َملْ َیِلـْد َوَملْ 
ُه َوَملْ َیُکْن َلُه ُکُفوًا َاَحٌد، یا َمْن ُھَو ھَکذا َو ال ھَکذا َغْريُ

َاْشـَھُد َانَّ ُکلَّ َمْعُبوٍد ِمْن َلُدْن َعْرِشـَك ِاىل َقراِر َاْرِضَك باِطٌل ِاّال 
َوْجَھـَك َجـلَّ َجالُلـَك، یـا ُمِعـزَّ ُکلِّ َذلیـٍل، َویـا ُمـِذلَّ ُکلِّ َعزیـٍز، 

ْج َعّىن. ٍد َوآِله َوَفرِّ َمَّ ُ  َ َبىت، َفَصلِّ  َتْعَملُ رُکْ
ك األيسر وتقول  ً، ثمّ تقلب خدّ ك األيمن وتقول ذلك ثالثا ثمّ تقلب خدّ

مثل ذلك.
۲۷    

لقضاء الحوائج برواية اُخرى تقول في سجودك:
ُھمَّ ِانَّ ُکلَّ َمْعُبوٍد ِمْن َلُدْن َعْرِشـَك ِاىل َقـراِر َاْرِضَك َفُھَو باِطٌل  اللَّ
َـقُّ اْملُبُني، ِاْقـِض ىل حاَجَة  ْ ُ ا ـَك َاْنـَت اهللاَّ ُمْضَمِحــلٌّ ِسـواَك، َفِانَّ

اَعَة، وتلحّ فيما أردت. اَعَة السَّ َکذا َوَکذا السَّ
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از  سر  و  بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ و  رفته  سجده  به  آنگاه  بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ و 
بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ نيز  دوم  ــجدة  س در  و  بخواند،  بار   ۱۵ و  برداشته  ــجده  س
که  هنگامی  و  آورد.  ــای  به ج اول  رکعت  مانند  را  دوم  ــت  رکع و  برخيزد  ــپس  س
خوانده  را  تشهد  آن گاه  بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ تشهد  از  قبل  می نشيند  تشهد  برای 
آن  بار   ۱۵ و  درافتد  سجده  به  سپس  بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ باز  و  دهد  ــالم  س و 
آنگاه  بخواند،  را  آن  بار   ۱۵ و  نهاده  زمين  بر  را  راستش  گونه  سپس  بخواند،  را 
در  و  درافتد  سجده  به  سپس  بگويد،  را  آن  مانند  و  نهاده  زمين  به  را  چپش  گونة 

بگويد: گريه  و  سجده  حال 
ــخاوتمند، ای دارای مجد و عظمت، ای يگانه، ای يکتا، ای بی نياز(ی که همه به او  ای س
نيازمندند)، ای کسی که نزاده و زاده نشده است و هيچ کس همتای او نيست،۱ ای کسی که 

او چنين است و هيچ کس غير از او اين چنين نيست.

شهادت می دهم که هر معبودی از ساحت عرشت گرفته تا قرارگاه زمينت، باطل و بی اساس 
است مگر وجه (و ذات) کريمت عظمت و شکوهت پرعظمت باد. ای عزيز کنندة هر ذليل 
و ای ذليل کنندة هر عزيزی، تو رنج و گرفتاريم را نيک می دانی، پس بر محمد و خاندانش 

درود و رحمت فرست و گشايش (مشکلم) را نصيبم فرما.
سپس  می گويی،  را  عبارت  اين  بار  سه  و  گذاشته  زمين  بر  را  راستت  گونة  آن گاه 

می گويی. را  آن  مانند  و  نهاده  زمين  بر  را  خود  چپ  گونة 

دعای بيست و هفتم: 
برای برآورده شدن حاجات (به روايتی ديگر)

می گويی: سجده  در  اعمال)  از  (پس 
ــلمًا هر معبودی از ساحت عرشت تا قرارگاه زمينت باطل و بی اساس و فنا  خداوندا مس
شدنی است غير از ذات پاکت، چرا که تو خداوند حق و آشکار و روشنگری، فالن و فالن 
حاجت را برايم برآورده به خير فرما، اآلن اآلن.  و در خواسته ات اصرار و پافشاری می کنی.

ــت که حضرت رضا  در اينجا  ــورة مبارکة توحيد اس ــة آخر در متن دعا، در حقيقت آيات س ــد جمل ۱ . چن
اقتباس فرموده اند.
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لاء الحوائج متوّسًال ناء اهللاَّ الی   ۲۸  

حِمي ْمحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهللاَّ
َوَعْدَتـُه  َوَمـْن  َیْدُعـَوَك  َاْن  عـاِء  ِبالدُّ َاَمْرَتـُه  َمـْن  َجدیـٌر  ُھـمَّ  اللَّ
ـَزْت َعْنھا حیَلىت،  َ َ ُھمَّ حاَجٌة َقْد  جاَبـِة َاْن َیْرُجَوَك، َوِيلَ اللَّ ِباْالِ
َلْت ىل  ـا ُقْدَريت، َوَسـوَّ ِ ـْت فیھـا طاَقـىت، َوَضُعَفْت َعـْن َمرا َوَکلَّ
َي اْلَغُروُر الَّذی َاَنـا ِمْنُه ُمْبَتلًی،  ـوِء، َوَعُدوِّ اَرُة ِبالسُّ مَّ ِسـَي اْالَ ْ َ
ُکـوِل  النُّ ِىف  ُھـَو  َوَمـْن  ِمْثلـی،  َضعیـٍف  ِاىل  فیھـا  َاْرَغـَب  َاْن 
ْوفیِق َرْأَفُتَك،  ُتـَك، َوباَدَرْتـِىن ِبالتَّ َشـْکلی، َحّىت َتداَرَکْتىن َرْمحَ

ِلـَك َّ َعْقلـی ِبَتَطوُّ َ َ َوَرَدْدَت 
َقْلـىب،  َلـَك  جـاِء  ِبالرَّ ـَت  ْ َوَاْحَی ِلـَك،  ِبَتَفضُّ ُرْشـدی  ْمَتـىن  َوَاْهلَ
ْأمیـِل ِفْکری،  َْت ِبالتَّ َّ َ َوَاَزْلـَت ُخْدَعـَة َعُدّوی َعـْن ُلـّىب، َو
ْرَت ِيلَ اْلَفْوَز ِبُبُلوِغ  ْسعاِفَك َصْدری َوَصوَّ جاِء ِالِ َوَشَرْحَت ِبالرَّ

ْلُتُه، ما َرَجْوُتُه، َواْلُوُصوِل ِاىل ما َامَّ
ًا  ِبَك  ِ ُھمَّ َربِّ َبْنيَ َیَدْیَك ساِئًال َلَك، ضاِرعًا ِاَلْیَك، وا َفَوَقْفُت اللَّ
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دعای بيست وهشتم: 
دعای آن حضرت  برای برآورده شدن حاجات با توسل به ثنا و 

ستايش خداوند تعالی
به نام خداوند بخشاينده بسيار مهربان، 

بارالها آن کس که او را امر به دعا فرمودی سزاوار است که تو را بخواند و آن کس که 
ــزاوار است که به تو اميد داشته باشد. خداوندا مرا حاجتی  وعده اجابت به او دادی س
اســت که فکرم از پيداکردن راه چاره آن عاجز مانده و توان و طاقتم در آن به خستگی 
دچار شده و قدرتم از جستجوی راه حلش ضعيف شده است، و نفس اّماره ام که بسيار به 
بدی امر می کند۱، و دشمن فريبکارم (ابليس) که به واسطة وجود او مورد آزمايش هستم 
اين مطلب را برايم زيبا جلوه دادند که در اين گرفتاری به فرد ضعيفی مانند خودم توجه 
و رجوع کنم، کسی که در ضعف نسبت به درمان آن همانند خودم است. تا اين که رحمتت 
پی درپی مرا فرا گرفت، و رأفت و مهربانيت با نصيب کردن توفيق از (فکر و انديشه) من 

پيش افتاد، و با بخشش و عطايت عقلم را به من بازگرداندی، 

و با تفضل و احسانت راه هدايتم را به من الهام نمودی، و قلبم را با اميد به خودت زنده 
ــمنم (ابليس) را از عقل و خردم زايل نمودی، و با اميدواری  کردی، و مکر و نيرنگ دش
ــاده  ــينه ام را گش ــاعدتت س ــبت به مس (به فضلت) فکرم را تصحيح کردی، و با اميد نس
ــعت بخشيدی، و کاميابی را با رسيدن به آن چه اميد داشتم و دست يابی به  گردانده و وس
آن چه آرزو می کردم برايم ترسيم کردی، و در نتيجه (اکنون) من در پيشگاهت ايستاده ام 
درحالی که (نيازم) را از تو درخواست کرده و به سوی تو تضرع و ناله نموده و به (فضلت) 

اعتماد دارم، 

۱ . متن عربی اين عبارت به قسمتی از آية ۵۳ سورة مبارکة يوسف اشاره دارد.
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دیـِق  ْ َ َو ـىت،  َ ُاْمِن ْقیـِق  َ َو حاَجـىت،  َقضـاِء  ىف  َعَلْیـَك  ًال  ُمَتـَوکِّ
اٍح، َواْھِدھا َسـبیَل اْلَفالِح،  َ ـِن  ُھمَّ حاجىت ِبَاْميَ ـِ اللَّ ِ

ْ َرْغَبـىت، َفاَ
بیِط  ْ نـاِة َوالتَّ ْیَبـِة َواْلُقُنوِط َواْالَ َ ْ ُھمَّ ِبَکَرِمـَك ِمَن ا َوَاِعـْذِىن اللَّ
َ ِعباِدَك  ، َو َك َمِليٌّ َوِيلٌّ ىنِء ِاجاَبِتَك َوسـاِبِغ َمْوِھَبِتَك، ِانَّ َ َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر، َوِبُکلِّ َشْي ٍء ِ ، َوَاْنَت  زیَلِة َوِيفٌّ َ ْ ِ ا ِ ِباْملَنا

یٌط، َوِبِعباِدَك َخبٌري َبصٌري. ُ

لاء الحوائج متوّسًال    ۲۹  
بأسماء اهللاَّ الی

ُھمَّ ِاّىن َاْسَاُلَك ِباْلَعْنيِ الَّىت ال َتناُم، َوِباْلِعزِّ الَّذی ال ُیراُم َوِباْملُْلِك  اللَّ
لی،  ْ وِر الَّذی ال ُیْطـىف، َوِباْلَوْجِه الَّذی الَ  اُم، َوِبالنُّ ُ الَّـذی ال 
وَمـِة  ْميُ َوِبالدَّ َھـُر،  ْ ُ ال  الَّـىت  ـِة  َمِدیَّ َوِبالصَّ ـوُت،  َمتُ ال  الَّـىت  َیـاِة  ْ َوِبا
 : ُْسَتَذلُّ ـِة الَّـىت ال  ِبیَّ ُ ، َوِبالرُّ ـىن َوِباِالْسـِم الَّـذی ال ُیـَردُّ ْ َ الَّـىت ال 

َعَل ىب «َکذا وَکذا» ْ َ ٍد، َوَاْن  َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َي  لِّ َ ُ َاْن 
ُقضى إن شاء اهللا تعالى. وتذكر حاجتك ت
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ــته و آرزويم و به حقيقت پيوستن ميل و  ــدن خواس ــدن حاجتم و انجام ش و در برآورده ش
رغبتم بر تو توکل کرده ام.

ــدن) برآورده ساز، و آن  پس خداوندا حاجتم را با مبارک ترين راه موفقيت (و برآورده ش
را به راه رستگاری (و دست يابی) هدايت فرما، و به خاطر کرم و بزرگواريت ـ ای خداـ 
با اجابت گوارايت و عطای فراگيرت مرا از يأس و نوميدی و تأخير و سستی و تنبلی و 
ايستايی در امان بدار، (زيرا) به راستی تو بی نياز (و مورد اطمينان) و صاحب اختياری، و 
ــبت به بندگانت با بخشش های فراوان وفاداری، و تو بر هر چيزی بسيار توانايی و بر  نس

هر چيزی احاطه داری،۱ و نسبت به بندگانت آگاه و بينايی.۲

دعای بيست ونهم: 
دعای امام  برای برآورده شدن حاجات با توسل به اسماء خداوند تعالی

خداوندا همانا از تو درخواست می کنم به (حق) چشمی که (هرگز) نمی خوابد، و به عزتی 
که (غلبه بر آن) اراده نمی شود (و رسيدن به آن به ذهن کسی خطور نمی کند) و به سلطنت 
ــدن) قرار نمی گيرد، و به نوری که (هرگز)  و فرمانروايی که مورد قهر و زورگويی (و کم ش

خاموش نمی شود، و به آن وجه (ذات) کريمی که (هرگز) کهنه و مندرس نمی شود، 
ــروری و ساالری ای که مقهور و مغلوب نمی شود،  و به حياتی که (هرگز) نمی ميرد، و به س
ــمی (و صفتی) که رد نمی شود، و به  ــود، و به آن اس و به پايدار بودنی که (هرگز) فنا نمی ش
ــد از تو  ــود، (به تمام اين چيزهايی که گفته ش ــمرده نمی ش ربوبّيتی (و تدبيری) که خوار ش
ــتی و در مورد من فالن و  درخواســت می کنم) که بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرس

فالن لطف را انجام دهی.
تعالی  اهللا  ــاء  ش إن  و  می داری،  بيان  را  خود  حاجت  فالن)  و  (فالن  جای  ــه  ب و 

شد.  خواهد  برآورده 

۱ . عبارت «بکّل شیٍء ُحميط» در متن دعا، از پايان آية ۵۴ سورة مبارکة فصلت اخذ شده است.
ــوری، ۳۱ فاطر، و ۳۰ و ۹۶ إسراء گرفته  ــوره ش ۲ . عبارت «و بعبادَک خبٌري بصٌري» با تغيير اندکی از آيات ۲۷ س

شده است.
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لاء الدين متوسًال بأسماء اهللاَّ الی   ۳۰  

باإلسناد عن أبي جعفر  قال: جاء رجل إلى الرضا  فقال: 
ّمني  ت حالي، فعل ّي ذو عيال وعليَّ دين، وقد اشتدّ يابن رسول اهللا إن
أ  وجلّ به رزقني اهللا، فقال: يا عبد اهللا، توضّ دعاءً إذا دعوت اهللا عزّ
وأسبغ وضوءك، ثمّ صلّ ركعتين تتمّ الركوع والسجود فيهما، ثمّ قل:

َك َنِيبِّ  یِّ ِ َ ـٍد  َمَّ ُ ـُه ِاَلْیَك ِب جَّ َ َ یـا ماِجُد یا رَکُمي، یـا واِحُد یا رَکُمي، َا
َك َوَربِّ  ِ َربِّ ُه ِبَك ِاَىل اهللاَّ جَّ َ َ ، ِاّين َا ِ ُد یا َرُسوَل اهللاَّ َمَّ ُ ــ یا  ِةـ  ْمحَ الرَّ
َحـًة  ْ َ ِته، َوَاْسَاُلَك  َ َاْھِل یَبْ ٍد َو َمَّ ُ  َ َي  لِّ َ ُ ُکلِّ َشْي ٍءـــ  َاْن 
َسريًا، َوِرْزقًا واِسعًا، َاُملُّ ِبه َشْعثي، َوَاْقضي  ًا  ْ حـاِتَك، َوَف َ َ ِمْن 

َ ِعیايل. ِبه َدْیين، َوَاْسَتعُني ِبه 
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دعای سی ام: 
دعای حضرت  برای ادای دين با توسل به اسماء خداوند تعالی

پيش  مردی  فرمودند:  که  شده  روايت    جواد)  (امام  ابوجعفر  از  ــند  س ذکر  با 
و  دين  و  عيال وارم  من  خدا  رسول  ــر  پس ای  کرد:  عرض  و  آمد    رضا  امام 
من  به  دعايی  پس  است،  ــده  ش سخت  ــتم  معيش وضعيت  و  دارم  گردن  بر  قرضی 
روزی  مرا  خداوند  می خوانم  آن  با  را  عّزوجّل  خداوند  که  هنگامی  که  فرما  تعليم 
نماز  رکعت  دو  سپس  بگير،  شادابی  وضوی  خدا،  بنده  ای  فرمودند:  حضرت  دهد. 

بگو: سپس  بده،  انجام  نيکو  و  کامل  را  آن  سجود  و  رکوع  و  گزار 
ــطة محمد  ــنده، ای يگانه ای کريم و بزرگوار، به واس ــکوهمند، ای بزرگوار و بخش ای ش
ــتادة خدا، همانا من به واسطة وجود  پيامبرت که پيامبر رحمت اســت. ای محمد، ای فرس
مبارک تو به سوی خداوند که پروردگارت و پروردگار هر چيزی است روی آورده ام، که 
ــتی، و از تو نسيمی از نسيم های  تو (ای خدا) بر محمد و اهل بيت او درود و رحمت فرس
ــترده ای از تو می خواهم که  ــان و روزی گس ــت را می خواهم و فتح و موفقيتی آس رحمت
به وسيلة آن پراکندگی ام را جمع کنم (و زندگی ام را سر و سامان دهم) و قرض خود را ادا 

نمايم و از آن روزی برای معيشت زن و فرزندم کمک بگيرم.
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أدعیته  يف األوقات«۳»  
۱ ـ أدعیته  يف أّیام الشھر

 
فی كّل يوم من بان   ۳۱  

ُهُ  ل اَ اَسْ َ، وَ اهللا رُ ْفِ َغ ت ة: اَسْ من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّ
َةَ ب َّوْ الت

ّه دار القرار. ً على الصراط  وأحل  كتب اهللا تعالى له براءة من النار وجوازا
فی آخر ر بان   ۳۲  

ّه قال: دخلت على أبي الحسن  عن عبدالسالم بن صالح الهروي أن
عليّ بن موسى الرضا  في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال 
لي: يا أبا الصلت إنّ شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، 

فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه .إلى أن قال:
ر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر:  وأكثِ

ُھمَّ ِاْن َملْ َتُکْن َقْد َغَفْرَت َلنا ف َمضی ِمْن َشْعباَن، َفاْغِفْر َلنا  اللَّ
َي ِمْنُه. ِ َ ف 

ً من النار لحرمة شهر  قابا  فإنّ اهللا تبارڪ وتعالى يعتق في هذا الشهر رِ
رمضان.
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بخش سوم
دعاهای حضرت  در اوقات و زمانها

۱ـ دعاهای حضرت  در روزهای ماه
دعای سی ويکم: دعای امام  در هر روز از ماه شعبان المعّظم

بار  هفتاد  شعبان  ماه  از  روز  هر  در  هرکه  که:)  ــده  ش روايت    رضا  امام  (از 
او  از  را  توبه  و  می خواهم  آمرزش  خداوند  (از  التَّوبَه  َاسألُه  و  اهللاَ  َاستَغِفُر  بگويد: 
صراط  از  کردن  گذر  و  آتش  از  شدن)  (دور  برائت  خداوند  می کنم)  درخواســت 
(بهشــت)  ابدی  اقامت  خانه  در  را  او  و  می دارد)  مقرر  (و  ــد  می نويس برايش  را 

می گرداند. ساکن 
دعای سی ودوم: 

دعای آن حضرت  در آخر ماه شعبان المعّظم
ماه  جمعه  آخرين  در  ــه:  ک ــده  ش روايت  (اَباصلت)  هروی  صالح  ــن  ــداهللا  ب عب از 
من  به  حضرت  شدم،  وارد    الرضا  موسی  علی  بن  اَبی  الحسن  امام  بر  شعبان 
آن  جمعه  آخرين  اين  و  شده،  سپری  شعبان  ماه  اکثر  بخش  اباصلت،  ای  فرمودند: 
آن  از  آنچه  در  را  کوتاهی ات  مانده  باقی  آن  از  که  مقداری  اين  در  پس  ــت،  اس

فرمودند:  اين که  تا   ... کن  جبران  شده  سپری 
بگو: زياد  را  عبارات  اين  ماه  اين  باقيمانده  در  و 

خداوندا اگر در آن مقدار از شعبان که سپری شده ما را نيامرزيده ای، پس در آنچه از آن 
باقی مانده ما را بيامرز. 

ماه  اين  در  رمضان  مبارک  ماه  حرمت  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  راستی  به  زيرا 
می سازد. آزاد  دوزخ  آتش  از  را  (زيادی)  بندگان 
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عند رؤية ھالل ر ران   ۳۳  

عنه  في حديثـ ـــــ قال: معاشر شيعتي إذا طلع هالل شهر 
رمضان فال تشيروا إليه باألصابع، ولكن استقبلوا القبلة، وارفعوا 

أيديكم إلى السماء، وخاطبوا الهالل، وقولوا:(۴۹)
ُھـمَّ اْجَعْلـُه َعَلْینـا ِھـالًال ُمباَراًک،  ُ َربُّ اْلعاَملـَني، اللَّ ـَك اهللاَّ ـا َوَربُّ َرنبُّ
ُْسـٍر  ْمنـا ِمْنـُه ىف  ََسلَّ ْمنا فیـِه، َو ْقنـا ِلِصیـاِم َشـْھِر َرَمضـاَن، َوَسـلِّ َوَوفِّ

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر. َك  َوعاِفَیٍة، َواْسَتْعِمْلنا فیِه ِبطاَعِتَك، ِانَّ
 

عند اإلار   ۳۴  
عنه  قال: من قال عند إفطاره: 

ْلُه  َ ِرْزِقـَك َاْفَطْرنا ِبَاْمـِرَك، َفَتَقبَّ ُھـمَّ َلَك ُصْمنـا ِبَتْوفیِقـَك، َو «اللَّ
حُمي»  َك َاْنَت اْلَغُفوُر الرَّ ا َواْغِفْر َلنا، ِانَّ ِمنَّ

غفر اهللا ما دخل على صومه من النقصان بذنوبه.
 

عند خرو إلی صالة اید   ۳۵  

َ مـا َھَدانـا، ُ َاْکـَربُ  ، اهللاَّ ُ َاْکـَربُ ، اهللاَّ ُ َاْکـَربُ «اهللاَّ
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دعای سی وسوم:
دعای امام  هنگام ديدن هالل ماه رمضان 

هرگاه  ــيعيانم،  ش جماعت  ای  فرمودند:  که  آمده  روايتی  در    ــا  رض ــام  ام از 
طرف  به  بلکه  نکنيد،  اشاره  آن  سوی  به  انگشتان  با  کرد  طلوع  رمضان  ماه  هالل 
خطاب  مورد  را  هالل  و  کرده  بلند  آسمان  ــوی  س به  را  ــتانتان  دس و  روکرده  قبله 

بگوييد:۱ و  داده  قرار 
ــروردگار (و صاحب  اختيار) ما و تو پروردگار (و صاحب  اختيار) جهان ها و جهانيان  پ
ــت، خداوندا آن را هالل مبارکی بر ما بگردان، و ما را برای روزه  ماه رمضان توفيق  اس
ــايش و عافيت از آن  ــالمتی بخش، و ما را در حالت آس عنايت فرما، و ما را در آن س
تحويل بگير، و ما را در اين ماه به اطاعت خودت بگمار، به يقين تو بر هر چيزی بسيار 

توانايی.

دعای سی وچهارم: 
دعای حضرت  هنگام افطار

بگويد:  افطارش  هنگام  کس  هر  فرمودند:  که  شده  نقل    رضا  امام  از 
خداوندا با توفيق تو برايت روزه گرفتيم و با دستور تو با رزقت افطار کرديم، پس آن را از 

ما بپذير و ما را بيامرز، به راستی که تو خودت بسيار آمرزنده و بسيار مهربانی
خداوند هر نقص و عيبی که به خاطر گناهانش بر روزه او وارد شده را می آمرزد.

دعای سی وپنجم: نيايش امام  هنگام بيرون رفتن برای نماز عيد 
خدا بزرگ تر است (از اين که به وصف درآيد)،

ــول خدا  هرگاه هالل ماه را  ــان از پدران بزرگوارش  روايت فرموده اند که: رس ۱ . از امام رضا  و ايش
ُف يف َمَلکوِت اَجلَربوِت بِالَتقِدير(ای آفريده فرمان بردار  می ديدند می فرمودند: أيُّها اَخللُق اُملطيُع الّداِئُب الّسريُع، املَُتَصرِّ

حرکت کننده شتابان که در ملکوت عالم جبروت با تقدير و اندازه گيری تصرف می نمايی).
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َ ما َاْبالنا»   ِ َْمُد ِهللاَّ ْ ْنعاِم، َوا یَمِة اْالَ َ َ ما َرَزَقنا ِمْن  ُ َاْکَربُ  اهللاَّ
ات.  فقالها ثالث مرّ
فی يوم عرفة   ۳۶  

، َوَکما َوِسـَعىن  ، َفاْغِفْر ىل مـا َتْعَملُ َّ مـا َملْ َاْعـَملْ َ َ َت  ُھـمَّ َکمـا َسـَرتْ اللَّ
ْحساِن، َفَاِمتَّ ِنْعَمَتَك  ِعْلُمَك، َفْلَیَسـْعىن َعْفُوَك، َوَکما َبَدْأَتىن ِباْالِ
َوَکمـا  ْغِفَرِتـَك،  ِمبَ َفاْشـَفْعھا  ْعِرَفِتـَك  ِمبَ ْمَتـىن  َارْکَ َوَکمـا  ِباْلُغْفـراِن، 
َتـَك َفَاْکِرْمـىن ِبطاَعِتـَك، َوَکمـا َعَصْمَتـىن مـا  ْفَتـىن َوْحداِنیَّ َعرَّ
َملْ َاکـْن َاْعَتِصـُم ِمْنُه ِاّال ِبِعْصَمِتَك، َفاْغِفْر ىل ما َلْو ِشـْئَت َعَصْمَتىن 

ْکراِم الِل َو اْالِ َ ْ ِمْنُه، یا َجواُد یا رَکُمي، یا َذا ا
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خدا بزرگ تر است، خدا بزرگ تر است (و او را سپاس) به خاطر اينکه ما را هدايت کرد۱، 
ــپاس) بر آن چه از چهارپايان به ما روزی نموده است۲، و  خدا بزرگ تر اســت (و او را س

سپاس و ستايش مخصوص خداوند است به خاطر آنکه ما را آزمود. 
فرمودند. تکرار  مرتبه  سه  را  ذکر  اين    حضرت 

دعای سی وششم: 
دعای امام  در روز عرفه

ــاندی، آن چه (از  ــه (از گناهان) را که نمی دانم بر من پوش ــدا همان گونه که آن چ خداون
گناهان) را که می دانم (نيز) برايم بيامرز، و همان گونه که علم و دانايی ات مرا (و احوالم 
ــته اســت که) عفو و بخششــت مرا فرا گيرد، و همچنان که  را) در برگرفته است(شايس
احسان و نيکی کردن نسبت به من را آغاز نمودی نعمتت را با آمرزش (گناهانم بر من) 
تمام کن، و همان گونه که با معرفت و شناختت مرا گرامی داشتی آن معرفت را با مغفرت 
ــاندی مرا با (توفيق)  و آمرزشــت قرين گردان، و همچنان که يگانگی ات را به من شناس
طاعتت گرامی بدار، و همان گونه مرا حفظ کردی از آن چه خود توانايی حفظ خودم را 
ــطة حفظ و نگهداريت، پس برايم بيامرز آن گناهی را که اگر  ــتم مگر به واس از آن نداش
ــنده ای بزرگوار، ای صاحب جالل  اراده می کردی مرا از آن حفظ می نمودی، ای بخش

و عظمت و ارجمندی.

۱ . عبارت «اُهللا أکَربُ علی ما َهدانا» در متن دعا، برای عمل به خواسته ای است که در آيات ۱۸۵ سورة بقره و آية 
۳۷ سورة حج آمده است، که آية اول دربارة روزه و عيد فطر، و آية دوم دربارة حج و عيد قربان است.

۲ . عبارت «اُهللا أکُرب علی ما َرَزقنا من بَهيَمِة األنعام» اشاره دارد به آيات ۲۸ و۳۴ سورة مبارکة حج.
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«۴»
أدعیته  عند مواقیت اُالمور

 
فی قنوت الوتر    ۳۷  

ُھمَّ اْھِدنا فیَمْن َھَدْیَت َوعاِفنا  ٍد، اللَّ َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
َوِقنا  َاْعَطْیَت  ف  َلنا  َوباِرْك  ْیَت،  لَّ َ َ فیَمْن  نا  لَّ َ َ َو عاَفْیَت،  فیَمْن 
َمْن  ُیَذلُّ  ال  ُه  ِانَّ َعَلْیَك،  َضی  ْ ُ َوال  ِضی  ْ َ َك  َفِانَّ َقَضْیَت،  ما  َشرَّ 

ا َوَتعاَلْیَت واَلْیَت، َوال ُیَعزُّ َمْن عاَدْیَت، َتباَرْکَت َرنبَّ
ة. ْوَبَة سبعين مرّ َ َوَاْسَاُلُه التَّ  ثمّ يقول:  َاْسَتْغِفُر اهللاَّ

قبل افاح الوة   ۳۸  

دًاــــ  َمَّ ُ ـْغ  ـالِة اْلقاِئَمـِة، َبلِّ ـِة، َوالصَّ امَّ ْعـَوِة التَّ ُھـمَّ َربَّ ھـِذِه الدَّ اللَّ
َرَجَة َواْلَوسیَلَة، َواْلَفْضَل َواْلَفضیَلَة، ُ َعَلْیِه َوآِله ـــ الدَّ َصلَّی اهللاَّ

ٍد َصلَّی  َمَّ ُ ِ َوآِل  ٍد َرُسوِل اهللاَّ َمَّ ُ ، َوِب ُ ِ
ْ ِ َاْسَت ُ َوِباهللاَّ ِ ِ َاْسـَتْف َوِباهللاَّ

ـٍد  َمَّ ُ آِل  َو  ـٍد  َمَّ ُ  َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ ـُه،  جَّ َ َ َا  ْ ِ
ْ َوَعَلـ َعَلْیـِه   ُ اهللاَّ
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بخش چهارم: 
دعاهای حضرت  در اوقات مخصوص

دعای سی وهفتم: 
دعای حضرت  در قنوت وتر

ــانی که  ــت، خداوندا ما را در زمرة کس خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرس
ــيدی عافيت ده، و ما را در  ــانی که عافيت بخش هدايت کردی هدايت فرما و در زمرة کس
ــانی که سرپرستی نمودی سرپرستی فرما، و در آن چه بخشيدی به ما برکت ده، و  زمرة کس
ــر قضا و قدرت محفوظ بدار، زيرا بی گمان تو حکم و قضا می کنی و کســی را  ما را از ش
يارای حکم و قضا بر تو نيست، مسلمًا کسی را که تو سرپرستی و ياری کنی خوار و ذليل 
نمی شود، و کسی را که تو دشمن داری عزيز نمی شود. ای پروردگار (و صاحب اختيار) ما 

وجودت مبارک و پربرکت است و بلند مرتبه و وااليی.
می خواهم  آمرزش  خدا  (از  التَّوبَه  أسألُه  و  اهللاَ  َاستَغِفُر  می گويد:  بار  هفتاد  ــپس  س

دارم) توبه  درخواست  او  از  و 

دعای سی وهشتم: 
دعای امام  قبل از آغاز نماز

خداوندا ای پروردگار (و صاحب اختيار) اين دعوت کامل، و نماز برپا داشته  شده، محمد 
ــه و منزلت واال و مقام  ــر او و خاندانش بادـ  به درج ــت خداوند ب ــه درود و رحم راـ  ک

شفاعت و برتری و فضيلت برسان.
و به ياری خدا آغاز می کنم و به ياری خدا موفقيت را خواهانم، و به واسطه محمد رسول 
ــان بادـ (به خداوند) روی  ــدان پاکشـ  که درود و رحمت خداوند بر او و آن ــدا و خان خ

می آورم (و توسل می جويم). بارالها بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست
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بَني. ْنیا َواْالِخَرِة، َوِمَن اْملَُقرَّ ْ ِعْنَدَك َوجیھًا ِىف الدُّ ِ ِ َفاْجَعْلىن 
۳ ـ أدعیته  يف تعقیب الفرائض

  د التسلمي راب ا    ۳۹  
 َّرسول اهللا

اکُتُه.... إىل أن قال: ِ َورَبَ ُةاهللاَّ ِ َوَرْمحَ الُم َعَلْیَك یا َرُسوَل اهللاَّ َالسَّ
ِته ّیًا َعْن ُامَّ ِ َ ِ َاْفَضَل ما َجَزی  ُ یا َرُسوَل اهللاَّ زاَك اهللاَّ َ َ

َ ِاْبراھَمي  ْیـَت  ٍد، َاْفَضـَل ما َصلَّ َمَّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
یٌد. َ َك َمحیٌد  َوآِل ِاْبراھَمي، ِانَّ

 
ب د ارا لب ازق  فی   ۴۰  

اِمتَني، ِلُکلِّ َمْسَاَلٍة  اِئلَني، َوَیْعَملُ َضمَري الصَّ َ السَّ ِ ِلُك َحوا یا َمْن َميْ
ٌع حاِضٌر َوَجواٌب َعتیٌد، َو ِلُکلِّ صاِمٍت ِمْنَك ِعْملٌ باِطٌن  ِمْنَك َمسْ
ِتَك  َوَرْمحَ اْلفاِضَلِة،  َوَایادیَك  اِدَقِة،  الصَّ واعیِدَك  ِمبَ َاْسَاُلَك  یٌط.  ُ
اِت،  امَّ اِئِم، َوَکِلماِتَك التَّ اْلواِسَعِة َوُسْلطاِنَك اْلقاِھِر، َوُمْلِکَك الدَّ
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ــودت آبرومند و از مقربان  ــود مبارک) آنان مرا در دنيا و آخرت نزد خ ــطة (وج و به  واس
درگاهت بگردان۱.

۳ـ دعاهای حضرت  در تعقيب نمازهای واجب
دعای سی ونهم: 

  پس از نمازهای واجب و پس از سالم بر رسول خدا  دعای حضرت
سالم بر تو ای رسول خدا و رحمت خداوند و برکاتش بر تو باد ... تا اينکه فرمود:

ــول خدا، خداوند تو را پاداش دهد بهترين پاداشی را که به پيامبری به نيابت  پس ای رس
از امتش (و به جهت زحماتی که برايشان کشيده) داد.

خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت به بهترين وجهی که بر ابراهيم و آل 
ابراهيم درود و رحمت فرستادی به راستی که تو ستوده و شکوهمندی.۲

دعای چهلم:
دعای امام  بعد از نمازهای واجب برای طلب روزی

ای کســی که مالک (و  اختياردار) حاجات درخواســت  کنندگان است، و باطن و درون 
ــان را می داند (و از حاجاتشان با خبر اســت)، برای هر طلب و درخواستی از  خاموش
سوی تو گوشی حاضر (و شنوا) و جوابی آماده و مهيا وجود دارد. و برای هر فرد ساکتی 

از سوی تو علمی درونی و فراگير است. 

ــترده ات، و  به حق وعده های راســت و صادقانه ات، و نعمت های فراوان و رحمت گس
قدرت مسلط و چيره  و فرمانروايی پايدارت، و آيات و نشانه های کاملت

نيا و اآلخرة و َمَن املَُقّربني» در متن دعا، از آية ۴۵ سورة مبارکة آل عمران  ۱ . عبارت «َفاجَعلِين بِِهم َوجيهًا يف الدُّ
الهام گرفته است.

۲ . عبارت «إنک َمحيٌد َجميد» با کمی تغيير از پايان آية ۷۳ سورة مبارکة هود اقتباس شده است.
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ُه َمْعِصَیُة اْلعاصَني، َصلِّ  یا َمْن ال َتْنَفُعُه طاَعُة اْملُطیعَني، َوال َتُضرُّ
ٍد، َواْرُزْقِىن، َوَاْعِطىن ف َتْرُزُقِىن اْلعاِفَیَة ِمْن  َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ

اِمحَني. ِتَك یا َاْرَحَم الرَّ َفْضِلَك، ِبَرْمحَ
 

ب صالة اجر  فی   ۴۱  
عنه  قال: من قال بعد صالة الفجر:

ِ اْلَعِليِّ اْلَعظِمي» َة ِاّال ِباهللاَّ حِمي، الَحْوَل َوالُقوَّ ْمحِن الرَّ ِ الرَّ «ِبْسِم اهللاَّ
ّه  كان أقرب إلى اسم اهللا األعظم من سواد العين إلى بياضها، وإن

دخل فيها اسم اهللا األعظم.
 

 د صالة النّىب الدعاء   ۴۲  
َّا  ن ّي ركعتين تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الڪتاب و «اِ قال : تصل
ة، ثمّ ترڪع فتقرأها خمس  » خمس عشرة مرّ رِ ْقَدْ َةِ ال ْل َي ْناهُ فى ل ل ْزَ ً، وخمس اَن ة إذا استويت قائما ة، وخمس عشرة مرّ عشرة مرّ
ة إذا رفعت رأسك من  ة إذا سجدت، وخمس عشرة مرّ عشرة مرّ
ة  ة في السجدة الثانية وخمس عشرة مرّ السجود، وخمس عشرة مرّ
ُخرى، ثمّ تقوم إلى الثانية فتفعل كما فعلت  قبل أن تنهض إلى الركعة اال
ُولى، ثمّ تنصرف وليس بينك وبين اهللا تعالى ذنب إالّ  في الركعة اال

ى جميعَ ما سألت، والدعاء بعدها: ُعطَ رَ لك، وت فِ وقد غُ
ُ ِاهلـًا واِحـدًا  لـَني، ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ وَّ ـا َوَربُّ آباِئَنـا اْالَ ُ َرنبُّ ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ
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 از تو درخواســت می کنم، ای کســی که اطاعت فرمان برداران به او سودی نمی رساند، 
ــان (و گناه کاران) به او ضرری نمی زند، بر محمد و آل محمد درود و  و نافرمانی سرکش
رحمت فرست، و از فضل و رحمتت به من روزی عطا فرما، و در آن چه روزی ام می کنی 

به من عافيت بده، به حق رحمتت ای مهربان ترين مهربانان.

دعای چهل ويکم: 
دعای حضرت  در تعقيب نماز صبح

بگويد: صبح  نماز  از  بعد  هرکه  فرمود:  که  شده  روايت    حضرت  از 
«به نام خداوند بخشاينده بسيار مهربان، هيچ نيرو و توان و قدرتی نيست مگر به کمک و 

ياری خداوند بلند مرتبه بسيار بزرگ»
به  و  بود،  خواهد  نزديک تر  آن  سفيدی  به  چشم  سياهی  از  خداوند  اعظم  اسم  به 

است. شده  وارد  خداوند  اعظم  اسم  ذکر،  اين  در  يقين 

  بعد از نماز پيامبر اکرم  دعای چهل ودوم: دعای امام
هر  در  می گزاری،  نماز  رکعت  دو  ــد:  فرمودن نماز  اين  توضيح  در    حضــرت 
سپس  می خوانی  قدر  سورة  بار   ۱۵ و  الکتاب  فاتحة  يک  بار  قيام  حال  در  رکعت 
ــر  س از  پس  و  می خوانی،  را  قدر  ــورة  س بار   ۱۵ رکوع  حال  در  و  نموده  رکوع 
بار   ۱۵ و  رفته  سجده  به  سپس  می خوانی،  را  آن  بار   ۱۵ نيز  رکوع  از  ــتن  برداش
سجدة  از  برداشتن  سر  از  پس  نيز  بار   ۱۵ و  می خوانی،  سجده  در  را  سوره  همين 
قبل  و  آن  از  برداشتن  سر  از  پس  بار   ۱۵ و  بار،   ۱۵ نيز  دوم  سجدة  در  و  اول، 
همان  به  نيز  را  دوم  رکعت  می خوانی،  را  قدر  سورة  دوم  رکعت  برای  برخاستن  از 
و  نماز  از  دعا)  اين  (خواندن  و  نماز  از  پس  می آوری،  جا  به  اول  رکعت  کيفيت 
نمانده  باقی  گناهی  هيچ  تعالی  خداوند  و  تو  بين  حالی  که  در  می گردی  فارغ  دعا 
کرده ای  درخواست  آنچه  تمام  و  باشد،  آمرزيده  را  آن  خداوند  اين که  مگر  ــد  باش

است: قرار  بدين  نماز  از  بعد  دعای  و  شد،  خواهد  داده  تو  به 
ــينيان  هيچ معبودی جز خداوند نيســت که پروردگار ما و پروردگار پدران و اجداد و پيش

ماست، هيچ معبودی جز خداوند نيست (که) معبودی يگانه است 
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ِلصَني َلُه الّدیَن  ْ ُ اُه  ُ ال َنْعُبُد ِاّال ِایَّ ُْن َلُه ُمْسِلُموَن، ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ َ َو
 ، ُ َ َوْعـ ـَز  َ ْ َا  ، ُ َ َوْحـ  ُ َ َوْحـ  ُ اهللاَّ ِاالَّ  ِالـَه  ال  اْملُْشـِرُکوَن،  َه  رَکِ َوَلـْو 
، َفَلـُه اْملُْلُك  ُ َ ْحزاَب َوْحـ ، َوَھـَزَم اْالَ ُ َ ، َوَاَعـزَّ ُجْنـ ُ َ ـَر َعْبـ َ َ َو
ـماواِت  ُر السَّ ُ ُھمَّ َاْنَت  َ ُکلِّ َشـْي ٍء َقدیٌر، اللَّ َْمُد، َوُھَو  ْ َوَلـُه ا
ـماواِت  السَّ ـاُم(۵۴)  َقیَّ َوَاْنـَت  َْمـُد  ْ َفَلـَك ا  ، فیِھـنَّ َوَمـْن  ْرِض  َواْالَ
َوَوْعـُدَك   ، َـقُّ ْ ا َوَاْنـَت  َْمـُد،  ْ ا َفَلـَك   ، فیِھـنَّ َوَمـْن  ْرِض  َواْالَ

اُر َحقٌّ ، َوالنَّ ُة َحقٌّ نَّ َ ْ ، َوا اُزَك َحقٌّ ْ ، َوِا ، َوَقْوُلَك َحقٌّ َقُّ ْ ا
َوِبـَك  ْلـُت،  کَّ َ َ َوَعَلْیـَك  اَمْنـُت،  َوِبـَك  َاْسـَلْمُت،  َلـَك  ُھـمَّ  اللَّ
خاَصْمـُت َوِاَلْیـَك حاَکْمـُت، یـا َربِّ یـا َربِّ یـا َربِّ اْغِفْر ىل ما 
ـْرُت َومـا َاْسـَرْرُت َوَاْعَلْنـُت، َاْنـَت ِاهلی ال ِالـَه ِاّال  ْمـُت َومـا َاخَّ َقدَّ
ـىن، َوُتْب  ـٍد، َواْغِفْر ىل، َواْرَمحْ َمَّ ُ ـٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َاْنـَت، َصـلِّ 

حُمي. اُب الرَّ وَّ َك َاْنَت التَّ ، ِانَّ َّ َ َ

 من رکعات  ب كّل ركعت    ۴۳  
ة ر يوم الجمعة الثما

عنه  قال: وينبغي أن تدعو بين كلّ ركعتين بالدعاء المرويّ 
ّه كان يدعو بين الركعات: عن عليّ بن الحسين أن
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ــليم هستيم۱، هيچ معبودی جز خداوند نيست (و) جز او را  و ما برايش (و در برابرش) تس
ــرکان کراهت  ــتيم در حالی که دين را برای او خالص گردانده ايم، هر چند که مش نمی پرس
داشته باشند۲، هيچ معبودی جز خداوند نيست يکتای يکتا، (که) وعده اش را تحقق بخشيد، 
و بنده اش را ياری نمود (و پيروز کرد)، و سپاهش را عزت بخشيد، و به تنهايی همة احزاب 
ــرکين) را شکست داد (و فراری ساخت)، پس فرمانروايی (جهان  و گروه های (کفار و مش
هستی) فقط در اختيار اوست و ستايش و سپاس مخصوص اوست، و او بر هر چيزی بسيار 
ــت۳. خداوندا تو نور آسمان ها و زمين و هر  که (و هر  چه) در آن هاست می باشی۴،  تواناس
پس سپاس و ستايش برای توست، و تو برپا کننده و نگه دارندة آسمان ها و زمين و هر  که (و 
هر چه) در آن هاست می باشی، پس سپاس و ستايش سزاوار توست، و تو حقی، و وعده ات 
ــت، و بهشــت حق و آتش  ــيدنت حق اس ــخنت حق و انجام دادن و تحقق بخش حق، و س
(دوزخ) حق است. بارالها خودم را تسليم تو کردم، و به تو ايمان آوردم و بر تو توکل نمودم، 
و به واسطة تو (با ديگران) مجادله کردم و داوری (در موارد مختلف) را به پيشگاه تو آوردم، 
ای پروردگارم، ای صاحب  اختيارم، ای پروردگارم، آن چه (از گناه) را که قبًال يا بعدًا انجام 
دادم و آن چه پنهان کرده يا آشکار نمودم را برايم بيامرز، تو معبود منی (و) هيچ معبودی 
جز تو نيست، بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست و مرا بيامرز و به من رحم کن و بر 
من توبه کن (و توبه ام را بپذير)، (زيرا) به يقين تو خودت بسيار توبه پذير و بسيار مهربانی۵.

دعای چهل وسوم: 
دعاي حضرت  پس از هر ركعت از ركعات هجده گانه روز جمعه

از امام رضا  روايت شده كه فرمودند: در بامداد (روز جمعه) شش ركعت نماز 
مي خواني، وشش ركعت (با فاصله اي) پس از آن كه مجموع ۱۲ ركعت مي شود و 
پس از مدتي شش ركعت ديگر و مجموعا ۱۸ ركعت، و دو ركعت ديگر نيز هنگام 
ظهر (مي خواني)، و شايسته است كه بين هر دو ركعت، دعاي منقول از امام علي 
بن الحسين  را بخواني كه ايشان اين دعا را بين ركعت هاي نماز مي خواندند:

(مي خواني): نخست  ركعت  شش  از  اّول  ركعت  دو  از  پس  أ. 
۱ . عبارت «ِاهلًا واِحدًا و َحنُن َله ُمسِلمون» در متن دعا، از پايان آية ۱۳۳ سورة بقره گرفته شده است، البته عبارت «حنن 
له مسلمون» نيز در پايان برخی آيات قرآن به چشم می خورد، يعنی آيات ۱۳۶ بقره، ۸۴ آل عمران و ۴۶ عنکبوت.
ــت با اين تفاوت که در آن جا اين  ــورة مبارکة غافر اس ۲ . عبارت عربی اخير در متن اصلی دعا، يادآور آية ۱۴ س

عبارت با کلمة «الکافرون» ختم می شود.
۳ . عبارت «َله امللُک و َله اَحلمُد و ُهَو علی کلِّ َشیٍء قدير» عبارتی است قرآنی که در پايان آية اول سورة تغابن به کار رفته است.

ماواِت و اَالرِض» در متن اصلی، اشاره دارد به آيه ۳۵ سورة مبارکه نور. ۴ . عبارت «أنَت نوُر السَّ
حيُم» با تغيير مختصری از آية ۱۲۸ سورة بقره اقتباس شده است. اُب الرَّ ۵ . عبارت «و ُتب َعليَّ إنََّک أنَت التوَّ
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َك َو  َأ ِإَىل ِعـزِّ َ َ ُْرَمـِة َمـْن عـاَذ ِبـَك ِمْنـَك(۵۵) َو  ِ ُھـمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك  اللَّ
َسُه  ْ َ ی  َْبِلَك َو َملْ َیِثْق ِإالَّ ِبَك َیا َواِھَب اْلَعَطاَیا َیا َمْن َمسَّ ِ اْعَتَصَم 
َني ِبَأْفَضِل  ِدِ اْملَْرِضیِّ َمَّ ُ ٍد َو آِل  َمَّ ُ  َ َ اَب َصلِّ  ِمـْن ُجوِدِه اْلَوھَّ
 ْ ِ

ْ َالُم َعَلْیِه َو َعَل اَکِتَك َو السَّ ْ ِبَأْفَضِل رَبَ ِ
ْ َصَلَواِتَك َو َباِرْك َعَل

اَکُتُه ِ َو رَبَ ُة اهللاَّ ْ َو َرْمحَ ِ َ َأْرَواِحِھْم َو َأْجَساِد َ َو 
ـٍد َو اْجَعـْل ِيل ِمـْن َأْمـِري َفَرجًا َو  َمَّ ُ ـِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
ا ِشـْئَت َو َأىنَّ ِشـْئَت َو َکْیَف ِشـْئَت  بًا ِممَّ َرجـًا َو اْرُزْقـِين َحَالًال َطیِّ ْ َ

ُه َال َیُکوُن ِإالَّ َما ِشْئَت َحْیُث ِشْئَت َکَما ِشْئَت  َفِإنَّ
ى رَ ايَةٍ أُخْ وَ نْ رِ اءِ مِ عَ ي الدُّ ةٌ فِ يَادَ زِ

 ِ
َّ ِلِشـ اُفـَك  َ َ ِسـي  ْ َ َو  ِتـَك  َرْمحَ ِلَسـَعِة  َیْرُجـوَك  َقْلـِيب  ِإنَّ  ُھـمَّ  اللَّ

ـِدٍ َو آِلـِه َو َأْن ُتْؤِمَنِين  َمْکَرَك  َمَّ ُ  َ َ َي  لِّ َ ُ ِعَقاِبـَك  َفَأْسـَأُلَك َأْن 
 َّ َ َ َل  ضَّ َ َ َعَلِين ِمْن َأْوِلَیاِء َطاَعِتَك َو  ْ َ َك َو  ِ َ

َ َو ُتَعاِفَیِين ِمْن 
َذلُِّل ِلِعَباِدَك  َفِين  ِبَسَعِة َفْضِلَك َعـِن التَّ َُشرِّ ِتـَك َو َمْغِفَرِتـَك َو  ِبَرْمحَ

ْرَماِن ِ
ْ دِّ َو َسْفِع َناِر ا ِين ِمْن َخْیَبِة الرَّ َو َتْرَمحَ

َقُولُ ْنِ وَ ت َي ت ْعَ ك ِّي رَ ل ُصَ َقُومُ فَت ُمَّ ت ث
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ــده،  بار الها به حق و حرمت آن كس كه (از تو) به خودت پناه برده، و به عّزتت پناهنده ش
ــت، از تو  ــمانت چنگ زده، و جز تو به موجود ديگري تكيه و اعتماد نكرده اس و به ريس
درخواست مي كنم، اي بخشنده بخشش ها، اي آن كه به سبب جود و كرم گسترده اش خود 
ــيار بخشنده) ناميده، بر محّمد و آل محّمد - كه پسنديدگان و مورد رضايت  را وّهاب (بس
ــت، وبا برترين بركاتت به  توأند - با برترين درودها (و رحمت هايت) درود و رحمت فرس
آنان بركت ده، و سالم بر او و بر آنان و بر ارواح (پاك) و بدن هاي (مطّهر)شان باد و رحمت 

خداوند و بركت هايش (بر آنان سرازير باد).

خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست، و برايم نسبت به كارها (و گرفتاري هايم) 
گشايش و راه برون رفتي قرار ده، و رزق و روزي حالل و پاكي به من روزي فرما، از آن چه 

كه اراده كرده اي، و از هر كجا و به هر كيفّيت كه خواسته اي، 
چرا كه بي گمان چيزي تحّقق نمي يابد مگر آن چه تو اراده فرموده اي و هر جا (و هر زمان) 

و به هر كيفّيت كه تو بخواهي. 

است: شده  اضافه  عبارات  اين  ديگر  روايتي  در  و 
ــبب وسعت رحمتت به تو اميد دارد، و نفسم به خاطر شّدت كيفرت از تو  بار الها دلم به س
ــتي،  و مرا از  ــد،  لذا از تو مي خواهم كه بر محّمد وآل محّمد درود و رحمت فرس مي ترس
مكر و مجازاتت ايمن سازي، و از خشم و غضبت به سالمت داري، و از اوليا و اصحاب 
طاعتت گرداني، و با رحمت و مغفرت و بخشايشت بر من تفّضل كني، و با گستردگي فضل 
ــيده و از اظهار خواري در برابر بندگانت (مصون داري)، و بر  ــرافت بخش و انعامت مرا ش
من رحم آورده و از نوميدي به سبب رّد خواسته ام و سوزش (و خواري) آتش محرومّيت 

(از لطفت) نجات بخشي.

(مي خواني): نخست  ركعت  شش  از  چهارم  و  سّوم  ركعت  دو  از  پس  و  ب. 
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ـُت  ْ ُ ِملَـا  َأْسـَتْغِفُرَك  َفـِإينِّ  َعَلْیـَك  ْأُت  اْجـَرتَ َو  َعَصْیُتـَك  َکَمـا  ُھـمَّ  اللَّ
ِسـي  ْ َ  َ َ ِإَلْیـَك ِمْنُه ُمثَّ ُعـْدُت ِفیِه َو َأْسـَتْغِفُرَك ِملَا َوَأْیُت َلَك ِبِه 
ْعَمِتـَك َو  ِتـي َقِویـُت َعَلْیَھـا نِبِ َو َملْ َأِف ِبـِه َو َأْسـَتْغِفُرَك  لِلَْمَعاِصـي الَّ
َوْجَھـَك  ِبـِه  َأَرْدَت  َخـْريٍ  ُکلِّ  ِمـْن  َخاَلَطـِين  َمـا  ِلُکـلِّ  َأْسـَتْغِفُرَك 

َك َأْنَت َأْنَت َو َأَنا َأَنا َفِإنَّ
ْنَیا  ِر الدُّ وَر ِيف َقْلِيب َو َصغِّ ِم النُّ ِدٍ َو آِلِه َو َعظِّ َمَّ ُ  َ َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ

ـا َال ُیْرِضیـَك َو  ْطـِق ِمبَ َك َعـِن النُّ ِيف َعْیـِين َو اْحِبـْس ِلَسـاِين ِبـِذرْکِ
ْرَت ِيل ِعْنَدَك  َھَواِت َو اْکِفِين َطَلَب َما َقدَّ ِسـي ِمَن الشَّ ْ َ اْحُرْس 

ا ِيف َأْیِدي ِعَباِدَك  َحىتَّ َأْسَتْغِينَ ِبِه َعمَّ
َقُولُ  َةَ وَ ت َّالِث ْنِ الث َي ت ْعَ ك ِّي رَ ل ُصَ َقُومُ فَت ُمَّ ت ث

َذَھـَب  ِإْذ  ـوُن-  النُّ ُذو  ِبـِه  َدَعـاَك  ـا  ِمبَ َأْسـَأُلَك  َو  َأْدُعـوَك  ِإينِّ  ُھـمَّ  اللَّ
ُلمـاِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ  ِدَر َعَلْیِه َفنـادی  ِيف الظُّ ْ َ ُمغاِضبـًا َفَظـنَّ َأْن َلْن 
ـُه َدَعاَك َو ُھَو َعْبـُدَك َو َأَنا  اِملَِني  َفِإنَّ اَنَك ِإينِّ ُکْنُت ِمـَن الظَّ ْ َأْنـَت ُسـ
ْجَت َعْنُه  ْج  َعينِّ َکَما َفرَّ َأْدُعوَك َو َأَنا َعْبُدَك َو َسَأَلَك َو َأَنا َأْسَأُلَك َفَفرِّ
َأينِّ  َفَنـاَدی   ـرُّ  الضُّ ـُه  َمسَّ ِإْذ  ُب  ُّ َأ ِبـِه  َدَعـاَك  ـا  ِمبَ ُھـمَّ  اللَّ َأْدُعـوَك  َو 
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بار الها همان گونه كه تو را نافرماني نمودم و بر تو گستاخي كردم، پس (به همان شكل هم) 
واقعًا نسبت به آن گناهي كه از آن به سويت توبه نمودم (ولي) سپس به آن گناه بازگشتم از 
تو آمرزش مي طلبم، و نسبت به آن چه بر ضد نفسم وعده دادم و سپس بدان وعده وفا نكردم 
از تو آمرزش مي خواهم. و نسبت به معصيت ها و نافرماني هايي كه به واسطه نعمت خودت 
بر انجام آن ها توانايي پيدا كردم از تو آمرزش مي طلبم. و نسبت به هر نّيت ناخالصي كه در 
هر كار خيري که به قصد كسب رضايت تو انجام دادم به ذهنم خطور كرد (و با نّيت الهيم 

آميخته شد) از تو آمرزش مي خواهم، زيرا مسلمًا تو تويي و من منم.
شده: اضافه  قسمت  اين  ديگر  روايتي  در  و 

ــني را در دلم زياد فرما،  ــت، و نور و روش خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرس
ــغول ساختن به) ذكر و ياد  ــمم كوچك و خوار گردان، و زبانم را با (مش و دنيا را در چش
ــم را از (پرداختن به)  ــازد بازدار، و نفس ــنود نمي س ــودت از تكّلم به آن چه تو را خش خ
شهوت ها محافظت فرما، و مرا نسبت به طلب آن رزقي كه پيش خودت برايم مقّدر كردي 

تا به وسيله آن از آن چه در دستان بندگان توست بي نياز گردم كفايت فرما.

(مي گويي): نخست  ركعت  شش  از  ششم  و  پنجم  ركعت  دو  از  بعد  و  ج- 
خدايا هر آينه تو را مي خوانم و از تو درخواست مي كنم با همان چيزي كه حضرت يونس (ذو 
النون)  تو را بدان خواند. «آن هنگام كه با خشم و غضب (از پيش قومش) رفت، پس 
گمان كرد كه ما بر او قدرت و تسّلط نخواهيم داشت پس در آن تاريكي ها (شکم ماهي) ندا 
کرد كه (پروردگارا) هيچ معبودي جز تو نيست، تو را از هر عيب و نقصي مبّرا مي دانم، (و) 
هر آينه من از ستم كاران (وگنه كاران) بوده ام»۱ و در نتيجه خواسته اش را اجابت فرمودي، 
ــده تو بود، و من (نيز) تو را مي خوانم در  ــس بي گمان او تو را فرا خواند در حالي كه بن پ
حالي كه بنده توأم. و از تو درخواست كرد و من (نيز) از تو درخواست مي كنم، لذا نسبت به 
گرفتاري هايم گشايشي نصيبم فرما همان گونه كه نسبت به او (يونس پيامبر) گشايش دادي.

  ــوب ــه اّي ــه ک ــطه آن چ ــم به واس ــرا مي خوان ــم - ف ــداي مهربان ــو را - اي خ و ت
ــدا در داد ــيد پس ن ــاري به او رس ــختي و گرفت ــگام که س ــد آن هن ــه آن خوان ــو را ب ت

۱ . آيه ۸۷ از سوره مبارکه أنبياء
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ُه َدَعاَك َو ُھَو  ْجَت َعْنُه َفِإنَّ َني  َفَفرَّ اِمحِ رُّ َو َأْنَت َأْرَحُم الرَّ ـِينَ الضُّ َمسَّ
ْج  َعينِّ  َعْبـُدَك َو َأَنا َأْدُعوَك َو َأَنا َعْبُدَك َو َسـَأَلَك َو َأَنا َأْسـَأُلَك َفَفرِّ

ْجَت َعْنُه  َکَما َفرَّ
َنُه َو َبـْنيَ َأْھِلـِه ِإْذ ُھَو  ْقـَت یَبْ ُسـُف ِإْذ َفرَّ ُ ـا َدَعـاَك ِبـِه  َو َأْدُعـوَك ِمبَ
ـُه َدَعـاَك َو ُھَو َعْبـُدَك َو َأَنـا َأْدُعوَك َو  ْجـَت َعْنـُه َفِإنَّ ـِن َفَفرَّ ْ ِّ ِيف ال
ْج  ْبَت َلُه َو َفرِّ َ َ ْب ِيل َکَما اْس ِ

َ َأَنا َعْبُدَك َو َسـَأَلَك َو َأَنا َأْسَأُلَك َفاْسـ
ْجَت َعْنُه  َعينِّ َکَما َفرَّ

 ْ ُ َّ ْم َفِإ ْبَت َهلُ َ َ وَن َفاْسـ یُّ ِ ا َدَعاَك ِبـِه النَّ ُھـمَّ َو َأْسـَأُلَك ِمبَ َو َأْدُعـوَك اللَّ
ِدٍ َو  َمَّ ُ  َ َ َي  لِّ َ ُ ْ َعِبیُدَك َو َسـَأُلوَك َو َأَنا َأْسـَأُلَك َأْن  ُ َدَعْوَك  َو 
اَکِتَك َو َأْن  ْ ِبَأْفَضِل رَبَ ِ

ْ ٍد ِبَأْفَضِل َصَلَواِتَك َو َأْن ُتَباِرَك َعَل َمَّ ُ آِل 
َني  ِ ِ ا َیاِئَك َو ُرُسـِلَك َو ِعَباِدَك الصَّ ِ ْ ْجَت َعْن َأ َج َعينِّ َکَما َفرَّ رِّ َ ُ
ِل  َوکُّ ٍد َو َأْغِنِين ِباْلَیِقِني َو َأِعينِّ ِبالتَّ َمَّ ُ ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
َو  ْنـِع  الصُّ یـِل  َجخِ اْنِتَظـاِر  ِيف  ِيل   ْ ـ َ اْف َو  اْلُقُنـوِط  َرْوَعـاِت  اْکِفـِين  َو 
ِب َو  ُ ْشَیَة ِمْنَك َو اْلَوَجَل ِمَن الذُّ َ ْ ِة ِإَلْیَك َو ا ْمحَ ْ ِيل َباَب الرَّ َ اْف

َجاَبِة  َعاَء َو ِصْلُه ِمْنَك ِباْإلِ ْب ِإَيلَّ الدُّ َحبِّ
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ــي که تو  ــيده اســت در حال ــه من رس ــختي ب ــان و س ــاري و زي ــه گرفت ــر آين ــه: «ه  ک
ــردي،  ــاد ک ــايش ايج ــاري) او گش ــس (در کار وگرفت ــي»۱ پ ــن مهربانان مهربان تري
ــو را مي خوانم در  ــود، و من (هم) ت ــه بنده تو ب ــو را خواند در حالي ک ــا او ت ــس همان پ
ــز) از تو درخواســت مي کنم،  ــود و من (ني ــده توأم، و از تو درخواســت نم ــي که بن حال
ــايش ايجاد فرمودي.  ــه در کار او گش ــايش قرار ده همان گونه ک ــن در کارم گش بنابراي
و تو را فرا مي خوانم  با آن چيزي که يوسف به وسيله آن تو را فرا خواند آن هنگام که بين 
او و خانواده اش جدايي افکندي، و آن هنگام که در زندان بود پس نسبت به امر او گشايش 

دادي، پس هر آينه او تو را خواند در حالي که بنده ات بود، و من (نيز) تو را مي خوانم
در حالي که بنده توأم، و  از تو درخواست کرد و من (هم) از تو درخواست مي کنم، بنابراين 
ــبت به من  ــته او را اجابت فرمودي، و نس ــته ام را اجابت فرما همان گونه که خواس خواس

(وکارهايم) گشايشي نصيب فرما همان گونه که در کار او گشايش ايجاد کردي.
ــداي من- فرا مي خوانم و به حّق آن چه پيامبران با آن تو را خواندند و  ــو را -  اي خ و ت
اجابتشان فرمودي درخواست مي کنم، زيرا هر آينه آنان تو را خواندند در حالي که بندگان 
ــو مي خواهم که با برترين و بهترين  ــو بودند و از تو درخواســت نمودند، و من (هم) از ت ت
ــا بهترين و برترين  ــتي، و ب ــت بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرس ــوات و رحمت صل
ــايش قرار دهي همان گونه که براي  ــت بر آنان برکت ارزاني داري، و در امورم گش برکات

پيامبران و فرستادگان و بندگان صالحت گشايش دادي.

شده: اضافه  نيز  قسمت  اين  ديگر  روايتي  در  و 
بار الها بر محّمد وآل محّمد درود و رحمت فرست، و با يقين بي نيازم کن، و با توّکل و تکيه 
ــراس و اضطراب نوميدي کفايت فرما، و برايم  ــبت به ه بر خودت مرا ياري ده، و مرا نس
فراخي و گشايشي در انتظار کشيدن الطاف زيبايت قرار ده، و دِر رحمت به سوي خودت 
و خشيت از تو و ترس از گناهان را به رويم باز کن، و دعا و نيايش (به بارگاهت) را پيش 

من محبوب گردان، و آن دعا را با اجابت از سوي خودت همراه کن.

۱ . آيه ۸۳ از سوره مبارکه أنبياء
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كَ  ودِ جُ ي سُ َقُولُ فِ ً وَ ت دا اجِ رُّ سَ َخِ ُمَّ ت ث
اِئِم اْلَباِقي  َد َوْجِھَي اْلَباِيل اْلَفاِين ِلَوْجِھَك الدَّ َ َ

َد  ُ ْ اِلِقِه َو َحقٌّ َلُه َأْن َی َ ِ اِب  َ رًا ِيف الرتُّ َد َوْجِھي ُمَتَعفِّ َ َ
 ُ َعُه َو َبَصـَرُه َتَبـاَرَك  اهللاَّ َرُه َو َشـقَّ َمسْ ـَد َوْجِھـي ِملَـْن َخَلَقـُه َو َصـوَّ َ َ

اِلِقَني   ْ َأْحَسُن ا
َد َوْجِھَي  َ َ َِقُري ِلَوْجِھَك اْلَعِزیِز اْلَکِرِمي   ْ ِلیُل ا َد َوْجِھَي الذَّ َ َ

ِلیِل  َ ْ ِلیُل ِلَوْجِھَك اْلَکِرِمي ا ِئُمي الذَّ اللَّ
اءِ  عَ ا الدُّ ذَ و بِهَ عُ َدْ كَ وَ ت ْسَ أ فَعُ رَ َرْ ُمَّ ت ث

وَر ِيف َبَصِري َو اْلَیِقَني ِيف  ِدٍ َو آِلـِه َو اْجَعِل النُّ َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصلِّ  اللَّ
َ ِلَسـاِين  َ َھـاِر  ْیـِل َو النَّ َك ِباللَّ َـَة ِيف َصـْدِري َو ِذرْکَ ِصی َقْلـِيب َو النَّ
َو  َفاْرُزْقـِين  ـوٍر  ُ ْ َ َال  َو  ُنـوٍن  َممْ َغـْريَ  َربِّ  َیـا  ِرْزِقـَك  ِطیـِب  ِمـْن  َو 
ُ َعَلْیِه  ـی اهللاَّ ِدٍ َصلَّ َمَّ ُ ِة َفاْکُسـِين َو ِمـْن َحـْوِض  نَّ َ ْ ِمـْن ِثَیـاِب ا
ِيف  َربِّ  َیـا  َلـَك  َو  َفَأِجـْرِين  اْلِفـَنتِ  ِت  َمَضـالَّ ِمـْن  َو  َفاْسـِقِين  آِلـِه  َو 
ِين َو  ْ َبِّ َ ْمِين َو ِإَلْیَك َیا َربِّ  اِس َفَعظِّ ِْىن َو ِيف َأْعُنيِ النَّ ِسي َفَذللِّ ْ َ
ِزِين َو ِبَعَمِلي َفَال ُتْبِسْلِين  ْ ُ ِْين  َو ِبَسِریَرِتي َفَال  َ ْ َ ِيب َفَال  ُ ِبُذ
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مي گويي: حال  همان  در  و  رفته  سجده  به  آن گاه 
چهره پژمرده شونده و ازبين رفتني من در برابر ذات (و چهره) پايدار و جاويدانت سجده 
کرده اســت. چهره خاک آلوده ام براي آفريدگارش سجده کرده است، و (حّق) و سزاوار 

براي او (همين) است که سجده نمايد.
چهره ام در برابر کسي به (خاک) سجده افتاده که او را آفريده و صورت بخشيده، و گوش 
و چشــمش را باز فرموده است، مبارک باد (ذات پاک) خداوند که نيکوترين آفرينندگان 

است.
ــجده  ــوار من در برابر چهره (وذات) توان مند و بزرگوار و کريمت به س ــره حقير و خ چه
افتاده است. چهره فرومايه و خوارم در برابر چهره (وذات) بزرگوار و صاحب شوکت و 

جاللتت سجده نموده است.

مي خواني: و  مي داري  بر  سجده  از  سر  سپس 
خدايا بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و نور را در چشمم، و يقين را در دلم، 
ــينه ام، و ياد خودت در شــب و روز را بر زبانم جاي ده، و از رزق  و خيرخواهي را در س
ــاک و غير منقطع و مداوم و بي مانعت - اي پروردگار و صاحب اختيارم- مرا  و روزي پ
روزي ده، و از لباس هاي بهشتي بر من بپوشان، و از حوض (پيامبر بزرگوارت) محّمد - 
ــر او و خاندان پاکش باد- مرا آبياري کن، و از فتنه هاي گمراه کننده مرا  ــه درود خدا ب ک
ــاه ده، و فقط در برابر خودت - اي پروردگار و صاحب اختيارم- مرا در درونم خوار  پن
ــودت پروردگارا محبوبم  ــمان مردم مرا بزرگ بدار، و پيش خ ــل گردان، و در چش و ذلي

گردان، 
ــاز، و به خاطر  ــوايم مس ــبب گناهانم مرا مفتضح نکن، و با باطن بد و پنهانم رس و به س

کردارم مرا به هالکت ميفکن (و از رحمتت نوميد مساز) 
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َو َغَضَبَك َفَال ُتْنِزْل ِيب َأْشـُکو ِإَلْیـَك ُغْرَبِتي َو ُبْعَد َداِري َو ُطوَل 
َة َمْعِرَفِتي َفِنْعَم اْملُْشـَتَکی ِإَلْیِه َأْنَت  اَب َأَجِلـي َو ِقلَّ َأَمِلـي َو اْقِرتَ
ْمِين ِإَىل َمْن َتِکُلِين َیا َربَّ  ْنِس َفَسـلِّ نِّ َو اْإلِ ِ

ْ َیا َربِّ َو ِمْن َشـرِّ ا
َمِين  ھَّ َ َ ْکَتُه َأْمِري َأْو ِإَىل َبِعیٍد َفَی اْملُْسَتْضَعِفَني ِإَىل َعُدوٍّ َملَّ

یِع َحاَجاِتي  َ َجخِ َ ا  َ ِ ُھمَّ ِإينِّ َأْسَأُلَك َخْريَ اْملَِعیَشِة َمِعیَشًة َأْقَوی  اللَّ
َفِين  ْنَیا َو ِيف آِخَرِتي ِمْن َغْريِ َأْن ُتْرتِ ا ِإَلْیَك ِيف َحَیاِة الدُّ َ ِ ُل  سَّ َ َ َو َأ
َّ ِمْن َحَالِل ِرْزِقَك  َ َ َّ َفَأْشـَىق َو َأْوِسْع  َ َ َھا  َ رتِّ َ ُ ِفیَھا َفَأْطَغی َأْو 
ِتَك  َّ ِمْن َرْمحَ َ َ ُْشْر  َّ ِمْن َحْیُث ِشـْئَت ِمْن َفْضِلـَك َو ا َ َ َو َأِفْض 
ُنوٍن َو َال  اَکِتَك ِنْعَمًة ِمْنَك َساِبَغًة َو َعَطاًء َغْريَ َممْ َّ ِمْن رَبَ َ َ َو َأْنِزْل 
ِتِه  َ ْ اِئَب َب َ َ َّ ِبِإْکَثاٍر ِمْنَھا ُتْلِھیِين  َ َ َْشَغْلِين َعْن ُشـْکِر ِنْعَمِتَك 
َّ ِمْنَھـا َفَیْقُصـَر ِبَعَمِلـي  َ َ َـِين  َزَھـَراُت َنْضَرِتـِه َو َال ِبِإْقـَالٍل  ِت ْ َ َو 
ُه َأْعِطِين ِمْن َذِلَك َیا ِإَهلِي ِغًىن َعْن ِشـَراِر  َألَ َصْدِري َمهُّ ُ َو َميْ ُّ َکـ

َخْلِقَك َو َبَالغًا َأَناُل ِبِه ِرْضَواَنَك 
َعِل  ْ َ ْنَیا َو َشـرِّ َأْھِلَھا َو َشـرِّ َما ِفیَھا َو َال  َو َأُعوُذ ِبَك َیا ِإَهلِي ِمْن َشـرِّ الدُّ
ِتَھـا َمْرِضّیـًا َعينِّ  َ َّ ُحْزنـًا  َأِجـْرِين ِمـْن ِفْت َ َ نـًا َو َال ِفَراَقَھـا  ْ ِ ْنَیـا ِيل  الدُّ
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و غضبت را بر من نازل نکن، غربت و تنهاييم، و دوري خانه (حقيقي) و درازي آرزويم، و 
نزديک بودن اجل و کمي شناخت و معرفتم را به تو شکايت مي برم، و تو - اي پروردگار 
و صاحب اختيارم- چه نيکو خدايي هستي که شکايت به سويت برده شود، و از شّر جن 
ــالمت دار، به چه کســي مرا وا مي گذاري اي پروردگار و صاحب اختيار  وانس مرا به س
ــتضعفين و ناتوانان؟ به (شيطان) دشمني که بر من مسّلط نموده اي يا به بيگانه اي که با  مس

من بداخالقي و ترش رويي کند؟

بار الها هر آينه من از تو بهترين روزي و معيشت را مي طلبم، (روزي و) معيشتي که به وسيله 
آن بر (رفع) همه نيازهايم توانا باشم، و به واسطه آن در زندگي دنيا و آخرتم خود را به تو 
برسانم بدون اين که مرا در آن به اتراف و رفاه زدگي دچار سازي که در نتيجه (در برابرت) 
ــوم، و رزق  سرکشــي کنم، يا (به گونه اي) آن را بر من تنگ گيري که به بدبختي دچار ش
ــعه بخش، و از فضل خودت از هر جا که خواهي بر من فرو بار، و  حاللت را بر من توس

(سايه) رحمتت را بر من بگستران، 

و از برکاتت نعمتي فراگير و فراوان از جانب خودت و بخششي پي در پي و مستمّر بر من 
ــغول و غافل نساز، (به گونه اي که)  ــکر آن مش نازل فرما، و مرا با زياد نمودن نعمتت از ش
ــگفتي هاي رونق و نيکويي آن نعمت مرا به خود مشغول سازد، و شکوفايي و درخشش  ش
ــازد، و با کم کردن نعمتت بر من (نيز) مرا از شکر آن غافل نکن به  ــيفته س طراوتش مرا ش
گونه اي که کارم و فعاليتم در طلب آن کم باشد، و دغدغه آن سينه ام را پر کند، بلکه - اي 
معبود مهربانم- از آن به اندازه اي (نصيبم ساز) که از خلق شرور و بدکارت بي نياز باشم، 

و به اندازه کفافي که به وسيله آن به خشنوديت دست يابم.
ــّر اهلش و شّر هر آن چه در آن است پناه مي برم، و  ــّر دنيا و ش و به تو - اي معبودم - ازش
دنيا را برايم زندان، و جدايي از آن را مايه حزن و اندوهم مگردان، و از فتنه آن مرا پناه 

ده، (و) در حالي که از من خشنودي، 
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ْبَراِر اْألَْخَیاِر َو  ََیَواِن  َو َمَساِکِن اْألَ ْ َمْقُبوًال ِفیَھا َعَمِلي ِإَىل َداِر ا
ا َو  ُھمَّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْزِهلَ اِر اْلَباِقَیِة اللَّ ْنَیا اْلَفاِنَیِة َنِعَمي الدَّ َأْبِدْلِين ِبالدُّ
َّ ِفیَھا  َ َ ا َو ِمْن َشرِّ َشَیاِطیِنَھا َو َبْغِي َمْن َبَغی  َ ِ ا َو َسَطَواِت ُسْلَطا ِزْلَزاِهلَ
ُ َو َمْن َأَراَدِين َفَصلِّ  ْ ِدٍ َو آِلِه َو ِکـ َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َمـْن اَکَدِين َفَصلِّ  اللَّ
ُ َو َأْطِفْئ   َّ َب ِيل َح َ َ ِدٍ َو آِلِه َو َأِرْدُه َو ُفلَّ َعينِّ َحدَّ َمْن  َمَّ ُ  َ َ
ـُه َو  َّ َمهَّ َ َ َّ َمـْن َأْدَخـَل  َ َعـينِّ َنـاَر َمـْن َشـبَّ ِيل َوُقـوَدُه َو اْکِفـِين 

ِکیَنِة  ِ َو اْعِصْمِين ِمْن َذِلَك ِبالسَّ
َ ََس ْ اْدَفْع َعينِّ َشرَّ ا

ْ ِيل  َك اْلَواِقي َو َأْصِ یَنَة َو َأْحِیِين  ِيف ِسـْرتِ ِ َ
ْ َو َأْلِبْسـِين ِدْرَعَك ا

َعاِيل َو َباِرْك ِيل ِيف َأْھِلي َو َماِيل  َ
ِ َحاِيل ِلَملِّ ِعَیاِيل َو ِصْدِق َمَقاِيل 

َصَلَواِتـَك  ِبَأْفَضـِل  ـَني  اْملَْرِضیِّ ِتـِه  یَبْ َأْھـِل  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ  َ َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
 َ َ ْ َو  ِ

ْ ـَالُم َعَلْیـِه َو َعَلـ اَکِتـَك َو السَّ ْ ِبَأْفَضـِل رَبَ ِ
ْ َو َبـاِرْك َعَلـ

اَکُتُه  ِ َو رَبَ ُة اهللاَّ ْ َو َرْمحَ ِ َأْرَواِحِھْم َو َأْجَساِد
َرجًا َو  ْ َ ِدٍ َو آِلِه َو اْجَعْل ِيل ِمْن َأْمِري َفَرجًا َو  َمَّ ُ  َ َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
ُه  ا ِشْئَت َو َأىنَّ ِشْئَت َو َکْیَف ِشْئَت َفِإنَّ بًا َواِسعًا ِممَّ اْرُزْقِين َحَالًال َطیِّ

َال َیُکوُن ِإالَّ َما ِشْئَت َحْیُث ِشْئَت َکَما ِشْئَت 
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و عملم در آن پذيرفته شده، به سوي سراي زندگي حقيقي و جايگاه سکونت نيکان (ببر)، 
ــي و پايدار را نصيبم فرما،  ــراي باق ــه جاي دنياي فاني و در حال گذار نعمت هاي س و ب
خداوندا هر آينه از تنگي و سختي دنيا و يورش هاي نفوذ و سلطه اش، و از شّر شياطينش، 

و ستم هر آن که  در آن بر من ستم نموده به تو پناه مي برم.
ــر محّمد و خاندان پاکش درود و رحمت  ــر که به من مکر و نيرنگ زده را پس ب ــا ه خداي
فرست و مکرت را به او وارد ساز، و هر که نسبت به من قصد (سوئي) دارد پس بر محّمد 
و آل پاکش درود و رحمت فرست و قصد او کن۱، و تيزي شمشير هر که تيزي شمشيرش 

را عليه من به کار بسته را نسبت به من ُکند فرما، 
و آتش هر که هيزمش را عليه من افروخته نسبت به من خاموش کن، و مرا نسبت به اندوه 
و نگراني آن کس که نگراني و اندوهش را بر من وارد ساخته کفايت فرما، و شّر حسودان 
را از من بران، و مرا با آرامش از آن حفظ فرما، و زره مستحکمت را بر من بپوشان، و در 
پوشش نگه دارنده ات پنهانم ساز، و حال و وضعم را براي جمع و جور کردن نان خورهايم 
سر و سامان بده، و گفتارم را با کردارم تصديق کن، و در خانواده و فرزندان و مالم به من 

برکت عنايت فرما.

ــنديده اش با بهترين صلوات و رحمتت درود و رحمت  بار الها بر محّمد و بر اهل بيت پس
فرست، و با برترين برکت هايت بر آنان برکت بخش، و سالم و درود بر او و آنان و بر ارواح 

مقّدس و بدن هاي مطهرشان، و رحمت و برکات خداوند (بر آنان باد). 

ــا و) امورم برايم  ــت، و در (کاره ــر محّمد و خاندان پاکش درود و رحمت فرس ــا ب خداي
گشايشــي و راه برون رفتي قرار ده، و رزقي حالل و پاکيزه و فراوان نصيبم گردان، از هر 
آن چه اراده فرموده اي و از هر کجا و با هر کيفّيتي که مي خواهي، چرا که بي گمان چيزي 

تحّقق نمي يابد مگر آن چه تو اراده کني و در هر جا و به همان گونه که تو بخواهي.
۱ . عباراتي شبيه به اين عبارات متن دعا در انتهاي دعاي کميل نيز آمده است.
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ْنِ وَ يَقُولُ  َي ت ْعَ ك لِّ رَ ْيُصَ ةَ فَل َّانِيَ اتِ الث عَ ڪَ تَّ الرَّ ِّيَ السِّ ل ادَ أَنْ يُصَ ا أَرَ ذَ افَإِ مَ هُ دَ َعْ ب
ـِدًا  َمَّ ُ َأنَّ  َأْشـَھُد  َو  َلـُه  َشـِریَك  َال   ُ َ َوْحـ  ُ اهللاَّ ِإالَّ  ِإَلـَه  َال  َأْن  َأْشـَھُد 
یَن َکَما َشـَرَع  ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َأْشـَھُد َأنَّ الدِّ ُ َو َرُسـوُلُه َصلَّی اهللاَّ ُ َعْب
ـِدًا َو آَل  َمَّ ُ  ُ َث َذرَکَ اهللاَّ ْسـَالَم َکَمـا َوَصـَف َو اْلَقْوَل َکَما َحـدَّ َو اْإلِ

َالِم ْ ِبالسَّ ُ ا ْريٍ َو َحیَّ
َ
ِ ِدٍ  َمَّ ُ

ٍد ِبَأْفَضِل َصَلَواِتَك  َمَّ ُ ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
یِع َخْلِقَك َمَظاِملَُھُم الَِّتي ِقَبِلي َصِغَريَھا َو َکِبَريَھا  َ َجخِ َ ُھمَّ اْرُدْد  اللَّ
ََسْعُه َذاُت َیِدي َو  ِتي َو َملْ  ُْسـٍر ِمْنـَك َو َعاِفَیٍة َو َما َملْ َتْبُلْغُه ُقوَّ ِيف 

ِه َعينِّ ِمْن َجِزیِل َما ِعْنَدَك ِمْن َفْضِلَك َو َعَلْیِه َبَدِين َفَأدِّ ْ َ َملْ 
َني  اِمحِ َّ َشْیئًا ِمْنُه  َتْنُقُصُه ِمْن َحَسَناِتي َیا َأْرَحَم الرَّ َ َ َف  لِّ َ ُ  َحىتَّ َال 
َني ِبَأْفَضِل َصَلَواِتَك َو َباِرْك  ٍد اْملَْرِضیِّ َمَّ ُ ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ َو َصلِّ 
َ َأْرَواِحِھْم  َ ْ َو  ِ

ْ ـَالُم َعَلْیِه َو َعَلـ اَکِتَك َو السَّ ْ ِبَأْفَضـِل رَبَ ِ
ْ َعَلـ

اَکُتُه  ِ َو رَبَ ُة اهللاَّ ْ َو َرْمحَ ِ َو َأْجَساِد
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مي گويي: هشتم)  و  هفتم  (رکعات  دّوم  رکعت  شش  از  اّول  رکعت  دو  از  پس  و  د. 

(از روي باور قلبي) گواهي مي دهم که هيچ معبودي جز خداوند نيســت که يگانه اســت و 
هيچ شريکي ندارد، و شهادت مي دهم که بي گمان محّمد بنده و فرستاده اوست - که درود و 
رحمت خداوند بر او و خاندان پاکش باد، و شهادت مي دهم که يقينًا دين (حق) همان گونه 
است که او تشريع نموده، و اسالم همان گونه است که او توصيف کرده، و سخن همان است 
که او فرموده است، خداوند (متعال) محّمد و آل محّمد را  به خير ياد کند، و با سالم وتحّيت 

آنان را درود فرستد.

خدايا بر محّمد و آل محّمد با بهترين صلوات و رحمتت درود و رحمت فرست.
بار الها تمام حقوق و مظالم کوچک و بزرگي که به گردن من است را با آساني از جانب 
خودت و با عافيت و سالمتي به تمام خلقت (که صاحبان حقند) برگردان، و آن چه را توانم 
بدان نمي رسد، و در حيطه قدرتم و در دست رسم نيست، و بدنم بر (انجام) آن قدرت ندارد، 

از طرف من و از فضل فراوان و کثيري که نزد توست ادا فرما،

تا آن جا که چيزي از آن را باقي نگذاري که به خاطرش از حسناتم بکاهي، اي مهربان ترين 
مهربانان، و بر محّمد و آل محّمد که مورد رضايت توأند با برترين صلوات و رحمتت درود 
و رحمت فرست، و با بهترين برکاتت بر آنان برکت ارزاني دار، و سالم بر او و بر آنان و بر 

ارواح پاک و بدن هاي مبارکشان باد، و رحمت خدا و برکاتش (بر آنان سرشار باد).
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ـٍد َو اْجَعـْل ِيل ِمـْن َأْمـِري َفَرجًا َو  َمَّ ُ ـِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
ا ِشـْئَت َو َأىنَّ ِشـْئَت َو َکْیَف  بًا َواِسـعًا ِممَّ َرجـًا َو اْرُزْقِين َحَالًال َطیِّ ْ َ

ُه َال َیُکوُن ِإالَّ َما ِشْئَت َحْیُث ِشْئَت َکَما ِشْئَت ِشْئَت َفِإنَّ
ةٌ  يَادَ زِ

ـا  ِمبَ ْعـِين  َقنِّ َو  ِبَطاَعِتـَك  اْسـَتْعِمْلِين  َو  آِلـِه  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ  َ َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
َّ َو َھْب ِيل  َ َ ِين َو َأْسـِبْغ ِنْعَمَتـَك   َ َ َأْعَطْی َرَزْقَتـِين َو َبـاِرْك ِيل ِفـ
ْلـِيب ِإَىل  َ ِ ْمَتـِين َو َأْقِبـْل  َ َمـا َأْهلَ َ ـدًا  ُشـْکرًا َتْرَضـی ِبـِه َعـينِّ َو َمحْ
ْمـِين َخْوَف  اِعـُدِين َعْنـَك َو َأْهلِ َ ـاُ  نُبِـي ِإَلْیـَك َو اْشـَغْلِين َعمَّ رِّ َ ُ َمـا 
َك ِمَن اْلَعَمِل  ُ ُْسِ ا  ِقَني ِمبَ ِعَقاِبـَك َو اْزُجْرِين َعِن اْملَُىن ِملََنـاِزَل اْملُتَّ

دَّ ِيف َطاَعِتَك  ِ
ْ َو َھْب ِيلَ ا

ا  مَ هُ دَ َعْ َقُولُ ب ةَ وَ ت سَ امِ ْخَ ْنِ ال َي ت ْعَ ك ِّي الرَّ ل ُصَ َقُومُ فَت ُمَّ ت ث
ٍة  َو َیا  َ ْ َیا َمْن َأْرُجوُه ِلُکلِّ َخْريٍ َو َیا َمْن آَمُن ُعُقوَبَتُه ِعْنَد ُکلِّ َع
َمـْن ُیْعِطي اْلَکِثَري ِباْلَقِلیـِل َو َیا َمْن َأْعَطی اْلَکِثَري ِباْلَقِلیِل َو َیا 
َْسَأْلُه  ًة َو َیـا َمْن َأْعَطی َمْن َملْ  نًا ِمْنُه َو َرْمحَ َنُّ َ َمـْن َأْعَطی َمْن َسـَأَلُه 

مًا  ًال ِمْنُه َو رَکَ ضُّ َ َ َو َمْن َملْ َیْعِرْفُه َو َمْن َملْ ُیْؤِمْن ِبِه 
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خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست، و نسبت به (کارها و) امورم گشايش 
ــم قرار ده، و روزي حالل و پاکيزه و فراواني از هر آن چه خواهي و  ــي براي و راه برون رفت
از هر کجا و به هر کيفّيتي که اراده فرموده اي نصيبم فرما، زيرا بدون شــک چيزي تحّقق 

نمي يابد جز آن چه تو بخواهي و در هر جا (و هر زمان) و به هر گونه که اراده فرمايي.
است: شده  اضافه  جمالت  اين  ديگر  روايتي  در  و 

خدايا بر محّمد و خاندان پاکش درود و رحمت فرست و مرا در راه طاعتت به کار گير، و 
به آن چه روزيم فرموده اي قانع ساز، 

و در آن چه به من بخشيده اي برکت ده، و نعمت هايت را بر من فراوان و فراگير نما، و شکر 
و سپاسي را نصيبم فرما که به واسطه آن از من خشنود گردي، و حمد و ستايشي به همان 
ــازد متوّجه ساز، و  ــيوه که به من الهام فرمودي، و دلم را به آن چه مرا به تو نزديک مي س ش
از آن چه مرا از تو دور مي سازد مشغول بدار (و منع کن)، و ترس از کيفرت را به من الهام 
فرما، و مرا از آرزوهاي (بي مايه ام) براي (به دست آوردن) جايگاه تقواپيشگان با عمل و 
کرداري که تو را به خشم مي آورد بازدار، و تالش و کوشش در راه طاعت و فرمانبرداريت 

را نصيبم فرما.
دهم): و  نهم  (رکعات  دّوم  رکعت  شش  از  چهارم  و  سّوم  رکعت  دو  از  بعد   . هـ 

ــي از  ــراي هر خير و برکتي به او اميد دارم، و اي آن که  هنگام هر لغزش ــي که ب اي خداي
ــبب (عمل) اندک فراوان  (تعجيل در) عقوبتش خود را در امان مي يابم، و اي آن که  به س
مي بخشد، و اي آن که  (همواره پاداش) فراوان در برابر (عمل) اندک بخشيده است، و اي 
آن که به کســي که از او درخواســت کرده از روي لطف و مرحمتش عطا کرده است، و اي 
آن که  (حتي) به کسي که از او درخواست کرده از روي لطف و مرحمتش عطا کرده است، 
و اي آن که  (حتي) به کسي که از او طلب ننموده و (اصًال) او را نمي شناسد و به او ايمان 

ندارد از روي تفّضل و احسان و کرمش عطا فرموده است، 



۱۲۰

 بن موسى الرضا الصحيفة  الرضويّة اجلامعة|  أدعية اإلمام علي

یِع َخْريِ  اَك ِمْن َجخِ ْسـَأَلِتي ِإیَّ ٍد َو َأْعِطِين ِمبَ َمَّ ُ ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ َصـلِّ 
ُه َغْريُ َمْنُقوٍص َمـا َأْعَطْیَت َو ِزْدِين ِمْن َفْضِلَك  ْنَیـا َو اْآلِخَرِة َفِإنَّ الدُّ
َني  ِتِه اْألَْوِصَیاِء اْملَْرِضیِّ ِدٍ َو َأْھِل یَبْ َمَّ ُ  َ َ ِإينِّ ِإَلْیَك َراِغٌب َو َصلِّ 
ـَالُم  السَّ َو  اَکِتـَك  رَبَ ِبَأْفَضـِل   ْ ِ

ْ َعَلـ َبـاِرْك  َو  َصَلَواِتـَك  ِبَأْفَضـِل 
اَکُتـُه  ِ َو رَبَ ـُة اهللاَّ ْ َو َرْمحَ ِ َ َأْرَواِحِھـْم َو َأْجَسـاِد َ ْ َو  ِ

ْ َعَلْیـِه َو َعَلـ
ـٍد َو اْجَعـْل ِيل ِمـْن َأْمـِري َفَرجًا َو  َمَّ ُ ـِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
ا ِشـْئَت َو َأىنَّ ِشـْئَت َو َکْیَف  بًا َواِسـعًا ِممَّ َرجـًا َو اْرُزْقِين َحَالًال َطیِّ ْ َ

ُه َال َیُکوُن ِإالَّ َما ِشْئَت َحْیُث ِشْئَت َکَما ِشْئَت  ِشْئَت َفِإنَّ
ةٌ  يَادَ زِ

ـِدٍ َو آِلـِه َو اْجَعـْل ِيل َقْلبـًا َطاِھـرًا َو ِلَسـانًا َصاِدقًا  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
ا  ِل َعَلْیـَك َعِزیزًا َو ِمبَ َوکُّ ـِة َو اْجَعْلِين ِبالتَّ نَّ َ ْ سـًا َسـاِمَیًة ِإَىل َنِعِمي ا ْ َ َو 
َ َرَجاِئَك ُمْعَتِمدًا َو  َ ا َرَزْقَتِين َقاِنعًا َراِضیًا َو  ُعُه ِمْنَك َغِنّیًا َو ِمبَ قَّ َ َ َأ
ي َقاِصدًا َحىتَّ َال َأْعَتِمَد ِإالَّ َعَلْیَك َو َال َأِثَق ِإالَّ ِبَك  ِ ِ ِإَلْیَك ِيف َحَوا

ا  مَ هُ دَ َعْ َقُولُ ب ةَ وَ ت سَ ادِ ْنِ السَّ َي ت ْعَ ك ِّي الرَّ ل ُصَ َقُومُ فَت ُمَّ ت ث
اْقَبـْل  َو  ـٍد  َمَّ ُ آِل  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ  َ َ َفَصـلِّ  َسـِریَرِتي  َتْعـَملُ  ـَك  ِإنَّ ُھـمَّ  اللَّ
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بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و به جهت درخواستم از تو از تمام خير دنيا و 
آخرت به من ببخش، چرا که به يقين آن چه بخشيده اي اندک و کاهش يابنده نيست، و از 
فضلت به من فزوني بخش۱، که به يقين من به سوي تو روي نياز آورده ام، و بر محّمد و اهل 
بيتش که اوصياي مورد رضاي توأند با برترين صلوات و رحمتت درود و رحمت فرست، 
و با بهترين برکاتت به ايشان برکت بده، و سالم بر او و بر آنان و بر ارواح (پاک) و اجسام 

(مطهر)شان باد، و رحمت خدا و برکاتش (بر آنان سرازير باد).
ــبت به (کارها و) امورم  ــت، و نس خداوندا بر محّمد و خاندان پاکش درود و رحمت فرس
ــايش و راه برون رفتي قرار ده، و مرا رزقي حالل و پاک و فراوان ده، از هر چه  برايم گش
ــه اراده فرمايي، زيرا در حقيقت چيزي  ــر جا (و هر زمان)  و به هر کيفّيت ک ــي و ه خواه
تحّقق نمي يابد جز آن چه که تو خواسته اي و هر جا (و هر زمان) و به همان گونه که اراده 

فرموده اي.

شده: ذکر  زيادت  اين  ديگر  روايتي  در  و 
بار خدايا بر محّمد و آل او درود و رحمت فرست، و دلي پاک و طاهر، و زباني راست گو 
و صادق، و جان و نفسي اوج گيرنده به سوي نعمت هاي بهشت به من عطا کن، و با توّکل 
و اعتماد بر تو مرا عزيز بدار، و با آن چه از تو انتظار دارم بي نياز فرما، و به آن چه روزيم 
ساخته اي قانع و خشنود نما، و بر اميد به درگاهت مّتکي گردان، و در حاجت ها و نيازهايم 
مرا فقط به سوي خودت متوّجه ساز، تا بر لطف کسي جز تو اعتماد نورزم، و به کسي جز 

تو تکيه نکنم.

و  يازدهم  ــات  (رکع دّوم  ــت  رکع شــش  از  ــم  وشش پنجم  رکعت  دو  از  ــس  پ و. 
دوازدهم):

بار الها قطعًا تو باطنم را (به خوبي) آگاهي، بنابر اين بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت 
فرست، و عذرم را بپذير 

۱ . اين عبارات در متن دعا تا اندازه زيادي شبيه به دعايي است که در تعقيبات نمازهاي يوميه ماه رجب 
خوانده مي شود.



۱۲۲

 بن موسى الرضا الصحيفة  الرضويّة اجلامعة|  أدعية اإلمام علي

ـِدٍ َو  َمَّ ُ  َ َ ِدي َو َمـْوَالَي َمْعِذَرِتـي َو َتْعـَملُ َحاَجِتـي َفَصـلِّ  َسـیِّ
ِدٍ َو آِلِه  َمَّ ُ  َ َ ِسـي َفَصـلِّ  ْ َ آِلـِه َو َأْعِطِين َمْسـَأَلِتي َو َتْعَملُ َما ِيف 

ِيب ُ َو اْغِفْر ِيل ُذ
ـِدٍ َو آِلـِه َو اْصِرْفـُه َعـينِّ َو  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َمـْن َأَراَدِين ِبُسـوٍء َفَصـلِّ  اللَّ
ِدٍ  َمَّ ُ ـِدٍ َو َعُدوُّ آِل  َمَّ ُ ي َعُدوُّ آِل  ي َفِإنَّ َعُدوِّ اْکِفـِين َکْیَد َعـُدوِّ
َك َفَأْعِطـِين ُسـْؤِيل َیا َمـْوَالَي ِيف  ـِدٍ َعـُدوُّ َمَّ ُ ـِدٍ َو َعـُدوُّ  َمَّ ُ َعـُدوُّ 

ي َعاِجًال َغْريَ آِجٍل  َعُدوِّ
ـٍد َو َأْعِطِين َرْغَبِتي  َمَّ ُ ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ َغاِئِب َصـلِّ  َیـا ُمْعِطَي الرَّ

َك  َ َسَأْلُتَك ِيف َعُدوِّ ِف
ْکـَراِم َیا ِإَهلِي ِإَهلـًا َواِحدًا َال ِإَلـَه ِإالَّ َأْنَت َصلِّ  ـَالِل َو اْإلِ َ ْ َیـا َذا ا
َو  َخـاَء  الرَّ َأِرِين  َو  اِھِریـَن  الطَّ ـَني  ِ یِّ الطَّ ـِدٍِ  َمَّ ُ آِل  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ  َ َ
َني  ِتِه اْملَْرِضیِّ ِدٍ َو َأْھِل یَبْ َمَّ ُ  َ َ آِجٍل َو َصلِّ  ُروَر َعاِجًال َغْريَ السُّ
ـَالُم َعَلْیِه  اَکِتَك َو السَّ ْ ِبَأْفَضِل رَبَ ِ

ْ ِبَأْفَضـِل َصَلَواِتَك َو َبـاِرْك َعَل
اَکُتُه  ِ َو رَبَ ُة اهللاَّ ْ َو َرْمحَ ِ َ َأْرَواِحِھْم َو َأْجَساِد َ ْ َو  ِ

ْ َو َعَل
ـٍد َو اْجَعـْل ِيل ِمْن َلُدْنـَك  َفَرجًا َو  َمَّ ُ ـِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
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- اي سرور و موالي من، و (از سوي ديگر) نيازم را (به خوبي) مي داني، بنابر اين بر محّمد 
و آل محّمد درود و رحمت فرست، و خواسته ام را به من عطا فرما، و (هم چنين) آن چه در 
ــم مي گذرد را خبر داري، پس بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرســت و گناهانم  نفس

را بيامرز.

ــوئي دارد پس بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت  ــبت به من قصد س خداوندا هر که نس
فرست و (شّر) او را از من بازدار، و مرا از کيد و نيرنگ دشمنم کفايت فرما، که بدون شک 

دشمن من دشمن آل محّمد است، و دشمن آل محّمد دشمن محّمد است، 

ــمن محّمد دشمن توست، پس اي موالي من درخواستم درباره دشمنم را به زودي و  و دش
بدون تأخير اجابت فرما.

اي عطا کننده خواسته ها و آرزوها، بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و خواسته ام 
درباره دشمنت را به من عطا فرما.

اي صاحب جاللت (و ارجمندي) و کرامت (و بنده نوازي) اي معبود من، معبود يگانه اي که 
هيچ معبودي جز تو نيست، بر محّمد و آل محّمد - که پاکان و پاکيزگانند- درود و رحمت 
فرست، و آسايش و شادي را به زودي و بدون تأخير به من بنمايان، و بر محّمد و اهل بيت 
ــت، و با بهترين برکاتت بر  ــنديده اش با برترين صلوات و رحمتت درود و رحمت فرس پس
ــالم بر او  و بر ايشان و بر ارواح (مقّدس) و اجسام (مطّهر)شان باد، و  آنان برکت ده، و س

رحمت و برکت خداوند بر آنان سرشار باد.

بار الها بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و از پيش خودت برايم گشايش و 
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ا ِشـْئَت َو َأىنَّ ِشـْئَت َو َکْیَف  بًا َواِسـعًا ِممَّ َرجـًا َو اْرُزْقِين َحَالًال َطیِّ ْ َ
ُه َال َیُکوُن ِإالَّ َما ِشْئَت َحْیُث ِشْئَت َکَما ِشْئَت  ِشْئَت َفِإنَّ

ةٌ  يَادَ زِ
َعُظـَم  َو  ِسـي  ْ َ َظَلْمـُت  ـي  ِإَهلِ ـِدِ  َمَّ ُ آِل  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ  َ َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
ـْت  َ َ َتَکا َو  َماِکـي  ِ ْ ا َمَعاِصیـَك  ِيف  َطـاَل  َو  ِإْسـَراِيف  َعَلْیَھـا 
ـَھَواِت  اِري َو َداَم لِلشَّ ِيب َو َتَظاَھَرْت ُعُیوِيب َو َطاَل ِبَك اْغِرتَ ُ ُذ

اِلُك ِإْن َملْ َتِعفَّ َعينِّ  ِين َو َأَنا اْهلَ اِئُب ِإْن َملْ َتْرَمحْ َ ْ َباِعي َفَأَنا ا اتِّ
َو  َئاِتي  َسـیِّ َعـْن  ـاَوْز  َ َ َو  ِيل  اْغِفـْر  َو  ـِدٍ  َمَّ ُ آِل  َو  ـِدٍِ  َمَّ ُ  َ َ َفَصـلِّ 
َز َعينِّ  ِ

ْ ِسي َفَت ْ َ ِين َو َال َتِکْلِين ِإَىل  َأْعِطِين ُسْؤِيل َو اْکِفِين َما َأَمهَّ
ِدي  ِتَك َسـیِّ ِتَك ِمْن َخَطاَیاَي َو َأْسـِعْدِين ِبَسَعِة َرْمحَ ْذِين ِبَرْمحَ ِ ْ َو َأ
ا  ذَ ْنِ فَإِ َي ت ْعَ ك لِّ رَ ْيُصَ ْيَقُمْ وَ ل يَةَ فَل اقِ ْبَ اتِ ال َعَ ك تَّ الرَّ ِّيَ السِّ ل ادَ أَنْ يُصَ ا أَرَ ذَ :فَإِ َالَ ا ق مَ هُ دَ َعْ َّمَ ب ل سَ
ِلِکَفاَیـِة   ْ ُ َأْحَضـُر َو  اِئـَك   ِودَّ ِألَ ِِسـَني  اْآل آَنـُس  َأْنـَت  ُھـمَّ  اللَّ
 ْ ِ َ َسـَراِئِر َ ِلـُع  ْ َو َتطَّ ِ ْ ِيف َضَماِئـِر ُ َُشاِھـُد ِلـَني َعَلْیـَك  اْملَُتَوکِّ
ُھـمَّ َمْکُشـوٌف َو َأَنـا ِإَلْیـَك  ي لك اللَّ ْ َو ِسـرِّ ِ َباِلـِغ َبَصاِئـِر یـُط ِمبَ ِ

ُ َو 
 َّ َ َ ْت   َ ُ َکـ ِإَذا  َو  َك  ِذرْکُ ََسـِين  آ اْلُغْرَبـُة  َأْوَحَشـْتِين  ِإَذا  َمْلُھـوٌف 
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راه برون رفتي قرار ده، و رزقي حالل و پاکيزه و گسترده به من عطا فرما، از هر آن چه که 
خواسته اي و هر جا (و هر زمان) و به هر کيفّيتي که اراده فرموده اي، زيرا که به راستي چيزي 
تحّقق نمي يابد جز آن چه تو اراده فرمايي و هرجا (و هر زمان) و به همان گونه که تو بخواهي.

است: شده  اضافه  قسمت  اين  ديگر  روايتي  در  و 
خدايا بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست، معبودا به خويشتن خويش ستم کردم و 
زياده رويم بر آن بسيار زياد شده، و غرق شدنم در معصيت هايت طوالني گشته، و گناهانم 

متراکم شده است، 
و عيب هايم پشت به پشت هم داده اند، و مغرور شدنم نسبت به تو طوالني شده، و پيرويم از 
شهوت ها دوام و استمرار يافته است، و در نتيجه اگر تو بر من رحم نياوري (از رستگاري) 

نوميد و محرومم، و اگر تو مرا عفو نکني هالک شده ام، 
پس بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و مرا بيامرز و از بدي ها و گناهانم درگذر، 
ــبت به آن چه دغدغه من اســت مرا کفايت فرما، و  ــته ام را به من عطا فرما، و نس و خواس
(هرگز) به اندازه چشم برهم زدني مرا به خويشتن خويش وا مگذار، زيرا که از کنترل من 
عاجز است، و با رحمتت مرا از لغزش ها و خطاهايم نجات بخش، و با رحمت گسترده ات 

- اي سرور و ساالرم - مرا خوش بخت گردان. 
جهاردهم): و  سيزدهم  (رکعات  آخر  رکعت  شش  از  اّول  رکعت  دو  از  بعد  ز. 

بار الها تو مأنوس ترين انس گيرندگان براي دوست دارانت هستي، و آماده ترين آنان براي 
کفايت امور توّکل کنندگان بر تويي، آنان را در پنهان ها و درونشان مشاهده مي فرمايي، و 
بر باطن هايشان (کامًال) اطالع و اشراف داري، و به حد نهايي بصيرت و بينش آنان احاطه 
داري، و راز  (و باطن) من - اي خداوند - بر تو (کامًال) آشکار است، و من فقط به درگاه 
تو ناالن و سوخته دلم، به گونه اي که هر گاه غربت مرا به احساس تنهايي مي کشاند ياد تو 

مونسم مي شود، و هرگاه دغدغه ها و اندوه هايم افزون گردد
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ُمـوِر ِبَیِدَك َو  َة اْألُ اَرِة ِبَك ِعْلمًا ِبـَأنَّ َأِزمَّ َ ِ ـْأُت ِإَىل اِالْسـ َ َ ُمـوُم  اْهلُ
ُْکِمَك  ِ َمْصَدَرَھا َعْن َقَضاِئَك َخاِضعًا 

ي  ِ ِ َ َمَصا َ ُھمَّ ِإْن َعِمیُت َعْن َمْسَأَلِتَك َأْو َفِھْھُت  َعْنَھا َفُدلَِّين  اللَّ
ْتٍر  َ ِـَك َو َالِ  ْلـِيب ِإَىل َمَراِشـِدي  َفَلْسـُت ِبِبْدٍع ِمـْن َوَالَ َ ِ َو ُخـْذ 

ِمْن َأَناِتَك 
یَب  ِ

َ َجاَبَة ِلِعَباِدَك َو َلْن  َك َأَمْرَت ِبُدَعاِئَك َو َضِمْنَت اْإلِ ُھـمَّ ِإنَّ اللَّ
َاَجـٍة َو َملْ َتْرِجْع َیـٌد َطاِلَبٌة  ِ َمـْن َفـِزَع ِإَلْیَك ِبَرْغَبـٍة َو َقَصَد ِإَلْیـَك 
َك  َِل ِھَباِتَك َو َأيُّ َراِحٍل َأمَّ ِ ِصْفـرًا ِمْن َعَطاِئَك َو َال َخاِلَیًة ِمْن 
دِّ ُدوَنَك  ـْدَك َأْو َأُي  َواِفـٍد َوَفـَد ِإَلْیـَك َفاْقَتَطَعْتـُه َعَواِئُق الـرَّ ِ

َ َفـَملْ 
ِْبٍط  ْضِلَك َملْ َیَنْل ِمْن َفْیِض ُجوِدَك َو َأيُّ ُمْسَت َ

ِ ٍري  ِ
َ َبْل َأيُّ ُمْس

ِتَك  َحِة َعِطیَّ َ ِ ِملَِزیِدَك َأْکَدی ُدوَن اْس
َیُد  َفْضِلَك  َبــاَب  َقَرَعْت  َو  َاَجِتي  ِ ِإَلْیَك  َقَصْدُت  َقْد  َو  ُھمَّ  اللَّ
ُْدُث  َ َما  َعِلْمَت  َو  َقْلِيب  اِالْسِتَکاَنِة  ُشوِع  ُ ِ َناَجاَك  َو  َمْسَأَلِتي 
 َ َ َفَصلِّ  َصْدِري  ِيف  َع  َ َ َأْو  ِبَباِيل  َر  ُ ْ َ َأْن  َقْبَل  َطِلَبِتي  ِمْن 
اَك  ِإیَّ َمْسَأَلِتي  اْشَفْع  َو  ِبِإَجاَبِتَك  ُدَعاِئي  ُھمَّ  اللَّ َصلِّ  َو  آِلِه  َو  ِدٍ  َمَّ ُ
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 به پناه جستن از درگاهت پناه مي برم، زيرا مي دانم که يقينًا زمام تمام امور به دست توست، 
و منشأ و خاستگاه آن ها از قضا و قدر توست و در برابر حکم و فرمانت خاضع و تسليم 

است.
ــده ام يا زبانم از گفتن آن عاجز و  ــبت به درخواســت از درگاهت کور ش خداوندا اگر نس
ــوي جايگاه هاي  ــده، تو خود مرا به مصلحت هايم راهنمايي کن، و دلم را به س درمانده ش
ــوژه و موضوع جديدي در قلمرو واليت تو، و فردي  ــد و کمالم رهبري کن، زيرا من س رش

منحصر به فرد نسبت به (استفاده از) صبر و بزرگواريت نيستم.
ــته)  ــا هر آينه تو مرا به دعا و نيايش (به درگاهت) فرمان دادي، و اجابت (خواس ــار اله ب
بندگانت را تضمين فرمودي۱، و هر که با تمام وجود و اشتياقش به درگاه تو پناهنده شود 
و با نيازش به سوي تو روي آورد هرگز نااميد نمي گردد، و (هرگز) هيچ دست خواهنده اي 
خالي از عطايت و تهي از بخشش هاي رضايت مندانه ات برنگشته، و کدامين مسافر آهنگ 
سفر به سوي تو را کرد و تو را نزديک نيافت؟ يا کدام وارد شونده (به آستانت) که پيش تو 
آمد و موانع رّد (و عدم استجابت) او را از (رسيدن به) تو بازداشت (و راه را بر او بست)؟ 
(يا) بلکه کدامين پناه جوينده به فضل و رحمتت که از فيض جود و سخاوتت بهره مند نشد؟ 

و کدام جوينده افزايش آب نعمتت که از بخشش دلوهاي لبريز عطاهايت کم بهره شد.

خدايا با نياز و حاجتم حقيقتًا به سوي تو آمده ام، و دست گدايي و درخواستم دِر فضل و 
رحمت تو را کوبيده است، و دلم با خشوع درماندگي با تو به مناجات برخاسته، و تو قبل 
از اين که خواسته ام به فکرم خطور کند يا در سينه ام راه يابد آن را مي داني، پس بر محّمد 
ــت، و دعايم به درگاهت را با اجابتت قرين گردان - اي  و آل پاکش درود و رحمت فرس

خداي مهربانم - و درخواستم از تو را با روا شدن حاجت هايم همراه کن

۱ . متن عربي اين عبارت اشاره دارد به آيه: «و قاَل ربُّکم ادُعوني َأسَتِجب لکم» (سوره مبارکه غافر- آيه ۶۰)
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ِدٍ َو آِلِه  َمَّ ُ  َ َ  ُ َني َو َصلَّی اهللاَّ اِمحِ ي َیا َأْرَحَم الرَّ ِ ِ ِ َحَوا
ْ ُ ِب

ا  مَ هُ دَ َعْ َقُولُ ب ْنِ وَ ت َي ت ْعَ ك ِّي رَ ل ُصَ ُمَّ ت ث
َمـْن  ٍة َیـا  َ ْ ُکلِّ َعـ ـُه ِعْنـَد  َ َ َ آَمـُن  َمـْن َأْرُجـوُه ِلُکـلِّ َخـْريٍ َو  َیـا 
ًة َیا  نًا ِمْنُه َو َرْمحَ َنُّ َ ُیْعِطي اْلَکِثِري ِباْلَقِلیِل َیا َمْن َأْعَطی َمْن َسـَأَلُه 
ٍد َو  َمَّ ُ ـِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ َْسَأْلُه َو َملْ َیْعِرْفُه َصلِّ  َمـْن َأْعَطی َمـْن َملْ 
ُه  ْنَیا َو اْآلِخَرِة َفِإنَّ یِع َخْريِ الدُّ یَع ُسْؤِيل ِمْن  َجخِ اَك َجخِ ْسَأَلِتي ِإیَّ َأْعِطِين ِمبَ
ْنَیا َو اْآلِخَرِة َیا َذا اْملَنِّ  َغْريُ َمْنُقوٍص َما َأْعَطْیَت َو اْصِرْف َعينِّ َشرَّ الدُّ
ِدٍ َو آِل  َمَّ ُ  َ َ َعِم َصلِّ  ْوِل َو النِّ وِد َو اْملَنِّ َو الطَّ ُ ْ نُّ َعَلْیِه َیا َذا ا َو َال ُميَ
ْنَیا َو اْآلِخَرِة  یَع اْملُِھمِّ ِمْن َأْمـِر الدُّ ـٍد َو َأْعِطِين ُسـْؤِيل َو اْکِفِين َجخِ َمَّ ُ

ا  مَ هُ دَ َعْ َقُولُ ب ْنِ وَ ت َي ت ْعَ ك ِّي رَ ل ُصَ ُمَّ ت ث
َني َو  ِ ِ ا

َ ْ ْوِل َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َیا َأَماَن  ا َیا َذا اْملَنِّ َال َمنَّ َعَلْیَك َیا َذا الطَّ
ِريیَن ِإْن اَکَن ِيف ُأمِّ اْلِکَتاِب ِعْنَدَك  ِ

َ ِجِئَني َو َجاَر اْملُْس َظْھَر الالَّ
اْلِکَتاِب  ُأمِّ  ِمْن   ُ ْ َفا ِرْزِقــي  ِيف   َّ َ َ ُمْقَرتٌ  َأْو  ُْروٌم  َ َشِقيٌّ  َأينِّ 
قًا  ُمَوفَّ َسِعیدًا  ِعْنَدَك  ِين  ْ اْکُت َو  ِرْزِقي   ِإْقَتاَر  َو  ِحْرَماِين  َو  َشَقاِئي 
َك  یِّ ِ َ  َ َ اْملُْنَزِل  ِکَتاِبَك  ِيف  ُقْلَت  َك   ِإنَّ ِرْزِقــي  ِيف  عًا  ُمَوسَّ ْريِ 

َ ْ ِل
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اي مهربان ترين مهربانان، و بر محّمد و آل پاکش درود و رحمت فرست.

ح. و پس از دو رکعت سّوم و چهارم از شش رکعت آخر (رکعات پانزدهم و شانزدهم):
اي آن که  براي هر خير و برکتي به او اميد دارم، و در هنگام هر لغزشي از خشم و غضبش 
امان مي طلبم، اي آن که  به خاطر (اعمال) اندک (پاداش) فراوان عطا مي کند، اي آن که  به 
آن کس که از او درخواست کند از روي مهرباني و رحمتش مي بخشد، اي آن که  به کسي که 
از او درخواستي ندارد و (حّتي) او را نمي شناسد از روي تفّضل و کرمش عطا مي فرمايد، 

بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرست و
ــبب درخواستم از درگاهت تمام خواسته هايم نسبت به همه خير دنيا و آخرت را به   به س
ــّر دنيا و آخرت  ــتي آن چه تو عطا فرموده اي نقصان نمي يابد، و ش من عطا فرما، که به راس
ــي ندارد۱، اي  ــت (ومّنتي) که هيچ کس بر تو مّنت ــرف کن، اي صاحب نعم ــن برط را از م
ــت، و  صاحب مّنت و جود و بخشــش و نعمت ها بر محّمد و آل محّمد درود و رحمت فرس
درخواست هايم را به من عطا کن، و مرا نسبت به تمام آن چه که از امور دنيا و آخرت برايم 

مهم است (و دغدغه اش را دارم) کفايت فرما.

ط. بعد از دو رکعت پنجم و ششم از شش رکعت سّوم (رکعات هفدهم و هجدهم):
اي صاحب نعمت (ومّنت که) هيچ مّنتي بر او نيست، اي صاحب لطف و بخشش (که) هيچ 
ــت، اي مايه امنيت بيم ناکان، و پشــت و پناه پناهندگان، و پناه دهنده  معبودي جز تو نيس
پناه جويان، اگر در اصل کتاب (لوح محفوظ) نزد تو من بدبخت يا محروم (از رستگاري و 
لطفت) يا تنگ روزي ثبت شده ام، پس از لوح محفوظ بدبختي و محرومّيت و تنگي روزيم 
را پاک کن،  و مرا نزد خودت خوش بخت و موّفق در راه خير و گشاده روزي (مقّدر و) ثبت 

کن، زيرا هر آينه تو در کتاب نازل شده ات بر پيامبر 
۱ . عبارات متن دعا تا اندازه زيادي شبيه به دعايي است که در تعقيبات نمازهاي يوميه ماه رجب خوانده 

مي شود.
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ُ ُأمُّ  َ ُت َو ِعْن ِ َشاُء َو ُیْث ُ ما  ُوا اهللاَّ ْ ُ َعَلْیِه َو آِلِه- َی اْملُْرَسِل َصلَّی اهللاَّ
ِتي َوِسَعْت ُکلَّ َشْي ٍء َو َأَنا َشْي ٌء َفْلَتَسْعِين  اْلِکتاِب  َو ُقْلَت  َرْمحَ
 َّ َ َ ُمنَّ  َو  آِلِه  َو  ٍد  َمَّ ُ  َ َ َصلِّ  ُھمَّ  اللَّ َني   اِمحِ الرَّ َأْرَحَم  َیا  ُتَك  َرْمحَ
ُأِحبَّ  َال  َحىتَّ  َدِرَك  َ

ِ َضا  الرِّ َو  ْمِرَك  ِألَ ْسِلِمي  التَّ َو  َعَلْیَك  ِل  َوکُّ ِبالتَّ
ْلَت َیا َربَّ اْلَعاَملَِني  َّ َ ْرَت َو َال َتْأِخَري َما  یَل َما َأخَّ ِ

ْ َت

۴ ـ أدعیته  يف  الشکر
 

فی سة اكر د اريضة   ۴۴  
سأل سعد بن سعد الرضا  عن سجدة الشكر فقال:

أرى أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي 
سجدة الشكر

ّما الشكر إذا أنعم اهللا تعالى على عبده [النعمة] أن  فقال  : إن
يقول:

ـا  َرنبِّ ِاىل  ـا  َوِانَّ   ُمْقِرنـَني  َلـُه  ـا  ُکنَّ َومـا  ھـذا  َلنـا  ـَر  َّ َ الَّـذی  اَن  ْ ُسـ

ِ َربِّ اْلعاَملَني. َْمُد ِهللاَّ ْ  َملُْنَقِلُبوَن(۵۶) َوا
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مرسلت - که درود و رحمت خداوند بر او و خاندان پاکش باد - فرمود ه اي: «خداوند هر 
ــه را اراده کند پاک و (يا) ثبت مي کند و اصل کتاب (لوح محفوظ) نزد اوســت»۱. و  آن چ
(نيز) فرموده اي: «و رحمت من هر چيزي را فرا گرفته است»۲. و من (نيز) شيئي (از اشياء) 
هستم، لذا رحمتت بايد مرا نيز فرا گيرد اي مهربان ترين مهربانان، خداوندا بر محّمد و آل 
ــليم در برابر فرمانت  ــت، و با (دادن روحيه) توّکل بر تو، و تس پاکش درود و رحمت فرس
ــذار، تا جايي که (هرگز)  ــا و) قدرت بر من (تفّضل کن و) مّنت بگ و راضــي بودن به (قض
زود آمدن آن چه به تأخير انداخته اي، و (يا) به تأخير افتادن آن چه که جلو انداخته اي را 

دوست نداشته باشم، اي پروردگار و صاحب اختيار جهان ها و جهانيان.

۴ـ دعاهای حضرت  در سجدة شکر
دعای چهل وچهارم: 

دعای امام  در سجدة شکر بعد از نماز واجب 
گفت:  و  کرد  سؤال  شکر  سجدة  بارة  در    رضا  امام  از  سعد  بن  سعد 

و  می آورند  ــا  ج به  ــجده  س يک  واجب  نماز  از  بعد  ــا  م ياران  که  ــم  می بين ــن  م
شکر  که  نيست  اين  جز  فرمود:    حضرت  است،  شکر  ــجدة  س اين  می گويند: 
بنده اش  به  احسان  و  نعمت  تعالی  خداوند  هرگاه  که  است  اين  حقيقت  در  واقعی 

بگويد: بنده  آن  فرمايد  نصيب 
«پاک و منزه است آن خدايی که اين (نعمت) را در اختيار ما قرار داد (و مسخر ما گردانيد) 
ــوی پروردگارمان باز می گرديم»۳ و  ــا بر اين کار قادر نبوديم، و قطعًا ما به س ــه) م و (گرن

سپاس و ستايش برای خداوند است (که) پروردگار جهان ها و جهانيان (است)۴.

۱ . سوره مبارکه رعد - آيه ۳۹
۲ . سوره مبارکه أعراف - آيه ۱۵۶

۳ . متن عربی اين عبارت در حقيقت آيات ۱۳ و ۱۴ سورة مبارکة زخرف است.
۴ . سورة حمد، آيه ۲.
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دعاء آخر:    ۴۵  
 ، ِ ، ُشـْکرًا ِهللاَّ ِ أدنى ما يجزي فيها من القول أن يُقال: ُشـْکرًا ِهللاَّ

ات. ثالث مرّ
دعاء آخر:    ۴۶  

ة: ُشْکرًا ُشْکرًا، وإن شئت:  قل في سجدة الشڪر مائة مرّ
َعْفوًا َعْفوًا.

دعاء آخر:    ۴۷  
اك: إنّ الرضا  ڪان يسجد بعد  في خبر رجاء بن أبي الضحّ

 ِ ة: ُشْکرًا ِهللاَّ الفراغ من تعقيب الظهر، يقول فيها مائة مرّ
. ِ دًا ِهللاَّ ة: َمحْ وبعد الفراغ من تعقيب العصر سجدة يقول فيها مائة مرّ

ّ ۵ ـ أدعیته  يف السفر وا
 

عند الخروج من المل   ۴۸  
عن الرضا : قال: كان أبي  إذا خرج من منزله قال: 

َوٍل ِمينِّ  ِ ِتِه، ال  َـْوِل اّهللاِ َو ُقوَّ ِ حِمي، َخَرْجُت  ْمحـِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسـِم اهللاَّ
َضًا ِلِرْزِقَك َفْاِتِين  ِتَك یا َربِّ ُمَتَعرِّ َوِلَك َو ُقوَّ ِ ِتي (۵۷)، َبْل  َو ال ُقوَّ

ِبِه ِيف عاِفَیٍة.
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دعای چهل وپنجم: دعای ديگر در همين زمينه:
کفايت  ــکرگزاری  ش برای  گفتار  در  که  چيزی  کمترين  فرمودند:)    رضا  (امام 
برای  سپاس  و  (شکر   ِ ِهللاّ ُشکًرا   ِ ِهللاّ ُشکًرا  شود:  گفته  بار  سه  که  است  اين  می کند 

می گويم) سپاس  و  شکر  را  خداوند  می گزارم،  خداوند 

دعای چهل وششم: دعای ديگر در همين مورد:
ــکًرا ُشکًرا (شکر و سپاس  ــکر صد مرتبه بگو: ُش ــجدة ش (امام رضا  فرمودند:) در س

می گزارم) و اگر خواستی (اضافه کن): عفًوا عفًوا (مرا ببخش، ببخش)

دعای چهل وهفتم: دعای ديگر در همين زمينه:
ــا  پس از فراغت از تعقيبات  رجاء بن أبی ضحاک روايت کرده  اســت که: امام رض
ــجده کرده و در حال سجده صد مرتبه می فرمودند: ُشکرًا ِهللاِّ (خداوند را شکر  نماز ظهر س
ــجده  ــت از تعقيبات نماز عصر صد مرتبه در حال س ــزارم) و بعد از فراغ ــپاس می گ و س

می فرمودند: حمدًا ِهللاِّ (ستايش و سپاسم مخصوص خداوند است)

۵ـ دعاهای حضرت  در سفر و حج
دعای چهل وهشتم: 

دعای امام  هنگام خروج از منزل
از  که  هرگاه    بزرگوارم  ــدر  پ فرمودند:  که  ــده  ش روايت    رضا  امام  از 

الرَّحيِم الرَّْحمِن  اهللاِ  بِْسِم  می فرمودند:  می شدند  خارج  منزل 
ــدم، نه با توان قدرتی از خودم، بلکه  ــتعانت از توان و قدرت الهی از منزل خارج ش با اس
با نيرو وتوان و قدرت تو ای پروردگار و صاحب اختيارم؛ به قصد به دست آوردن رزق و 
روزی تو (بيرون آمدم) پس آن (رزق و روزی) را به همراه عافيت و سالمتی به من عطا فرما.
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۴۹  ـ دعاء آخر:   

. ِ َة ِاّال ِباهللاَّ ، ال َحْوَل َوال ُقوَّ ِ َ اهللاَّ َ ْلُت  کَّ َ َ  ، ِ ، اَمْنُت ِباهللاَّ ِ ِبْسِم اهللاَّ
دعاء آخر: ۵۰ ـ     

د بن سنان: وكان الرضا  يقول إذا خرج من منزله:  قال محمّ
ْلُت، َوالَحْوَل  کَّ َ َ  ِ َ اهللاَّ َ ُت، َو  ْ ِ ِ َو ِ َخَرْجُت، َوِبْسِم  اهللاَّ ِبْسِم  اهللاَّ

ِ اْلَعِليِّ اْلَعظِمي. َة ِاّال ِباهللاَّ َوال ُقوَّ
 

عند ركوب الداّبة   ۵۱  
ّة:  قال : من قال إذا ركب الداب

ا َلُه  َر َلنا ھذا َومـا ُکنَّ َّ َ ِ الَّـذی  َْمُد ِهللاَّ ْ ، ا ِ َة ِاّال ِبـاهللاَّ ، َوال ُقـوَّ ِ ِبْسـِم اهللاَّ
ُمْقِرنَني. 

ّى ينزل. ّته حت حفظت له نفسه وداب
 

ّ والبحر كوب فی العند ا   ۵۲  
ـَر َلنـا ھذا َو  َّ َ ِ ـالَّـذی  َْمـُد ِهللاَّ ْ فإن ركبت الظهر فقل: ـ ا

(۵۸) ا َملُْنَقِلُبوَن ا ِاىل َرنبِّ ا َلُه ُمْقِرنَني  َوِانَّ ما ُکنَّ
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دعای چهل ونهم: 
دعای ديگر در همين زمينه

ــوکل کردم (که) هيچ نيرو و توان و  ــام خدا، به خداوند ايمان آوردم، (و) بر خداوند ت ــه ن ب
قدرتی جز به واسطه خداوند (متعال) وجود ندارد.

دعای پنجاهم: 
دعای ديگر در همين مورد

محمد بن سنان گويد: امام رضا  هرگاه از منزلشان خارج می شدند می فرمودند:
به نام خدا (از منزل) خارج شدم، و به نام خدا داخل (در آن) می گردم، و فقط بر خداوند 
توکل نمودم، و هيچ توان و قدرتی جز به  واسطه خداوند بلند مرتبه بسيار بزرگ وجود ندارد.

دعای پنجاه ويکم: 
دعای حضرت  هنگام سوار شدن بر َمرکب

بگويد:  چهارپايان  بر  شدن  سوار  هنگام  هرکه  فرمودند:    رضا  امام 
ــپاس برای  ــتايش و س ــطه خداوند وجود ندارد، س «به نام خدا، و هيچ قدرتی جز به  واس
ــاخت (در اختيار ما قرار داد) در  ــخر ما س خداوندی اســت که اين (مرکب) را رام و مس

حالی که خود بر اين کار توانا نبوديم»۱ 
آن  از  اينکه  تا  می ماند  ــوظ  محف گزند  از  چهارپايش  و  خود  صورت)  ــن  اي (در 

بيايد. پايين 
دعای پنجاه ودوم:

دعای امام  هنگام سوار شدن در خشکی و دريا
ــده که فرمودند:) اگر (در خشکی) بر پشت حيوانی سوار شدی  (از امام رضا  نقل ش
بگو: سپاس و ستايش مخصوص خداوندی است که اين (مرکب) را رام و مسخر ما ساخت 
ــتی که ما  ــبت به اين کار توانا نبوديم و به راس (و در اختيار ما قرار داد) در حالی که ما نس

به سوی پروردگارمان باز می گرديم۲.

َر لَنا هذا و ما ُکّنا َله ُمقِرِنني» با تغيير آغاز آن، در واقع آية ۱۳ سورة زخرف است. ۱ . عبارت «احلمُد ِهللا الَِّذی َسخَّ
۲ . متن عربی اين عبارت با تغيير کلمه ای در آغاز آن، از آيات ۱۳ و ۱۴ سورة زخرف گرفته شده است.
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وإن ركبت البحر، فإذا صرت في السفينة فقل:
 (۵۹)ا َوُمْرسیھا ِانَّ َرىبِّ َلَغُفوٌر َرحٌمي ر ْ َ  ِ ِبْسِم اهللاَّ

 
رًا كوب بّرًا وعند ا   ۵۳  

علت  عن عليّ بن أسباط قال: قلت ألبي الحسن الرضا : جُ
ً، وال  ا ً؟ (إلى أن قال): اخرج برّ ً أو بحرا ا فداك ما ترى آخذ؟ برّ
ّي ركعتين في غير وقت  عليك أن تأتي مسجد رسول اهللا، وتصل
ة، ثمّ تنظر، فإن عزم اهللا لك  ة ومرّ فريضة، ثمّ لتستخير اهللا مائة مرّ

: وجلّ ّذي قال اهللا عزّ على البحر فقل ال
ا َوُمْرسیھا ِانَّ َرّىب َلَغُفوٌر َرحٌمي ر ْ َ  ِ َوقاَل اْرَکُبوا فیھا ِبْسِم اهللاَّ

 
عند ھیجان األمواج   ۵۴  

َّكِ على يسارك وأوم إلى الموجة  فإذا هاجت عليك األمواج فات
بيمينك وقل:

 ِ َة ِاّال ِباهللاَّ ، َوالَحْوَل َوال ُقوَّ ِ ، َواْسـُکىن ِبَسکیَنِة اهللاَّ ِ راِر اهللاَّ َ
ِ ی  َقرِّ

اْلَعِليِّ اْلَعظِمي.
دعاء آخر:   ۵۵   

َّكِ على جانبك األيمن وقل: فإن اضطرب بك البحر(۶۰) فات
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بگو:  گرفتی  قرار  کشتی  در  که  هنگامی  شدی،  سوار  دريا  در  اگر  و 
سير و حرکت اين کشتی و توقف و پهلوگرفتنش به نام خدا (و ارادة او) است، به راستی که 

پروردگار (و صاحب  اختيار) من قطعًا بسيار آمرزنده (و) بسيار مهربان است۱.

دعای پنجاه وسوم: دعای حضرت  هنگام سوار شدن در خشکی و دريا
کردم:  عرض    الرضا  الحسن  ابی  امام  به  که:  ــده  ش نقل  ــباط  اس بن  علی  از 
دريا؟  يا  بروم  خشکی  راه  از  آيا  چيست؟  سفرم)  مورد  (در  نظرتان  گردم  قربانت 
(حضرت مطالبی گفتند تا اين که فرمودند): از راه خشکی برو، (و اگر می خواهی) 
نماز  وقت  از  غير  زمانی  در  و  رفته    خدا  رسول  مسجد  به  که  ندارد  اشکالی 
راه  که  بخواهی  خداوند  از  بار  يک  و  صد  سپس  بگزاری،  نماز  رکعت  دو  واجب 
حرکت  عزم  خداوند  اگر  که  کنی)  توجه  (و  ببينی  سپس  دهد،  نشان  تو  به  را  خير 
خداوند  که  بگو  را  همان  پس  رفتی)  دريا  راه  از  (و  انداخت  دلت  به  را  دريا  در 

که:  فرمود  او)  زبان  از  و    نوح  حضرت  داستان  (در  جّل  و  عّز 
ــتی) شويد (که) سير و حرکت و توقف و پهلو گرفتنش به نام خدا  ــوار بر آن (کش و گفت س
(و به ارادة او) است. براستی که پروردگار (و صاحب اختيار) من قطعًا بسيار آمرزنده (و) 

بسيار مهربان است۲.
دعای پنجاه و چهارم: دعای امام  هنگام تالطم امواج

ــد) و امواج آن باال  ــده که فرمودند:) هرگاه (دريا متالطم ش (از امام رضا  روايت ش
آمد برطرف چپت تکيه کن و با دست راستت به موج اشاره کرده و بگو: آرامشی از سوی 
خداوند آرام بگير، و با تسکينی از جانب او فروکش کن، و هيچ توان و قدرتی جز به واسطه 

خداوند بلند مرتبه بسيار بزرگ وجود ندارد.
دعای پنجاه وپنجم: دعای ديگر در همين زمينه

شد۳  آشفته  و  مضطرب  دريا  اگر  فرمودند:)  که  ــده  ش نقل    رضا  حضرت  (از 
بگو: و  کرده  تکيه  راستت  طرف  بر 

۱ . عبارت «ِبسِم اِهللا َجمَريها و ُمرَسيها إنَّ َريبِّ لََغُفوٌر َرِحيم» بخشی از آية ۴۱ سورة مبارکة هود است.
۲ . عبارت عربی اخير در متن اصلی، در حقيقت آية ۴۱ سورة مبارکة هود است.

ــد، خداوند عّز و جّل  ــوار ش ــفينه س ــده که فرمودند: و هنگامی که نوح  بر س ۳ . از امام رضا  روايت ش
ــيدی هزار بار کلمة تهليل (ال إله اِال اهللا) را بر زبان  ــدن ترس ــان وحی فرمود که: ای نوح، اگر از غرق ش به ايش
جاری کن... ولی نوح نتوانست هزار بار اين تهليل را بگويد. لذا با زبان سريانی گفت: هيلوليًا اَلًفا يا ماريا، يا ماريا 

ايقن(هيلوليا هزار بار، ای ماريا، ای ماريا آرام گير)
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 ، ِ ، َواْھَدْء ِبـِاْذِن اهللاَّ ِ قـاِر اهللاَّ َ  ِ ، َوَقرِّ ِ ، اْسـُکْن ِبَسکیَنـِة اهللاَّ ِ ِبْسـِم اهللاَّ
. ِ َة ِاّال ِباهللاَّ َوالَحْوَل َوال ُقوَّ

 
ت اهللاَّ الحرام  عند وداع   ۵۶  

ع البيت،  ً، ثمّ قام فاستقبل عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا  ودّ ا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا القبلة(۶۱) وقال:فلمّ
َ َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنَت. ِلُب  َ ْ ُھمَّ ِاىنِّ َا اللَّ

دعاء آخر:   ۵۷   
  عن موسى بن سالم قال: اعتمر أبوالحسن الرضا

ا صار  ّاطين .إلى أن قال: .فلمّ ع البيت وصار إلى باب الحن ا ودّ فلمّ
عند الباب قال:

َ َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنَت. ُھمَّ ِاىنِّ َخَرْجُت  اللَّ
عّلق بالزواج ۶ ـ أدعیته  ف 

عند اواج فی ابة   ۵۸  

َْمـِد ِکتاَبـُه  ْ َ ِبا ـ َ َسـُه، َواْفَت ْ َ ـَد ِىف اْلِکتـاِب  ِ الَّـذی َمحِ َْمـُد ِهللاَّ ْ َا
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ــطة وقار و آرامش خداوند  ــو، و به  واس به نام خدا، با آرامشــی از جانب خداوند آرام ش
فروکش کن، و به اذن و فرمان خدا آرام بگير (و ساکت شو)، و هيچ توان و قدرتی جز به  

واسطة خداوند وجود ندارد.

دعای پنجاه وششم: دعای حضرت  هنگام وداع با خانه خدا
خدا  خانه  که  ديدم  را    رضا  امام  که:  شده  روايت  محمود  اَبی  بن  ابراهيم  از 
سجده  به  شوند  خارج  ــجد  مس در  از  ــتند  خواس که  هنگامی  و  فرمودند،  وداع  را 

فرمودند: نموده۱  قبله  سوی  به  رو  و  برخاستند  سپس  درافتادند، 
خداوندا همانا من باز می گردم بر (اساس) اين (عقيده) که هيچ معبودی به جز تو وجود ندارد.

دعای پنجاه وهفتم: دعای ديگر در همين زمينه
از موسی بن سالم روايت شده که: امام اَبوالحسن الرضا  عمره به جا آوردند، 
از  (يکی  الحنّاطين  ــاب  ب طرف  به  ــوده،  فرم وداع  خدا  خانه  با  ــه  ک ــی  هنگام و 
به  حضرت  که  هنگامی  گفت:  اين که  تا  ـ   ... کردند  حرکت  مسجدالحرام)  درهای 

فرمودند: رسيدند  در 
ــاس اين (عقيده) که هيچ معبودی به جز  ــدم بر اس خداوندا همانا من (از اين جا) خارج ش

تو وجود ندارد.

۶ـ دعاهای حضرت  در اموری که به ازدواج مربوط است
دعای پنجاه وهشتم: 

دعای امام  هنگام خواندن خطبة عقد
ستايش و سپاس مخصوص خداوندی است که خودش را در کتاب آسمانی (قرآن) ستوده 

است و کتاب خويش را با حمد و ثنا آغاز کرده 

۱ . در نسخه ای ديگر آمده است: «فاستقبل الکعبة» به معنای: «رو به سوی کعبه نمود»
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 ُ َـلِّ ِنْعَمِته، َواِخَر َجـزاِء َاْھِل طاَعِتـه، َوَصلَّی اهللاَّ َ َل  َوَجَعَلـُه َاوَّ
ْکَمِة. ِ

ْ ِة َوَمعاِدِن ا ْمحَ ِة الرَّ َ آِله َاِئمَّ ِه، َو ٍد َخْريِ َبِرَّ َمَّ ُ  َ
ِمـْن  َانَّ  اِطـِق  النَّ َوِکتاِبـِه  ـاِدِق،  الصَّ َنَبـِأِه  ِىف  اکَن  الَّـذی   ِ ِهللاَّ َْمـُد  ْ َوا
ََسبًا  ْقِدَمِة، َسَببًا َاْوَجَب  ُموِر ِبالتَّ َلِة َوَاْوَىل اْالُ ْسـباِب ِبالصِّ َاَحقِّ اْالَ
اُؤُه: َوُھَو الَّذی َخَلَق ِمَن اْملاِء  َ َوَاْمرًا َاْعَقَب َحَسبًا، َفقاَل َجلَّ 
اُؤُه:  َ ـَك َقدیرًا(۶۲) َوقـاَل َجلَّ  ََسبـًا َوِصْھرًا َواکَن َربُّ َعَلُه  َ َ بََشـرًا 
ـَني ِمـْن ِعبـاِدمُکْ َوِاماِئُکـْم  ِ ا یـاىم ِمْنُکـْم َوالصَّ ُـوا اْالَ ِ َوَاْن

(۶۳) واِسٌع َعلٌمي ُ ُ ِمْن َفْضِله َواهللاَّ ُ اهللاَّ ِ ِ ا ُفَقراَء ُیْغ ُ ِاْن َیُکو
َلٌة،  َْکَمـٌة ُمَنزَّ ُ َِة َواْملُصاَھـَرِة آَیٌة  َ َوَلـْو َملْ َتُکـْن ِىف اْملُنا
ُ فیھا ِمْن ِبرِّ اْلَقریِب، َوَتَالُِّف  َبَعٌة، َلکاَن ما َجَعَل اهللاَّ ٌة ُمتَّ َوال ُسـنَّ
ُق اْملُصیُب،  ُب، َوساَرَع ِاَلْیِه اْملَُوفَّ ب اْلَبعیِد ما َرِغَب فیِه اْلعاِقُل اللَّ
َوَاْمَضـی  ُحْکَمـُه،  ـَذ  َ ْ َوَا َاْمـَرُه  َبـَع  اتَّ َمـِن   ِ ِبـاهللاَّ ـاِس  النَّ َفـَاْوَىل 
َ َتعاىل َاْن َیْعـِزَم َلنا َوَلُکْم  َْسَاُل اهللاَّ ْـُن  َ َقضـاَءُه، َوَرجا َجزاَءُه َو

ُموِر. َ َاْوَفِق اْالُ
ُمثَّ ِانَّ «ُفـالَن ْبَن ُفالٍن» َمْن َقْد َعَرْفُمتْ ُمُروَءَتُه َوَعْقَلُه َوَصالَحُه 
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و آن (حمد و ثنا) را اولين جايگاه نعمتش و آخرين پاداش اهل طاعتش گرداند، و درود 
ــوايان رحمت و  و رحمت خداوند بر محمد بهترين مخلوقاتش و بر خاندان او باد که پيش

معادن (و سرچشمه های) حکمت خدايند.
ــاب ناطقش آمد که به  ــپاس برای خداوند اســت که در خبر صادق و کت ــتايش و س و س
ــته شود، و  ــزاوارترين ارتباطات و پيوندهايی که بايد حرمتش پاس داش يقين يکی از س
ــود، ارتباط و پيوندی اســت که باعث  ــته ترين کارهايی که بايد جلو انداخته ش از شايس
ــاوندی است، و کاری که جاه و منزلتی در پی می آورد، و (در اين زمينه) خداوندـ   خويش
که مدح و ستايشش عظيم بادـ فرموده است: ﴿َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسبًا 
َو ِصْهراً َو كاَن َربَُّك َقِديرًا﴾۱، (و او کسی است که از آب (نطفه) بشری را آفريد پس او را 
دارای رابطة نسبی و سببی گرداند و همواره پروردگار تو (بر هر چيز) بسيار تواناست) و 

آن ذاتی که مدح و ستايشش عظيم باد فرمود: 
ــْم ِإْن َيُكوُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اُهللا ِمْن  اِلِحيَن ِمْن ِعباِدُكْم َو ِإماِئُك ــوا اَألياَمى  ِمْنُكْم َو الصَّ ﴿َو َأْنِكُح
ــعٌ َعِليٌم﴾۲ (و مردان و زنان بی همسرتان و نيز شايستگان و درستکاران از  َفْضِلِه َو اُهللا واِس
بين غالمان و کنيزانتان را همسر دهيد، اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل 

خويش بی نياز می سازد، و خداوند وسعت  بخش (و نعمت گستر و) بسيار داناست)
و (حتی) اگر دربارة ازدواج و ارتباط سببی آية محکم و نازل شده ای (از سوی خداوند) 
و يا سنت پيروی شده ای (از پيامبر اکرم) وجود نمی داشت (باز هم) قطعًا آن برکتی که 
ــان و نيکی به خويشاوندان و آشنايی و  خداوند در آن (ازدواج) قرار داده، از قبيل: احس
ــمندی بود که انسان عاقل و خردمند را به آن کار (ازدواج)  الفت با غريبه ها، نتيجة ارزش
ــوی آن شتاب می کرد، چرا  ــاخت، و شــخص دارای توفيق و درستکار به  س متمايل می س
که نزديک ترين فرد به خداوند کســی اســت که امر او را پيروی کرده و حکمش را اجرا 
ــد. و ما  ــته باش ــد، و جزا و پاداش او را اميد داش نمايد، و قضا و قدر خدا را تحقق بخش
ــما را بر بهترين کارها استوار گرداند. از خداوند تعالی می خواهيم که عزم و قصد ما و ش

سپس (بدانيد که) فالنی پسر فالنی کسی است که مردانگی و عقل و شايستگی
۱ . سورة فرقان/ آية ۵۴

۲ . سورة نور/ آية ۳۲
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رَکَميَتُکـْم  َوَخَطـَب  ِشـْرَکَتُکْم،  َاَحـبَّ  َوَقـْد  َوَفْضَلـُه،  َتـُه  َوِنیَّ
ُـوا  ِ َوَاْن شـاِفَعمُکْ  ُعوا  َفَشـفِّ َکـذا،  ـداِق  الصِّ ِمـَن  َهلـا  َوَبـَذَل  ُفالَنـَة، 
 َ ُْسـٍر َغـْريَ ُعْسـٍر، َاُقوُل َقـْوىل ھـذا، َوَاْسـَتْغِفُر اهللاَّ خاِطَبُکـْم، ىف 

ىل َوَلُکْم.
دعاء آخر:    ۵۹  

ِتـه،  ِلِعزَّ ُخُضوعـًا   ُ اهللاَّ ِاالَّ  ِالـَه  َوال  ِلُقْدَرِتـه،  ِاْجـالًال   ِ ِهللاَّ َْمـُد  ْ َا
َ َخَلـَق ِمَن اْملاِء  ـٍد َوآِله ِعْنـَد ِذرْکه، ِانَّ اهللاَّ َمِّ ُ  َ  ُ ـی اهللاَّ َوَصلَّ

(۶۴)َك َقدیرًا ََسبًا َوِصْھرًا َواکَن َربُّ َعَلُه  َ َ بََشرًا 
دعاء آخر:    ۶۰  

َوَصلَّی  ه،  نِّ ِمبَ ُشْکِره  ِاىل  َواْهلاِدی  ِته،  ِبَرْمحَ َعِم  النِّ ِم  ُمَتمِّ  ِ ِهللاَّ َْمُد  ْ َا
ِىف  َقُه  َفرَّ ما  اْلَفْضِل  ِمَن  فیِه  َع  َجخَ الَّذی  َخْلِقِه،  َخْريِ  ٍد  َمَّ ُ  َ  ُ اهللاَّ

. ً َْسل  َ الَفِته َوَسملَّ ِ ِ ُه  ُسِل َقْبَلُه، َوَجَعَل ُتراَثُه ِاىل َمْن َخصَّ الرُّ
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ــدن  ــريک ش ــی از او داريد) و او ش ــناخت قبل ــته ايد (و ش ــش را دانس ــت و فضيلت و ني
ــته، و دختر با کرامت شما فالن خانم را  ــما را دوست داش ــاوندی) با خانوادة ش (خويش
ــتگاری نموده و فالن مقدار را به عنوان مهريه به او بذل نموده (تعيين کرده) اســت.  خواس
پس وساطت و ميانجی گری واسطه خود را بپذيريد و دخترتان را با آسانی و بدون سختی 
ــخنم را می گويم (و در اينجا به پايان می رسانم) و  ــتگارتان درآوريد. اين س به عقد خواس

برای خودم و شما از خداوند آمرزش می خواهم.

دعای پنجاه ونهم: دعای ديگر در همين زمينه
ــتايش و سپاس مخصوص خداوند اســت به جهت بزرگ داشت توان و قدرتش، و هيچ  س

معبودی جز خداوند نيست به جهت خاضع شدن در برابر عزت و شکست ناپذيريش، 
و درود و رحمت خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد هنگامی که يادش به ميان می آيد، 
به  راستی که خداوند از آب (نطفه) بشری آفريد و او را دارای رابطة نسبی و سببی گرداند 

و همواره پروردگارت (بر همه چيز) بسيار تواناست۱.
دعای شصتم:  دعای ديگر در همين زمينه

ــت، خداوندی که با رحمتش نعمت ها را کامل  ــتايش مخصوص خداوند اس ــپاس و س س
می کند و (انسان را) با فضل و احسانش به سپاس و شکرگزاری هدايت می فرمايد، و درود 
و رحمت خداوند بر محمد باد که بهترين مخلوق اوست، (و) کسی که از فضايل و کماالت 
هر آن چه که در بين پيامبران پيش از او پراکنده ساخته بود را يک جا در وجود مبارکش 
ــع نمود، و ميراث (فضل و کمال) او را به آن کس که به خالفتش اختصاص داد منتقل  جم

کرد، و سالم و درود خدا بر او باد.

ــمتی از آية ۵۴ سورة مبارکة فرقان  ــبًا َو ِصْهرًا َو كاَن َربَُّك َقِديرًا» قس ــرًا َفَجَعَلُه َنَس ۱ . عبارت «َخَلَق ِمَن اْملاِء َبَش
است. 
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«۵»
أدعیته  لنفسه، و لآلخرین أو عل

 أدعیته  فیمن دعا هلم
 

إلخوته     ۶۱  

ْم، ، واِصٌل َهلُ ْ
ِ ِ ُھمَّ ِاْن ُکْنَت َتْعَملُ َاّىن ُاِحبُّ َصالَحُھْم، َوَاّىن بارٌّ  اللَّ

ارًا، َفَاْجـِزين ِبه َخْريًا،  َ ْ َلْیـًال َو ِ (۶۵) ِبُاُموِر ، َاِعـينِّ ْ
ِ
ْ  َرفیـٌق َعَل

ُم اْلُغُیوِب .َفَاْجـِزين ِبه ما َاَنا  َ َغـْريِ ذِلـَك .َفَاْنَت َعـالَّ َوِاْن ُکْنـُت 
ْريًا. َ َ َاْھُلُه، ِاْن اکَن َشّرًا َفَشّرًا، َوِاْن اکَن َخْريًا 

ـْیطاِن  الشَّ َشـرَّ   ْ ُ ْ َوَعـ ـا  َعنَّ َوَاْخـِىسْء  ـْم،  َهلُ  ْ ـ َوَاْصِ ُْھـْم،  َاْصِ ُھـمَّ  اللَّ
ْقُھْم ِلُرْشِدَك. َ طاَعِتَك، َو َوفِّ  ْ ُ ْ َوَاِع

 
  ديلولده ال    ۶۲  

ـَك  َوِلیِّ َعـْن  اْدَفـْع  َو)  ـٍد،  َمَّ ُ َوآِل  ـٍد  َمَّ ُ  َ (َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
ِ َعْنَك ِبِاْذِنَك،  َ َخْلِقَك، َوِلسـاِنَك اْملَُعربِّ ِتَك  َّ ُ َوَخلیَفِتَك َو
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بخش پنجم: 
دعاهای حضرت  برای خودش و برای ديگران 

دعاهای حضرت  در مورد کسانی که برايشان دعا فرموده  است
دعای شصت ويکم:  دعای حضرت  برای برادرانش

خداوندا اگر می دانی که به راستی من صالح و مصلحت آنان را دوست دارم (و می خواهم) 
و من نسبت به آنان نيکوکار و احسان کننده ام، (و) بر آنان مهربان هستم مرا نسبت به (انجام 
و مساعدت در) کارهای آنان ياری فرما۱، و به واسطة آن (خدمت) به من پاداش خير بده.

و اگر (نسبت به آنان) در حالت و وضعيتی غير آن هستمـ  که تو نسبت به امور پنهان بسيار 
دانايی۲ـ پس جزای مرا آن چنان که شايسته آنم بده، (يعنی) اگر کارم شر و بد بود جزای 

شر، و اگر خير و نيک بود جزای خيرعنايت کن.
بارخدايا آنان را اصالح فرموده و کارشان را سر و سامان بده، و شر و بدی شيطان را از 

آنان دور کن، و آنان را بر طاعتت ياری فرما، و در راه هدايتت موفق بدار.

دعای شصت ودوم: 
  برای فرزندش حضرت مهدی  دعای حضرت

ــر محمد و آل محمد درود و رحمت فرســت و از ولی و خليفه ات و حجت بر  ــا ب بارخداي
ــق را بيان می کند، ــوی تو حقاي ــان گويايت که به فرمان و اجازه ات از س ــت و زب بندگان

ــد وجود فاء جزاء قبل از آن ضروری است، زيرا  ــت، اما به نظر می رس ۱. در متن عربی دعا واژه «أِعنِّی» آمده اس
ــرط واقع شده است. اّما احتمال قوی تر آن است که اين کلمه «اَعَتنی» باشد، و در  ــائی در جواب ش اين فعل انش
ــکل خواهد بود: «... و نسبت به کارهايشان اهتمام  ــرط و ترجمه به اين ش اين صورت عبارت «َفَاْجِزني» جواب ش

می ورزم و در اين صورت ...»(مترجم) 
۲ . عبارت «أنت عّالم الغيوب» در متن دعا قسمتی از آيات ۱۰۹ سورة مبارکة مائده است.
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ـاِھِد(۶۶)  َوالشَّ ِـَك،  َّ َبِر ىف  اِظـَرِة  النَّ َوَعْیِنـَك  ْکَمِتـَك  ِ ِ اِطـِق  النَّ
َتِھِد، َعْبـِدَك اْلعاِئـِذ ِبَك)(۶۷)  ْ ُ اِھـِد (اْل ُ ـاِح اْل ْ َ

ْ
َ ِعبـاِدَك، ا

) َوَاِعـْذُه ِمْن َشـرِّ (َجخیـِع) مـا َخَلْقـَت (َوَذَرْأَت) َوَبـَرْأَت،  ُھـمَّ (اللَّ
ْرَت. َْشْأَت َوَصوَّ َوَا

َواْحَفْظـُه ِمـْن َبـْنيِ َیَدْیـِه َوِمـْن َخْلِفـه، َوَعـْن َميیِنـه َوَعـْن ِمشاِلـه، 
َحِفْظَتـُه  َمـْن  یـُع  َ ال  الَّـذی  ْفِظـَك  ِ ِ ِْتـه،  َ َوِمـْن  َفْوِقـه  َوِمـْن 
َتَك  ِبـه، َواْحَفْظ فیـِه َرُسـوَلَك (َوَوِصـيَّ َرُسـوِلَك) َوآبـاَءُه، َاِئمَّ
عَني) َواْجَعْلُه ىف َودیَعِتَك  ْ َاْجخَ ِ

ْ َوَدعاِئـَم دیِنَك (َصَلواُتَك َعَل
َك  َفـُر، َوىف َمْنِعـَك َوِعـزِّ ْ ُ الَّـىت ال َتضیـُع َوىف ِجـواِرَك الَّـذی ال 

َھُر. ْ ُ الَّذی ال 
ِبـه،  آَمْنَتـُه  َمـْن  ـَذُل  ْ ُ ال ـِذی  الَّ اْلَوثیـِق  ِبَاماِنـَك  َوآِمْنـُه   ( ُھـمَّ (اللَّ
ـْرُه  ُ ْ َوا فیـِه،  اکَن  َمـْن  ـاُم(۶۸)  ُ ال  الَّـذی  َکَنِفـَك  ىف  َواْجَعْلـُه 
ِتـَك، َوَاْرِدْفـُه  وَّ ُ

ِ ه  ْنـِدَك اْلغاِلـِب، َوَقـوِّ ُ ِ  ُ
ْ ـ اْلَعزیـِز َوَایِّ ْصـِرَك  نِبَ

الِئَکِتَك. ِمبَ
ِدْرَعـَك  َوَاْلِبْسـُه  عـاداُه،  َمـْن  َوعـاِد  واالُه،  َمـْن  واِل   ( ُھـمَّ (اللَّ
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(و) به حکمت تو سخن می راند و چشم بينايت در ميان خاليقت، و شاهد و گواه۱ بر بندگانت، 
سرور بزرگوار و مجاهد (و کوشا، و بندة پناه آورنده به تو)۲ هر گونه بال و گزندی را دفع فرما.

ــردی) و پديد آوردی و ايجاد  ــر (تمام) آن چه آفريدی (و خلق ک ــدا) و او را از ش (خداون
کردی و صورت بخشيدی در امان بدار، 

ــرش و از طرف راســت و چپش و از باالی سر و پايين  و او را از پيش رو و از پشــت س
محافظت فرما، با حفاظتت که هر که را با آن حفظ نمودی ضايع و تباه نمی شود، و در وجود 
ــرت (و وصی پيامبرت) و پدرانش  ــارک او (با حفاظت کردن از وجود مبارکش) پيامب مب
را که پيشوايان تو و ستون های دين تو هستند ـ درود و رحمت تو بر همه آنان بادـ حفظ 
بفرما، و او را در امان و زنهار خويش که ضايع و تباه نگردد قرار بده و در پناه خودت که 

(هرگز) نمی شکند (بگير) 
ــت) که (هرگز) مقهور  ــايه) حمايت و دفاعت و (پناه) عزت (و شکســت  ناپذيري و در (س

نمی شود (و شکست نمی خورد) قرار بده.

ــيلة آن در امان داشتی  ــتحکمت که هرکه را به  وس (خداوندا) او را با امان و نگاهبانی مس
تنها نمانده (و مغلوب نمی شود) امنيت ببخش، و او را در کنف حمايت خود که هرکه در آن 

است (هرگز) مورد ستم واقع نشود۳ قرار بده، 
و با ياری قدرتمند و مستحکمت ياری فرما، و با سپاه پيروزمندت تأييد و تقويت کن و با 

قدرتت او را نيرومند ساز، و فرشتگانت را پی درپی در رکاب او و همراهش گردان.
(بارخدايا) هرکه او را دوست می دارد دوست بدار و هرکه او را دشمن می دارد دشمن بدار، 

و زره مستحکم (و نفوذ  ناپذيرت) را

ــاهُدَک» آمده است که در اين صورت به  ــاهد» در متن دعا، کلمة «ش ــخه ای ديگر به جای کلمة «الش ۱ . در نس
معنای «شاهد و گواه تو» خواهد بود.

ــخه ای ديگر متن عربی به اين صورت آمده: «العائذ بَک عنَدک» که به معنای «پناه آوردنده به تو نزد  ۲ . در نس
خودت» می باشد.

۳ . در نسخه ای ديگر به جای کلمة «الُيضام» در متن دعا، واژة «ال ُيرام» آمده است، به معنای «اراده نمی شود».
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مـا  َاْفَضـَل  ْغـُه  َوَبلِّ ُھـمَّ  اللَّ َحّفـًا،  الِئَکِتـَك(۶۹)  ِمبَ ـُه  َوُحفَّ یَنـَة  َ ْ ا
ّیَني. ِ ْسِطَك ِمْن َاْتباِع النَّ ِ ِ ْغَت اْلقاِئمَني  َبلَّ

ْوَر، َوَاْظِھْر  َ ْ ْدَع، َواْرُتْق ِبِه اْلَفْتَق َوَاِمْت ِبِه ا ُھمَّ اْشَعْب ِبِه الصَّ اللَّ
ْرُه  ُ ْ ْصـِر، َوا ُ ِبالنَّ ْ ْرَض، َوَایِّ اِئـِه اْالَ َ ـْن ِبُطـوِل  ِبـِه اْلَعْدَل، َوَزیِّ
َك  َ َعُدوِّ َسريًا، َواْجَعْل َلـُه ِمْن َلُدْنَك  ًا  ْ ْ َلُه َف َ ْعـِب (َواْف ِبالرُّ

ريًا). َ ه ُسْلطانًا  َوَعُدوِّ
ْصٍر  ُ نِبَ ْ ـ ماَم الَّـذی ِبه َتْنَتِصـُر، َوَایِّ ُھـمَّ اْجَعْلـُه اْلقاِئـَم اْملُْنَتَظـَر، َواْالِ اللَّ
الـّاليت  ـا  َ َ َوَمغاِر ْرِض  اْالَ َمشـاِرَق  ْثـُه  َوَورِّ َقریـٍب،  ـٍ 

ْ َوَف َعزیـٍز، 
َحـّىت  َواِلـه،  َعَلْیـِه  َصَلواُتـَك  ـَك  یِّ ِ َ َة  ُسـنَّ ِبـه  َوَاْحـِي  فیھـا،  باَرْکـَت 
ْلـِق، َوَقوِّ ناِصـَرُه(۷۰)  َ ْ اَفَة َاَحـٍد ِمـَن ا َ َـقِّ  ْ ِفـَي ِبَشـْي ٍء ِمـَن ا ْ َ َْس ال 

ُه. َ َمْن َغشَّ ْر  َب َلُه، َوَدمِّ َ َ َ َمْن  َواْخُذْل خاِذَلُه(۷۱) َوَدْمِدْم 
اَم  ُ َوَدعاِئَمـُه (َواْلُقوَّ َ ) َواْقُتـْل ِبه َجباِبـَرَة اْلُکْفـِر، َوُعَمـ ُھـمَّ (اللَّ
َوُممیَتـَة  اْلِبْدَعـِة،  َوشـاِرَعَة  الَلـِة،  الضَّ ُرُؤوَس  ِبـه  َواْقِصـْم  ِبـه) 
اِریَن، َوَاِبْر ِبِه اْلکاِفریَن  بَّ َ ْ َیَة اْلباِطِل، َوَاْذِلْل ِبِه ا ِة، َوُمَقوِّ نَّ السُّ
ا) ِمْن َمشاِرِق  ُ ا َوَاْیَن اک ُ دیَن (َحْیُث اک ِ

ْ ُ (َواْملُناِفقَني) َوَجخیَع اْمل
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بر پيکرش بپوشان و وجود مبارکش را با فرشتگانت کامال احاطه بفرما۱. خداوندا او را به برترين 
درجه و مرتبه ای که برپا کنندگان قسط و عدل از پيروان پيامبران را به آن رساندی برسان.

بارالها شکاف و تفرقه را به  واسطة وجود مبارکش(برطرف ساخته و) به وحدت و جماعت 
ــتم را به  وسيلة او بميران  ــطة او پيوند بده، و س تبديل کن، و پراکندگی وجدايی را به  واس
ــکار گردان، و با طوالنی بودن بقای وجود  ــيلة او آش (و نابود کن)، و عدل و داد را به  وس
مبارکش زمين را زينت بخش، و او را با ياری خود تأييد فرما، و با هراس انداختن (در دل 
دشمنانش) ياری کن (و فتحی آسان برايش مقدر فرما، و از پيشگاه خودت غلبه و قدرتی 

پيروزمندانه و ياری  کننده بر دشمنانت و دشمنانش نصيبش گردان)۲
ــند  ــدة عدلی که جهانيان انتظار وجود مبارکش را می کش ــان برپا کنن ــا او را هم بارخداي
بگردان، و آن امامی که به  واسطة او برای برپايی دينت ياری می جويی (و غلبه می  کنی)، و 
او را با نصرتی پيروزمندانه و فتح و گشايشی سريع و فوری تأييد و تقويت فرما، و او را 
وارث سرزمين های مشرق و مغرب زمين که به آن ها برکت دادی بگردان۳، و آيين و سنت 
پيامبرتـ  که درود و رحمت تو بر او و خاندان پاکش بادـ  را به  وسيلة او احيا کن تا آنجا 
ــازد، و ياورش را  که به خاطر ترس از هيچ يک از آفريدگانت چيزی از حق را مخفی نس
تقويت فرموده، و تنها گذارنده و خوار کنندة او را تنها و بی ياور بگذار۴، و خشم و عذابت 
را بر کسی که با او به دشمنی برخيزد فرو بار، و هر کس را که قصد فريب او دارد هالک کن.

ــتون های آن (و کسانی را که  ــطة او زورگويان (جهان) کفر و ارکان و س (خداوندا) به  واس
ــران ضاللت و گمراهی و بدعت گذاران (در دين)  باعث برپايی کفرند) را نابود فرما، و س
ــنت (پيامبر و اهل بيتش (صلوات  اهللا عليهم   َاجمعين) و تقويت  و از بين برندگان آيين و س
کنندگان باطل را به  وسيلة او درهم شکن، و جباران و زورگويان را خوار و ذليل گردان، و 
به واسطة او کافران (و منافقان) و همة ملحدان را نابود فرما (به هر کيفيت و در هر کجا که 

۱ . در نسخة ديگر در متن اصلی به جای «مبالِئَکِتک» واژة «بِاملالِئَکة» آمده است به معنای «با فرشتگان»
ــلطانَا نصريًا» در متن اصلی دعا، يادآور عبارت قرآنی﴿َو  ه س ۲ . عبارت «واجعل له من َلُدنک علی َعُدّوک و َعُدوِّ

اْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َنِصريًا﴾ (آية ۸۰ سورة اسراء) است.
ثه َمشاِرَق اَالرِض و َمغاربها الّاليت بارکَت ِفيها» اشاره دارد به آيه ۱۳۷ سورة مبارکة أعراف: ﴿َو  ۳ . عبارت «و َورِّ

َأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن كاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمشاِرَق اْألْرِض َو َمغاِربََها الَِّيت باَرْكنا ِفيها﴾
۴ . در نسخة ديگری به جای واژه های «ناِصَره» و «خاِذَله» کلمات «ناِصِريه» و «خاِذلِيه» آمده است که فقط به 

لحاظ جمع بودن با کلمات قبلی متفاوتند.
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ِْرھـا َوَسـْھِلھا َوَجَبِلھا، َحـّىت الَتَدَع  َ ھـا َو ـا َورَبِّ ِ ْرِض َوَمغاِر اْالَ
ْم اثارًا،  ارًا َوال ُتْبِقَي َهلُ ْ َدیَّ ُ ْ ِم

ِبـِه  َوَاِعـزَّ  ِعبـاَدَك   ْ ُ ْ ِمـ َواْشـِف  ِبـالَدَك،   ْ ُ ْ ِمـ ـْر  َوَطھِّ ُھـمَّ  اللَّ
ّیـَني،  ِ النَّ ِحـمَکِ  َوداِرَس  اْملُْرَسـلَني،  ُسـَنَن  ِبـه  َوَاْحـِي  اْملُْؤِمنـَني، 
َل ِمْن ُحْکِمـَك، َحّىت  ـَي(۷۲) ِمْن دیِنـَك، َوُبـدِّ ِ

ُ ْد ِبه مـا  َوَجـدِّ
ًا، ال ِعَوَج فیِه،  ْ َ ًا  َ َ َیَدْیِه َغّضًا َجدیدًا  ُتعیَد دیَنَك ِبه َو
ـْوِر، َوُتْطِفـَئ ِبـه نـرياَن  َ ْ َوال ِبْدَعـَة َمَعـُه، َحـّىت ُتنـَري ِبَعْدِلـه ُظـَملَ ا
َ ِبه  ِ

ُ ُھوَل اْلَعـْدِل (َو ْ َ ، َو َـقِّ ْ اْلُکْفـِر َوُتْظِھـَر(۷۳) ِبه َمعاِقَد ا
ُْکِم) ْ ُمْشِکالِت ا

َواْصَطَفْیَتـُه  ِلَنْفِسـَك،  َلْصَتُه  ْ َ اْسـ ـِذی  الَّ َعْبـُدَك  ـُه  َفِانَّ  ( ُھـمَّ (اللَّ
َغْیِبـَك،   َ َواْئَتَمْنَتـُه  ِعبـاِدَك،   َ َواْصَطَفْیَتـُه  َخْلِقـَك،  ِمـْن 
ِمـَن  ْرَتـُه  َوَطھَّ اْلُعُیـوِب،  ِمـَن  ْأَتـُه  َوَبرَّ ِب،  ُ الـذُّ ِمـَن  َوَعَصْمَتـُه 

ْیِب(۷۴). ْمَتُه ِمَن الرَّ َنِس) َوَسلَّ ْفَتُه َعِن الدَّ ْجِس (َوَصرَّ الرِّ
ُه َملْ ُیْذِنْب  ـِة، َانَّ امَّ َم ُحُلوِل الطَّ ْ َ َم اْلِقیاَمـِة، َو ْ َ َْشَھُد َلُه  ـا  ُھـمَّ َفِانَّ اللَّ
َوَملْ  َمْعِصَیـًة،  َیْرِتَکْب(َلـَك)  َوَملْ  َحْوبـًا،  َیـْاِت(۷۵)  َوَملْ  َذْنبـًا 
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ــند) چه در سرزمين های مشرق زمين و چه در سرزمين های مغرب آن و چه در دريا و  باش
چه در خشکی و چه در دشت ها و يا کوه هايش باشند، تا اين که هيچ يک از آنان را زنده، 

و هيچ آثاری از آنان به  جا نگذاری.
ــن، و (قلب)  ــان پاک ک ــرزمين های خود را از (لوث) وجودش ــدا و (همچنين) س خداون
ــطة وجود  ــفا بده (و مرهم بنه)، و به  واس ــبت به آنان (با نابودی آنان) ش بندگانت را نس
ــنت های پيامبران و حکمت های  مبارک حضرتش مؤمنان را عزت بخش، و آيين ها و س
ــده۱ و آنچه از احکامت  رو به  زوال آنان را زنده گردان، و آنچه از دينت محو و زايل ش
دگرگون شده را به  وسيلة حضرتش تجديد حيات و تازه کن، تا اين که به يمن وجودش و 
با دستان مبارکش دينت را به شکلی شاداب و نو و درست (و کامل) و خالص بازگردانی، 
به گونه ای که هيچ کجی و ناراستی در آن، و يا بدعتی همراه آن نباشد، تا اين که با عدلش 
ــازی) و آتش (فتنه)های کفر را  ــن نموده (و برطرف س ــتم را روش تاريکی های جور و س
به وسيلة او خاموش نمايی، و پيچيدگی ها و گره های حق و عدل پنهان که ناشناس مانده 
ــختی ها و مشکالت حکومت و فرمانروايی را به  ــازی۲ (و س را به يمن وجودش ظاهر س

 وسيله اش واضح گردانی).
(بارخدايا) به راستی که او بنده (حقيقی) توست که او را به طور خالص به خودت مختص 
ــدی، و او را از بين آفريدگانت برگزيدی، و بر بندگانت (برتری دادی و) برگزيدی،  گردان
واو را بر (خزانه) غيبت امين گرداندی (و دانستی)، و از گناهان مصون و محفوظ داشتی، 
و او را از نقايص و عيوب مبّرا نمودی، و از آلودگی و پليدی پاک کردی (و از ناپاکی و 

نجاست دور داشتی) و از شک و ترديد سالم گرداندی۳.
بارخدايا قطعا ما در روز قيامت و روز واقع شدن حادثة بزرگ و فراگير به نفع او شهادت 
خواهيم داد که او هيچ گناهی نکرد و هيچ جرمی از او سر نزد۴، و هيچ معصيت و مخالفتی 

(نسبت به اوامر و نواهی تو) مرتکب نشد،
۱ . در نسخه ای ديگر به جای «ما ُحمَِي» عبارت «ما امَتَحی» آمده که تفاوت چندانی از لحاظ معنی ندارد.

۲ . در نسخه ای ديگر به جای فعل «ُتظِهُر» فعل «ُتوِضُح» آمده است به معنای «واضح گردانی»
َنس» استفاده شده، به معنای «پليدی». ۳ . در نسخه ای ديگر به جای کلمة «الرَّيب» در متن اصلی دعا از واژة «الدَّ
ــده که تفاوتی با معنای  ــتفاده ش ــخه ای ديگر به جای «وَمل َيأِت» از «و ال أَتی» اس ۴ . در متن عربی دعا در نس

عبارت قبلی ندارد.
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ًة،  َ ْل َلـَك َفر دِّ َ ِتْك َلـَك ُحْرَمـًة، َوَملْ ُ ْ َ ـْع َلَك طاَعـًة َوَملْ  یِّ َ ُ
اِھـُر  الطَّ  (۷۶) اْملَْھـِديُّ اْهلـاِدی  مـاُم  اْالِ ـُه  َوَانَّ َشـریَعًة  َلـَك   ْ ُیَغـريِّ َوَملْ 

. ِکيُّ ِضيُّ الزَّ (۷۷) الرَّ اْلَوِيفُّ
ِ َوَاْھِله  ِسـه، َوَوَل ْ َ َ آباِئـه، َو) َاْعِطه ىف  ُھـمَّ (َفَصلِّ َعَلْیـِه َو اللَّ
َمُع  ْ َ َسُه َو ْ َ َُسرُّ ِبه  رُّ ِبه َعْیَنُه، َو ِ ِته، ما ُ ِته َوَجخیِع َرِعیَّ ِه َوُامَّ َّ ھا َوَبعیِدھا، َوَعزیِزھا، َوَذلیِلھا َحّىت َوُذرِّ ِ ھا، َقر َلُه ُمْلَك اْملُْمَلکاِت ُکلِّ
باِطـٍل. )ُکلِّ  َ ـه ( َقِّ ِ َوَتْغِلـَب   ، ُحـمْکٍ ُکلِّ   َ ُحْکَمـُه  ـِرَي  ْ ُ

ـَة اْلُعْظمی  َّ َ َ ـدی، َواْل َ َیَدْیـِه ِمْنھـاَج اْهلُ ُھـمَّ (َو) اْسـُلْك نِبـا  اللَّ
اىل.  ـا التَّ َ ِ َُق  ْ ـَة اْلُوْسـطی، الَّـىت َیْرِجـُع ِاَلْیَھا اْلغـاىل، َوَی َ ر َوالطَّ
تاَبَعِته  َ ُمشاَیَعِته، َواْمُنْن َعَلْینا ِمبُ نا  ْ َ طاَعِته، َوَثبِّ نا  ُھمَّ َو َقوِّ اللَّ
اِلبـَني  الطَّ َمَعـُه،  اِبریـَن  الصَّ ِبَاْمـِرِه،  اِمـَني  اْلَقوَّ ِحْزِبـِه،  ىف  َواْجَعْلنـا 
َوَاْعواِنـه  ـاِره  ْ َا ىف  اْلِقیاَمـِة  َم  ْ َ ُْشـَرنا  َ َحـّىت  َِتـه،  َ نا ِمبُ ِرضـاَك 

َیِة ُسْلطاِنه. َوُمَقوِّ
ا َلَك(۷۸)  ُه َلنا ِمنَّ ٍد) َواْجَعْل ذِلَك (ُکلَّ َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُھمَّ (َصلِّ  اللَّ
َك،  َعٍة، َحّىت ال َنْعَتِمَد ِبه َغْريَ خاِلصًا ِمْن ُکلِّ َشكٍّ َوُشْبَھٍة َوِریاٍء َوُمسْ
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و هيچ مورد طاعت و فرمانبرداری نسبت به ذات مقدست را ضايع نکرده و تباه نساخت، 
ــبت تو هتک نکرده و بی توجهی ننموده و هيچ واجبی (از واجباتت)  و هيچ حريمی را نس
را دگرگون نکرد.و هيچ موردی از شريعت و احکام تو را تغيير نداد. و (شهادت می دهيم) 
که به راستی او امام و رهبر هدايت گر، هدايت  شده۱، پاک، وفا کننده (به عهد)۲ پسنديده و 

پاک سرشت است.
ــت، و) در بارة خودش،  ــس بر او و بر پدران بزرگوارش درود و رحمت فرس ــدا (پ خداون
وفرزندانش، و خانواده اش، و نسلش، و امت و تمام رعيتش چيزی (و خير و برکتی) عطا 
ــن نمايی و جان (و باطن شريفش) او را به آن شاد  ــيلة آن چشمش را روش فرما که به وس
ــازی، و فرمانروايی تمام ممالک، چه نزديک وچه دور، و چه عزيز و قوی و  ــرور س و مس
چه ضعيف و ذليل را تحت سيطرة او گرد آوری، تا اينکه حکم و دستورش را بر هر حکم 
دستوری غالب و نافذ گردانی، و به واسطة سخن (و برهان) حقش (بر) هر باطلی غلبه کنی.۳

ــن هدايت و شاهراه بزرگ تر سعادت و  ــتان مبارکش ما را در راه روش خداوندا (و) با دس
راه روشن معتدل تر حرکت بده، راه و روشی که هر انسان غلوکننده و افراطی (در نهايت) 
به سوی آن باز می شود، و هر فرد عقب مانده (و کوتاهی کننده) ای (نهايتًا) به آن می پيوندد.

ــت و فرمانبرداری او نيرومند گردان، و بر پيروی او  ــا و (همچنين) ما را بر اطاع بارخداي
ــن، و ما را در حزب و  ــتوار فرما، و تبعيت از حضرتش را به ما تفضل ک ــت قدم و اس ثاب
جماعت ياران او که دستور او را به اجرا گذاشته و به همراه حضرتش استقامت ورزيده 
ــنودی تو را می طلبند قرار بده،  ــبت به او (و حکومتش) خش و با خيرخواهی (و ياری) نس
ــلطه و  ــره ياران و مددکنندگان و تقويت کنندگان س ــه در روز قيامت ما را در زم ــا اينک ت

حکومتش محشور گردانی.
بارخدايا (بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست) و تمام (اين موارد (و کارها) را به 
ــبهه و ريا و  نفع ما و از جانب ما و فقط برای تو۴) قرار بده به گونه ای که از هر شــک و ش

سمعه ای به دور باشد، تا اينکه به  واسطة اين کار بر غير تو تکيه و اعتماد نکنيم 
۱ . در نسخة ديگر به جای «املهِدّی» از واژة «املهتِدی» استفاده شده که به همان معناست.

ــده به معنای  ــتفاده ش ــوِيفّ» در متن اصلی، از دو واژة «التِقّي النِقّی» اس ــر به جای واژة «ال ــخه ای ديگ ۲ . در نس
«تقواپيشه و پاکيزه»

ــرا فعل «تغلب» در زبان عربی  ــی اين عبارت آوردن «علی» به فصاحت کالم لطمه می زند، زي ــن عرب ۳ . در مت
متعدی بنفسه است و نيازی به «علی» ندارد.(مترجم)

ــت، به معنای «از جانب  ۴ . در روايت دوم در متن اصلی دعا به جای عبارت «مّنا َلک» عبارت «مّنا لنا» آمده اس
ما برای ما».
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ـِة  نَّ َ ْ َعَلنـا ِىف ا ْ َ ـُه، َو لَّ ِ
َ نـا  لَّ ِ

ُ َوال َنْطُلـَب ِبـه ِاّال َوْجَھـَك، َوَحـّىت 
ِة  َواْلَفـْرتَ َواْلَکَسـِل  ـْأَمِة)(۷۹)  ِبالسَّ َاْمـِره  ىف  َتِلنـا  ْ َ (َوال  َمَعـُه 
َك،  َر َوِلیِّ ْ َ ْن َتْنَتِصُر ِبه ِلدیِنَك، َوُتِعزُّ ِبه  (َواْلَفَشـِل)، َواْجَعْلنا ِممَّ
َسٌري، َوُھَو  نا َعَلْیـَك  نا، َفِانَّ اْسـِتْبداَلَك نِبا َغْريَ َْسَتْبـِدْل نِبا َغْريَ َوال 

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر). َك  َعَلْینا َعسٌري(۸۰)، (ِانَّ
ْم،  ْم، َوِزْد ىف اجاِهلِ ْغُھْم اماَهلُ (۸۱) َوَبلِّ ِ َ ُوالِة َعْھ ُھمَّ (َو) َصلِّ  اللَّ

ْ ِمْن (َاْمِر دیِنَك)(۸۳) ِ
ْ ْم ما َاْسَنْدَت ِاَل ْم َهلُ (۸۲) َوَمتِّ ْ ُ ْر ُ ْ َوا

آباِئـِه   َ (َوَصـلِّ  ـارًا  ْ َا دیِنـَك   َ َو َاْعوانـًا  ـْم  َهلُ َواْجَعْلنـا 
َکِلماِتـَك  َمعـاِدُن   ْ ُ َّ َفـِا  ( ُھـمَّ اللَّ اِشـدیَن،  الرَّ ـِة  ِئمَّ اْالَ اِھریـَن  الطَّ
اُن ِعْلِمـَك)(۸۴) َوُوالُة َاْمـِرَك، َوخاِلَصُتـَك ِمـْن ِعبـاِدَك،  (َوُخـزَّ
َاْوِلیاِئـَك،  َوَسـالِئُل  َوَاْوِلیـاُؤَك  َخْلِقـَك،  ِمـْن  ُتـَك)(۸۵)  َو(ِخَريَ
اکُتـَك  ُتـَك َورَبَ (َوَصْفَوُتـَك َوَاْوالُد َاْصِفیاِئـَك، َصَلواُتـَك َوَرْمحَ

عَني)(۸۶).  ْ َاْجخَ ِ
ْ َعَل

 ْ ُ َ َ طاَعِتَك، الَّذیَن َجَعْل ُه  ُ ُھمَّ َوُشـَراکُؤُه ىف َاْمِره، َوُمعـاِو اللَّ
ْھـِل  اْالَ َعـِن  َسـَلْوا  الَّذیـَن  َْسـُه،  َوُا َوَمْفَزَعـُه  َوِسـالَحُه،  ِحْصَنـُه 
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ــبب اين کار جز ذات (و رضايت) تو را نطلبيم، و ما را در جايگاه (رفيع) او جای  و به س
دهی و در بهشت ما را همراهش سازی (و در مورد فرمان او ما را به دلتنگی)۱ و تنبلی و 
سستی (و ضعف) دچار نکن، و ما را در زمره کسانی قرار ده که به وسيلة آنان دينت را ياری 
می کنی و ياری ولّيت را به وسيلة آنان تقويت می فرمايی، و فرد ديگری را جايگزين ما نکن 
زيرا فطعًا جايگزين کردن فرد ديگری به جای ما توسط تو بر تو آسان است ولی اين کار 

بر ما سخت (و ناگوار) است.۲ (به راستی که تو بر هر چيزی بسيار توانايی)
خداوندا (و) بر واليان و فرماندارانش درود و رحمت فرست۳ و آنان را به آمال و آرزوهايشان 
برسان، و مدت عمرشان را افزايش ده، و آنان را ياری فرما۴، و آن چه را که از (امور دينت)۵ 
به آنان واگذار نموده (و به عهده آنان گذاشته ای) تکميل کن، و ما را مدد کنندگان آنان و 
ــوايان هدايت  يافته و هدايت گر  ياوارن دينت بگردان (و بر پدران پاک و مطهرش که پيش
ــمه های آيات و کلمات تو  ــت، بارالها) به يقين آنان معادن و سرچش درود و رحمت فرس
ــدگان از ميان بندگانت و  (و نگاهبانان علمت)۶ و عهده داران امر (واليت) تو و خالص  ش
بهترين ها۷ از ميان آفريدگانت و اولياء و دوستان تو و فرزندان و ذرية اوليائت، (و برگزيدگان 
تو و فرزندان برگزيدگانت هستند که درود و صلوات و رحمت و برکاتت بر همگی آنان باد)۸.

بارخدايا و (هم چنين ياران او) که در امر (قيام) او شريکند و ياری  کنندگان او بر طاعتت 
ــتحکم) او و سالح (برنده)اش و پناهگاه و (ماية)  ــتند، (آن) کسانی که آنان را دژ (مس هس
انســش گرداندی، (همان) کسانی که (به خاطر ياری او) از اهل و فرزندان (خود) بريدند، 

ــامِة» استفاده شده به  ــامة» از عبارت «و أِعذنا مَن الّس ۱ . در روايت دوم به جای عبارت «و ال تبتلينا يف أمِره بالّس
معنای: «و ما را از دلتنگی مصون بدار»

ــري» در متن اصلی دعا، گفته شده: «و هو علينا کثري» به معنای:  ــخه ای ديگر به جای «و ُهَو َعَلينا َعِس ۲ . در نس
«ولی اين کار بر ما زياد است»

۳ . در روايت دوم اين دعا پس از «ُوالة َعهِده» عبارت «و األئمة من بعده» آمده است، به معنای: «و پيشوايان بعد از او»
۴ . در روايت دوم پس از «َوانُصرُهم» عبارت «و أِعزَّ َنصَرُهم» آمده است، به معنای: «و ياری آنان را تقويت فرما».

ــت، به معنای: «امر تو به  ــای «أمِر دينک» در روايت دوم عبارت «أمِرک َهلُم و َثبِّت َدعاِئمهم» آمده اس ــه ج ۵ . ب
ايشان، و تکيه گاههای ايشان را استوار و ثابت فرما».

۶ . در روايت دوم پس از «و ُخّزاُن ِعلِمک» عبارت «و أرکاُن َتوحيِدک و َدعاِئُم دينک» آمده است، به معنای: «و 
پايه های توحيدت و ستون های دينت».

۷ . در نسخه ای ديگر به جای «ِخَريَُتک» واژة «َصفَوُتک» آمده است، به معنای «برگزيدگانت».
۸ . در روايت دوم به جای «َو َصفَوُتَک و أوالُد أصِفياِئک... أمجعني» اين گونه آمده است: «َو َصفَوُة أوالِد ُرُسِلک، 

الم َعَليِهم و َرَمحُة اِهللا و َبَرکاُته» و با اين عبارت روايت دوم از اين دعا به پايان رسيده است. و السَّ
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ھاِد، َقْد َرَفُضوا  ُلوا اْلَوثَري ِمـَن اْملِ اُفـوا اْلَوَطـَن، َوَعطَّ َ ْوالِد َو َواْالَ
َغْیَبـٍة  ِبَغـْريِ  ِھـْم،  ِ َاْنِدَ ىف  َوُفِقـدُوا  ِشِھـْم،  عاِ ِمبَ وا  َوَاَضـرُّ  ، ْ

ِ ِ ـارا ِ
، َوخاَلُفوا  ْ ِ َ َاْمـِر  ْ ُ ْن عاَضَد ، َوحاَلُفـوا اْلَبعیَد ِممَّ ْ ِ َعـْن ِمْصِر
قاُطـِع  داُبـِر َوالتَّ ، َواْئَتَلُفـوا َبْعـَد التَّ ْ ِ ِ ـْن َصـدَّ َعـْن ِوْجَھـ اْلَقریـَب ِممَّ
ْنیا،  ِصَلَة ِبعاِجـِل ُحطاٍم ِمَن الدُّ ْسـباَب اْملُتَّ ، َوَقَطُعوا اْالَ ْ ِ ىف َدْھِر
ْ َبْأَس َمْن  ُ ْ ُھمَّ ىف ِحـْرِزَك، َوىف ِظلِّ َکَنِفَك، َوُردَّ َع َفاْجَعْلُھـْم اللَّ
ْم .ِمـْن َدْعَوِتَك ِمْن  ْ ِباْلَعداَوِة ِمـْن َخْلِقَك، َوَاْجـِزْل َهلُ ِ

ْ َقَصـَد ِاَلـ
. ْ ُ ا ِرَك ِایَّ ْ َ ْم، َوَتْأییِدَك َو َِك َوَمُعوَنِتَك َهلُ ِکفاَ

ِھـْم باِطـَل َمـْن َاراَد ِاْطفاَء  َقِّ ِ َ طاَعِتـَك َوَاْزِھـْق  ْ ِبـه  ُ ُ مـا ُتعیـ
ِرَك. ُ

ْ ُکلَّ ُاُفـٍق ِمـَن اْالفـاِق، َوُقْطٍر  ِ ِ  
ـٍد َوآِلـه، َواْمـَألْ َمَّ ُ  َ َوَصـلِّ 

 َ ـْم  َهلُ َواْشـُکْر  َوَفْضـًال،  ـًة  َوَرْمحَ َوَعـْدًال  ِقْسـطًا  ْقطـاِر،  اْالَ ِمـَن 
َ اْلقاِئمـَني ِباْلِقْسـِط  َ ْـَت ِبـه  ِمـَك َوُجـوِدَك، َومـا َمَن َحَسـِب رَکَ
َرجاِت،  ـْم ِبـِه الدَّ ـْم .ِمـْن َثواِبـَك .ماَتْرَفُع َهلُ ِمـْن ِعبـاِدَك َواْذُخـْر َهلُ

ُْکُم ما ُتریُد، آمَني َربَّ اْلعاَملَني. َ َشاُء َو َعُل ما ْ َ َك  ِانَّ
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ــرک گفتند (و) داد و  ــترهای (گرم) و نرم را ت ــدند، و بس ــن (و ديار خود) کنده ش و از وط
ستدهايشان را کنار گذاشتند، و به معيشت دنيوی شان زيان رساندند، 

و بدون اين که از شهرشان غايب گردند (ديگر) در محافل و انجمن هايشان ديده نشدند، و با 
اشخاص غريبه که آنان را در کار (قيام)شان کمک می کردند هم  پيمان شده و با نزديکانی 
ــتند، و پس از (مدت ها)  ــتند به مخالفت برخاس ــان باز می داش که آنان را از قصد و همتش
پشت کردن و جدايی در روزگارشان گرد هم آمدند، و پيوندهايی که آنان را با نعمت های 
ــع کردند، خداوندا آنان را در حفظ و  ــاخت را قط زوال پذير و زودگذر دنيا مربوط می س
امان خويش و در ساية حمايتت قرار بده، و شر و گرفتاری هر فردی از خلقت که قصد 
دشمنی با آنان دارد را از آنان برطرف کن، و به  واسطة دعا و نيايش به درگاهت، کفايت 
ــبت به آنان افزايش ده، آن چنان ياری که به  ــت و تقويت و تأييد و نصرتت را نس و ياري

 وسيله اش آنان را بر طاعت و فرمان برداريت ياری نمايی. 

ــه) باطل هرکس که ارادة خاموش کردن  ــه و نقش و به حق (و به پاس حرمت) آنان (انديش
نور (هدايت) تو را دارد نابود گردان، و بر محمد و خاندان پاکش درود و رحمت فرست، 
و به  واسطة وجود مبارکشان تمام آفاق و اکناف و بالد و سرزمين ها را از قسط و عدل و 
رحمت و فضل (خويش) لبريز کن، وبر حسب (و به اندازه) بزرگواری و جود و بخششت و 
به  همان گونه (و همان  اندازه) که بر بندگان برپا کنندة قسط و عدل احسان و تفضل می کنی 
(خدمت) آنان را سپاس گزاری (و قدردانی) کن، و (به اندازه ای) از ثواب و پاداش خويش 
ــطة آن درجات و مراتبشان را باال ببری، (زيرا) مسلمًا تو  ــان ذخيره فرما که به  واس برايش
ــه را بخواهی انجام می دهی و به هرچه اراده کنی حکم می فرمايی، (اين دعاها را)  ــر چ ه

استجابت فرما ای پروردگار (و صاحب اختيار) جهان ها و جهانيان.
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لولده الدي  فی قنوت    ۶۳  
صالة الجمعة

یاَءَك َوُرُسـَلَك  ِ ْ َْت ِبـه َا َ ْ َعْبـَدَك َوَخلیَفَتَك، ِمبـا َاْص ـ ُھـمَّ َاْصِ اللَّ
ُ ِبُروِح اْلُقُدِس ِمْن ِعْنِدَك، ْ الِئَکِتَك، َوَایِّ ُه ِمبَ َوُحفَّ

َْفُظوَنـُه ِمْن ُکلِّ  َ َواْسـُلْکُه ِمـْن َبْنيِ َیَدْیـِه َوِمْن َخْلِفه َرَصـدًا، 
ُسـوٍء َوَاْبِدْلُه ِمْن َبْعـِد َخْوِفه َاْمنـًا، َیْعُبُدَك الُْشِرُك ِبَك َشـْیئًا، َوال 
َك ُسـْلطانًا، َوْأَذْن َلـُه ىف ِجھاِد  َ َوِلیِّ َحٍد ِمـْن َخْلِقـَك  َعـْل ِالَ ْ َ
َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر. َك  اِره، ِانَّ ْ ه َواْجَعْلىن ِمْن َا َك َوَعُدوِّ َعُدوِّ
 

داية رجل إلی مذھب الحّق   ۶۴  

 . َقِّ ْ ُه ِاَىل ا اِمِع َقْلِبه َحّىت َتُردَّ َ ُھمَّ ُخْذ ِبَسْمِعه َوَبَصِره َو اللَّ

لجبل اباذ، اّلذي َُْحُت منه ادور   ۶۵  

َُت ِمْنُه. ْ َعُل فیِه، َوف ُی ْ ُ ْع ِبه، َوباِرْك ف  َ ْ ُھمَّ ا اللَّ
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دعای شصت وسوم: 
دعای حضرت  در قنوت نماز جمعه برای فرزندش 

  حضرت مهدی
بارخدايا (امر فرج) بنده و خليفه ات (در زمين) را سر و سامان بده به  وسيله همان چيزی (و 
اراده ای) که (کار) انبياء و پيامبرانت را سر و سامان دادی، و او را با فرشتگان (محافظ) 
خودت احاطه کن، و او را با روح القدس (گسيل شده) از جانب خودت تأييد فرما، و از 
پيش رو و پشت سرش برای او مراقبانی روانه کن۱ تا او را از هر بدی و شری محافظت 
نمايند، و پس از (دوران) بيم و ترسش آرامش و امنيت را برايش جايگزين گردان، تا تنها 
تو را بپرستد و بندگی کند و چيزی را شريک تو نگرداند۲، و برای هيچ  يک از آفريدگانت 
ــمن تو و خودش را  ــلطه و قدرتی بر وليت قرار نده، و به او اجازه جهاد و مبارزه با دش س

عطا فرما، و مرا از يارانش قرار ده، به راستی که تو بر هر چيزی بسيار توانايی.

دعای شصت وچهارم: 
دعای حضرت  برای هدايت مردی به دين حق

ــوی  ــم و باطن دل او را (در اختيار خود) بگير تا اين که او را به  س خداوندا گوش و چش
(راه) حق بازگردانی.

دعای شصت وپنجم: 
دعای امام  برای کوه سناباد (طوس) که از سنگ های آن ديگ 

می تراشند
خداوندا با اين کوه (به مردم) سود برسان، و به آن (غذايی) که در (سنگ های) آن قرار داده 

می شود و در چيزی که از (سنگ های) آن تراشيده می شود برکت ده.

ــده  ــورة مبارکة جن آية ۲۷ اقتباس ش ــُلکُه من َبني َيَديه و من َخلِفِه َرَصدًا» با کمی تفاوت از س ۱ . عبارت «واس
است.

۲ . در متن دعا عبارت «و أبِدله من بَعِد َخوِفِه أمنًا َيعُبُدَک ال ُيشِرُک بَک شيئًا» به آية ۵۵ سورة مبارکة نور اشاره 
دارد.
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پی نوشت:
۱) واهية، خ.

۲) «خلقك» خ.
ــجادّية: ۱۲۵ دعاء ۶۲  ــة الس ــّدم يف الصحيف ۳) تق

. بروايته عنه
آخر:  دعاء  ويف  الصادقية  الصحيفة  يف  تقّدم   (۴
الّلهمّ إّن خريتك فيما استخريك فيه تنيل الرغائب... 
رواه الكفعمي: ص۵۱۸ عن الرضا  والصحيح 
هو عن ابنه اجلواد ، راجع الصحيفة اجلوادّية: 

د۴.
۵) َبطي ء.
۶): ضاّر.

۷) مستقّرهم، خ. 
۸ )۱ـ الزمر: ۵۳
۹) احلجر: ۵۶
۱۰) غافر: ۶۰

۱۱) االسراء: ۷۱.
۱۲) أي: ياذا األمساء اّليت أدعوك بها، أسألك الفرَج.

۱۳) االخالص: ۴ ـ ۱.
۱۴) «الضّر» ملستدرك.

۱۵) «عن رمحة من»، خ.
۱۶) «ومذّل كّل عزيز»، خ.

۱۷): أصابك،ويف (خ): حزنك.
۱۸): نصف النهار وعند زوال الشمس.

۱۹): اكسر.
۲۰) الصافات: ۱۷۷.
۲۱) خواطف (خ ل).

۲۲) يف اجلّنة: لَِعَظَمِته َوَجالِله.
۲۳) خوفه.

۲۴) «منه» املهج.
۲۵) «فسد عّين أبصار الظاملني» اجلّنة والبلد.
۲۶) «سلطان الفراعنة» عيون أخبار الرضا.

۲۷) قبس من سورة مرمي: ۱۸. واآلية هكذا:«قاَلْت 
ْمحِن ِمْنَك....». ۲۸) سورة املؤمنون: ۱۰۸.ِاّىن َاُعوُذ بِالرَّ

۲۹) البقرة: ۲۵۵.«اُهللا ال اِلَه ِاالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم...».
۳۰) تقّدم يف الصحيفة العلوّية اجلامعة: ۲۸۸ الدعاء: 

.۱۷۹
۳۱) إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة الرعد: ۳۹.

۳۲) «وهم يضّرون» ب.
۳۳): كوكب صغري خفّي الضوء.

۳۴) االنعام: ۵۹ .
۳۵) الشرح: ۵ و۶.

۳۶) البقرة: ۱۸۵ و۱۸۶.
۳۷) الكهف: ۱۶.
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۳۸) قبس من سورة الكهف اآلية: ۱۰.
۳۹) النحل: ۹.

۴۰) عبس: ۲۰.
۴۱) األنبياء: ۳۰.

۴۲) مرمي: ۳۴ ـ ۲۲.
۴۳) النحل: ۷۹ ۷۸.

۴۴) آل عمران: ۸ و۹.
۴۵) تقّدم: ص۳۰ الدعاء: ۲۴ (حنوه).

ــٌة راِفَعٌة  ِاذا  ــَس ِلَوْقَعِتها كاِذَبٌة  خاِفَض ۴۶) «لَْي
ــتِ اْجلِباُل َبّسًا»ـ الواقعة:  ِت اْالَْرُض َرّجًا  َوُبسَّ ۶ ـ ۱.ُرجَّ

۴۷) طه: ۱۰۷ ـ ۱۰۵.
۴۸) «نصرك» يف املكارم.

۴۹) عن الرضا عن آبائه: قال: کان رسول اهللا اذا 
ــريُع،  ــالل قال: اَيُّها اخلَلُق املطيُع الّداِئُب السَّ ُف فی َمَلُکوِت اَجلَربُوِت بِالّتقديِر.رأی اهل ۵۰) تقدم يف الصحيفة النبوّية.املَُتَصرِّ

۵۱) تقّدم يف الصحيفة الصادقّية.
۵۲) تقّدم يف الصحيفة العلوّية: ۵۱۰ الدعاء: ۳۴۷.

۵۳) تقّدم يف الصحيفة الصادقّية.
۵۴): اّلذي ال َبدء له، وهو القائم بذاته.

۵۵) تقّدم يف الصحيفة السجادّية: ۵۶۸ الدعاء: ۲۵۱.
۵۶) الزخرف ۱۳ و۱۴.

۵۷) تقّدم يف الصحيفة الكاظمية.
۵۸) الزخرف: ۱۳ و۱۴.

۵۹) هود: ۴۱.
۶۰) عن الرضا  قال: وإّن نوحًا ملّا ركب السفينة 
أوحى اهللا عّزوجّل إليه يا نوح إن خفت الغرق فهّللين 
ــريانية:  ألفًا... فلم يدرك أن يهّلل ألف مّرة فقال بالس

هيلوليًا اَلفا يا ماريا، يا ماريا ايقن.
۶۱) «الكعبة» خ.

۶۲) الفرقان: ۵۴.
۶۳) النور: ۳۲.

۶۴) الفرقان: ۵۴.
۶۵) أي أعتين وأهتّم بُامورهم.

۶۶) شاهدك.
۶۷) العائذ بك عندك، خ .

۶۸) ال يرام (خ ل).
۶۹) باملالئكة. خ
۷۰) ناصريه خ.
۷۱) خاذليه خ.

۷۲) ما امتحى، خ.
۷۳) ُتوِضَح، خ.
۷۴) الدنس، خ.

۷۵) وال اَتى، خ.

۷۶) اْملُْهَتدي، خ.
، النقّي. خ ۷۸) يف الرواية الثانية: لَنا.۷۷) الَتقيُّ

۷۹) يف الرواية الثانية: وأعذنا من السأمة.
۸۰) يف الرواية اُالوىل: َكثٌري.

۸۱) هنا زيادة يف الرواية الثانية: واألئّمة من بعده.
۸۲) يف الرواية الثانية: وُاعّز نصرهم.

۸۳) بدل ما بني القوسني يف الرواية الثانية: أمرك هلم، 
وثّبت دعائمهم.

۸۴) يف الرواية الثانية: وأركان توحيدك، ودعائم دينك.
۸۵) َصْفَوُتَك، خ.

۸۶) يف الرواية الثانية: وصفوة أوالد رسلك، والسالم 
ــت الرواية  ــه. إىل هنا ّمت ــة اهللا وبركات ــم ورمح عليه

الثانية.
۸۷) تقّدم يف الصحيفة النبوّية.
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ملحقات
بن مو الرضا ّ أدعیة اإلمام 

« ضا من کتاب «فقه الرّ

۱   فی مید اهللاَّ  مه، وطلب   
ه ا   ا

ــُن  َواْب َعــْبــِدَك  َواْبــُن  َعــْبــُدَك  ِاّىن  ُھمَّ  اللَّ فقل:  مبال  ُاصبت  وإذا 
َعُل  ْ َوَ َشاُء،  ف  ُْکُم  َ ِبَیِدَك،  ناِصَیتي  َقْبَضِتَك  َوىف  َاَمِتَك، 
ُھمَّ  اللَّ َوَبالِئَك،  َقضاِئَك  ُحْسِن   َ َْمُد  ْ ا َفَلَك  ُھمَّ  اللَّ ُتریُد،  ما 
ُھمَّ  اللَّ َرَزْقَتىن،  حَني  ْلَتىن  َخوَّ َعْبُدَك  َنا  َوَا  ــَك،  َوِرْزُق ماُلَك  ُھَو 
ُھمَّ  اللَّ َوَاَخْذَت،  َاَصْبَت  حَني  َعَلیِه  ْربَ  والصَّ فیِه،  ُشْکَرَك  ْمىن  َفَاْهلِ

َاْنَت َاْعَطْیَت، َوَاْنَت َاَصْبَت.
ُدْنیـاَي  ىف  َخَلَفـُه،  َمـْن  ُتْنِسـىن  َوال  َثواَبـُه،  ِْرْمـىن  َ ال  ُھـمَّ  اللَّ

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر(۲) َك  َوآِخَريت، ِانَّ
عًا. ْ َ ُھمَّ َاَنا َلَك َوِبَك َوِالْیَك َوِمْنَك ال َامِلُك ِلَنْفِىس َضّرًا َوال  اللَّ
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پيوست ها
  ادعيه امام علی  بن  موسی  الرضا

« برگرفته از کتاب «فقه الرضا
دعای يکم: 

دعای حضرت  در ستايش و سپاس خداوند به خاطر نعمت هايش، و 
درخواست صبر بر مصائب

(از حضرت رضا  نقل شده فرمودند:) هرگاه مال و ثروتی به تو رسيد بگو: بارخدايا، 
به راستی که من بندة تو و فرزند بنده تو و کنيزت، و در مشت تو (و تحت اختيار تو) هستم، 
اختيار و زمام امورم به دست توست، در باره هر چه بخواهی (هرگونه که بخواهی) حکم 
ــتايش و  ــی، و هرچه را اراده کنی (در مورد من) انجام می دهی. خداوندا پس س می فرماي
ــپاس فقط برای توســت به خاطر حسن (تدبير و) قضا و قدر و آزمايشت، خداوندا اين  س
ــه (اين مال را) روزی ام نمودی  (مال) مال تو و روزی توســت و من بندة توأم. هنگامی ک
آن را به عاريه به من واگذار نمودی، خداوندا شکر و سپاس گزاری در مورد آن را به من 
الهام نموده (و تعليم فرما) و (هم چنين) صبر و شکيبايی بر (از دست دادن) آن را هنگامی 
که مرا (به بال) دچار نمودی و (آن را از من) گرفتی، خداوندا تو (خودت آن را) بخشيدی 

و خودت (هم مرا در مورد آن به بال و آزمايش) دچار ساختی.
بارخدايا مرا از ثواب (و منافع) آن محروم نفرما، و در دنيا و آخرتم مرا از ياد کســی که 

(پس از من) اين مال به او می رسد نبر، قطعًا تو بر هرچيزی بسيار توانايی۱.
بارخدايا من مال توأم و به  واسطة وجودت (وجود دارم) و به  سوی تو (در حرکتم) و از تو 

(نشأت می گيرم و کمک می جويم) (و) مالک هيچ سود و زيانی برای خودم نيستم.

۱ . در نسخه ای ديگر در متن اصلی دعا، به  جای «إنَک علی کّل شیٍء َقدير» عبارت «إنَک علی ذلَک قادر» آمده 
است، به معنای: «قطعا تو بر آن (امر) توانايی.
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  محّمد وآله  لوات۲   فی ا  
د ر الجمعة

ِبَاْفَضـِل   ، اْملُْصَطَفـْنيَ ـٍد  َمَّ ُ آِل   َ َو ـٍد  َمَّ ُ  َ َصـلِّ  ُھـمَّ  اللَّ
 َ ـالُم  َوالسَّ اکِتـَك،  رَبَ ِبَاْفَضـِل   ْ ِ

ْ َعَلـ َوبـاِرك  َصَلواِتـَك، 
اکُتُه. سبع مّرات ِ َورَبَ ُة اهللاَّ ، َوَرْمحَ ْ ِ َاْرواِحِھْم َوَاْجساِد

 
۳   فی االخارة د االة   

ة) وما  ة (ومرّ ً فصلِّ ركعتين، واستخر اهللا مائة مرّ وإذا أردت أمرا
عزم لك فافعل، وقل في دعائك:

َلُمي اْلَکرُمي. ْ ُ ا ُ اْلَعِليُّ اْلَعظُمي، ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ
ْنیـا  لِلدُّ ــــ  وکـذا  کـذا  ــــ  َاْمـِری  ِىف  ىل  ِخـْر   ٍّ ِ

َ َو ـٍد  َمَّ ُ َـقِّ  ِ َربِّ 
ًة ِمْن ِعْنِدَك، ما َلَك فیِه ِرضًی، َوِيلَ فیِه َصالٌح،  َواْآلِخـَرِة ِخَريَ

ْوِل. ىف َخْريٍ َوعاِفَیٍة، یا َذا اْملَنِّ َوالطَّ
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دعای دوم: 
دعای حضرت  بعد از عصر جمعه در صلوات بر محمد و 

 خاندان پاکش
بارخدايا با برترين درود و رحمتت بر محمد و بر آل محمد که برگزيدگان توأند درود و 
رحمت فرست، و با برترين برکاتت بر آنان برکت نازل فرما، و سالم و درود (خداوند) بر 

ارواح (پاک) و اجساد (مطهر)شان باد و رحمت و برکات خداوند (بر آنان باد). 
(می گويی). مرتبه  هفت  را)  ذکر  (اين 

دعای سوم: 
دعای امام  در مورد طلب خير بعد از نماز

(از امام رضا  روايت شده که فرمودند:) هرگاه ارادة انجام کاری را نمودی 
آن)  از  و (پس  کن،  خير  طلب  خدا  از  يکبار  و  صد  و  بگذار،  نماز  رکعت  دو  پس 

بگو: دعايت  در  و  بده،  انجام  را  آن  افتاد  دلت  در  عزيمتی  و  قصد  هر 
هيچ معبودی جز خداوند بلند مرتبه و بزرگ نيست، هيچ معبودی جز خداوند بردبار (با 

حلم و گذشت) بزرگوار نيست.
پروردگارا به حق محمد  و علی  (قسمت می دهم) در ـ فالن کارم ـ خير دنيا و 
ــم انتخاب فرما، انتخابی از جانب خودت که رضايت تو و صالح من در  ــرت را براي آخ
ــد، ای صاحب نعمت و احسان  ــد، و با خير و برکت و عافيت همراه باش آن انتخاب باش

و تفضل.
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۴    فی االسقاء   

ًال  لِّ َ ُ ُھمَّ اْسـِقنا َغْیثًا ُمغیثًا  ٍد، اللَّ َمَّ ُ َ آِل  ٍد َو َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصلِّ  اللَّ
بًا ُمباَراًک، ھاِطًال  ًا(۳) راِجیًا َغَدقًا ُمْغِدقـًا، َطیِّ ِ َطَبقـًا ُمْطَبقًا َجَلًال ُمو
ًا داِئمًا َرِوّیًا َسریعًا، عاّمًا ُمْسِبًال  ئًا َمر ُمْنَھِطًال ُمَتھاِطًال، َرَغدًا َھن
باَت، ْرَع َوالنَّ ُت ِبِه الزَّ ِ ْىي ِبِه اْلِعباَد َواْلِبالَد، َوُتْن ُ  ، ناِفعًا َغْريَ ضارٍّ

اکِت  ُھـمَّ َاْنِزْل َعَلْینـا ِمْن رَبَ ـا َواْلباِد، اللَّ اِضِر ِمنَّ ْ َعـُل فیِه َبالغـًا ِل ْ َ  َو
اکِت َاْرِضـَك َنباتـًا َمْسـِقّیًا،  ـْت َلنـا ِمـْن رَبَ ِ ْ َمساِئـَك مـاًء َطُھـورًا، َوَا
ٍع،  َ ُرکَّ ِ شـا

نا ِمبَ ُھمَّ اْرَمحْ ا َخَلْقَت َاْنعامًا َوَاناِسـيَّ َکثريًا، اللَّ ُْسِقَیـُه ِممَّ َو
ٍع. اٍن ُخضَّ ٍع، َوُشبَّ اِئَم ُرتَّ َ ٍع، َو َوِصْبیاٍن ُرضَّ

 ،ّام من النوم لل عند ا  ۵  
والنوافل، والوات

فإذا قمت من فراشك، فانظر في اُفق السماء وقل:
، ُ ُ َوَاْعُبـ ُشـوُر،  النُّ َوِاَلْیـِه  َمماِتنـا،  َبْعـَد  َاْحیانـا  الَّـذی   ِ ِهللاَّ َْمـُد  ْ ا

، َوَاْشُکُرُه. ُ ُ  َوَاْمحَ
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دعای چهارم: 
دعای حضرت  درمورد طلب باران

خداوندا بر محمد و بر آل محمد درود و رحمت فرست.
ــان، فراگيرندة زمين (و) پوشاننده آن  خداوندا ما را با باران آبياری فرما، بارانی مدد رس
ــای) متراکم و طبقه طبقه، عظيم و فراوان، زيبا و فريبنده، اميد بخش، لبريز، قطره  ــا ابره (ب
 درشت، پاک، با برکت، فرو ريزنده، پی درپی ريزان، فروبارنده، گسترده، گوارا، خوشگوار، 
ــودمند و بدون زيان که بندگان و  ــته ريزان، س ــيراب  کننده، تند، فرا گير، پيوس با دوام، س
ــيلة آن زنده گردانی و کشت و گياه را به  وسيلة آن برويانی، و آن را  ــرزمين ها را به  وس س

ماية کفايت (و يا اتمام حجت) برای شهرنشينان و باديه  نشينان ما بگردانی.
بارخدايا از برکات آسمانت آبی بسيار پاک و پاک  کننده بر ما فرو بار۱، و از برکات زمينت 
ــيراب برای ما برويان، و (نيز به گونه ای که) آن (آب) را به چهارپايان و آدميان  گياهی س

زيادی که آفريدی بنوشانی.۲
ــيرخوار و حيوانات چرا کننده و  خداوندا به پاس حرمت پيران رکوع  کننده و کودکان ش

جوانان خاضع و فروتن به ما رحم کن.
دعای پنجم: 

دعای حضرت  هنگام برخاستن از خواب برای تهجد و نمازهای 
مستحب و عبادات

ــترت  بس از  شــب)  دل  (در  هرگاه  که:)  اســت  ــده  ش روايت    رضا  امام  (از 
بگو:  و  کن  نگاه  آسمان  افق  به  برخاستی 

ــتايش و سپاس برای خداوندی اســت که ما را پس از مرگمان (خوابمان) دوباره زنده  س
ــر (ما در قيامت) فقط به سوی اوست، و او را بندگی کرده و می ستايم و  ــر و نش کرد، و حش

شکرگزاری می کنم.

ــورة فرقان: ﴿ َو َأْنَزلْنا  ــاره دارد به پايان آية ۴۸ س ۱ . عبارت «اللهم أنِزل َعَلينا من َبَرکاِت مساِئَک ماًء َطهورًا» اش
ماِء ماًء َطُهورًا﴾ ِمَن السَّ

۲ . عبارت «و ُتسِقيِه ّمما َخَلقَت أنعامًا و أناسیَّ کثريًا» در متن دعا، از آية ۴۹ سورة مبارکة فرقان اقتباس شده است.
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ْیـِل  اللَّ َواْخِتـالِف  ْرِض  َواْالَ ـمواِت  السَّ َخْلـِق  ىف  ِانَّ  ـرأ:  و
َ ِقیامًا َوُقُعودًا  وَن اهللاَّ ْلباِب  الَّذیَن َیْذرُکُ وِىل اْالَ ھاِر َالیاٍت ِالُ َوالنَّ
ا  ْرِض َرنبَّ ـمواِت َواْالَ ـُروَن ىف َخْلِق السَّ َفکَّ َ ْ َوَ ِ ِ َ ُجُنـو َو
ـَك َمْن  ا ِانَّ ـاِر  َرنبَّ اَنَك َفِقنـا َعـذاَب النَّ ْ مـا َخَلْقـَت ھذا بـا ِطـًال ُسـ
ْعنا  َنـا َمسِ ا ِانَّ ـاٍر  َرنبَّ ْ اِملَني ِمـْن َا ـُه َومـا لِلظَّ َ ْ ـاَر َفَقـْد َاْخَز ُتدِخـِل النَّ
ْر  نَبا َوَکفِّ ُ ا َفاْغِفْر َلنا ُذ ا َرنبَّ مُکْ َفاَمنَّ ُمناِدیًا ُینادي ِلْإلمياِن َاْن آِمُنوا ِبَربِّ
َ ُرُسـِلَك  ـا َواِتنا مـا َوَعْدَتنا  ْبـراِر  َرنبَّ نـا َمـَع اْالَ فَّ َ َ ئاِتنا َو ـا َسـیِّ َعنَّ
ُھـمَّ َاْنَت  ِلـُف اْملیعـاَد(۴) وقـل: اللَّ ْ ُ ـَك ال  َم اْلِقیاَمـِة ِانَّ ْ َ ِزنـا  ْ ُ َوال 

اَنَك. ْ اَنَك ُس ْ ٌم، ُس ْ َ وُم، ال َتْأُخُذَك ِسَنٌة َوال  َيُّ اْلَقیُّ ْ ا
فإذا فرغت من الوضوء فقل:   ۶   

 ِ َْمُد ِهللاَّ ْ ریَن، َوا ابَني، َواْجَعْلىن ِمَن اْملَُتَطھِّ وَّ ُھمَّ اْجَعْلىن ِمَن التَّ اللَّ
َربِّ اْلعاَملَني.

فاذا فرغت من غسل الجمعة فقل:    ۷   
َك  َ ِلساىن ِذرْکَ ْر َقْلىب، َواْنَق َغْسِلی َوَاْجِر  ْرِىن، َوَطھِّ ُھمَّ َطھِّ اللَّ
ابَني  وَّ ـٍد صلـی اّهللا علیـه وآلـه َواْجَعْلىن ِمـَن التَّ َمَّ ُ ـَك  یِّ ِ َ َوِذرْکَ 

ریَن. َوِمَن اْملَُتَطھِّ
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و (سپس) می خوانی: (در آفرينش آسمان ها و زمين و پی درپی آمدن شب و روز قطعًا نشانه هايی 
برای خردمندان صاحب عقل وجود دارد، آن کسانی که خداوند را در حال برخاستن و نشستن 
و (آرميده) بر پهلوهايشان ياد می کنند و در آفرينش آسمانها و زمين می انديشند (و می گويند:) 
ای پروردگار (و صاحب  اختيار) ما، تو (هرگز) اين(ها) را به باطل (و بيهوده) نيافريدی (تو از 
هر عيب و نقصی) پاک و منزهی (و ما تو را از ارادة باطل مبّرا می دانيم)، پس ما را از عذاب 
دوزخ در امان بدار، پروردگارا بی گمان تو هر که را در آتش داخل کنی رسوايش ساخته ای و 
هيچ ياوری برای ستمگران (و گناهکاران) وجود ندارد. پروردگارا به تحقيق ما (صدا و دعوت) 
ندا کننده ای که (مردم را) به  سوی ايمان فرا می خواند شنيديم که (می فرمود:) به پروردگارتان 
ايمان آوريد؛ و ما ايمان آورديم. پس گناهانمان را بيامرز و بدی ها (و خطاهای) ما را بپوشان 
ــتادن پيامبرانت به ما  و ما را با نيکان (و در زمرة نيکوکاران) بميران. پروردگارا آن چه با فرس
وعده کرده ای را به ما عطا فرما و در روز قيامت ما را (خوار و) رسوا مگردان، (زيرا) به يقين 

تو (هرگز) از وعده ات تخلف نمی کنی)۱.
و (سپس) بگو: خداوندا تو زندة پاينده و برپا دارندة (جهان) هستی، (هرگز) چرت و خواب 

تو را فرا نمی گيرد۲، تو (از هر عيب و نقصی) پاک و منزهی، پاک و منزهی.
دعای ششم:  و هرگاه از وضو فارغ شدی بگو: 

بارخدايا، مرا در زمرة توبه کاران قرار ده و مرا از (جنس پاکان و) پاک  شوندگان قرار ده، و سپاس 
و ستايش مخصوص خداوندی است که پروردگار (و صاحب  اختيار) جهان ها و جهانيان است.

دعای هفتم:  و هرگاه از غسل جمعه فارغ شدی بگو: 
خداوندا مرا پاک کن، و دلم را (از آلودگی ها) پاکيزه ساز، و شستشوی مرا پاک گردان، و ياد خودت 
ــه درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ را بر زبانم جاری  ــاد پيامبرت محمدـ  ک و ي

فرما، و مرا در زمرة توبه  کنندگان و پاک شوندگان قرار ده.

۱ . آيات ۱۹۰ تا ۱۹۴ سورة مبارکة آل عمران.
ــورة  ٌة و ال َنوٌم» با کمی تغيير در متن عربی دعا از آية ۲۵۵ س ــنَ ۲ . عبارت «الّلهم أنَت احليُّ الَقّيوم ال تأُخُذَک ِس

بقره اقتباس شده است.
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الة ال  ۸   قبل االفتتاح   

 ُ ِ َصلَّی اهللاَّ ِة َرُسـوِل اهللاَّ َ ِملَّ ، َو ِ ، َوىف َسـبیِل اهللاَّ ِ ِ َوِباهللاَّ ِبْسِم اهللاَّ
َعَلْیِه َوآِله، ثمّ ارفع يديك فقل:

اِشـدیَن  ـِة الرَّ ِئمَّ ـِة، َوِباْالَ ْمحَ ـَك َنـِيبِّ الرَّ ـُه ِاَلْیـَك نِبَِبیِّ جَّ َ َ ُھـمَّ ِاىنِّ َا اللَّ
ـی  ِ ـْم َبـْنيَ َیـَدْي َحوا ُ ُ اْملَْھِدّیـَني، ِمـْن آِل طـه َو یاسـني، َو ُاَقدِّ

بَني نیا َواْالِخَرِة، َوِمَن اْملَُقرَّ ْ َوجیھًا ِىف الدُّ ِ ِ ھا، َفاْجَعْلىن  ُکلِّ
ِْرْمىن  َ ْ [ َوال  ِ ِ ، َواْرُزْقىن  ْ

ِ ِ نْبی  ْ ] َوال ُتَعذِّ ِ ِ ُھـمَّ اْغِفْر ىل  [ اللَّ
 [ ْ

ِ ِ ، َوال َتَضْعىن [  ْ
ِ ِ ، َواْرَفْعىن  ْ

ِ ِ ىن 
ْ ]َوال ُتِضلَّ ِ ِ َواْھِدىن 

َشـْي ٍء  ُکلِّ   َ ـَك  ِانَّ َواْالِخـَرِة،  نیـا  الدُّ ِىف   ْ ِ ِ ـی  ِ َحوا َواْقـِض 
 َقدیٌر، َوِبُکلِّ َشْي ٍء َعلٌمي.

۹    فی قنوت الوتر   
ُ اْلَعِليُّ اْلَعظُمي  َلُمي اْلَکرُمي، ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ ْ ُ ا ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ
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دعای هشتم: 
دعای حضرت  قبل از آغاز نماز شب

ــول خداـ  که درود و رحمت  ــتعانت از خدا و در راه خدا و بر آيين رس به نام خدا و با اس
خداوند بر او و خاندانش بادـ (شروع می کنم).

بگو: و  برده  باال  آسمان  به سوی  را  دستانت  سپس 
ــطة پيامبرتـ  که پيامبر رحمت اســتـ  و به  واسطة پيشوايان  خداوندا همانا من به  واس
هدايت گر هدايت  شونده از خاندان (و نسل) طه و ياسين به  سوی تو رو می کنم و آنان را 

پيشاپيش تمام حاجات خودم به پيشگاهت مقدم می دارم (و قرار می دهم)
پس به يمن وجود مبارکشان مرا در دنيا و آخرت آبرومند ساخته و از مقربين (و نزديکان) 

درگاهت قرار ده.۱
ــطة آنان مرا عذاب مکن و به يمن  ــفاعت) آنان مرا بيامرز و به  واس بارخدايا به برکت (ش
ــان به من روزی عطا فرما (و مرا از فضلت محروم مساز، و به  وسيلة آنان هدايتم  وجودش
ــطة آنان مرا باال ببر و پست (و حقير)  ــان مرا گمراه نکن و به  واس کن) و به برکت وجودش
ــرت برآورده فرما. (چرا که)  ــفاعت) آنان حاجات مرا در دنيا و آخ ــن، و به حق (و ش مک

بی گمان تو بر هر چيزی بسيار توانايی، و نسبت به هر چيزی بسيار دانايی.۲

دعای نهم: 
دعای امام  در قنوت نماز وتر

هيچ معبودی جز خداوند بردبار (و بزرگ منش) و بزرگوار نيست، هيچ معبودی جز خداوند 
بلند مرتبه بسيار بزرگ وجود ندارد. 

۱ . عبارت عربی اين قسمت از دعا، از آية ۴۵ سورة آل عمران گرفته شده است.
۲ . عبارت «بکلِّ شیٍء َعِليم» در متن دعا، در پايان آيات ۲۹و ۲۳۱ و ۲۸۲ بقره، ۱۷۶ نساء، ۹۷ مائده، ۱۰۱ أنعام، 
۷۵ انفال، ۱۱۵ توبه، ۳۵ و ۶۴ نور، ۶۲ عنکبوت، ۱۲ شوری، ۱۶ حجرات، ۳ حديد، ۷ مجادله و ۱۱ تغابن آمده است.
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ـْبِع، َو  َرضـَني السَّ ـْبِع، َوَربِّ اْالَ ـماواِت السَّ ِ َربِّ السَّ اَن اهللاَّ ْ ُسـ
، َوَربِّ اْلَعْرِش اْلَعظِمي. َنُھنَّ مافیِھنَّ َوما یَبْ

ُھمَّ  ٍد،اللَّ َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ ُ الَّذی َلْیَس َکِمْثِله َشْي ٌء، َصلِّ  یا اهللاَّ
َْمـِدَك،  ِ َو اَنَك  ْ ُسـ َاْنـَت،  ِاّال  ِالـَه  ال  اْملُبـُني،  َـقُّ  ْ ا اْملَِلـُك  َاْنـَت 
َیْغِفـُر  ال  ـُه  ِانَّ ىب،  ُ ُذ ىل  َفاْغِفـْر  ـىس،  ْ َ َوَظَلْمـُت  ُسـوًء،  َعِمْلـُت 
اَك َاْعُبـُد، َوَلَك ُاَصّلي، َوِبـَك آَمْنُت،  ُھـمَّ ِایَّ َب ِاّال َاْنـَت. اللَّ ُ الـذُّ
َوِبـَك  ْلـُت،  کَّ َ َ َوَعَلْیـَك  اْعَتَصْمـُت،  َوِبـَك  َاْسـَلْمُت  َوَلـَك 
ـُد َوَاْرَکُع َوَاْخَضـُع َوَاْخَشـُع، َوِمْنَك َاخاُف  ُ ْ اْسـَتَعْنُت، َوَلَك َا
َوَاْرُجـو، َوِاَلْیَك َاْرَغُب، َوِمْنَك َاخاُف َوَاْحَذُر، َوِمْنَك َاْلَتِمُس 
اْملَُرّجـی(۵)  َوَاْنـَت  جـاُء،  الرَّ َوَاْنـَت  اْھَتَدْیـُت،  َوِبـَك  َوَاْطُلـُب، 

ی. َ َوَاْنَت اْملُْر
لَّىن  َ َ َو عاَفْیَت،  فیَمْن  َوعاِفىن  َھَدْیَت،  فیَمْن  اْھِدىن  ُھمَّ  اللَّ
َقَضْیَت،  ما  َشرَّ  َوِقىن  َاْعَطْیَت،  ف  ىل  َوباِرْك  ْیَت،  لَّ َ َ فیَمْن 
َوال  َمَفرَّ  َوال  َأ  َ َ َم َوال  ا  ْ َم ال  َعَلْیَك،  ضی  ْ ُ َوال  ضی  ْ َ َك  ِانَّ
َوَتعاَلْیَت  َتباَرْکَت  َوَحناَنْیَك،  اَنَك  ْ ُس ِاَلْیَك،  ِاّال  ِمْنَك  ـَرَب  ْ َ
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ــروردگار (و صاحب  اختيار)  ــر عيب و نقصــی) پاک و منزه اســت خداوندی که پ (از ه
ــای هفت گانه و آن چه در آن ها و آن چه در بين آن هاســت و پروردگار (و صاحب  زمين ه

 اختيار) عرش با عظمت است.
ای خداوندی که هيچ چيزی مانند او نيست۱، بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، 
ــنگر) هستی، هيچ معبودی جز تو نيست، تو  ــکار (و روش بار خدايا تو فرمانروای حق آش
ــتايش و سپاســت (مشغولم). گناهی (و بدی)  را (از هر عيب و نقصی) منزه می دانم و به س
کرده ام و (در حقيقت) بر خويشتن ستم نموده ام، پس گناهانم را بيامرز، (زيرا) قطعًا به جز 

تو کسی گناهان را نمی آمرزد.
بارخدايا من فقط تو را بندگی می کنم (و می پرستم) و تنها برای تو نماز می گزارم، و فقط به 
تو ايمان آورده و در برابر تو تسليمم، و تنها به تو پناه آورده و بر تو اعتماد و تکيه کرده ام، 
ــجده و رکوع می کنم و (در برابر  ــته (و می جويم)، و تنها برای تو س و فقط از تو ياری جس
تو) کرنش و خشوع می نمايم. و تنها از تو می ترسم و (فقط به تو) اميد دارم، و تنها به سوی 
ــم و بيم دارم، و تنها از تو  تو گرايش دارم (و دعا و نيايش می نمايم) و فقط از تو می ترس
تقاضا کرده و درخواست می کنم، و فقط به خاطر (لطف) تو هدايت يافته ام، و تو ماية اميد 

(من) و مورد اميد(م) و قبله گاه اميد (من) هستی.
ــره آنان که هدايت نمودی مرا (نيز) هدايت فرما، و در بين آنان که عافيت  ــدا در زم خداون
بخشيدی مرا (هم) عافيت بخش، و مرا (نيز) در ميان آنان که سرپرستی نمودی سرپرستی 
کن، و در آن چه (به من) عطا فرمودی برکت ده، و مرا از شر هر آن چه قضا و قدر فرمودی 
حفظ فرما (چرا که) بی گمان تو فرمان می رانی (و قضا و قدر می کنی) و (هرگز) بر تو فرمان 
رانده نمی شود. (کسی را يارای حکم و فرمان دادن بر تو نيست). هيچ نجات و پناه و فرار 
ــوی (لطف و رحمت) خودت. تو را از هر عيب و نقصی  و گريزی از تو نيســت مگر به س
ــّرا می دانم و مهربانی پی درپی و مداومت را می طلبم. تو بی زوال و پربرکتی و از آن چه  مب

۱ . عبارت «لَيَس کمثِله َشيٌء» در متن عربی دعا، از آية ۱۱ سورة مبارکة شوری گرفته شده است.
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اِملُوَن ُعُلّوًا        َکبريًا، وُل الظَّ ُ َ ا  َعمَّ
ٌد َوآُلُه َوَاُعـوُذ ِبَك ِمْن  َمَّ ُ ُھـمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك ِمْن ُکلِّ ما َسـَاَلَك ِبـه  اللَّ

ٌد َوآُلُه. َمَّ ُ ُکلِّ َما اْسَتعاَذ ِبه 
ـزی، َوَاُعـوُذ ِبـَك ِمـْن َشـرِّ  ْ َ ُھـمَّ ِاّىن َاُعـوُذ ِبـَك ِمـْن َاْن َنـِذلَّ َو اللَّ
ْنـِس، َوِمْن َشـرِّ ُکلِّ  نِّ َواْالِ ِ

ْ ـِم، َوَشـرِّ َفَسـَقِة ا َ َ َفَسـَقِة اْلَعـَرِب َواْل
ِصـراٍط   َ ـَك  ِانَّ نِباِصَیِتھـا،  اِخـٌذ  َاْنـَت  ـٍة  دابَّ ُکلِّ  َوَشـرِّ  َشـرٍّ  ذی 
یاطِني  َوَاُعوُذ ِبَك َربِّ  زاِت الشَّ ُمْسـَتقٍمي، َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن َمهَ

(۶)ُروِن ُ ْ َ َاْن 
ِة، َوِمْن َشرِّ  ِة، َواْلَعْنيِ الّالمَّ ِة َواْهلامَّ امَّ ُھمَّ ِاّىن َاُعوُذ ِبَك ِمَن السَّ اللَّ
ُھمَّ اْصِرْف  ،اللَّ ُ ْريٍ یا اهللاَّ

َ
ِ ھـاِر، ِاّال طاِرقًا َیْطُرُق  ْیِل َوالنَّ َطواِرِق اللَّ

ْوجاَع َواْآلالَم  ْسقاَم َواْالَ َعىنِّ اْلَبالَء َواْآلفاِت َواْلعاھاِت، َواْالَ
ْنِك َوالّضیِق  ْمـراَض، َوَاُعـوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقـِر َواْلفاَقـِة، َوالضَّ َواْالَ

اِسِد. ْ ْعداِء، َوا ْرماِن، َوُسوِء اْلَقضاِء، َوَمشاَتِة اْالَ ِ
ْ َوا

اٍر َعنیٍد، َوُسْلطاٍن جاِئٍر. َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن ُکلِّ َشْیطاٍن َرجٍمي، َوَجبَّ
ىت  َ

ِ َك، َفَاْنَت  ٌة َاْو َرجاٌء َغْريُ َ
ِ ، َوَلُه  َ َ ُھمَّ َمْن اکَن َاْمىس َوَاْص اللَّ



«ضااز کتاب «فقه الر | بن موسى الرضا پيوست ها|  دعاهاي امام علي

۱۷۵

ستمگران (مشرکان و گناهکاران) می گويند بسيار برتر و واالتری.۱
بارخدايا از تو درخواســت می کنم هر آن چه را که محمد و آل او  از تو درخواســت 

نمودند و به تو پناه می برم از هرآنچه که محمد و آل او  به تو پناه بردند.

ــوا شويم به تو پناه می برم، و از شر بدکاران  خداوندا از اين که خوار و حقير گرديم و رس
عرب و عجم، و شر تبهکاران جن و انس، و از شر هر صاحب شری، و شر هر جنبنده ای 
که زمام امورش به دست توست به تو پناه می برم، (زيرا) به  راستی تو بر راه مستقيمی۲، (و 
از وسوسه های شياطين (جن و انس) به تو پناه می برم، و از اين که نزد من حاضر شوند ای 

پروردگار (و صاحب  اختيار)م به تو پناه می برم)۳.

بارخدايا همانا من از (شر) هر خزنده سمی و هر حيوان و حشره موذی و هر چشم بد و از 
شر پيش آمدهای شب و روز ـ مگر پيش آمدی که با خير و برکت حادث شود ـ به تو پناه 
می برم. خدايا، خداوندا بال و آفت ها و عيوب و آسيب ها و مرض ها و ناراحتی ها و دردها 
و بيماری ها را از من دور کن، و از فقر و تنگدستی و تنگی معيشت و تنگنا و محروميت و 

قضا و قدر بد و نکوهش و زخم زبان دشمنان و حسود(ان) به تو پناه می برم.

و به تو پناه می برم از هر شيطان رانده شده، و (هر) ظالم زورگو و مستبدی و (هر) سلطان 
ستمگری.

خداوندا هرکه داخل شب شود و وارد صبح شود در حالی که تکيه گاه يا (مايه) اميدی غير 
از تو داشته باشد، (برای من مهم نيست) چرا که تو تکيه گاه اطمينان بخش

ا َكِبريًا» در متن دعا، از آية ۴۳ سورة إسراء گرفته شده است. ا َيُقوُل الظاملوَن ُعُلوًّ ۱ . عبارت «َتعاليَت َعمَّ
۲ . متن عربی اين عبارت بااندکی تغيير از آية ۵۶ سورة مبارکة هود اقتباس شده است.

۳ . سورة مؤمنون، آيات ۹۷ و ۹۸
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َم َمْن اْسُتْکِرَم، َویا  َوُسْؤىل َوَرجائی، یا َخْريَ َمْن ُسِئَل، َویا َارْکَ
عی  ِحَم، اْرَحْم َضْعـىف َوُذّىل َبْنيَ َیَدْیـَك، َوَتَضرُّ َاْرَحـَم َمْن اْسـُرتْ

اِس، َوُذلَّ َمقاىم ِبباِبَك. ِاَلْیَك، َوَوْحَشىت ِمَن النَّ
ًة، َاْسـَتْأِھُلھا، َوِاّال  ِة، َنْظـَرًة َتُکوُن ِخَريَ ْمحَ ُھمَّ اْنُظـْر ِاَيلَّ ِبَعْنيِ الرَّ اللَّ
ْجَودیـَن، َویا َخْريَ  مـَني، َویـا َاْجـَوَد اْالَ َم اْالَ رْکَ ـْل َعَلْینـا، یـا َارْکَ ضَّ َ َ
اِکمـَني، َویا َاْسـَرَع  ْ اِمحـَني، َویـا َاْحـمَکَ ا اْلغاِفریـَن، َویـا َاْرَحـَم الرَّ
. ُ وِد َواْلَکَرِم یا اهللاَّ ُ ْ ْقوی َواْملَْغِفَرِة، یا َمْعِدَن ا اِسبَني، یا َاْھَل التَّ ْ ا

َك َوَسـفِريَك  ـَك، َوَصِفیِّ یِّ ِ َ ـٍد َعْبِدَك َوَرُسـوِلَك َو َمَّ ُ  َ َصـلِّ 
ـَك،  َزِکیِّ َو  َخْلِقـَك،  ِمـْن  َوَصْفَوِتـَك  ِـَك،  َّ َبِر ِمـْن  ِتـَك  َوِخَريَ
َوَمْعـِدِن  َعْھـِدَك،  َوَوِيلِّ  یِبـَك،  َ َو ـَك  یِّ ِ

َ َو ـَك  یِّ ِ َ َو ـَك،  یِّ ِ َوَ
اِدِق،  ِکيِّ الصَّ ِب اْملُبـاَرِك، الزَّ یِّ اِھـِر الطَّ َك، َوَکْھِف َغْیِبَك الطَّ ِسـرِّ
ـراِج  السِّ اْملُضـیِء،   ِ ـريِّ النَّ ِس،  اْملَُقـدَّ ـِر  اْملَُطھَّ اْلبـارِّ  اْلعـاِدِل  اْلـَوِيفِّ 
ِر، َوَحْبُلَك  َ ْ ُرَك اْالَ ُ ـِة اْلباِلَغـِة،  َّ ُ

ْ
ـاِطِع َوا وِر السَّ الّالِمِع، َوالنُّ

َوَوْجُھـَك  ْدىن،  اْالَ َوباُبـَك  ْوَثـِق،  اْالَ َوُعْرَوُتـَك  ْطـَوِل،  اْالَ
ْوَجـُب، َوطاَعُتَك  ْوَقـُف، َوَجْنُبَك اْالَ ْکَرُم، َوَسـفُريَك اْالَ اْالَ

ْقَرُب. اُبَك اْالَ ِ ْلَزُم، َو اْالَ
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و (قبله گاه) نياز و درخواست من و (مايه) اميد منی. ای بهترين کسی که مورد درخواست 
ــده و ای رحم   قرار گرفته، و ای بزرگوارترين کســی که از او درخواســت بزرگواری ش
ــت، بر ناتوانی و حقارتم در  ــده اس ــفقت) ش کننده ترين کســی که از او طلب رحمت (و ش
پيشگاهت و زاری و تضرعم به آستانت و تنهايی و نامأنوس بودنم با مردم و ذلت جايگاه 

و ايستادنم به درگاهت رحم فرما.

بارخدايا با چشم رحمت و مهربانی به  سويم بنگر، نگاهی که برگزيده و پرخير باشد و من 
شايسته آن باشم. و اگر (شايسته) نيستم بر ما تفضل کن ای بزرگوارترين بزرگوارترين ها، 
ــنده ترين بخشنده ترين ها، و ای بهترين آمرزندگان، و ای مهربان ترين مهربانان،  و ای بخش
و ای داورترين (و بهترين) داوران و حکم کنندگان، و ای سريع ترين حساب  کنندگان، ای 
اهل (و شايسته) تقوا و آمرزش، ای معدن بخشندگی و بزرگواری. خدايا، بر محمد درود و 
رحمت فرست (که) بنده و فرستاده و پيامبر توست و برگزيده و نماينده (و واسطة فيض) و 
بهترين انتخاب از مخلوقاتت، و برگزيده از ميان آفريدگانت، و (بندة) پاکيزه و پرهيزگار و 
خالصت، و همراز و نجيب و پاک نهادت، و عهده دار امر واليت تو، و معدن راز و پناهگاه 

امور غيبی توست، 

(آن وجود) پاک و پاک سرشــت پربرکت، (و) تزکيه شده راست گفتار، وفادار عدالت کردار 
ــنگر، چراغ درخشان، و نور فروزان و  ــده مقدس بسيار نورانی روش نيکوکار، (و) پاک ش
ــمان،  ــای) الهی، (که) تابان ترين نورت، و بلندترين (و محکمترين) ريس حجت بالغه (و رس
و اطمينان بخش ترين دســت آويزت و نزديک ترين آستان، و گرامی ترين واسطة فيضت، و 
ــفير (و نماينده) تو، و واجب ترين طاعت (و ماية قرب) تو و پاينده ترين (ماية)  داناترين س

فرمان برداريت، و نزديک ترين حجاب (نورانی) توست.
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َك  َ آِله ِمْن آِل طه َویس ـــ َواْخُصْص َوِلیَّ ُھـمَّ َصلِّ َعَلْیِه، َو اللَّ
ِامـاَم   ، ِ َعْھـ َوَوِيلَّ  َوَوزیـَرُه،  َرُسـوِلَك،  َوَاخـا  ـَك،  یِّ ِ َ َوَوِصـيَّ 
علیـه  اّهللا  صلـی  ـٍد  َمَّ ُ ّیـَني  ِ النَّ ـاَمتِ  ِ اْلَوِصّیـَني  َوخـاَمتَ  قـَني  اْملُتَّ

وآله، َوانْبََتُه اْلَبُتوَل ـــ
لَني َواْآلِخریَن، وَّ ِة ِمَن اْالَ نَّ َ ْ َدْي َشباِب َاْھِل ا َ َسیِّ َو

 َ َ َو اْملاضـَني،  ـاِلفَني  السَّ اْملَْھِدّیـَني  اِشـدیَن  الرَّ ـِة  ِئمَّ اْالَ  َ َ َو
ِة اْلفاِضلَني اْلباقَني، ِئمَّ َرِة اْالَ یاِء اْلَربَ ِ ْ َقباِء اْالَ النُّ

 َ َ َقِّ ىف اْلَیـْوِم اْملَْوُعوِد، َو ْ ِتـَك ىف َاْرِضَك، اْلقاِئـِم ِبا یَّ ِ َ  َ َو
َزَنِة َ ْ َمناِء ا اْلفاِضلَني اْملَْھِدّیَني اْالُ

ئیَل َومیکائیَل َوِاْسـرافیَل  َ َخـواصِّ َمالِئَکِتَك: َجْربَ َو
َني،  ِّ َواْملَُسـ ـَني  ویبِّ َواْلَکرُّ اّفـَني  ْ َوا اّفـَني  َوالصَّ َوِعْزرائیـَل، 

عَني. َوَجخیِع َمالِئَکِتَك ىف َمساواِتَك َوَاْرِضَك َاْجخَ
ّیـَني  ِ النَّ ِمـَن  َنُھمـا  یَبْ َومـا  اَء،  َحـوَّ نـا  َوُامِّ اَدَم،  َایبنـا   َ َوَصـلِّ 

ْسلِمي. الِة َوالتَّ دًا ِبَاْفَضِل الصَّ َمَّ ُ َواْملُْرَسلَني، َواْخُصْص 
. ْ ِ ْ َوظاِمل ِ ْم َوُمعاِند ِ ِ ُھمَّ ِاّىن َاْبَرُأ ِاَلْیَك ِمْن َاْعدا اللَّ
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ــت، و بويژه  ــين درود و رحمت فرس خداوندا بر او و بر خاندان (پاک) او از آل طه و ياس
(از بين آنان) ولّيت و وصی پيامبرت و برادر و وزيرش و عهده دار امورش، پيشوای متقيان 
ــد ، و دختر پاک دامنش که از غير خدا منقطع  ــم اوصياء برای خاتم انبياء محم و خات
اســت راـ  به اين درود و رحمت اختصاص بدهـ  و هم چنين (درود و رحمت فرســت) بر 
دو سرور جوانان اهل بهشت از پيشينيان و پسينيان و بر پيشوايان هدايت گر هدايت شده 

پيشين که رفته اند،

و بر سروران تقوا پيشه نيکوکار (و) پيشوايان با فضيلت باقی مانده، و بر ذخيره باقيت در 
ــدگان  زمين (و) حجت قائم به حقت در روز موعود، و بر صاحبان فضيلت  (و) هدايت  ش
ــتگان خاصت: جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و  ــّر واليت) و بر فرش امين و نگاهبانان (س
ــتگان صف به صف ايستاده، و احاطه کننده (عرشت) و فرشتگان مقرب و  عزرائيل، و فرش

تسبيح  کننده ات، و تمام فرشتگانت در تمامی آسمان ها و زمينت.

و (هم چنين) درود و رحمتت را شامل پدرمان آدم  و مادرمان حواء  و پيامبران و 
فرستادگان از نسل آن دو بگردان، و (از بين آنان) محمد  را به برترين درود و رحمت 

و سالمت اختصاص ده.

بارخدايا، من از دشمنان ايشان و عناد ورزان با آنان و ستم کنندگان به ايشان بيزارم و به 
ساحت تو تبّری می جويم.
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 ، ْ ُ ـَر َ َ ـْر َمـْن  ُ ْ ، َوا ْ ُ ، َوعـاِد َمـْن عـادا ْ ُ ُھـمَّ واِل َمـْن واال اللَّ
َرَة. یاَء اْلَربَ ِ ْ ْخیاَر اْالَ َواْخُذْل َمْن َخَذَل ِعباَدَك اْملُْصَطَفْنيَ اْالَ

ُأ، َوَاْنَت َتْعَملُ ما ىف  ْن َاَتَربَّ ّىل، َوَاْبِعْدىن ِممَّ َ َ ُھمَّ اْحُشْرىن َمَع َمْن َا اللَّ
. ً َضمِري َقْلىب ِمْن ُحبِّ َاْوِلیاِئَك، َوُبْغِض َاْعداِئَك، َوَکىف ِبَك َعل

ُھـمَّ  اللَّ َصغـريًا،  یـاىن  َربَّ َکمـا  ُھمـا  َواْرَمحْ  ، َوِلواِلـَديَّ ىل  اْغِفـْر  ُھـمَّ  اللَّ
ُھمَّ  ـزاِء، َواکِفِھما َعـّىن ِبَاْفَضـِل اْملُکافاِة،اللَّ َ ْ اْجِزِمهـا َعـّىن ِبَاْفَضـِل ا
َرجـاِت،  الدَّ ََسـناِت  ْ ِبا ْمـا  َهلُ َواْرَفـْع  َحَسـناٍت،  ْما(۷)  ِ ئاِ َسـیِّ ْل  َبـدِّ
ُھـمَّ ِاذا ِصْرنـا ِاىل ما صاُروا ِاَلْیـِه، َفْأُمْر َمَلَك اْملَـْوِت َاْن َیُکوَن  اللَّ

. ً نِبا َرُؤوفًا َرح
میِع ِاْخواِنَنـا اْملُْؤِمنَني َواْملُْؤِمناِت َواْملُْسـِلمَني  َ ِ ُھـمَّ اْغِفـْر ىل، َو اللَّ
 ْ ُ َ ـ َویَبْ َننـا  یَبْ َوتاِبـْع  ْمـواِت،  َواْالَ  ْ ُ ْ ِمـ ْحیـاِء  اْالَ َواْملُْسـِلماِت، 
َاْرَحـَم  یـا  ََسـناِت،  ْ َوَوِيلُّ ا َعـواِت،  الدَّ یـُب  ُ ـَك  ِانَّ ـْرياِت،  َ ْ ِبا
َمْغُفـوٍر،  ِبَذْنـٍب  ِاّال  ْنیـا  الدُّ ھـِذِه  ِمـْن  ِرْجـىن  ْ ُ ال  ُھـمَّ  اللَّ اِمحـَني،  الرَّ

اَرٍة َلْن َتُبوَر. ِ ٍل، َو َوَسْعٍي َمْشُکوٍر، َوَعَمٍل ُمَتَقبَّ
ِمَن  َوُعَتقاِئَك  ُطَلقاِئَك  ن  ِمْ َواْجَعْلىن  اِر،  النَّ ِمَن  َاْعِتْقىن  ُھمَّ  اللَّ
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بارخدايا هر که آنان را دوست دارد دوست بدار، و هر که با آنان سر دشمنی دارد دشمن 
بدار، و هر که آنان را ياری کند ياری فرما، و هر که بندگان برگزيده ونيک۱ و تقواپيشه و 

نيکوکارت را تنها (و خوار) گذارد تنها (و خوار) فرما.
خداوندا مرا به همراه آن کســی که دوست دارم (و واليتش را پذيرفته ام) محشور گردان، 
و از کسانی که از آنان بيزاری می جويم دورم گردان، و تو (خود) محبت به اوليايت و کينه 
ــمنانت را که در باطن قلبم جريان دارد (به خوبی) می دانی، و علم  ــمنی نسبت به دش و دش

بسيارت به اين موضوع مرا کفايت می کند.۲
ــا همان گونه که آنان مرا در  ــادرم را بيامرز و بر آن دو ترحم نم ــرا و پدر و م ــا م بارخداي
خردسالی (مهربانانه) پرورش دادند۳، خدايا از جانب من به آنان برترين پاداش را عنايت 
فرما، و با بهترين شکل جبران زحماتشان را جبران کن، خداوندا خطاها و گناهانشان را 
ــنات مراتب و درجات آنان را باال  ــنات و کارهای نيک تبديل فرما۴، و با اين حس به حس
ــديم به ملک الموت (فرشته  ــوی آن جايی که آنان رفتند روانه ش ببر، خداوندا هرگاه به س

مرگ) دستور بده که نسبت به ما رؤوف و بسيار مهربان باشد
بارخدايا مرا و تمام برادران و خواهران مؤمن و مسلمان ما، (چه) زندگان و (چه) مردگان 
آنان را بيامرز، و بين ما و آنان با خيرات و نيکی ها پيوند و اتصال برقرار کن، بی گمان تو 
اجابت کنندة دعاها و سرپرست (و صاحب  اختيار) نيکی ها هستی، ای مهربان ترين مهربانان.

خداوندا مرا از اين دنيا بيرون مکن مگر با گناهی آمرزيده، و کار و تالشی سپاس گزاری 
ــده، و تجارت (و عملکردی) که هرگز تباه  ــده (و پاداش داده شده)، و عملی پذيرفته ش ش
نگردد (و کسادی نپذيرد)۵، خدايا مرا از آتش دوزخ رهايی بخش، و در زمرة آزاد شدگان 
ــت: ﴿َو ِإنَُّهْم ِعْنَدنا ملََِن  ــورة مبارکة ص اس ۱ . عبارت «اُملصطَفَني األخيار» در متن عربی دعا، يادآور آية ۴۷ از س

املُْْصَطَفْنيَ اْألْخياِر﴾
۲ . عبارت «و َکفی ِبَک َعِليمًا» درمتن دعا، با کمی تغيير از آية ۷۰ سورة مبارکة نساء گرفته شده است.

۳ . عبارت عربی دعا در اين بخش، قسمتی از آية ۲۴ سورة مبارکة إسراء است.
ــده است، ضمنًا در نسخة  ــورة مبارکة فرقان گرفته ش ۴ . متن عربی اين عبارت با تغيير مختصری از آية ۷۰ س
اصلی دعا، به جای کلمة «َسيِّئاِتهما» واژة «َسيِّئاِتِهم» آمده، ولی با توجه به عبارات قبلی و بعدی به صورت مضاف 

به ضمير مثنی تغيير داده شد.
۵ . عبارت «ِجتارٍة َلن َتُبور» در متن دعا از آية ۲۹ سورة فاطر اقتباس شده است.
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َي ِمْن  ِ َ ىب، َواْعِصْمىن ف  ُ ُھمَّ اْغِفْر ىل ما َمضی ِمْن ُذ اِر، اللَّ النَّ
ُعْمري.

ِحـْرِزَك  ىف  َواْجَعْلـىن  َوُمعینـًا،  َوناِصـرًا  َوحاِفظـًا  َوِلّیـًا  ىل  ُکـْن  ُھـمَّ  اللَّ
ِني، َوىف َکالَءِتَك،  َ ْ َِك َوَکَنِفَك، َوِدْرِعَك ا َوِحْفِظَك، َوِمحاَ
ِسـواَك. َمْعُبـوَد  َوال  َك،  َغـْريُ ِالـَه  َوال  ـاُؤَك،  َ َوَجـلَّ  جـاُرَك،  َعـزَّ 

ُھمَّ  ْـِره، اللَّ َ ُ ىف  َ ُھـمَّ َواْرُدْد َکْی ُھـمَّ َمـْن َاراَدىن ِبُسـوٍء َفـَاِرْدُه، اللَّ اللَّ
َعـُه، َواْسـَتْأِصْل َشـْأَفَتُه َواْقَطْع  ْق َجخْ َلُه، َوَفـرِّ ْد َمشْ ْ ُعْمـَرُه، َوَبـدِّ َبـرتِّ
ْفِسـه، َواْبَتِله  ْھِد اْلَبالِء، َواْشـَغْلُه نِبَ ُ ِ ْ ِرْزَقـُه، َوَاْبِلـه  داِبـَرُه، َوَقرتِّ
َوُخـْذ  َفَمـُه،  َعـّىن  َوَاْطِبـْق  ُه،  َشـرَّ َعـّىن  َواْصـِرْف   ، ِ َوُوْلـ ِبِعیاِلـه 
ِمْنـُه َاْمَنـُه ِمْثَل َمـْن ُاِخَذ ِمْن َاْھـِل اْلُقری َوِھـَي ظاِملَـٌة، َواْجَعْلىن 
 ُ َ ُه َوَکْیـ ْفِظـَك َوِحیاَطِتـَك، َواْدَفـْع َعـّىن َشـرَّ ِ ِ َ َحـَذٍر،  ِمْنـُه 

ىن ِمْن َاْمِر ُدْنیاَي َوآِخَريت. َوَمْکَرُه، َواْکِفنیِه، َواْکِفىن ما َاَمهَّ
ْ َشـْأىن،  ْىن، َوَاْصِ ُھـمَّ َاْصِ ىن، اللَّ َّ َمـْن ال َیْرَمحُ َ َ ْط  َُسلِّ ُھـمَّ ال  اللَّ
ْر  َسِّ ْر َقْلـىب، َو ِّ َ ُھمَّ اْشـَرْح ىل َصـْدری، َو ْ َفسـاَد َقْلىب، اللَّ ـ َوَاْصِ

اِسَد. ْ ْعداَء َوَال ا ُْشِمْت ِيبَ اْالَ ىل َاْمری، َوال 
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و رهايی يافتگان از آتش قرار ده، بارخدايا گناهان گذشته ام را بيامرز، و مرا در باقی مانده 
عمرم (از گناه) مصون بدار.

بارخدايا سرپرست و نگاهبان و ياور و مددکارم باش، و مرا در پناه و حفظ خودت و تحت 
حمايت و ساية لطفت و زرة محکم (حراست) خودت و در محافظت و نگهداريت قرار بده. 
(زيرا) آن که در پناه توست عزيز و نيرومند است، و ثنا و ستايشت واال و پرعظمت است، 

و هيچ خدايی غير از تو نيست، و هيچ معبودی جز تو وجود ندارد.
خداوندا هر که نسبت به من ارادة (انجام) شر و بدی را دارد (همان شر و بدی را) نسبت 
ــينه و گلوگاه خودش برگردان، خدايا  ــوی س به او اراده کن، خدايا مکر و کيدش را به  س
عمرش را قطع (و کوتاه) فرما، جماعتش را پراکنده، و جمعش را متفرق ساز، و اصل او و 
خانواده اش را ريشه کن، و پشت و نسلش را قطع فرما، و روزی او را تنگ بگير و او را به 
باليی مشقت  بار و طاقت  فرسا دچار کن، و به خودش مشغولش دار، و به عيال و فرزندش 
گرفتار و مبتال ساز، و شرش را از من برگردان (و دور کن)، و دهانش را نسبت به من ببند، 
و امنيتش را از او بگير همانند افرادی (ناسپاس) از اهل سرزمين ها که به سبب ظلمشان 
نعمت (و امنيت) از آنان سلب شد۱. و مرا با حفظ و حراستت از او بر حذر دار، و شر او و 
نيرنگ و فريبش را از من دور ساز، و مرا از (شر) او کفايت نما، و مرا نسبت به هر آن چه 

از امور دنيا و آخرتم اندوهگين و دغدغه مند ساخته کفايت فرما.
بارخدايا کسی که مرا رحم نمی کند بر من چيره نگردان، خدايا مرا اصالح کن و وضعيتم را 
اصالح نما (و سر و سامان بده) و خرابی (و تباهی) دلم را اصالح فرما، خداوندا سينه ام را 

گشاده گردان (و به من شرح صدر عنايت فرما) و قلبم را (به نور خودت) نورانی کن.
ــماتت و سرزنشم شاد  ــود را به ش ــمنان و حس ــان گردان و دش و امر و کارم را برايم آس

مگردان.
ــده  ــورة مبارکة هود گرفته ش ۱ . تعبير «ُاِخَذ ِمن أهِل الُقری و هي ظاِملٌة» در متن دعا، با تغييراتی از آية ۱۰۲ س

است. 
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 َّ َ َ ْل  ضَّ َ ِْوْجـىن ِاىل َاَحٍد ِسـواَك، َوَ ُ ُھـمَّ َاْغِنـىن ِبِغناَك، َوال  اللَّ
، ال ِالَه ِاّال َاْنَت،  ُ یُب، یـا اهللاَّ ُ َعـْن َفْضِل َمْن ِسـواَك، یا َقریُب، یا 
ـىس، َفاْغِفـْر ىل  ْ َ َْمـِدَك، َعِمْلـُت ُسـوًء، َوَظَلْمـُت  ِ اَنَك َو ْ ُسـ

َب ِاّال َاْنَت. ُ ُه ال َیْغِفُر الذُّ ىب، ِانَّ ُ ُذ
َوَاْنَتِظـُرُه،  ِبـه،  َاُقـوُل  ـْن  ِممَّ َواْجَعْلـىن  َوَاْھَلـُه،  َـقَّ  ْ ا َاْظِھـِر  ُھـمَّ  اللَّ
ـٍد،  َمَّ ُ ـٍد، َوَاْظِھـْر َدْعَوَتـُه ِبِرضـًی ِمـْن آِل  َمَّ ُ ْم قاِئـَم اِل  ُھـمَّ َقـوِّ اللَّ
ْر ُجُیوَشـُه  ُ ْ ـْل ُخُروَجُه، َوا ِّ َ ُه، َوَقـوِّ َعْزَمـُه، َو َ َ ُھـمَّ َاْظِھـْر را اللَّ
ْب  ْ َشْأَنُه، َوَقرِّ ْ َاَمَلُه، َوَاْصِ ِ

ْ
اَرُه، َوَاْبِلْغ َطِلَبَتُه، َوَا ْ َواْعُضْد َا

ُھـمَّ اْمَألِ  ـَك ُتْبـِدُئ َوُتعیـُد، َوَاْنـَت اْلَغُفـوُر اْلـَوُدوُد، اللَّ َاواَنـُه، َفِانَّ
ْنیا ِقْسطًا َوَعْدًال، َکما ُمِلَئْت َجْورًا َوُظْلمًا. الدُّ

ا  ُ ، َحْیُث اک ْ
ِ ْ َوُمراِبطـ ُ ـْر ُجُیوَش اْملُْؤِمنَني، َوَسـرایا ُ ْ ُھـمَّ ا اللَّ

رًا َعزیزًا،  ْ َ  ْ ُ ْر ُ ْ ا، َوا ِ ْرِض َوَمغاِر ا، ِمْن َمشاِرِق اْالَ ُ َوَاْیَن اک
ريًا.  َ ـْم ِمـْن َلُدْنـَك ُسـْلطانًا  َسـريًا، َواْجَعـْل َلنـا َوَهلُ ـًا  ْ ـْم َف ْ َهلُ ـ َ َواْف

ُھمَّ اْجَعلنا ِمْن َاْتباِعه، َواْملُْسَتْشَھدیَن َبْنيَ َیَدْیه. اللَّ
ُفـوا  َوَحرَّ دیَنـَك،  ُلـوا  َبدَّ الَّذیـَن  اِملـَني  َوالظَّ َلَمـَة  الظَّ اْلَعـِن  ُھـمَّ  اللَّ
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خداوندا مرا با بی نيازی خودت بی نياز کن، و به هيچ فردی غير از خودت محتاجم مکن، 
و بر من تفضل فرموده و از فضل غير خودت بی نياز گردان، ای نزديک (به من حتی بيش 
ــته های من)، ای خدا، هيچ معبودی جز تو  از رگ گردن) ای اجابت کننده (نيازها و خواس
ــپاس تو (مشغولم)، بد  ــتايش و س ــت، تو را (از هر عيب و نقصی) منّزه می دانم و به س نيس
ــل کرده ام و به خودم ظلم نموده ام، پس گناهانم را بيامرز (زيرا) قطعًا هيچ کس به جز  عم

تو گناهان را نمی آمرزد.
ــانی قرار ده که قائل به  بارخدايا حق و اهلش را (بر ديگران) غالب گردان، و مرا از کس
حق و منتظر (تحقق) آن هستم، خداوندا قائم آل محمد  را (برای نهضت جهانيش) برپا 
ــنودی آل محمد را آشکار ساز، خداوندا  ــط) او به سوی خش دار، و فراخوانی (مردم توس
پرچمش را پيروز (و آشکار) گردان، و عزم و اراده اش را قوت بخش، و خروج و نهضتش 
  ــپاهيانش را ياری کن و يارانش را پشتيبانی فرما، و حضرتش را تعجيل فرما، و س
را به خواسته و آرمانش برسان، و آرزويش را تحقق بخش، و امر قيامش را سر و سامان 
ــتی تو آغاز می کنی  بده، و دوران (نهضت و حکومتش) را نزديک گردان، (چرا که) به راس

و باز می گردانی، و تو بسيار آمرزنده و بسيار با محبت و مهرورزی.۱
خداوندا دنيا را (با ظهور پربرکتش) پر از عدل و داد فرما، همان گونه که (پيش از ظهورش) 

پر از جور و ستم شده است.
ــان را در هر وضعيت و هر  ــکرهای مؤمنان و گروه های جنگجو و مرزداران ش بارالها لش
مکانی از سرزمين های مشرق و مغرب که هستند ياری فرما، و آنان را پيروزی عزت مندانه۲ 
ــان نصيب فرما، و از جانب خودت قدرت و سلطه ای بسيار ياری   و فتح و گشايشــی آس
ــهيدان در  کننده برای ما و آنان قرار ده.۳ بارخدايا ما را از پيروان آن حضرت  و ش

رکاب و پيش رويش بگردان.
ــانی که دين تو را تغيير دادند، و کتابت را  ــتمگران را لعنت فرما، کس خدايا ظالمان و س
ــورة مبارکة بروج گرفته  ــَک ُتبِدُئ و ُتعيُد و أنَت الغفوُر الَودود» در متن دعا از آيات ۱۳ و ۱۴ س ــارت «َفإّن ۱ .عب

شده است.
۲ . عبارت عربی متن دعا، با تغييراتی از آية ۳ سورة مبارکة فتح اقتباس شده است.

۳ . متن عربی اين عبارت با تغييرات اندکی از آية ۸۰ سورة مبارکة إسراء گرفته شده است.
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َ َاْھِل  َك، َوَدَرُسـوا اْالثـاَر، َوَظَلُمـوا  یِّ ِ َ َة  وا ُسـنَّ ُ ِکتاَبـَك َوَغريَّ
 ْ ُ ْو َ َ ُھـْم، َو ، َوَغَصُبـوا َحقَّ ْ

ِ
ْ وا َعَلـ ـَك َوقاَتُلـوا، َوَتَعدَّ یِّ ِ َ ـِت  یَبْ

اِبعَني،  اغـَني َوالتَّ ، ِمَن الطَّ ْ ِ ِ ْ َعْن َاْوطـا ُ ـو ُ َ ْ َوَاْز ِ ِ َعـْن ُبْلـدا
وِر َواْلَکِذِب،  اِکثَني، َوَاْھِل الزُّ َواْلقاِسطَني َواْملاِرقَني َوالنَّ

َرِة. َ َ اْلَکَفَرِة اْل
 ْ ِ ّب ِ

ُ ، َو ْ ُ َ ، َوَاْعوا ْ ُ ـاَ ْ ُھمَّ اْلَعْن َاْتباَعُھْم، َوُجُیوَشـُھْم، َوَا اللَّ
َ ُزْرقًا. َّ ْ ِاىل َجَھ ُ ، َواْحُشْر ْ ُ َ َوشیَع

َوَمـْن  اْملُْشـِرکَني،  َوَجخیـَع  اْلِکتـاِب،  َاْھـِل  َکَفـَرَة  ْب  َعـذِّ ُھـمَّ  اللَّ
َـُدوَن  ْ َ َو ِنَعِمـَك،  ىف  ُبـوَن  َقلَّ َ َ  ْ ُ َّ َفـِا اْملُناِفقـَني،  ِمـَن  ضاَرَعُھـْم 
ْوَن ُحـُدوَدَك، َوَیْدُعوَن  َعدَّ َ َ َن ُرُسـَلَك، َو ُ ایاِتـَك، َوُیَکذِّ
اِملُوَن  وُل الظَّ ُ َ ـا  اَنَك َوَتعاَلْیَت َعمَّ ْ َمَعـَك ِاهلًا، ال ِالَه ِاّال َاْنَت، ُسـ

ُعُلّوًا َکبريًا.
فـاِق،  َوالنِّ ـقاِق  َوالشِّ ـْرِك،  َوالشِّ ـكِّ  الشَّ ِمـَن  ِبـَك  َاُعـوُذ  ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ْعـداِء،  اْالَ َوَمشاَتـِة  اْلَقضـاِء،  َوُسـوِء  ـقاِء،  الشَّ َوَدَرِك  یـاِء،  َوالرِّ

َوُسوِء اْملُْنَقَلِب.
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تحريف نمودند، و سنت پيامبرت  را دگرگون نمودند، و آثار (آن سنت) را از بين بردند، 
ــتند۱، و با آنان جنگيده و به (حريم) آنان تعدی  ــتم روا داش و بر اهل بيت پيامبرت  س
ــان تبعيد و از زادگاه شان  ــان را غصب کردند، و آنان را از سرزمين هايش نمودند، و حقش
بيرون راندند، از جمله سرکشان (در برابر خدا و رسول خدا) و کسانی که (از نسل بعدی) 

دنباله روی آنان شدند، و قاسطين (اصحاب زر و زور)

و مارقين (خارج  شوندگان از دين) و ناکثين (پيمان  شکنان)، و اهل فريب و دروغ (که همه 
اين گروه ها) کافران و فاجرانند.

ــپاهيان و ياران و ياوران و دوســت داران و دنباله روهای آنان  خداوندا پيروان آنان و س
ــوی جهنم محشور  ــم به  س را لعنت کن و آنان را (در قيامت به صورت) کورانی کبود چش

گردان۲.

ــبيه آنانند عذاب فرما، زيرا  ــرکان و منافقان را که ش خدايا کافران اهل کتاب و تمام مش
ــتادگانت را  ــان آنان در نعمتهای تو غوطه ورند ولی آيات تو را انکار نموده و فرس بی گم
ــتورات و احکام) تو تجاوز نموده، و به همراه تو معبودی  تکذيب می کنند، و از حدود (دس
ديگر را فرا می خوانند. (اما حقيقت اين است که) معبودی جز تو نيست، تو پاک و منزهی 

و بسيار واالتر و باالتری از آن چه که ستمگران و گناه کاران می گويند (و معتقدند).۳

ــا و دورويی و عمق (و  ــرک و جدايی (از حق) و نفاق و ري بارالها از شــک و ترديد و ش
ــدن دشمنانم و سرزنش آنان و فرجام و عاقبت  ــاد ش تبعات) بدبختی و قضا و قدر بد و ش

بد به تو پناه می برم.
۱ . آوردن «علی» در متن عربی الزم نيست، زيرا «ظلموا» متعدی بنفسه است.(مترجم)

۲متن عربی اين عبارت يادآور آيه ۱۰۲ سوره مبارکه طه است. 
۳ . متن عربی اين عبارت با کمی تغيير از آية ۴۳ سورة مبارکه إسراء اقتباس شده است.
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ْ یـا َاْرَحـَم  ِ ِ ْقـىن  ِ
ْ ـَني، َوَا ِ ا ْلـَت ِمـَن الصَّ بَّ َ ـْل ِمـّىن َکمـا َ بَّ َ ُھـمَّ َ اللَّ

ْعـىن  َوَمتِّ ِرْزقـی،  ىف  َوَاْوِسـْع  َاَجلـی،  ىف   ْ ـ َ اْف ُھـمَّ  اللَّ اِمحـَني،  الرَّ
ْعَمـِة، َوِرْزٍق واِسـٍع، َوَاْغِنـىن  ، َوَمتـاِم النِّ ِبُطـوِل اْلَبقـاِء، َوَدواِم اْلِعـزِّ
ْشاَء َواْملُْنَکَر. َ وَء َواْل َالِلَك َعْن َحراِمَك، َواْصِرْف َعىنِّ السُّ ِ
َعْل ىب ما َاَنا َاْھُلُه، و ال ُتؤاِخْذىن  ْ ُھمَّ اْفَعْل ىب ما َاْنَت َاْھُلُه، َوالَ  اللَّ
َوِرْضواِنـَك. ِتَك،َوَرْأَفِتـَك  َوَرْمحَ ِبَعْفـِوَك   َّ َ َ َوُجـْد  ِبَعْدِلـَك، 

َعْلىن  ْ َ َطـْع َرجائـی، َوال  ْ َ نـا خاِئبـَني، َوال  ُھـمَّ َعْفـَوَك، ال َتُردَّ اللَّ
َوال  سـَني،  اِ َوال  ِرمـَني،  ْ ُ َوال  ُْرومـَني،  َ ال  َو  اْلقاِنطـَني،  ِمـَن 
ـا  آِمنَّ َمْغُضوبـَني،  َوال  َمْطُرودیـَن،  ال  َو  ُمِضّلـَني،  َوال  ضاّلـَني 

الِم. اْلِعقاَب، َوَطْمِئْن نِبا داَرَك داَر السَّ
ِاَلْیـَك  ـُع  ََشفَّ َوَا ـَني  یِّ الطَّ َوآِلـِه  ـٍد  َمَّ ُ ِب ِاَلْیـَك  ـُل  سَّ َ َ َا ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
 ْ ِ ِ ُھـمَّ اْجَعْلىن  ، اللَّ ْ

ِ ِ ـُه ِاَلْیـَك  جَّ َ َ ، َوَا ْ
ِ ِ ُب ِاَلْیـَك  ـرَّ َ َ ، َوَا ْ

ِ ـىن ِ ، َواْرَمحْ ْ
ِ ِ ئايت  ـاَوْز َعـْن َسـیِّ َ ، َو ْ

ِ ِ ُھـمَّ اْغِفـْر ىل  َوجیھـًا، اللَّ
. ْ ِ ِ ، َواْشَفْعىن  ْ

ِ ِ
ْنیا َواْآلِخَرِة،  ْعَمِة ِىف الدُّ ُھمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك ُحْسـَن اْلعاِقَبِة، َوَمتاَم النِّ اللَّ
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ــر همان گونه که از بندگان صالحت  ــن دعاها و اعمال خوبم را) از من بپذي ــا (اي بارخداي
پذيرفتی و مرا به ايشان ملحق ساز ای مهربان ترين مهربانان. بارخدايا مدت عمرم را فراخ 
ــترده فرما، و مرا به طوالنی بودن زندگی و دوام و پايداری عزت و  و رزقم را زياد و گس
کامل بودن نعمت، و روزی گسترده بهره مند ساز، و با (رزق) حاللت مرا از حرامت بی نياز 

گردان و شر و بدی و زشتی و عمل ناشايست را از من دور کن.

خداوندا آن چه را که خود اهل آنی در موردم انجام بده، و آنچه را که من اهل آنم در موردم 
انجام نده، و مرا با عدلت مؤاخذه مفرما، و عفو و بخشش و رحمت و رأفت و خشنوديت 

را با جود و کرمت به من عنايت فرما.

خدايا عفو و بخششــت را می طلبم، (بنابر اين) ما را (از لطفت) مأيوس مگردان، و اميدم 
ــان و  ــع نکن، ومرا در زمرة نوميدان و محرومان و مجرمان و مأيوس ــت) قط را (از درگاه
گمراهان و گمراه  کنندگان و رانده  شدگان و غضب  شدگان قرار مده، ما را از مجازات در 

امان بدار، و ما را در خانه ات ـ خانة امن و آرامش ـ ساکن گردان. 

ــوات اهللا عليهم َاجمعين) به  ــطه محمد و خاندان پاکش (صل ــدا به يقين من به واس خداون
(درگاه) تو متوسل می شوم و آنان را به درگاهت شفيع خود می گردانم، و به  واسطة وجود 
مبارکشان به  سوی تو تقّرب می جويم، و به  وسيلة آنان به درگاهت روی می آورم. خداوندا 
مرا به  واسطة آنان در درگاهت آبرومند ساز، و به برکت وجودشان مرا بيامرز، و از بدی ها 

و گناهانم درگذر، و به خاطر آنان به من رحم کن، و مرا قرين و همراه آنان گردان. 

خداوندا از تو فرجام و عاقبت نيکو و نعمت کامل در دنيا و آخرت را تقاضا می کنم، (زيرا) 
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َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر. َك  ِانَّ
ْعنـا  َوَرفِّ ْمنـا،  َوَغنِّ َوعاِفنـا،  َعَلْینـا،  َوُتـْب  نـا،  َواْرَمحْ َلنـا،  اْغِفـْر  ُھـمَّ  اللَّ
ْدنا، َواْھِدنـا، َوَاْرِشـْدنا، َوُکْن َلنـا َوال َتُکْن َعَلْینـا، َواْکِفنا ما  َوَسـدِّ
ِلْکنا، َوال َتَضْعنا،  ْ ُ نا، َوال  نا ِمـْن َاْمِر ُدْنیانا َواِخَرِتنا، َوال ُتِضلَّ َاَمهَّ
َوِزْدنـا  َْسَاْلـَك،  َملْ  َومـا  َسـَاْلنا  مـا  َواِتنـا  ـراِط،  الصِّ َسـواِء  ِاىل  َواْھِدنـا 
ْنیا َحَسـَنًة، َوِىف  ا اِتنا ِىف الدُّ ، َرنبَّ ُ اُن یـا اهللاَّ َك َاْنـَت اْملَنَّ ِمـْن َفْضِلـَك، ِانَّ

ُب ِاَلْیِه. ُ َ َرّىب، َوَا اِر، َاْسَتْغِفُر اهللاَّ اْآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب النَّ
ْکَرُم. َعزُّ اْالَ َك َاْنَت اْالَ ، ِانَّ ا َتْعَملُ اَوْز َعمَّ َ اْغِفْر، َواْرَحْم، َو

 
د نافلة اجر     ۱۰   

ِ اْملَتِني،  َْبِل اهللاَّ ِ صاَم َهلا، َو ِ
ْ ی الَّىت َال ا َ َاْسَتْمِسُك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْ

ِ ِمْن َشـرِّ  ـِم، َوَاُعـوُذ ِباهللاَّ َ َ ِ ِمـْن َشـرِّ َفَسـَقِة اْلَعـَرِب َواْل َوَاُعـوُذ ِبـاهللاَّ
ْنِس. نِّ َواْالِ ِ

ْ َفَسَقِة ا
 

 األذان واإلقامة ۱۱   ب   
المنفرد يخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثمّ يقول:
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به راستی تو بر هر چيزی بسيار توانايی.
بارخدايا ما را بيامرز و رحم کن، و توبه مان را بپذير (و به سوی ما بازگرد)، و ما را عافيت 
بخش و غنيمت ده، و ما را باال برده و (در راه حق) استوار کن، و ما را هدايت و راهنمايی 
ــبت به امور دنيا و آخرتمان که ما  ــود ما باش و به ضرر ما نباش، و ما را نس فرما، و به س
ــاخته کفايت فرما، و (هرگز) ما را گمراه مکن، و نابود نفرما،  را دغدغه مند و اندوهگين س

و حقير و فرومايه مساز.
ــتيم و آن چه را  ــا،۱ و آن چه را که از تو خواس ــوی راه صحيح هدايت فرم ــه  س ــا را ب و م
ــتی تو خودت  ــا، و از فضلت بر نعمتمان بيفزا، (زيرا) به راس ــتيم به ما عنايت فرم نخواس
بسيار نعمت بخشی ای خدا، پروردگارا در دنيا نيکی و در آخرت نيکی به ما عطا فرما و 
ــا را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.۲ از خداوندـ  پروردگارمـ  آمرزش می خواهم و  م
به درگاهش توبه می کنم. (خداوندا) بيامرز، و رحم کن، و از هر آنچه (از اعمال زشــت و 

گناهانمان) می دانی درگذر، (چرا که) قطعًا تو خودت عزيزترين و گرامی ترينی.

دعای دهم: دعای حضرت  پس از نافلة صبح
ــتگی ندارد۳ و به ريسمان مستحکم خداوند  به محکم ترين دســت آويز الهی که هيچ گسس
چنگ می زنم، و از شز فاسقان و بدکاران عرب و عجم به خدا پناه می برم، و (هم چنين) از 

شر فاسقان و بدکاران جن و انس به خداوند پناه می برم.

دعای يازدهم: دعای امام  بين اذان و اقامه
فرادی  صورت  ــه  ب که  ــخصی  ش فرمودند:)  که  ــده  ش روايت    رضا  امام  (از 
و  ــته  گذاش جلو  به  گام  يک  ــتش  راس پای  با  اقامه)  و  اذان  (بين  می خواند  نماز 

بگويد:
۱ . متن عربی اين عبارت، يک عبارت قرآنی است که در پايان آية ۲۲ سورة مبارکه ص آمده است.

۲ . متن عربی اين عبارت، يک دعای قرآنی است که در آية ۲۰۱ سورة بقره آمده است.
ــورة مبارکة بقره اقتباس  ــْرَوِة اْلُوْثَقى  اّليت ال اْنِفصاَم َهلا» با اندکی تغيير از آية ۲۵۶ س ــُك بِاْلُع ــارت «َاْسَتْمِس ۳ . عب

شده است.
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ُه. جَّ َ َ ُ َوَا ِ
ْ ُ َعَلْیِه وآِله ـــ َاْسَت ٍد ــــ َصلَّی اهللاَّ َمَّ ُ ، َوِب ُ ِ ِ َاْسَتْف ِباهللاَّ

ْ َوجیھـًا ِىف  ِ ِ ـٍد، َواْجَعْلـىن  َمِّ ُ َ آِل  ـٍد َو َمَّ ُ  َ ُھـمَّ َصـلِّ  اللَّ
بَني. ْنیا َواْآلِخَرِة، َوِمَن اْملَُقرَّ الدُّ

 
ات د التكب    ۱۲   

هـ  ثالث تكبيرات ثمّ تقول: ثمّ افتتح الصالة، ثمّ كبّرـ  مع التوجّ  
َْمِدَك،  ِ اَنَك َو ْ َقُّ اْملُبُني، ال ِالَه ِاّال َاْنَت، ُسـ ْ ُھمَّ َاْنَت اْملَِلُك ا اللَّ
َب  ُ ـُه ال َیْغِفـُر الذُّ ـىس، َفاْغِفـْر ىل، ِانَّ ْ َ َعِمْلـُت ُسـوًء، َوَظَلْمـُت 

ِاّال َاْنَت.
ُمَّ تكبّر تكبيرتين وتقول:  ث

ِاَلْیـَك،  َلْیـَس  ـرُّ  َوالشَّ َیَدْیـَك،  َبـْنيَ  ـْريُ  َ ْ َوا َوَسـْعَدْیَك،  ْیـَك  َلبَّ
َواْملَْھِديُّ َمْن َھَدْیَت، َعْبُدَك َواْبُن َعْبَدْیَك، َبْنيَ َیَدْیَك، ِمْنَك 

ی َوال َمَفرَّ ِمْنَك ِاّال ِاَلْیَك. ْ َأ َوال َم َ ْ َوِبَك َوَلَك َوِاَلْیَك، ال َم
ـِت  ْ اْلَب َربَّ  اَنَك  ْ ُسـ َوَتعاَلْیـَت،  َتباَرْکـَت  َوَحناَنْیـَك،  اَنَك  ْ ُسـ

َراِم. ْ لِّ َوا ِ
ْ ْکِن َواْملَقاِم، َوا َراِم، َوالرُّ ْ ا
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با استعانت از خداوند متعال آغاز می کنم، و به برکت محمدـ  که درود و رحمت خدا بر او 
ــش بادـ پيروزی و موفقيت را می طلبم و (به درگاه خدا) روی می آورم. خداوندا  و خاندان
بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، و به برکت وجودشان مرا در دنيا و آخرت (نزد 

خودت) آبرومند و از نزديکان درگاهت گردان.

دعای دوازدهم: 
دعای حضرت  بعد از تکبيرات افتتاحيه نماز

توجه  با  و  کن،  آغاز  را  نماز  سپس  فرمودند:)  که  شده  روايت    رضا  امام  (از 
بگو: سپس  بگو،  تکبير  سه  قلب  حضور  و 

بارخدايا تو فرمانروای حق آشکار و روشنگری، هيچ معبودی جز تو نيست، تو را (از هر 
عيب و نقصی) منّزه و مبّرا می دانم و به ستايش و سپاست (مشغولم) . بد عمل کرده ام و به 

خويشتن ظلم نموده ام، پس مرا بيامرز، (زيرا) بی گمان جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد.

می گويی:  و  گفته  تکبير  دوبار  سپس 
(فرمانت را) مکررًا اجابت می کنم و مکررًا (انجام آن را) ياری می رسانم، و خير و برکت 
در پيشگاه توست، و شر و بدی به سوی تو راه ندارد، و هدايت شده آن کسی است که تو 
هدايت کردی. بنده ات و فرزند دو بنده ات در پيشگاهت (ايستاده) است، (وجودش) از تو 
و (استعانتش) به (ذيل عنايت) تو و (سراسر وجود و عبادتش) برای تو و (سير و حرکتش) 
ــت، هيچ پناه و هيچ نجات و هيچ گريزی از (خشم و قدرت) تو نيست مگر  ــوی توس به س

به سوی خودت، 

ــتارم)، ذاتت  تو را (از هر عيب و نقصی) پاک و منّزه می دانم و مهربانی مکررت را (خواس
ــری، پاک و منّزهی ای  ــی زوال اســت و (از آن چه به گمان آيد) برتر و واالت ــت و ب پربرک
پروردگار (و صاحب  اختيار) بيت اهللا الحرام (خانه پرحرمت کعبه)، و رکن و مقام، و حّل 

(منطقه خارج از منطقه ِاحرام) و حرام (منطقه ِاحرام).
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َفَطـَر  لِلَّـذی  َوْجِھـَي  ْھـُت  َوجَّ ـول:  و ـن  تکبري تکـّرب  مث 
ٍد، َو  َمَّ ُ ِة ِابراھـَمي، َو دیِن  َ ِملَّ ـ  ــ َرضَني، َحنیفًاـ  ـمواِت َو اْالَ السَّ
ـ ُمْسِلمًا  ـ ـ  ْ ِ

ْ ِ َعَل ِّ ْبِن َاىب طالٍب َصَلواُت اهللاَّ ِ
َ ِوالَیِة َامِري اْملُْؤِمنَني 

 ِ ْیـاَي َوَممـاِيت ِهللاَّ َ ُُسکـی َو َومـا َاَنـا ِمـَن اْملُْشـِرکَني، ِانَّ َصـاليت َو
َربِّ اْلعاَملـَني، ال َشـریَك َلُه، َوِبذِلـَك ُاِمْرُت َوَاَنا ِمَن اْملُْسـِلمَني، 
ـمیِع اْلَعلـِمي ِمَن  ِ السَّ َك، َوال َمْعُبـوَد ِسـواَك، َاُعـوُذ ِبـاهللاَّ ال ِالـَه َغـْريُ

جِمي.  ْیطاِن الرَّ  الشَّ
۱۳    فی اوت  

َلُمي الَکرُمي، ال ِالَه ِاّال َاْنَت اْلَعِليُّ  ْ ُ ال ِالَه ِاّال َاْنَت ا ُھمَّ َاْنَت اهللاَّ اللَّ
ْبِع  َرضَني السَّ ـْبِع َوَربِّ اْالَ ماواِت السَّ اَنَك َربِّ السَّ ْ اْلَعظُمي، ُس
، َلْیَس َکِمْثِله  ُ ، َوَربِّ اْلَعـْرِش اْلَعظِمي، یا اهللاَّ َنُھنَّ ، َوما یَبْ َومـا فیِھنَّ
میِع  َ ِ ٍد، َواْغِفْر ىل َوِلواِلَديَّ َو َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َشْي ٌء، َصلِّ 

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر(۸). َك  اْملُْؤِمنَني َواْملُْؤِمناِت، ِانَّ
َجـلُّ  َعـزُّ اْالَ ـَك َاْنـَت اْالَ ، ِانَّ ـا َتْعـَملُ ـاَوْز َعمَّ َ َربِّ اْغِفـْر، َواْرَحـْم َو

ْکَرُم. اْالَ
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ــوی خدا می گردانم که  ــپس دو تکبير گفته و می گويی: چهره (و وجود) خويش را به س س
  و دين محمد  آسمان ها و زمين ها را آفريد در حالی که حق گراـ بر آيين ابراهيم
و واليت اميرمؤمنان علی  بن  َابی طالبـ  که درود و رحمت خداوند بر آنان بادـ (و) تسليم 
(امر خدا) هستم و (هرگز) از مشرکان نيستم۱. بی گمان نماز و عبادات من و زندگی و مرگم 
ــت، هيچ شريکی برايش وجود ندارد، و به  برای خداوند پروردگار جهان ها و جهانيان اس
ــلمانان (و تسليم شدگان) هستم۲. هيچ  ــده ام و من از مس همين (اعتقاد و کردار) مأمور ش
خدايی غير تو نيســت و هيچ معبودی جز تو وجود ندارد، به خداوند بسيار شنوای بسيار 

دانا از (شر) شيطان رانده شده پناه می برم.۳

دعای سيزدهم: 
دعای امام  در قنوت

بارخدايا تو خداوندی که هيچ معبودی جز تو نيست، بردبار (و بزرگ منش) و بزرگواری، 
هيچ معبودی جز تو نيســت (که) بلند مرتبه و بسيار بزرگی، تو پاک و منّزهی پروردگار (و 
ــای هفت گانه، و هرآن چه در  ــمان های هفت گانه و پروردگار زمين ه صاحب  اختيار) آس

آن هاست و هرآن چه بين آن هاست و پروردگار (و صاحب  اختيار) عرش عظيم.

ای خداوند (که) هيچ چيزی همانند او نيست، بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، 
و مرا و والدينم و تمام مردان و زنان باايمان را بيامرز۴، (که) بی گمان تو بر هر چيزی بسيار 
ــی۵، پروردگارا (مرا) بيامرز و رحم کن و از آن چه که (از گناهانم) می دانی درگذر،  تواناي

(زيرا) به راستی تو خودت عزيزترين، عظيم ترين و گرامی ترينی.

ــده  ــورة انعام گرفته ش ــط آن، با اندک تغييری از آية ۷۹ س ۱ . متن عربی اين عبارت بدون عبارت معترضه وس
است.

۲ . متن عربی عبارات اخير با تغيير مختصری از آيات ۱۶۲و ۱۶۳ سورة مبارکة انعام اقتباس شده است.
جيم» در ضمن دعا، در حقيقت عمل کردن به دستوری  ــيطان الرَّ ــميِع العليِم من الشَّ ۳ . ذکر عبارت«أعوُذ باِهللا السَّ

است که در آيات ۲۰۰ سورة مبارکة اعراف و ۳۶ سورة مبارکة فصلت داده شده است.
۴ . متن عربی اين عبارت، با تغييراتی از آية پايانی سورة مبارکة نوح برداشته شده است.

۵ در نسخه ای ديگر به جای عبارت اخير متن، عبارت «إّنک علی ذلک قادر» آمده است. . 
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  ۱۴   فی قنوت صالة ایدين

 ُ ُ ـدًا َعْبـ َمَّ ُ ُ ال َشـریَك َلـُه، َوَانَّ  َ ، َوْحـ ُ َاْشـَھُد َاْن ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ
ـوِد  ُ ْ یـاِء َواْلَعَظَمـِة، َوَاْھـَل ا َوَرُسـوُلُه، َاللَُّھـم َاْنـَت َاْھـَل اْلِکْربِ

ِة. ْمحَ ْقوی َوالرَّ وِت، َوَاْھَل اْلَعْفِو َواْملَْغِفَرِة، َوَاْھَل التَّ َربُ َ ْ َوا
ـٍد  َمَّ ُ َوِل ِعیـدًا،  لِلُْمْسـِلمَني  َجَعْلَتـُه  الَّـذی  اْلَیـْوِم  ھـَذا  ىف  َاْسـَاُلَك 

َ آِله. َي َعَلْیِه َو لِّ َ ُ ُ َعَلْیِه َوآِله ُذْخرًا َوَمزیدًا، َاْن  َصلَّی اهللاَّ
ْلَتـُه  َوَفضَّ ْمَتـُه  َوَعظَّ ْمَتـُه  َورَکَّ ْفَتُه  َشـرَّ الَّـذی  اْلَیـْوِم  ـَذا  ِ َوَاْسـَاُلَك 
اْملُْؤِمنـَني  میـِع  َ ِ َو ىل  َتْغِفـَر  َاْن  َوآِلـه،  َعَلْیـِه   ُ اهللاَّ ـی  َصلَّ ـٍد  َمَّ ُ ِب
ْمواِت،  ْ َواْالَ ُ ْ ْحیاِء ِم َواْملُْؤِمناِت، َواْملُْسِلمَني َواْملُْسِلماِت، اْالَ

اِمحَني. َعواِت، یا َاْرَحَم الرَّ یُب الدَّ ُ َك  ِانَّ
 

  ۱۵   فی قنوت صالة الكسوف

ْمُس  مواِت َوَمْن ِىف اَالْرِض َوالشَّ ُد َلُه َمْن ِىف السَّ ُ ْ َ َی ... ِانَّ اهللاَّ
ـاِس،  النَّ ِمـَن  َوَکثـٌري  وابُّ  َوالـدَّ ـُر  َ َّ َوال بـاُل  ِ

ْ َوا ـوُم  ُ ُّ َوال َواْلَقَمـُر 
 (۹) ....َوَکثٌري َحقَّ َعَلْیِه اْلَعذاُب
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دعای چهاردهم: 
دعای حضرت  در قنوت نماز عيد فطر و قربان

شهادت می دهم که معبودی جز خداوند نيست (که) يکتاست و هيچ شريکی ندارد، و اين که 
محمد  بنده و فرستاده اوست. بارالها تو اهل و شايسته کبرياء (و بزرگی) و عظمتی، و 

اهل جود و جبروت و قدرتی، و اهل بخشش و آمرزش، و اهل تقوا و رحمت هستی.۱

در اين روز (مبارک) که آن را عيدی برای مسلمانان گرداندی و (آن را) برای محمد ـ که 
درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ ذخيره و ماية برکت و فزونی قرار دادی، از تو 

درخواست می کنم که بر او و بر خاندان (پاکش) درود و رحمت فرستی.

ــيده و گرامی داشته و عظمت داده و (بر ساير ايام)  ــرافت بخش و به حق امروز که آن را ش
برتری دادی به برکت محمد ـ که درود خدا بر او و خاندانش بادـ که مرا و همگی مردان 
و زنان مؤمن و مسلمان، زندگان و مردگان آنان را بيامرزی، به يقين تو اجابت کننده دعاها 

و نيايش هايی، ای مهربان ترين مهربانان.

دعای پانزدهم: 
دعای امام  در قنوت نماز کسوف

ــيد و ماه  ــمان ها و هر آن که در زمين اســت و خورش (... بی گمان خداوند هر آن که در آس
ــياری از مردم برايش سجده می کنند، و  ــتارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بس و س

بسياری (از مردم) عذاب بر آن ها تحقق يافته و ثابت شده است...)۲

۱ . متن عربی عبارات اخير، با تغييراتی از آية پايانی سورة مبارکة مّدثر گرفته شده است.
۲ . سورة مبارکة حج/ آية ۱۸
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ْط  َ ْ نْبا ِبَعذاِبَك َوال َت ُھمَّ ال ُتَعذِّ ٍد، اللَّ َمِّ ُ ٍد َوآِل  َمِّ ُ  َ ُھمَّ َصلِّ  اللَّ
َفھاُء  ِلْکنا ِبَغَضِبَك، َوال ُتؤاِخْذنا ِمبا َفَعَل السُّ ْ ُ َك، َوال  ِ َعَلْینا ِبَسَ
ْول. ا اْلَبالَء، یا َذا اْملَنِّ َواْلطَّ ا، َواْغِفْر َلنا، َواْصِرْف َعنَّ ا، َواْعُف عنَّ ِمنَّ
 

  ۱۶     فی اكوع

ُھمَّ َلَك َرَکْعُت، َوَلَك َخَشْعُت، َوِبَك اْعَتَصْمُت، َوَلَك َاْسَلْمُت  اللَّ
عی َوَبَصری،  ْلُت، َاْنَت َرّىب، َخَشـَع َلَك َقْلـىب َوَمسْ کَّ َ َ َوَعَلْیَك 
ْمـی، َوَدىم َوَعَصـىب َوِعظاىم،  َ ـی َو ّ ُ َوَشـْعری َوبََشـری، َو
ْرُض ِمـّىن، َغـْريَ ُمْسـَتْنِکٍف  ـِت اْالَ َوَجخیـُع َجواِرحـی، َومـا َاقلَّ
ِ َربِّ اْلعاَملَني، ال َشریَك َلُه، َوِبذِلَك ُاِمْرُت. ، ِهللاَّ َوال ُمْسَتْکِربٍ
ً، فهو أفضل) ً أو تسعا ً أو سبعا .(ثالث مرّات، أو خمسا ِ َْم َ اْلَعظِمي َوِ اَن َريبِّ ْ ُس
 

فی آخر اة من نوافل    ۱۷  
المغرب لیلة الجمعة

 فإذا حضر يوم الجمعة، ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل 
المغرب، وأنت ساجد:
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خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست، خداوندا ما را به عذابت عذاب مفرما 
ــم مگير، و با غضبت ما را هالک نکن، و به خاطر آنچه نادانان و  و با خشــمت بر ما خش
سفيهان ما انجام دادند ما را مؤاخذه و مجازات مفرما۱، و ما را عفو کن و بيامرز، و بال را 

از ما بگردان، ای صاحب (لطف و) نعمت و احسان (و تفضل).

دعای شانزدهم: 
دعای حضرت  در رکوع

بارالها فقط برای تو رکوع کردم، و تنها برای تو خشوع و فروتنی ورزيده ام، و فقط به تو پناه 
می جويم، و تنها برای تو خود را تسليم کرده ام، و فقط بر تو تکيه و اعتماد کرده ام، (زيرا) 
ــم من، و مو و پوســت و مغزم، و  تو پروردگار (و صاحب  اختيار) منی، دل و گوش و چش
گوشت و خون و عصب و استخوان هايم، و تمام اعضا و جوارحم و آن چه که زمين از من 
در برگرفته  است برای تو (و در برابرت) خاشع و فروتن است، در حالی که (از اين خشوع) 

در برابر خدا که پروردگار جهانيان است امتناع ننموده و تکبر نمی ورزد.

هيچ همتا و شريکی برای او نيست و من به همين (کار) مأمور شده ام.

است: بهتر  تکرار  اين  که  بگو  را  ذکر  اين  نه  بار  يا  هفت  يا  پنج  يا  بار  سه  سپس 
ــب و نقصی) منّزه می دانم و به  ــيار بزرگم را (از هر عي ــروردگار (و صاحب  اختيار) بس  پ

ستايش و سپاس او (مشغولم).

دعای هفدهم: 
دعای حضرت  در آخر سجده نافله های نماز مغرب در شب جمعه

در  آمد،  جمعه  روز  ــرگاه  ه پس  فرمودند:)  که  ــده  ش روايت    رضا  امام  (از 
در  حالی  که  در  و  ــرب  مغ نماز  نافله های  از  يک  هر  ــجده  س آخر  در  آن  شــب 

بگو: سجده ای 

َفهاُء ِمّنا» در متن دعا، يادآور بخشی از آية ۱۵۵ سورة مبارکة اعراف است. ۱ . عبارت «ال ُتؤاِخذنا مبا َفَعَل السُّ



«ضامن کتاب «فقه الر| بن موسى الرضا (ملحقات) أدعية اإلمام علي  

۲۰۰

َي  لِّ َ ُ ـَك اْلَعظِمي، َوُسـْلطاِنَك اْلَقـدِمي، َاْن  ُھـمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك ِباْمسِ اللَّ
ٍد َوآِله، َوَتْغِفَر ىل َذْنِيبَ اْلَعظَمي. َمَّ ُ  َ

 
ب االة ق ۱۸    فی  

  فإذا فرغت من صالة الزوال، فارفع يديك ثمّ قل:
ٍد  َمَّ ُ ُب ِاَلْیَك (ِب رَّ َ َ ِمَك، َوَا وِدَك َورَکَ ُ ِ ُب ِاَلْیَك  رَّ َ َ ُھمَّ ِاّىن َا اللَّ
یاِئـَك  ِ ْ َوَا الِئَکِتـَك  ِمبَ ِاَلْیـَك  ُب  ـرَّ َ َ َوَا َوَرُسـوِلَك)  َعْبـِدَك 
ٍد، َوَاْسَاُلَك َاْن  َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َي  لِّ َ ُ َوُرُسِلَك، َوَاْسَاُلَك َاْن 
ی،  ِ ِضَي َحوا ْ ىب، َوَ ُ َْسُرتَ َعْوَريت، َوَتْغِفَر ُذ يت، َو َ ْ یَل َع ُ

ََسُعِىن. ِ ِفعاىل، َفِانَّ ُجوَدَك َوَعْفَوَك  ب
َ
ِ نَبی  َوال ُتَعذِّ

ً، وتقول في سجودك: ثمّ تخرّ ساجدا
َمـْوالَي  َاْنـَت  اِمحـَني،  الرَّ َاْرَحـَم  یـا  َواْملَْغِفـَرِة،  ْقـوی  التَّ َاْھـَل  یـا 
عَني.  اِس َاْجخَ دی َفاْرُزْقِىن. َاْنَت َخْريٌ ىل ِمْن َاىب َوُاّىم َوِمَن النَّ َوَسیِّ
ْجِھَك اْلَکرِمي  َ ىب ِاَلْیَك َفْقٌر َوفاَقٌة، َوَاْنَت َغِينٌّ َعّىن، َاْسَاُلَكِ 
ِة  ِئمَّ ّیَني، َواْالَ ِ َ ِاْخواِنِه النَّ ٍد، َو َمَّ ُ ٍد َوآِل  َمَّ ُ  َ َي  لِّ َ ُ َاْن 
عی، َواْصِرْف َعّىن  یَب ُدعائی، َوَتْرَحَم َتَضرُّ َ َْس اِھریَن، َو الطَّ

امحَني. اَع اْلَبالِء، یا َاْرَحَم الرَّ ْ َا
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بارخدايا من به برکت اسم عظيم تو و سلطه و قدرت ازلی و قديمت از تو می خواهم که بر 
محمد و آل او درود و رحمت فرستی و گناه عظيم و بسيار مرا بيامرزی.

دعای هجدهم: 
دعای امام  در تعقيبات نماز

فارغ  ظهر  نماز  از  ــرگاه  ه پس  فرمودند:)  که  ــده  ش نقل    رضا  حضــرت  (از 
بگو:  و  کرده  بلند  را  دستانت  شدی 

ــم، و (به يمن وجود  ــوی تو تقّرب می جوي ــطة جود و بزرگواريت به  س ــا من به  واس باراله
محمد بنده و فرستاده ات) به درگاهت نزديکی می جويم، و به  وسيلة فرشتگان و انبياء و 
پيامبرانت به تو تقّرب می جويم، و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود و رحمت 
بفرستی، و از تو می خواهم که لغزشم را ببخشی و درگذری، و عيب و زشتی ام را بپوشانی، 
ــازی، و به سبب کارها و اعمال زشتم  و گناهانم را بيامرزی، و حاجت هايم را برآورده س

مرا عذاب نفرمايی، چرا که بی گمان جود و بخشش تو مرا فرا می گيرد.

می گويی:  سجده  حال  در  و  درمی افتی  سجده  به  سپس 
ــرور منی، پس  ــدای) اهل تقوا و آمرزش،۱ ای مهربان ترين مهربانان، تو موال و س ای (خ
ــو برايم از مادر و پدرم و از همة مردم بهتری، قطعًا در (وجود) من نياز و  ــرا روزی ده. ت م
ــادی به تو وجود دارد، ولی تو از من بی نيازی، به حق ذات کريم و بزرگوارت  ــاج زي احتي

از تو درخواست می کنم

که بر محمد و آل محمد، و بر برادران حضرتش که پيامبرانند، و ائمه و پيشوايان پاک درود 
و رحمت فرستی و دعای مرا اجابت فرمايی، و بر ناله و زاری من ترحم کنی، و انواع بال 

و مصيبت را از من برگردانی، ای مهربان ترين مهربانان.
۱ . متن عربی اين عبارت با اندکی تغيير از آية پايانی سورة مبارکة مّدثر اقتباس شده است.
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ً، وقل: فإذا فرغت من صالتك، فارفع يديكـ  وأنت جالسـ  وكبّر ثالثا
َوَاَعـزَّ   ، ُ َ َعْبـ ـَر  َ َ َو  ، ُ َ َوْعـ ـَز  َ ْ َا  ، ُ َ َوْحـ  ُ َ َوْحـ  ، ُ اهللاَّ ِاالَّ  ِالـَه  ال 
ْـىي  ُ َْمـُد،  ْ ، َفَلـُه اْملُْلـُك َوَلـُه ا ُ َ ْحـزاَب َوْحـ ، َوَھـَزَم اْالَ ُ َ ُجْنـ

َ ُکلِّ َشْي ٍء َقدیٌر. ، َوُھَو  ْريُ َ ْ ِ ا ِ ْىي، ِبَی ُ َوُميیُت، َوُميیُت و

  ۱۹  عند الخروج من المل وعند 
افر إلی الحّج

ً فاجمع أهلك، وصلّ ركعتين، وقل:  إذا أردت سفرا
ىس، َوَاْھلی، َوُوْلدی، َوِعیاىل. ْ َ ُھمَّ ِاّىن َاْسـَتْوِدُعَك دیىن، َو اللَّ
 

  ۲۰   عند الخروج إلی الحّج
  فإذا أردت الخروج إلى الحج... وقل:

َوَاْھلـی  ـىس،  ْ َ َو َومـاىل  ِدیـىن  اْلَیـْوَم  َاْسـَتْوِدُعَك  ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ـا  ِمنَّ ـاِھَد  الشَّ اْملُْؤِمنـَني،  َوِاْخـواِينَ  ِجـرياىن  َوَجخیـَع  َوُوْلـدی، 

ا. َواْلغاِئَب َعنَّ
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و  کن  بلند  را  دستانت  نشسته ای  درحالی که  شدی  فارغ  نمازت  از  که  هنگامی  و 
بگو: و  گفته  تکبير  بار  سه 

هيچ معبودی جز خداوند نيســت (که) يکتا (و) يگانه است، وعده اش را به انجام رساند و 
تحقق بخشيد، و بنده اش را ياری نمود و سپاهش را قدرت مند و غالب فرمود، و به تنهايی 
تمام گروه های (کفار و مشرکان) را شکست داده و فراری داد، پس فرمانروايی فقط برای 
ــتايش و سپاس مخصوص اوست، زنده می گرداند و می ميراند، و می ميراند و  اوست، و س

زنده می کند، خير و برکت فقط در دست اوست، و او بر هر چيزی بسيار تواناست.

دعای نوزدهم: 
دعای حضرت  هنگام بيرون رفتن از منزل و هنگام سفر حج

افراد  ــتی  داش ــفر  س اراده  هرگاه  فرمودند:)  که  ــده  ش نقل    ــا  رض ــام  ام (از 
بگو: و  گزارده  نماز  رکعت  دو  و  کن  جمع  را  خانواده ات 

بارخدايا بی گمان من دينم و خودم و خانواده و فرزندان و عيال (و نان خورهايم) را به تو 
می سپارم.

دعای بيستم: 
دعای امام  هنگام رفتن به حج

حج  به  رفتن  اراده  هرگاه  پس  فرمودند:)  که  است  روايت    رضا  حضرت  (از 
بگو: و  داشتی...  را 

خداوندا من امروز دين و مالم و خودم و خانواده و فرزندانم و تمام همسايگان و دوستان 
مؤمنمـ  چه آنان که پيشم حاضرند و چه آنان که غايبندـ  را به تو می سپارم.
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دعاء آخر:   ۲۱  
عت أهلك .... ثمّ صلّ ركعتين وتقول:  إذا أردت الخروج إلى الحجّ ودّ

ُْزِن. ْ َفِر، َوَکآَبِة ا ُھمَّ ِاّىن َاُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثاِء السَّ اللَّ
َوُوْلـدی،  َاْھلـی  ىف  ىل  ِلْف  ْ َ واْسـ َسـَفری،  ىف  اْحَفْظـىن  ُھـمَّ  اللَّ

ىن ىف عاِفَیٍة ِاىل َاْھلی َوَرْھطی. وُردَّ
إذا أردت الخروج من منزلك فقل:     ۲۲  

... ِ َ اهللاَّ َ ْلُت  کَّ َ َ  ، ِ َة ِاّال ِباهللاَّ ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ ِ ِبْسِم اهللاَّ
ة عن  ة عن يسارك، ومرّ ة عن يمينك، ومرّ » مرّ دْ ُ اَحَ وَ اهللا ُلْ هُ واقرأ «ق
ة من تحتك،  ة من فوقك، ومرّ ة [من] بين يديك، ومرّ خلفك، ومرّ

ّه في أمان اهللا. ّكَ تكون في يومك كل فإن
ِته َاْخُرُج» ِ َوُقوَّ َْوِل اهللاَّ فإذا خرجت فقل: «ِ

۲۳    فإذا وضعت رجلك في الركاب، فقل:   

 ُ ِ َصلَّی اهللاَّ ِة َرُسـوِل اهللاَّ َ ِملَّ ، َو ِ ، َوىف َسـبیِل اهللاَّ ِ ِ َوِباهللاَّ ِبْسِم اهللاَّ
. ْ َعَلْیِه َوآِله َوَسملَّ

فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: 
مياِن، ْسالِم، َوَمنَّ َعَلْینا ِباْالِ ِ الَّذی َھدانا ِاَىل اْالِ َْمُد ِهللاَّ ْ ا
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دعای بيست و يکم: دعای ديگر
رکعت  دو  سپس   ... کرده  وداع  خانواده ات  با  داشتی  را  حج  به  رفتن  اراده  هرگاه 

بگو: و  بگزار  نماز 
خداوندا من از سختی و مشقت سفر و افسردگی اندوه و حزن به تو پناه می برم.

بارخدايا مرا در سفرم حفظ فرما، و برای من جانشينی در خانواده و فرزندانم قرار ده، و 
مرا با سالمتی و عافيت به خانواده و جماعتم برگردان

دعای بيست و دوم:
هيچ  و  می روم)،  (بيرون  ــدا  خ نام  به  بگو:  روی  بيرون  منزل  از  ــتی  خواس هرگاه 
توکل  خداوند  بر  (متعال)  خداوند  از  استعانت  با  جز  نيســت  قدرتی  هيچ  و  توان 

 ... کردم  اعتماد  و 
و (سپس) سورة توحيد را يک  بار به سمت راست خود، و بار ديگر به سمت چپ خودت، و 
يک  بار پشت سر و يک  بار پيش  رو و بار ديگر باالی سر و بار ديگر زير خود بخوان، که 
(در اين صورت) بی گمان تو در تمام امروزت در امان خدا خواهی بود. و هرگاه از خانه 

خارج شدی بگو: فقط با (استعانت از) توان خدا و قدرتش خارج می شوم.

دعای بيست و سوم:
خدا،  از  ــتعانت  اس با  و  خدا  نام  به  بگو:  نهادی  رکاب  در  را  پايت  هرگاه  ــس  پ
او  بر  ــالمش  س و  خدا  رحمت  و  درود  که  خدا  ــول  رس آيين  بر  و  خدا  راه  در  و 

باد. خاندانش  و 
بگو:  برگرفت  در  را  تو  کجاوه ات  و  شدی  مستقر  خود  مرکب  روی  که  هنگامی  و 
ستايش و سپاس برای خداوندی است که ما را به راه اسالم هدايت فرمود، و نعمت ايمان 

را به ما ارزانی داشت، 
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اَن  ْ ُ َعَلْیِه َوآِله ُسـ ٍد َصلَّی اهللاَّ َمَّ ُ َمَنـا اْلُقْراَن، َوَمنَّ َعَلْینا ِب  َوَعلَّ
 َملُْنَقِلُبـوَن ـا  َرنبِّ ِاىل  ـا  َوِانَّ ُمْقِرنـَني  َلـُه  ـا  ُکنَّ َومـا  ھـذا  َلنـا  ـَر  َّ َ الَّـذی 

ِِ َربِّ اْلعاَملَني. َْمُدهللاَّ ْ َوا
 

۲۴   عند اإلحرام مّتع بامرة إلـــــــــی    
الحّج د اريضة

ـِّ  َ ْ ـَع ِباْلُعْمـَرِة ِاَىل ا َمتُّ ُھـمَّ ِاّىن ُاریـُد التَّ فـإذا أردت التمّتـع فقـل: اللَّ
ْلھا ِمّىن(۱۰) بَّ َ ْرُه ىل، َوَ َك، َفَیسِّ یِّ ِ َ ِة  َ ِکتاِبَك َوُسنَّ

۲۵    دعاء آخر:  
 َ  ، ـِّ َ ْ ا ِاَىل  ِباْلُعْمـَرِة  ـِع  َمتُّ التَّ ِمـَن  ِبـه  َامـَرَت  مـا  ُاریـُد  ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ُ َعَلْیِه َواِله، َفِاْن َعَرَض ىل عاِرٌض  َك َصلَّی اهللاَّ یِّ َ ِة  ِکتاِبَك َوُسنَّ

. َّ َ َ ْرَت  َلِّىن َحیُث َحَبْسَتىن، ِلَقَدِرَك اّلذی َقدَّ َ ِْبُسىن،  َ

ًة، َفُعْمَرًة. َّ َ ُھمَّ ِاْن َملْ َتُکْن  اللَّ
وإن دخلت بحجّ مفرد ... تقول:
ْلُه ِمّىن بَّ َ ْرُه ىل، َوَ َّ َفَیسِّ َ ْ ُھمَّ ِاّىن ُاریُد ا اللَّ
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و قرآن را به ما ياد داد، و با وجود مبارک محمدـ  که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش 
بادـ بر ما تفضل کرد (و منت نهاد) پاک و منزه است خدايی که اين (مرکوب) را در اختيار 
ــخر ما گردانيد) و (گرنه) ما خود بر اين کار قادر نبوديم، و بی گمان ما  ما قرار داد (و مس
ــتايش و سپاس مخصوص خداوند است (که)  ــوی پروردگارمان باز می گرديم»۱ و س به  س

پروردگار جهان ها و جهانيان (است)۲.

دعای بيست و چهارم: 
دعای حضرت  هنگام بستن احرام برای تمتع در حج عمره پس از 

نماز واجب
ــا آوردن متعه حج (در حج  ــده که فرمودند:) هرگاه قصد به ج (از حضرت  روايت ش
ــنت  ــاس کتابت و س عمره) را کردی بگو: خداوندا من می خواهم متعة حج عمره را بر اس

پيامبرت  به جا آورم، پس آن را برايم آسان گردان و اين عمره را از من بپذير۳. 

دعای بيست و پنجم: دعای ديگر
ــن می خواهم که آن چه در مورد به جا آوردن حج عمره به من امر فرمودی را  ــا م بارخداي
بر اساس کتابت و سنت پيامبرت ـ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ به اجرا 
ــد که مرا (از اين کار) باز می داشــت (آن  گذارم، پس اگر در اين کار حادثه ای عارض ش
ــر راهم بردار همان گونه که با قضا و قدری که بر من مقدر فرمودی مرا باز  مانع را) از س

داشتی. خداوندا اگر اين سفر حج تمتع نيست آن را عمره قرار ده.
می گويی:   ... شدی  وارد  افراد  حج  قصد  به  اگر  و 

ــان گردان، و اين عمل را از  خداوندا من می خواهم حج به جا آورم، پس آن را برايم آس
من بپذير.

۱ .متن عربی عبارات اخير در حقيقت آيات ۱۳ و۱۴ سورة مبارکة زخرف است.
ــورة حمد، ۴۵  ــت که در آيات ۲ س ۲ . متن عربی اين عبارت، عبارات معروف قرآنی «اَحلمُد ِهللا َربِّ العاملني» اس

انعام، ۱۰ يونس، ۱۸۲ صافات، ۷۵ ُزمر و ۶۵ غافر به کار رفته است.
ــتی بگو: خداوندا من می خواهم از طرف فالن  ــخص ديگری داش ۳ . و هرگاه قصد به جا آوردن حج به نيابت ش
ــپس آن را برايم آسان گردان، و از طرف فالنی اين  ــخص را ببر)، س  بن  فالن (و به  جای فالن  بن  فالن نام آن ش

(حج) را بپذير.
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 ثمّ قل عند ذلك:
َلِّىن َحْیُث َحَبْسَتىن ِلَقَدِرَك  َ ِْبُسىن،  َ ُھمَّ فِاْن َعَرَض ىل َشْي ٌء   اللَّ

ًة، َفُعْمَرًة. َّ َ ُھمَّ ِاْن َملْ َتُکْن  ، اللَّ ّ َ َ ْرَت  الَّذی َقدَّ
ی َوَعَصىب،  ِّ ُ ْمی َوِعظاىم، َو َ ُاْحِرُم َلَك َشـْعری َوبََشری، َو
َوالّزیَنـِة،  بـاِس  اللِّ ِمـَن  ھـا  َوَغْريِ َوالّطیـِب،  سـاِء  النِّ ِمـَن  َوَشـَھوايت 
اَر اْالِخَرَة، ال ِالَه ِاّال َاْنَت. َاْبَتِغی ِبذِلَك َوْجَھَك َوَمْرضاِتَك، َوالدَّ

ْعـِدَك  َ َوآَمـَن ِ َلـَك،  اَب  َ اْسـ ـِن  ِممَّ َعَلـىن  ْ َ َاْن  َاْسـَاُلَك  ِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ال  َقْبَضِتـَك،  َوىف  َعْبـِدَك،  َواْبـُن  َعْبـُدَك  َاَنـا  فـِاّىن  َاْمـَرَك،  َبـَع  َواتَّ

اِخٌذ ِاّال ما َاْعَطْیَت. واٍق ِاّال ما َوَقْیَت، َوال ٰ
 َ َیـىن  وِّ َ َوُ ـَك،  یِّ َ ِة  َوُسـنَّ ِکتاِبـَك   َ ىل  َتْعـِزَم  َاْن  َفَاْسـَاُلَك 
َوعاِفَیـٍة،  ِمْنـَك  ُْسـٍر  ىف  َمناِسـکی  ِمـّىن   َ َُسـملِّ َو َعَلْیـِه،  َصَنْعـَت  مـا 
َت. ْ ْیَت َوَکَت َواْجَعْلىن ِمـْن َوْفِدَك الَّذی َرضیَت َواْرَتَضْیَت، َوَمسَّ

، َوَمساَفٍة َطویَلٍة، َوِاَلْیَك َوَفْدُت  ٍ
َ ٍة َبعی ُھمَّ ِاّىن َخَرْجُت ِمْن ُشقَّ اللَّ

َوَلَك ُزْرُت، َوَاْنَت َاْخَرْجَتىن، َوَعَلْیَك َقِدْمُت، َوَاْنَت َاْقَدْمَتىن،
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بگو:  هنگام  آن  در  پس 
بارالها پس اگر حادثه ای برايم عارض شد که مرا (از آن) باز می داشت مرا (از آن) آزاد 
ــتی، خدايا اگر اين  فرما همان گونه که با قضا و قدری که بر من مقدر فرمودی مرا بازداش

سفر نمی تواند حج باشد آن را عمره قرار ده.
ــتم و گوشــت و استخوان و مغز و عصبم و تمايالتم نسبت به زنان و  به خاطر تو مو و پوس
ــاس و زينت را بر خود حرام کرده (و احرام می بندم) و (با  ــر و چيزهای ديگر مانند لب عط
اين کار) به دنبال (تقرب به) ذات پاکت و (به دست آوردن) خشنوديت و (آباد کردن) خانة 

آخرت (خود) هستم، (زيرا) هيچ معبودی جز تو نيست.
خداوندا از تو می خواهم که مرا در زمره کسانی قرار دهی که دعوت تو را اجابت نموده، 
ــتور و فرمانت را پيروی نمودند، زيرا که بی گمان  و به وعده (صادقت) ايمان آورده، و دس
من خودم بنده تو و فرزند بنده ات هستم، و (وجودم) در دست (قدرت) توست، (به گونه ای 
ــه) نه (چيزی را) حفاظت کننده ام جز آن چه تو محافظت کردی و نه (چيزی را) گيرند ه ام  ک

جز آن چه که تو عطا فرمودی.

  ــاس کتابت و سنت پيامبرت لذا از تو درخواســت می کنم که قصد و تصميم مرا بر اس
ــدر فرموده و) انجام داده ای تقويت  ــه عزم جدی تبديل فرمايی و مرا بر آن چه (قضا و ق ب
ــالمتی از من  ــانی از جانب خودت و عافيت و س ــکم را در آس فرمايی، و اعمال و مناس
بپذيری، و مرا از گروه زّوارت که از آن خشنودی و آن را برگزيده ای و افراد آن را به نام 

مشخص فرموده و نوشته ای قرار ده.
ــافتی طوالنی بيرون آمدم و فقط به  سوی تو حرکت نموده و  خدايا من از جايی دور و مس
ــت، در حالی  که خودت مرا بيرون آوردی، و به  سوی تو آمدم  قصد زيارتم تنها برای توس

در  حالی  که خودت مرا آوردی، 



«ضامن کتاب «فقه الر| بن موسى الرضا (ملحقات) أدعية اإلمام علي  

۲۱۰

. َّ َ َ ُة  َّ ُ ْ ، َوَعَصْیُتَك ِبِعْلِمَك َوَلَك ا َّ َ َ ُة َلَك  نَّ َاَطْعُتَك بِاْذِنَك َواْملِ
ْیَت  ، ِاّال مـا َصلَّ َّ َ َ ِتَك  َّ ُ ىت، َوُوُجـوِب  َّ ُ طـاِع  ِ ْ َوَاْسـَاُلَك ِبا

ْلَت ِمّىن. بَّ َ َ آِله، َوَغَفْرَت ىل، َوَ ٍد َو َمَّ ُ  َ
ْقُت، َواْجَعِل  َ ْ َّ ف َا َ َ ِلَف  ْ ُ ىت َوُعْمَريت، َو َّ َ ْم ىل  ُھمَّ َفَتمِّ اللَّ

ىن ِاىل َاْھلی َوُوْلدی. َي، َوُردَّ ِ َ َکَة ف  اْلَربَ

  ۲۶   عند دخول المس الحرام، 
والر إلی البیت، وعند الحجر

 قل عند دخول المسجد: بسم اهللا وباهللا، وابدأ برجلك اليمنى قبل 
اليسرى، وقل:

اَب َفْضِلَك،  ْ ِتَك، َوَا اَب َرْمحَ ْ ْ ىل َا َ ىب، َواْف ُ ُھمَّ اْغِفْر ىل ُذ اللَّ
َواْسـَتْعِمْلىن  جـِمي،  الرَّ ـْیطاِن  الشَّ ِمـَن  َوَاِعْذنـا  َمْغِفَرِتـَك،  َوَجواِئـَز 

ِبطاَعِتَك َوِرضاَك.
فإذا دخلت مكّة ونظرت إلى البيت فقل:

َمَك،  َفَك َورَکَّ َمَك َوَشرَّ ِ الَّذی َعظَّ َْمُد ِهللاَّ ْ  ا
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با اجازه (و توفيق) خودت تو را اطاعت نمودم. در حالی  که در اين طاعت و فرمانبرداری، 
ــت نمودم در حالی  که در  ــت داری، و با وجود علم و دانايی ات تو را معصي ــو بر من من ت
اين معصيت حجت و دليل تو بر من غلبه دارد (و حق به جانب توســت). و به خاطر عذر 
نداشتنم و ثابت شدن حجت و برهانت بر من، (حاجتم را) از تو می خواهم (و درخواستی 
ــتی، و مرا بيامرزی، و  ــدارم) جز اينکه بر محمد و بر خاندان پاکش درود و رحمت فرس ن

(عملم را) از من بپذيری.

بارخدايا حج و عمره مرا تکميل فرما و مالی را که (در اين راه) هزينه نمودم (با مال بهتر 
و بيشتری) جايگزين فرما. و در آن چه از مالم باقی مانده برکت قرار بده، و مرا (سالم و با 

دست پر) به خانواده و فرزندانم بازگردان.

دعای بيست و ششم: 
دعای حضرت  هنگام ورود به مسجدالحرام و نگاه به خانه کعبه و 

هنگام استالم حجراألسود
بگو:  مسجدالحرام  به  ورود  هنگام  فرمودند:)  که  شده  روايت    رضا  امام  (از 
ورود  هنگام  و  می شوم)،  وارد  خدا  از  استعانت  با  و  خدا  نام  (به  باهللا  و  اهللا  بسم 

بگو: و  بگذار،  چپ  پای  از  قبل  را  راستت  پای 

بارالها گناهانم را بيامرز، و درهای رحمت و فضلت را بر روی من بگشا، و جوايز آمرزش 
و بخششت را (نصيبم فرما)، و ما را از شر شيطان رانده شده پناه بده (و محافظت فرما)، و 

مرا در (مسير) طاعت و خشنوديت به کار بگير.

بگو:  افکندی  نظر  خدا  خانه  به  و  شدی  مکه  داخل  هرگاه  و 
ستايش و سپاس از برای خدايی است که تو را عظمت بخشيد و شرافت داده و گرامی داشت، 
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اِس َوَاْمنًا، َوُھدًی لِلْعاَملَني. َوَجَعَلَك َمثاَبًة ِللنَّ
وإذا نظرت إلى البيت فقل:

ُھمَّ ِانَّ  ـالِم، اللَّ ا ِبالسَّ نـا َرنبَّ َیِّ َ ـالُم،  ـالُم، َوِمنَك السَّ ُھـمَّ َاْنَت السَّ اللَّ
ًا  َْشر ُھمَّ ِزْد َلُه  ْمَت اللَّ ْمَت، َورَکَّ ْفَت، َوَعظَّ ُتَك الَّذی َشرَّ ھذا یَبْ

اَبًة. َ ً َوَتْکرميًا، َوَبّرًا َو َوَتْعظ
فإذا انتهيت إلى باب البيت فقل: 

ََرَم َحَرُمَك، َواْلَعْبَد َعْبُدَك، ھذا َمقاُم  ْ ُتَك، َوا َت یَبْ ْ ُھمَّ ِانَّ اْلَب اللَّ
اِر. اْلعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّ

وقل عند باب البيت: 
ناِئـَك، َفقُريَك َنَزَل  ِ ِ سـاِئُلَك ِبباِبَك، ِمْسـکیُنَك ِبباِبـَك، ُعَبْیُدَك 

ِتَك. نَّ َ ِ ْل َعَلْیِه  ضَّ َ َ ِبساَحِتَك، 
وإذا انتهيت إلى الحجر األسود، فارفع يديك، وقل:

ًا ِبِکتاِبَك،  د ْ َ ُھـمَّ إميانًا ِبـَك، َو ، اللَّ ُ َا ْکـَربُ ] َواهللاَّ ِ ِ [َوِبـاهللاَّ ِبْسـِم اهللاَّ
 ، ِ ُ َعَلْیِه َواِله، َوَوفاًء ِبَعْھِدَك، اَمْنُت ِباهللاَّ َك َصلَّی اهللاَّ یِّ ِ َ ِة  باعًا ِلُسنَّ َواتِّ
. ُ َا ْکـَربُ ، َواهللاَّ ُ ، ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ ُ َاْکـَربُ اُغـوِت، َاهللاَّ ْبـِت َوالطَّ ِ

ْ َوَکَفـْرُت ِبا
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و تو را محل گردهمايی مردم و مرجع امور دينی آنان و مقام امن و ماية هدايت و راهنمايی 
جهانيان گرداند.۱

بگو:  افکندی  نظر  خانه  به  هرگاه  و 
ــی، و آرامش و سالمتی از توست، پس ما را  ــالمت بخش خداوندا تو بی عيب و نقص و س
ــالمتی سالم و زنده بدار، خداوندا بی گمان اين خانه خانة توست که آن را  با آرامش و س

شرافت بخشيدی و عظمت داده و گرامی داشتی.

ــرافت و عظمت و ارجمندی و بزرگ داشــت اين خانه و خير و منافع و هيبت  بارخدايا ش
آن را بيشتر فرما.

و هنگامی که به دِر خانه کعبه رسيدی بگو: بارالها، قطعًا اين خانه خانة توست، و اين حرم 
حرم تو و اين بنده بنده توست، اين جايگاه برپا ايستادن کسی است که از آتش دوزخ به 

تو پناه آورده است.
و نزد دِر خانه کعبه بگو: گدايت به درگاهت آمده، مخلوق بيچاره ات به درگاهت ايستاده، 

بنده حقيرت بر آستان خانه توست، 

بندة محتاجت به ساحت عظمتت وارد شده است، پس بهشت رابر او تفضل نموده و به او 
ببخش.

بگو: و  برده  باال  را  دستانت  رسيدی  األسود  حجر  به  که  هنگامی  و 
ــدا (آغاز می کنم) و خدا بزرگ تر اســت (از آن چه که به  ــتعانت از خ ــه نام خدا و با اس ب
وصف درآيد)، خداوندا به تو ايمان دارم و کتابت را تصديق می نمايم و سنت و راه روشن 
پيامبرتـ  که درود و رحمت خدا بر او و خاندان پاکش بادـ را پيروی می کنم، و به عهد و 
پيمانم (با تو) وفا دارم. به خدا ايمان دارم و به جبت و طاغوت (بت و بسيار طغيان گر يا 
نام دو بت) کفر می ورزم، خدا بزرگ تر است (از آن چه که توصيف شود)، هيچ معبودی جز 

خداوند يگانه نيست، و خدا بزرگ تر است (از آن چه که به وصف درآيد).

۱. متن عربی عبارت اخير از تلفيق دو آية ۱۲۵ سورة بقره و ۹۶ آل عمران اخذ شده است.
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َوَلـَك  َوَفـْدُت،  َوِاَلْیـَك  َاَجْبـُت،  ـاَك  وِایَّ ـُت،  ْ َ َ َلـَك  ُھـمَّ  اللَّ
َقَصـْدُت، َوِبـَك َصَمـْدُت، َوِزیاَرَتـَك َاَرْدُت، َوَاَنـا ىف ِفناِئـَك، 
سـاَحَتَك،  َنَزْلـُت  ِتـَك،  یَبْ بـاِب  َو  َوَضْیُفـَك،  َحَرِمـَك،  َوىف 

ناِئَك. ِ ِ َوَحَلْلُت 
ٌم َتْکَرُه  ْ َ ُھمَّ ِانَّ ھَذا اْلَیْوَم  ِت، اللَّ ْ ُھمَّ َاْنَت َرّىب َوَربُّ ھَذا اْلَب اللَّ
فیـِه  َوُتْعِتـُق  اْلَقَسـَم،  فیـِه  َوُتـِربُّ  َفـَث  التَّ فیـِه  ِضـی  ْ َوَ َفـَث،  الرَّ فیـِه 
ـْم ِاَلْیَك،  ْلِقـَك، َوُقْربانـًا َهلُ َ ِ َت ِعیـدًا  ْ َسـَم، َقـْد َجَعْلـَت ھـَذا اْلَب النَّ
َحْوَلـُه،  َوُیطـاُف  ـٍة،  َّ َ ِ ِقیامـًا  ـم  َهلُ َوَجَعْلَتـُه  َوَاْمنـًا،  ـاِس  ِللنَّ َوَمثاَبـًة 

اِئُف. ْ اِوُرُه اْلعاِکُف، َوَیْأَمُن فیِه ا ُ َو
ِلِرضـاَك  سـًا  ِ اْل [َو]  فیـَك،  َرْغَبـًة  َلـَك  ـُه  َّ َ ـْن  ِممَّ َوِاّىن  ُھـمَّ  اللَّ
ُھمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك اْملُعافاَة  َ َخطیَئـِىت ِمْنَك، اللَّ ًّا  ُ َوِرْضواِنـَك، َو

اِمحَني. َك َاْنَت َاْرَحُم الرَّ اِر، ِانَّ ْکِر، َواْلِعْتَق ِمَن النَّ ِىف الشُّ
نْ الحجر فتستلمه وتقول: ثمّ تدنو مِ

، َلَقْد  ُ ا ِلَنْھَتِدَي َلْوال َاْن َھداَنا اهللاَّ ِ الَّذی َھدانا ِهلذا َوما ُکنَّ َْمُد ِهللاَّ ْ ا
 ، ِِ َْمُدهللاَّ ْ ، َوا ِ اَن اهللاَّ ْ ، ُس َقِّ ْ ا ِبا جاَءْت ُرُسُل َرنبِّ
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ــوی تو  ــو حج گزاردم و تنها دعوت تو را اجابت نمودم، و فقط به  س ــا فقط برای ت باراله
حرکت کردم، و تنها تو را قصد نمودم، و حاجت و نيازم را فقط به  سوی تو آوردم، و اراده 
ــتانت ايستاده ام، و در حرم  ــته ام تنها زيارت تو بود، و (اکنون اين) منم که در آس و خواس
(امن) تو و مهمانت و بر درگاه خانه ات هستم، به ساحت عظمت تو وارد شده ام و در آستان 

(رحمت) تو داخل شده ام. 
بارخدايا تو پروردگار (و صاحب اختيار) من و صاحب اختيار اين خانه ای.

خدايا بی گمان اين روز روزی است که همبستری (بندگان) در آن را نمی پسندی و چرک و 
آلودگی آنان را برطرف می سازی، و سوگندها را در آن راست گردانده و تحقق می بخشی، 
و نفوس (بردگان) را در آن آزاد می سازی، به تحقيق اين خانه را ماية بازگشت آفريدگانت 
و وسيلة تقرب آنان به سوی خودت و محل اجتماع و گردهمايی مردم و مقام امن گرداندی۱ 
ــود، و  ــاختی۲، و پيرامون آن طواف می ش و آن را ماية نهضت و خيزش آنان با يک حج س

بنده عابد، مجاور آن می شود و انسان هراسان در آن امنيت می يابد.

بارالها، بی گمان من از کسانی هستم که اين خانه را به خاطر تو و به سبب اشتياق به تو و 
کسب خشنودی و رضايتت، و کم کردن گناه و خطايم نسبت به تو زيارت نمودم، خدايا از 
تو عافيت و سالمتی (و توفيق) در شکرگزاری و رهايی از آتش دوزخ را می طلبم (زيرا) 

به  راستی تو خودت مهربان ترين مهربانانی.
سپس به حجراألسود نزديک شده و آن را استالم نموده (و دست می کشی) و می گويی:

ستايش و سپاس برای خداوندی است که ما را به اين (راه و عمل) هدايت فرمود در حالی  
که اگر خدا ما را هدايت نمی کرد هرگز امکان نداشت خودمان به آن راه يابيم.

ــوالن پروردگارمان با (سخن و برهان) حق (به  سوی ما) آمدند،۳  ــوگند که) به يقين رس (س
ــتايش مخصوص  ــپاس و س ــت، و س خداوند متعال (از هر عيب و نقصی) پاک و منّزه اس

۱ . عبارت «و َمثابًة للّناِس و أمنًا» در متن دعا از آية ۱۲۵ سورة مبارکة بقره اقتباس شده است.
۲ . عبارت «و َجَعلَتُه َهلُم ِقيامًا» در متن دعا از آية ۹۷ سورة مبارکة مائده گرفته شده است.

۳ . متن عربی عبارات اخير بخشی از آية ۴۳ سورة مبارکة اعراف است.
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ُ ال َشـریَك َلُه، َلُه  َ ، َوْح ُ ، ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ ُ َا ْکَربُ ، َواهللاَّ ُ َوال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ
ْريُ  َ ْ ِ ا ِ وُت، ِبَیـ ْىي َوُميیـُت، َوُھَو َحـيٌّ ال َميُ ُ َْمـُد،  ْ اْملُْلـُك َوَلـُه ا
 َ َو ـٍد  َمَّ ُ  َ  ُ اهللاَّ ـی  َوَصلَّ َقدیـٌر،  َشـْي ٍء  ُکلِّ   َ َوُھـَو  ـُه]  [ُکلُّ

. َ آِله َوسملَّ
 

۲۷   عند بدِء اواف من الحجر األسود  
ثمّ تطوف بِالبيت(۱۱) تبدأ بركن الحجر األسود، وقل:  

ھا، َومیثاِقی َتعاَھْدُتُه ِلَتْشَھَد ىل ِباْملُوافاِة. ُ ْ َاماَنِىت َادَّ
اُغـوِت، َوالّالِت  ْبـِت َواْلطَّ ِ

ْ ، َوَکَفـْرُت ِبا ِ َعـزَّ َوَجـلَّ اَمْنـُت ِباهللاَّ
ـْیطاِن، َوُکلِّ  ْوثـاِن َواْلشَّ ْصناِم، َوِعبـاَدِة اْالَ َواْلُعـّزی َوُھَبـل َواْالَ

وُلوَن ُعُلّوًا َکبريًا. ُ َ ا  اَنُه َعمَّ ْ ، ُس َوَجلَّ ِ َعزَّ ِندٍّ ُیْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللاَّ
وتقول في طوافك: 

 َ َىش  َ اْملاِء َکمـا ُميْ َ َىش ِبـه  ـَك الَّـذی ُميْ ُھـمَّ ِاّىن َاْسـَاُلَك ِباْمسِ اللَّ
ـَك  َوِباْمسِ ِعْنـَدَك  اْملَْکُنـوِن  ـُزوِن  ْ َ اْل ـَك  َوِباْمسِ ْرِض،  اْالَ ُجـَدِد 
بـه  ُسـِئْلَت  َوِاذا  َاَجْبـَت،  ِبـه  ُدعیـَت  ِاذا  الَّـذی  ْعَظـِم،  اْالَ اْلَعظـمي 
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خداست، و هيچ معبودی جز خدای يگانه وجود ندارد و خداوند بزرگ تر است (از آنچه 
ــريکی ندارد،  به وصف درآيد). هيچ معبودی جز خداوند نيســت (که) يکتاســت و هيچ ش
ــپاس فقط به او اختصاص دارد، زنده  ــت، و ستايش و س فرمانروايی فقط در اختيار اوس
می گرداند و می ميراند، در حالی  که او (خود) زنده ای است که (هرگز) نمی ميرد، تمام خير و 
برکت فقط به دست (با کفايت) اوست، و او بر هر چيزی بسيار تواناست، و درود و رحمت 

خداوند بر محمد و بر خاندان پاکش و سالم خداوند بر آنان باد.

دعای بيست و هفتم: 
دعای امام  هنگام شروع طواف از حجراألسود

و  نموده۱  طواف  را  خدا  خانه  سپس  فرمودند:)  که  شده  نقل    رضا  امام  (از 
بگو: حال)  اين  (در  و  می کنی،  شروع  حجراألسود  از  را  کار  اين 

امانتم را ادا کردم و تعهد و پيمانم را انجام دادم، تا اين که تو وفای به عهدم را به نفع من 
شهادت دهی.

به خداوند عّز و جّل ايمان دارم، و به جبت و طاغوت (بت و بسيار طغيان گر يا نام دو بت) 
ــيطان و هر همتايی (ادعايی) که  ــاير بت ها، و عبادت بت ها و ش و الت و عّزی و هبل و س
غير از خدا عّز و جّل پرستيده می شود کفر می ورزم، خداوند از آن چه آنان می گويند بسيار 

پاک و منزه و واالتر است.۲
می گويی:  طوافت  در  و 

ــيلة آن می توان روی آب راه رفت  ــم مبارکت که به  وس ــتعانت از اس بارخدايا من با اس
ــم محفوظ  ــتن از اس ــود، و با ياری خواس همان گونه که بر راه های زمين راه پيموده می ش
(و) پنهان نزد خودت و به نام عظيم (و) اعظمت که اگر به  وسيلة آن خوانده شوی (حتمًا) 

اجابت فرموده و چنان چه به  وسيلة آن از تو درخواست شود 
ــيدی می گويی: به نام  ــود رس ــتی از طرف يکی از برادران ايمانی  ات طواف کنی و به حجراألس ۱. و هرگاه خواس

خدا، خداوندا بپذير.. 
ا َكِبريًا» با اندک تغييری از آية ۴۳ سورة مبارکة إسراء اقتباس شده است. ا َيُقوُلوَن ُعُلوًّ ۲. عبارت «ُسْبحاَنهُ  َعمَّ
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ىل،  َتْغِفـَر  َوَاْن  ـٍد،  َمِّ ُ َوآِل  ـٍد  َمِّ ُ  َ ـَي  لِّ َ ُ َاْن  َاْعَطْیـَت، 
ْلَت ِمـْن ِاْبراھَمي َخلیِلـَك، َوُمو  بَّ َ َ َبـَل ِمـّىن َکمـا  ْ ـىن َوَ َوَتْرَمحَ
ِبَك. ُ َعَلْیِه َواِله َحب ٍد َصلَّی اهللاَّ َمَّ ُ َکلیِمَك َوعیىس ُروِحَك، َو
 

اب ابل الم   ۲۸   
ِم،  َ َ اِر، َواْدَرْأ َعّىن َشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْل ُھمَّ َاْعِتْق َرَقَبىت ِمَن النَّ اللَّ
 ، َشـرٍّ ُکلِّ ذی  َشـرَّ  َعـّىن  َعْرِشـَك، َواْصـِرْف  ِظـلِّ  ْـَت  َ َوَاِظلَّـىن 

ْنِس. نِّ َواْالِ ِ
ْ َوَفَسَقِة ا

 
  ۲۹   عند الملم

فإذا كنت في السابع من طوافك، فأت المستجار عند الركن 
ر الكعبة بقدر ذراعين أو ثالثة، وإن شئت إلى  اليماني إلى مؤخّ

الملتزم....:
َمثاَبـًة  َوَجَعَلـَك  َفَك،  َوَشـرَّ َمـَك  َوَعظَّ َمـَك  رَکَّ الَّـذی   ِ ِهللاَّ َْمـُد  ْ ا
ْمـَن  َواْالَ َعْبـُدَك،  َواْلَعْبـَد  ُتـَك،  یَبْ ـَت  ْ اْلَب ِانَّ  ُھـمَّ  اللَّ َوَاْمنـًا،  ـاِس  ِللنَّ
ُري  اِر، َاْسـ َـَرَم َحَرُمـَك، ھـذا َمقـاُم اْلعاِئِذ ِبـَك ِمَن النَّ ْ َاْمُنـَك، َوا

اِر. ِ ِمَن النَّ ِباهللاَّ
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عطا می فرمايی، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرستی، و مرا بيامرزی 
و رحم کنی، و (اعمالم را) از من بپذيری همان گونه که از ابراهيم دوست صميميت و موسی 
هم صحبتت، و عيسی روحت، و محمدـ  که درود خدا بر او و خاندان پاکش بادـ محبوبت، 

پذيرفتی.

دعای بيست و هشتم: 
دعای حضرت  در برابر ناودان کعبه

بارالها گردن مرا از آتش دوزخ رهايی بخش، و شر فاسقان و بدکاران عرب و عجم را از 
ــاية عرشــت بر من سايه افکن، و شّر (و بدی) هر صاحب شّری و  من دفع کن، و در زير س

شّر بدکاران جّن و انس را از من برگردان (و دور فرما).

دعای  بيست و نهم: 
دعای امام  نزد ُملَتَزم

بودی  هفتمت  طواف  در  هرگاه  پس  فرمودند:)  که  شده  روايت    رضا  امام  (از 
دو  مقدار  به  کعبه  عقب  به  سوی  يمانی  رکن  نزد  بردن)  پناه  ُمسَتجار (محل  به سوی 

بگو: و  رفته  ُملتَزم  سوی  به   خواستی  اگر  يا  و  کن،  حرکت  ذرع  سه  يا  ذرع 
سپاس و ستايش مخصوص خداوندی است که تو را گرامی داشت و عظمت بخشيد و به 

تو شرافت داد و تو را محل گردهمايی مردم و ماية امنيت آنان گرداند.۱
خداوندا به  راستی که اين خانه خانة تو، و اين بنده بندة تو، و اين مقام امن مقام امن تو، و 
اين حرم حرم توست، اين جايگاه ايستادن کسی است که از آتش به تو پناه آورده است، 

از آتش دوزخ به خداوند پناه می جويم.
۱ . عبارت «َجَعَلَک مثابًة للّناس و أمنًا» در متن دعا، به آية ۱۲۵ سورة مبارکة بقره اشاره دارد.
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عند دخول الكعبة    ۳۰  

اِر، َواِمّىن  َ النَّ َ ْمـی َوَدىم  َ ْم  َـرِّ َ ُھـمَّ ھـذا َحَرُمَك َوَاْمُنَك،  اللَّ
َك. ِ َ

َ ُھمَّ َاِجْرىن ِمْن َعذاِبَك َوِمْن  َم اْلِقیاَمِة، اللَّ ْ َ
 

۳۱    عند اىع من افا   
فابتدئ بالصفا، وقف عليه (وقل):

ُ ال َشـریَك َلُه، َلُه  َ ، َوْحـ ُ ، ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ ُ َاْکـَربُ ، َواهللاَّ ُ  ال ِالـَه ِاّال اهللاَّ
ْريُ  َ ْ ِ ا ِ ـوُت، ِبَیـ ْـىي َوُميیـُت َوُھـَو َحـيٌّ ال َميُ ُ َْمـُد،  ْ اْملُْلـُك َوَلـُه ا
اُه،  ، َوال َنْعُبـُد ِاّال ِایَّ ُ َ ُکلِّ َشـْي ٍء َقدیٌر، ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ ـُه، َوُھَو  ُکلُّ
ـَر  َ َ َو  ، ُ َ َوْعـ ـَز  َ ْ َا َلـُه،  َشـریَك  ال   ُ َ َوْحـ الّدیـَن،  َلـُه  ِلصـَني  ْ ُ

، ال َشریَك َلُه. ُ َ ْحزاَب َوْح ، َوَھَزَم اْالَ ُ َ َعْب
لى  ل، وصلّ عَ أعد القول األوّ ً، وَ ل الوقوف عليه، ثمّ تكبّر ثالثا وطوّ

قل:(۱۲) ، وَ آلهِ دٍ وَ مَّ حَ مُ
ُھمَّ  ُھـمَّ اْعِصْمىن ِبدیِنَك، َوِبَطواِعَیِتَك َوَطواِعَیِة َرُسـوِلَك، اللَّ اللَّ

ْىن ُحُدوَدَك. َجنِّ
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دعای سی ام: 
دعای حضرت  هنگام ورود به کعبه

خداوندا اين حرم تو و مقام امن توست، پس گوشت و خون مرا بر آتش حرام فرما و مرا 
در روز قيامت (از هول و هراس آن و خشمت) ايمنی بخش، خداوندا مرا از عذابت و از 

خشم و غضبت پناه بده.
دعای سی و يکم: 

دعای حضرت  هنگام سعی از صفا
بر  و  کن  شروع  صفا  از  را  سعی  پس  فرمودند:)  که  شده  نقل    رضا  امام  (از 

بگو):  (و  بايست  کوه  آن 
هيچ معبودی جز خدای يگانه نيست، و خدا بزرگ تر است (از آنچه به وصف درآيد)، هيچ 

معبودی جز خداوند وجود ندارد. 
که يکتاســت و هيچ شريکی ندارد، فرمانروايی فقط برای اوست و سپاس و ستايش فقط 
ــه او اختصاص دارد، زنده می گرداند و می ميراند درحالی که او (خودش) زنده ای اســت  ب
که (هرگز) نمی ميرد، تمام خير و برکت فقط در دست (با کفايت) اوست، و او بر هر چيزی 
بسيار تواناست، هيچ معبودی جز خداوند نيست، و هيچ کس جز او را نمی پرستيم در حالی  
ــريکی ندارد، وعده اش  که دين (خود) را برای او خالص گردانده ايم،۱ يکتاســت و هيچ ش
ــيده، و بنده اش را ياری فرموده، و به تنهايی گروه های (کفار و مشرکان) را  را تحقق بخش

شکست داده و فراری ساخت، هيچ شريکی برای او نيست.
و ايستادن خود را بر کوه صفا طوالنی کن، سپس سه بار تکبير گفته و آنچه قبال 
بگو۲: و  بفرست،  صلوات  پاکش  خاندان  و  محمد  بر  و  کن،  تکرار  دوباره  را  گفتی 

بارخدايا با دين خودت و اطاعت و فرمان برداری از تو و فرمان برداری از فرستاده ات مرا 
حفظ فرما، خداوندا مرا از (تعرض به) حدود (دستورات و احکام) خودت دور بدار.

ين» يک عبارت قرآنی است که در آيات ۲۹ سورة اَعراف، ۲۲ يونس، ۶۵ عنکبوت، ۳۲  ۱ . تعبير «ُخمِلصَني َلُه الدِّ
لقمان، ۱۴و ۶۵ غافر و ۵ بّينه به کار رفته است.

۲ و در بعضی از نسخه ها آمده: «و در راستا و مقابل کعبه از آن (کوه) باال برو، و هفت بار يا سه بار تکبير گفته، 
و بگو:». 
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وأكثر الدعاء ما استطعت لنفسك، ولجميع المؤمنين، ولوالديك ثمّ 
ُلت. ...» مثل ما ق َهُ ريكَ ل هُ ال شَ دَ حْ ُ وَ الَّ اهللا لهَ اِ ً وتعيد: «ال اِ تكبّر ثالثا

نيأتك وقل: لى هَ ُريدُ المروة فَامش عَ ْتَ ت اَن فا وَ ن الصَ َزلت مِ ذا ن واِ
ُ َعَلْیِه  ـی اهللاَّ َك َصلَّ یِّ ِ َ ِة  َ ُسـنَّ ُھـمَّ اْسـَتْعِمْلنا ِبطاَعِتَك، َوَاْحِینا  اللَّ

. ِة َرُسوِلَك، َوَاِعْذنا ِمْن ُمِضّالِت اْلِفَنتِ َ ِملَّ نا  فَّ َ َ َواِله، َو
وقل في سعيك: 

َ آِله، َربِّ اْغِفْر  ٍد َو َمَّ ُ  َ  ُ ، َوَصلَّی اهللاَّ ُ َاْکَربُ ، َواهللاَّ ِ ِبْسِم اهللاَّ
ـَك َاْنَت  ْقـَوَم ِانَّ ریـَق اْالَ ، َواْھـِدِىن الطَّ ـا َتْعـَملُ ـاَوْز َعمَّ َ َواْرَحـْم، َو

ْکَرُم.  َعزُّ اْالَ اْالَ
ُھمَّ ِاّين َاْسـَاُلَك ِمْن َخـْريِ اْآلِخَرِة  فتأتي املروة وقل يف مشـیك: اللَّ

وىل. وىل َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ اْآلِخَرِة َواْالُ َواْالُ
ت، واسـتقبل وارفـع یدیك،  ـدوا لـك الب فاصَعـد علیھـا حىتَ 

وقل ما قلت  الصفا، وتکّرب مثل ما َکّربت َعَلْیه.
 

  ۳۲   عند غروب امس يوم عرفة

اِر ... ُھمَّ َاْعِتْق َرَقَبىت ِمَن النَّ اللَّ
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دعا  زياد  مادرت  و  پدر  و  مؤمنان  تمام  و  خودت  برای  ــی  می توان که  آنجا  ــا  ت و 
َوحَدُه  اهللاُ  إال  إلَه  «ال  می کنی:  تکرار  دوباره  و  می گويی  تکبير  بار  سه  سپس  کن، 

گفتی. قبال  که  همان گونه  به   «... لَُه  َشريَک  ال 
آهسته  داشتی  را  مروه  سوی  به  حرکت  اراده  و  آمدی  پايين  صفا  کوه  از  هرگاه  و 

بگو: و  برو  راه  وقار  با  و 
خداوندا ما را در راه اطاعتت به کار بگير، و بر سنت و راه و روش پيامبرت ـ که درود و 
رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ زنده بدار، و بر آيين فرستاده ات  ما را بميران، و از 

فتنه های گمراه  کننده ما را پناه بده.
بگو: سعيت  هنگام  در  و 

به نام خدا، و خدا بزرگ تر است (از آن چه به وصف درآيد)، و درود و رحمت خدا بر محمد 
ــر خاندان پاکش باد، ای پروردگار (و صاحب  اختيار) من، (مرا) بيامرز و رحم کن، و  و ب
از آن چه می دانی (به لطف و رحمتت) درگذر، و مرا به راه استوارتر (و بهتر) هدايت فرما، 

(چرا که) به راستی تو خودت عزيزترين (و قوی ترين) و بزرگوارترينی.

بگو:  رفتنت  راه  (هنگام)  و  می رسی،  مروه  به  پس 
ــر (و بدی)  بارخدايا من از خير و برکت آخرت و دنيا از تو درخواســت می کنم، و از ش

آخرت و دنيا به خودت پناه می برم. 
شود،  ــکار  آش تو  بر  خدا  خانه  آن جا)  (از  اين که  تا  برو  باال  مروه  کوه  از  ــپس  س
گفتی  صفا  کوه  بر  را  آن چه  و  ببر  باال  را  ــتانت  دس و  کن  رو  خانه  ــمت  س به  و 
تکبير  هم  اين جا  در  گفتی  تکبير  صفا  کوه  بر  که  همان گونه  و  بگو،  هم  آن جا  در 

می گويی.

دعای سی و دوم: 
دعای حضرت  هنگام غروب خورشيد در روز عرفه

بارخدايا گردنم را از (غل و زنجير) آتش جهنم آزاد کن ...
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عند اإلفاضة من عرفات    ۳۳  

ثمّ أفض منها بعد المغيب، وتقول: 
. ُ اهللاَّ ال ِالَه ِاالَّ

 
  ۳۴   عند التوّ إلی مٖىن

ْ َعَمِلی. اَك َاْرُجو، َوَلَك َاْدُعو، َفَبلِّْغىن َاَمِلی، َوَاْصِ ُھمَّ ِایَّ اللَّ
ِمـَن  َعَلْینـا  ِبـه  ْـَت  َمَن َومـا  َعَلْیـِه،  َدَلْلَتنـا  َومـا  ِمـٰىن،  ھـِذه  ِانَّ  ُھـمَّ  اللَّ
َ َاْوِلیاِئـَك،  ْـَت ِبـه  َّ فیھـا ِمبـا َمَن َ َ ـنَّ  اْملَقامـاِت، َوَاْسـَاُلَك َاْن َمتُ
ْقَت  ـَق َلنا مـا َوفَّ فِّ َ ُ ِتـَك ِمـْن َخْلِقـَك، َوَاْن  َوَاْھـِل طاَعِتـَك َوِخَريَ

ا َاَنا َعْبُدَك، َوىف َقْبَضِتَك. َني، َفِامنَّ ِ ا َهلُم ِمْن ِعباِدَك الصَّ
 

ة ق۳۵   عند جمرة ا   
ّك اليسرى:  وتقول وأنت مستقبل القبلة، والحصى في كف

ُھمَّ ھِذه َحَصیايت َفَاْحِصِھنَّ ىل ِعْنَدَك، َواْرَفْعُھنَّ ىف َعَملی. اللَّ
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دعای سی و سوم: 
دعای امام  هنگام برگشتن از عرفات

عرفات  از  آفتاب  غروب  از  بعد  سپس  فرمودند:)  که  شده  نقل    رضا  امام  (از 
می گويی: را  ذکر  اين  درحالی که  برگرد، 
ال إلَه إال اُهللا (هيچ معبودی جز خداوند يگانه نيست)

دعای سی و چهارم: 
دعای امام  هنگام حرکت به  سوی منی

خداوندا من فقط به تو اميد دارم، و فقط تو را می خوانم، پس مرا به آرزويم برسان، و کار 
و عملم را اصالح بفرما (و سر و سامان بده). 

ــدی و آن  ــوی آن رهنمون ش ــت، و آن مکانی که ما را به  س خداوندا اين صحرای ِمناس
ــی که آن ها را بر ما انعام فرموده و تفضل کردی، و از تو می خواهم که  ــگاه و مقامات جاي
آن چه از نعمت ها را که (در اين جايگاه) به اولياء و اهل طاعت و برگزيدگان از خلقت 
ــه (از اعمال) که بندگان صالحــت را به آن موفق  ــه من عطا فرمايی، و آنچ ــيدی ب بخش
ساختی به ما نيز توفيق دهی، زبرا جز اين نيست که قطعًا من بنده تو، و در مشت (قدرت 

و در اختيار) تو هستم.

دعای سی و پنجم: 
دعای حضرت  هنگام سنگ زدن در جمرة عقبه

قبله  سوی  به  رو  حالی  که  در  و  فرمودند:)  که  شده  روايت    رضا  حضرت  (از 
می گويی: توست  چپ  دست  کف  در  سنگ ها  و  داری 

ــمار آور، و ماية  ــت، پس آن ها را پيش خودت برای من به ش بارالها اين ريگ های من اس
رفعت در کار و عملم قرار ده.
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۳۶    عند النحر والذبح   

إذا أتيت منى فاشتر هديك، واذبحه، فإذا أردت ذبحه أو نحره 
فقل:

ْرَض َحنیفًا ُمْسـِلمًا  ـماواِت َواْالَ ْھـُت َوْجِھـَي لِلَّـذی َفَطـَر السَّ َوجَّ
 ِ ْیـاَي َوَممـايت ِهللاَّ َ ُُسکـی َو َومـا َاَنـا ِمـَن اْملُْشـِرکَني، ِانَّ َصـاليت َو

َربِّ اْلعاَملَني، ال َشریَك َلُه، ِبذِلَك ُاِمْرُت، َوَاَنا ِمَن اْملُْسِلمَني.
 ِ اهللاَّ ِبْســــــِم  َلْیـَك،  َوِا َوَلـَك،  َوِبــــــَك،  ِمْنـَك،  ھـذا]  ِانَّ   ] ُھـمَّ  اللَّ
ْلَت ِمْن ِابراھَمي  بَّ َ َ ْل ِمّىن َکمـا  بَّ َ َ ُھمَّ  ، اللَّ ُ َاْکَربُ حـمي، َاهللاَّ الرَّ ْمحـِن  الرَّ

... ْ ِ
ْ ُ َعَل ِبَك َصلَّی اهللاَّ ٍد َحب َمَّ ُ َخلیِلَك، َوُمو َکلیِمَك، َو

 
۳۷    عند الحلق   

ِم اْلِقیاَمِة. ْ َ رًا ىف  ُ ُھمَّ َاْعِطىن ِبُکلِّ َشْعَرٍة  وقل: اللَّ
 

ت اهللاَّ الحرام  ۳۸   فی وداع   

ِ راِغُبوَن، َوِاَلْیِه راِجُعوَن. ا حاِمُدوَن، ِاَىل اهللاَّ آِئُبوَن تاِئُبوَن، ِلَرنبِّ
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دعای سی و ششم: دعای امام  هنگام نحر شتر و ذبح گوسفند 
قربانی  ــيدی  رس منی  صحرای  به  هرگاه  فرمودند:)  که  اســت  نقل    امام  (از 
بگو: کنی  نحر  يا  ذبح  را  آن  خواستی  که  هنگامی  و  کن،  ذبح  و  بخر  را  خودت 

ــمان ها و زمين را آفريد حق گرايانه و با کمال تسليم  ــوی خدايی که آس روی خود را به  س
ــتم، به يقين نماز من و (همه) عباداتم و زندگی و  ــرکان نيس می گردانم و من (هرگز) از مش
مرگم برای خداوند است (که) پروردگار (و صاحب  اختيار) جهان ها و جهانيان است، هيچ 
شريکی برايش وجود ندارد، (و) من به اين (کار و عقيده) مأمور شده ام، و من از مسلمانان 

(و تسليم شدگان) هستم.۱
ــوی (قرب و نزديکی)  خداوندا، بی گمان اين (کار) از تو و به (ياری) تو و برای تو و به  س
ــيار مهربان، خداوند بزرگ تر است (از آن چه که به  ــاينده بس ــت، به نام خداوند بخش توس
ــد)، خداوندا (اين قربانی را) از من بپذير همان گونه که از ابراهيمـ  دوســت  وصــف درآي
صميميتـ  و موسی ـ هم صحبتت ـ و محمد  ـ محبوبت ـ که درود و رحمت خداوند بر 

آنان باد پذيرفتی ...

دعای  سی و هفتم: دعای حضرت  هنگام سر تراشيدن
بگو:  و  فرمودند:)  که  شده  نقل    رضا  امام  (از 

بارخدايا به  جای هر مويی، نوری در روز قيامت به من عطا فرما. 

دعای سی و هشتم: دعای امام  هنگام وداع با بيت اهللا الحرام (خانه 
پرحرمت خدا)

(ما) بازگشــت  کنندگان (و) توبه  کنندگان (و) ستايش گران و سپاس گزاران پروردگارمان 
هستيم، تنها به  سوی خداوند گرايش داريم (و فقط او را نيايش می کنيم)۲ و فقط به  سوی 

او باز خواهيم گشت.۳
۱ . متن عربی عبارات اين پاراگراف، با اندک تغييری از تلفيق آيات ۷۹ و ۱۶۲ و ۱۶۳ سورة مبارکة انعام گرفته 

شده است.
۲ . عبارت «إلی اهللا راِغبون» در متن دعا، برگرفته از پايان آيات ۵۹ سورة مبارکة توبه و ۳۲ سورة مبارکة قلم می باشد.

۳ . عبارت «إلَيِه راِجُعون» در متن دعا، از پايان آيات ۴۶ و ۱۵۶ سورة مبارکة بقره گرفته شده است.
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عند زيارة النىبِّ صىل اهللا علیه وآله    ۳۹  
اب عند الم

ّذي يقال له: باب  ّذي بحيال زقاق البقيع (ال إذا خرجت من الباب ال
فاطمة  وهو عند الميزاب) فصلّ هناك ركعتين، وقل:

 ، ُ اهللاَّ َاْنـَت  ـَك  ِبَانَّ َاْسـَاُلَك  َبعیـٍد،  َغـْريُ  َقریـُب  یـا  رَکُمي،  یـا  َجـواُد  یـا 
َمِىن ِمْن  َُسلِّ َلْیَس َکِمْثِلَك َشـْي ٌء، َاْن َتْعِصَمىن ِمـَن اْملَھاِلِك، َوَاْن 
َوَاْن  اْملُْنَقَلـِب،  َوُسـوِء  ـَفِر،  السَّ َوَوْعثـاِء  واْآلِخـَرِة،  ْنیـا  الدُّ آفـاِت 
ٍّ َمْقُبوٍل، َوَسـْعٍي َمْشُکوٍر، َوَعَمٍل  َ ىن سـاِملًا ِاىل َوَطىن َبْعَد  َتُردَّ
ـَك،  یِّ ِ َ َعْلـُه آِخـَر اْلَعْھـِد ِمـّىن ِمـْن َحَرِمـَك َوَحـَرِم  ْ َ ـٍل، َوال  ُمَتَقبَّ

ُ َعَلْیِه َوآِله. َصلَّی اهللاَّ
 

 النّىب صىل اهللا علیه وآله ۴۰   عند وداع ق   

َك صلی اّهللا علیه  یِّ ِ َ َعْلُه آِخَر اْلَعھِد ِمّىن ِمْن ِزیاَرِة َقْربِ  ْ َ ُھمَّ ال  اللَّ
َىن  ْی فَّ َ َ وآله َوَحَرِمه، َفِاىنِّ َاْشـَھُد َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنَت ىف َحیايت ِاْن 

ُ َعَلْیِه َوآِله. دًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َصلَّی اهللاَّ ّمَّ ُ َقْبَل ذِلَك، َوَانَّ 
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دعای سی و نهم:
دعای حضرت  هنگام زيارت پيامبراکرم  نزد ناودان کعبه

شدی  خارج  دری  آن  از  هرگاه  فرمودند:)  که  شده  روايت    رضا  حضرت  (از 
نزديک  و  ــود،  می ش گفته    فاطمه  دِر  آن،  به  (که  اســت  بقيع  کوچة  روبروی  که 

بگو:  و  بگزار  نماز  رکعت  دو  آن جا  در  است)  ناودان 

ــبب  ــخاوتمند ای بزرگوار، ای نزديک غير دور، از تو می خواهمـ  به س ــنده و س ای بخش
ــتی که هيچ چيزی همانند تو نيستـ  که مرا از حوادث  اينکه قطعًا تو خودت خدايی هس
ــفر و  ــختی س هالکت بار (و پرتگاه های هالکت) حفظ کنی،  و از آفات دنيا و آخرت و س
ــالم و با حّجی قبول شده  ــالم بداری، و مرا صحيح و س ــوء  عاقبت مرا س بدفرجامی و س
ــده به وطنم (و خانواده ام)  ــده (و مورد تقدير) و عملی پذيرفته  ش ــعيی شکرگزاری ش و س
ــبت به حرم خودت و  بازگردانی، و اين (حج) را آخرين بار و دوره حج و زيارت من نس

حرم پيامبرت ـ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش بادـ قرار مده.

دعای چهلم: 
  هنگام خداحافظی با قبر پيامبراکرم  دعای امام

  ــبت به قبر پيامبرت بارخدايا اين (زيارت) را آخرين بار (و مورد) از زيارت من نس
و حرم (مبارک) او قرار مده، و چنان چه مرا قبل از آن (زيارت بعدی) بميرانی به يقين در 
ــت، و قطعا محمد  بنده تو و  ــهادت می دهم که هيچ معبودی جز تو نيس زمان حياتم ش

فرستاده توست که درود خدا بر او و بر خاندان پاکش باد.
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  ۴۱   فیما يعّلق باواج

فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل:  
ُھمَّ َفاْرُزْقىن  َْلْلُت َفْرَجھا، اللَّ َ ا، َوِمبیثاِقَك اْس ُ ُھمَّ ِبَاماَنِتَك َاَخْذ اللَّ

یبًا. َ ْیطاِن فیِه َشِراًک َوال  َعْل لِلشَّ ْ َ ِمْنھا َوَلدًا ُمباَراًک َسِوّیًا، َوال 
 

قة ق۴۲   عند ذبح ا  
، ِمْنَك َوِبَك َوَلَك َوِاَلْیَك َعقیَقَة «ُفالِن بن ُفالٍن»  ِ ِ َوِباهللاَّ ِبْسِم اهللاَّ
ٍد صلی اّهللا علیه وآله، ِبْسِم  َمَّ ُ َك  یِّ ِ َ ِة  ِتَك َودیِنَك َوُسنَّ َ ِملَّ
 ِ َ َرُسوِل اهللاَّ اًء  َ ، َو ِ ، إميانًا ِباهللاَّ ُ َاْکَربُ ِ َواهللاَّ َْمُد ِهللاَّ ْ ِ َوا ِ َوِباهللاَّ اهللاَّ
ْکُر ِلرْزِقه، واْملَْعِرَفُة  صلی اّهللا علیه وآله، واْلِعْصَمُة بَاْمِره، َوالشُّ

ِت. ْ ِلَفْضِله َعَلْینا َاھَل اْلَب
ً فقل:  فإن كان ذكرا

مـا  َوِمْنـَك  َوَھْبـَت،  ِمبـا  َاْعـَملُ  َوَاْنـَت  َذرَکًا،  َلنـا  َوَھْبـَت  َاْنـَت  ُھـمَّ  اللَّ
َك  یِّ ِ َ ِة  ِتَك، َوُسـنَّ َ ُسـنَّ ـا  ْلـُه ِمنَّ َاْعَطْیـَت، َوَلـَك مـا َصَنْعنـا، َفَتَقبَّ
جَمي، َولَك َسْکُب  ْیطاَن الرَّ ا الشَّ صلی اّهللا علیه وآله، َفَاْخِنْس َعنَّ

ماِء، َوِلَوْجِھَك اْلُقْرباُن، ال َشریَك َلَك. الدِّ
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دعای چهل و يکم: 
دعای حضرت  در آن چه به ازدواج مربوط است

تو  بر  عروس  که  هنگامی  ــس  پ فرمودند:)  که  اســت  روايت    رضا  امام  (از 
بگو: و  کن  رو  قبله  به  سوی  او  همراه  به  و  بگير  را  پيشانيش  موی  شد  وارد 

خداوندا اين همسر را با امانت تو در اختيار گرفتم، و با عهد و پيمانت فرج او را بر خود 
حالل شمردم.

ــيطان در (نطفه) او  ــالم به من روزی فرما، و برای ش ــدا از او فرزندی مبارک و س خداون
شراکت و سهمی قرار مده.

دعای چهل و دوم: 
دعای امام  هنگام سر بريدن عقيقه

به نام خدا و با استعانت از خدا، (اين نعمت) از تو، و با (ياری جستن از) تو و (اين قربانی) 
برای تو و (برای تقرب جستن) به سوی توست که عقيقه «فالنی فرزند فالنی» باشد بر آيين 
ــتن از  ــنت (و راه و روش) پيامبرت محمد  . به نام خدا و با ياری جس و دين تو و س
ــپاس برای خداست، و خداوند بزرگ تر  ــتايش و س خدا (اين قربانی را ذبح می کنم) و س
است (از آن چه که به وصف درآيد)، و به خداوند ايمان دارم و رسول خدا  را مدح و 
ثنا می گويم، و حفظ و نگهداری (من از گناه و بال) به امر (و قضا و قدر) اوست و شکر (و 
سپاس گزاری) به خاطر رزق و روزی اوست، و شناخت نسبت به او به خاطر فضل او بر 

ما اهل بيت است.
بگو:  بود  مذکر  بچه  آن  اگر  و 

ــيدی داناتری، و  ــيدی و تو خود به آن چه به ما بخش بارخدايا تو به ما فرزندی مذکر بخش
ــت، پس آن را  ــت، و آنچه ما انجام داديم تنها برای توس آنچه به ما عطا فرمودی از توس
ــّنت پيامبرت  از ما بپذير، و شيطان رانده شده را از ما دور  ــّنت خودت و س بر طبق س
ــت، (که)  گردان، و ريختن خونها فقط برای تو، و اين قربانی فقط برای ذات (مبارک) توس

هيچ شريکی برايت وجود ندارد.
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 المحر، واالة  ۴۳   فی تلق  
 المّیت، ودفنه

ّن بكلمات الفرج عند المحتضر وهو:   يستحب ان يلق
اَن  ْ ُ اْلَعِليُّ اْلَعظُمي ُسـ َلـُمي اْلَکرُمي، ال ِالَه ِاالَّ اهللاَّ ْ ُ ا ال ِالـَه ِاالَّ اهللاَّ
ـْبِع، َوما فیِھنَّ  َرضـَني السَّ ـْبِع، َوَربِّ اْالَ ـماواِت السَّ ِ َربِّ السَّ اهللاَّ
َْمُد  ْ َ اْملُْرَسلَني َوا َ ، َوربِّ اْلَعْرِش اْلَعظِمي، َوَسالٌم  َنُھنَّ َوما یَبْ

ِ َربِّ  اْلعاَملَني. ِهللاَّ
ّون عليه ـ أي على الطفل ـ فقل: ۴۴    إذا حضرت مع قوم يصل  

ْیِه ُذْخرًا َومزیدًا، َوَفَرطًا َوَاْجرًا.(۱۳) َ َ ُھمَّ اْجَعْلُه ِالَ اللَّ
 

وعند دفن الميت، قل:    ۴۵  

َعْلھـا ُحْفَرًة ِمْن ُحَفِر  ْ َ ِة، َوال  نَّ َ ْ ُھـمَّ اْجَعْلھا َرْوَضـًة ِمْن ِریاِض ا اللَّ
الّنريان.

ذتين، وآية الكرسي. فاذا دخلت القبر فاقرأ (اُمّ الكتاب) والمعوّ
طت المقبرة فاقرأ «ألهكم التكاثر» واقرأ فإذا توسّ
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دعای چهل و سوم: 
دعای حضرت  در تلقين شخص محتضر، و نماز بر ميت و دفن او

حال  در  شخص  که  است  ــتحب  مس فرمودند:)  که  ــده  ش نقل    رضا  امام  (از 
احتضار با کلمات و عبارات فرج و گشايش تلقين گردد، و آن عبارات اين است:

ــت، هيچ معبودی جز  هيچ معبودی جز خدای يگانه بردبار (و با گذشــت) و بزرگوار نيس
ــد (ازهر عيب و نقصی) پاک و منّزه  ــيار بزرگ وجود ندارد، خداون خداوند بلند مرتبه بس
ــمان های هفت گانه و زمين های هفت گانه و  اســت (که) پروردگار (و صاحب  اختيار) آس
آن چه در آن ها و آن چه بين آن هاســت و پروردگار (و صاحب  اختيار) عرش عظيم است، 
و سالم و درود بر پيامبران الهی و ستايش و سپاس از آن خداوند است (که) پروردگار (و 

صاحب  اختيار) جهان ها و جهانيان است.۱

دعای چهل و چهارم: 
بگو: شدی  حاضر  طفلی  بر  ميت  نماز  در  گروهی  با  هرگاه 

خداوندا اين طفل را ذخيره و پشتوانه ای برای والدينش و ماية افزايش اجر و ثوابشان گردان.۲
دعای چهل و پنجم:

بگو:  ميت  دفن  هنگام  و 
ــتان های بهشت گردان، و آن را حفره ای از  ــتانی از بوس خداوندا اين قبر را روضه و بوس

حفره های آتش  دوزخ قرار مده.
فلق  (سوره  معوذتين  و  حمد)  (سوره  امّ الکتاب  سورة  شدی  قبر  داخل  هرگاه  پس 
سورة  گرفتی  قرار  قبر  ــط  وس در  هرگاه  پس  بخوان،  را  ــی  آية  الکرس و  ناس)  و 

بخوان: را  آيه  اين  سپس  و  بخوان  را  تکاثر 

ــورة مبارکة صافات را  ــِلَني َو اْحلَْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلعاملََِني» در متن دعا، دو آية پايانی س ــالٌم َعَلى املُْْرَس ۱ . عبارات «َو َس
تشکيل می دهند.

۲ . با سند از رسول خدا  نقل شده که فرمودند: ای علی هرگاه بر کودکی نماز خواندی بگو: الّلهم اجَعلُه ِألَبَويِه 
َسَلفًا و اجَعلُه َهلُما َفَرطًا... (اين دعا قبلًا در صحيفة نبوّيه جامعه گذشت، به آن جا رجوع شود.)
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(۱۴) ِرُجمُکْ تاَرًة ُاخری ْ ُ ِمنھا َخَلْقناُکْم َوفیھا ُنعیُدمُکْ َوِمْنھا 
ّت فقل: فإذا تناولت المي

 ُ ِ َصلَّی اهللاَّ ـِة َرُسـوِل اهللاَّ َ ِملَّ ِ َو ، َوىف َسـبیِل اهللاَّ ِ ِ َوِبـاهللاَّ  ِبْسـِم اهللاَّ
َعَلْیِه َوآِله.

ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع 
ه على التراب وقل: خدّ

ْكَ  ن ه مِ ِّ َق ل ، وَ هُ وحَ ڪَ رُ َيْ ل دْ اِ عِ اَصْ ، وَ ْهِ ي ْبَ ن نْ جَ ضَ عَ َرْ مَّ جافِ االْ اللهُ
(۱۵)...ً وانا ضْ رِ

فإذا وضعت عليه اللِبْن فقل: 
ِتَك. ُھمَّ آِنْس َوْحَشَتُه، َوِصْل َوْحَدَتُه ِبَرْمحَ اللَّ

ُھـمَّ َعْبـُدَك َواْبـُن َعْبـِدَك، َواْبـُن َاَمِتَك، َنـَزَل ِبساَحِتـَك، َوَاْنَت  اللَّ
اکَن  َوِاْن  ِاْحسـاِنه،  ىف  َفـِزْد  ِْسـنًا  ُ اکَن  ِاْن  ُھـمَّ  اللَّ ِبـه،  َمْنـُزوٍل  َخـْريُ 

حُمي. َك َاْنَت اْلَغُفوُر الرَّ اَوْز َعْنُه، َواْغِفْر َلُه، ِانَّ َ ُمسیئًا َف
نْ القبر فقل: فإذا خرجت مِ

ا ِاَلْیِه راِجُعوَن.... ، َوِانَّ ِ ا ِهللاَّ  ِانَّ
ثمّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة، وقل: 
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ــما را به آن باز می گردانيم و باری ديگر شما را (در  ــما را آفريديم و ش (از اين (خاک) ش
قيامت) از آن خارج می کنيم).۱

بگو: گرفتی  را  ميت  هرگاه  و 
به نام خدا و با ياری جستن از خدا و در راه خدا و بر آيين رسول خدا که درود و رحمت 

خدا بر او و خاندان پاکش باد (اين کار را انجام می دهم).
گره  و  بگذار،  قبله  طرف  به  و  ــتش  راس پهلوی  روی  لحد  در  را  ميت  آن  ــپس  س

بگو: و  بگذار  خاک  روی  را  گونه اش  و  کرده  باز  را  کفنش 
خداوندا زمين را از پهلوهايش فاصله بده (و دور کن)، و روحش را به سوی خودت باال 

ببر، و او را با خشنودی از جانب خودت مواجه کن.۲
بگو: گذاشتی  لحد  روی  را  آجرها  هرگاه  پس 

بارخدايا وحشــت و بی کســی او را به انس و الفت تبديل کن، و تنهايی او را به رحمتت 
متصل گردان.

ــده، و تو  ــگاه (عظمتت) وارد ش ــدا بنده ات و فرزند بنده ات و فرزند کنيزت به پيش خداون
بهترين ميزبانی هستی که فردی بر تو وارد شود، خداوندا اگر اين ميت نيکوکار بوده است 
در نيکوکاری او بيفزا، و اگر بدکار بوده است از او درگذر، و او را بيامرز، به راستی که تو 

خودت بسيار آمرزنده بسيار مهربانی.۳
فقط  بی گمان  و  خداونديم  آن  از  ما  بی گمان  بگو:  آمدی  بيرون  قبر  از  ــرگاه  ه و 

کنندگانيم...۴ بازگشت   او  به سوی 
بگو: و  داری  قبله  به  سوی  روی  حالی  که  در  بگذار  قبر  روی  را  دستت  سپس 

۱ . سورة مبارکة طه/ آية ۵۵.
۲ . امام علی  بن  الحسين  هرگاه مّيت را داخل قبر می گذاشتند بر قبر مّيت می ايستادند و سپس می فرمودند: 
ــجاديه دعای ۱۰۶  ــاِف األرض َعن َجنَبيِه، و َصعِّد َعَمَلُه، و لَقِّه ِمنَک ِرضوانًا (اين دعا قبال در صحيفة س ــم َج الّله

گذشت، به آن جا رجوع شود).
ــورة  ــف، ۱۶ س ــورة مبارکة يوس ۳ .عبارت «إّنک أنَت الَغُفور الّرحيم» در متن دعا، با اندکی تغيير از آيات ۹۸ س

مبارکة قصص، ۵۳ سورة مبارکة زمر، ۴۹ سورة مبارکة حجر و ۵ سورة مبارکة شوری گرفته شده است.
ــورة  ــهرت دارد، از انتهای آية ۱۵۶ س ــترجاع ش ۴ . عبارت «إنّا هللا و إنّا إليه راجعون» در متن دعا که به کلمة اس

مبارکة بقره اخذ شده است.
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َوآِمـْن  َوْحَشـَتُه،  َوآِنـْس  َوْحَدَتـُه،  َوِصـْل  ُغْرَبَتـُه،  اْرَحـْم  ُھـمَّ  اللَّ
ِتَك َوَاْسـِکْن ِاَلْیـِه ِمْن َبـْرِد َعْفِوَك  َرْوَعَتـُه، َوَاِفـْض َعَلْیـِه ِمـْن َرْمحَ
َمـْن  ـِة  َرْمحَ َعـْن  ـا  ِ َْسَتْغـىن  ـًة  َرْمحَ ِتـَك،  َوَرْمحَ ُغْفراِنـَك  َوَسـَعِة 

َوّالُه. َ َ ِسواَك، َواْحُشْرُه َمَع َمْن اکَن 

۴۶  فی التوسل به  فی ااعة   
الثامنة

، یا َخـْريَ َمـْن َاْعطی، یا َخـْريَ َمْن ُسـِئَل، یا َمـْن َاضاَء  یـا َخـْريَ َمْدُعـوٍّ
ـه واِبـُل  ْیـِل، َوسـاَل ِباْمسِ ھـاِر، َوَاْظـَملَ ِبـه ُظْلَمـُة اللَّ ـه َضـْوُء النَّ ِباْمسِ
ُرُه،  ُ ـماواِت  السَّ َعـال  َمـْن  یـا   ، َخـْريٍ ُکلَّ  َاْوِلیـاَءُه  َوَرَزَق  ـْیِل  السَّ
ـوِد،  ُ ْ ا واِسـَع  یـا  ُتـُه،  َرْمحَ َواْلَغـْرَب  ـْرَق  َوالشَّ َضـْوُءُه،  ْرَض  واْالَ
ُمُه َبْنيَ  َ  علیھما السـالم» َوُاَقدِّ ِّ ْبـِن ُمو ِ

َ َك « َـقِّ َوِلیِّ ِ َاْسـَاُلَك 
ٍد،  َمَّ ُ ٍد َواِل  َمَّ ُ  َ َي  لِّ َ ُ ی، َوَرْغَبىت ِاَلْیَك، َاْن  ِ ِ َیَدْي َحوا
ا َاخاُفُه َوَاْحَذُرُه ىف َجخیِع َاْسفاری،  َیِىن ِممَّ ِّ َ َوَاْن َتْکِفَیىن ِبه، َوُت
باِل  ِ

ْ ْوِدَیِة َواْآلکاِم َواْلِغیاِض َوا َوِىف اْلـَرباِری َواْلِقفاِر، َواْالَ
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بارالها بر غربت او رحم کن، و تنهايی او را به لطف و رحمتت متصل گردان، و وحشت 
و بی کســی او را به انس و الفت تبديل کن، و ترس و هراس او را از بين برده و ايمنی 
ــتره  ــت بر او افاضه فرما، و خنکی و گوارايی عفو و بخشــش و گس ــش، و از رحمت بخ
ــيلة آن  آمرزشــت را پيرامون او جای ده (و نصيبش گردان)، رحمت و مهربانی که به وس
از رحمت و مهربانی هرکه غير توست بی نياز گردد، و او را با هر که دوست دارد و ولّی 

اوست محشور گردان.

دعای چهل و ششم: 
دعای حضرت  در توسل جستن به واسطه ايشان  در ساعت 

هشتم روز
ــده، ای بهترين کســی که مورد درخواست است، ای کسی که نور  ای بهترين فرا خوانده ش
روز به برکت نام مبارکش تابيدن گرفت، و به واسطة نامش تاريکی شب به تاريکی گراييد، 
و به برکت نام مبارکش باران سيل آسا روان شد، و به اولياء و دوستانش هر خير و برکتی 
ــرده، و پرتو و  ــمان ها علّو و برتری پيدا ک ــی که نورش بر آس ــود، ای خداي را روزی فرم
روشنايی اش زمين را فرا گرفته، و رحمت و مهربانی اش شرق و غرب عالم را در بر گرفته 
ــت، ای گسترنده جود و بخشش، به حق ولّيت علی  بن  موسی  الرضاـ  که درود و سالم  اس
خدا بر او بادـ  از تو می خواهم و حضرتش را پيشاپيش حاجات و نيازهايم به پيشگاهت 
ــوی توست، که بر  ــطه می کنم، در حالی که (در واقع) گرايش و دعا و نيايش من به  س واس
ــيلة حضرتش  (امور) مرا کفايت  ــتی، و به وس محمد و آل محمد درود و رحمت فرس
کنی، و مرا از هر آن چه در تمام سفرهايم، و در صحراها و سرزمين های خشک، و دشت ها 

و دره ها و تپه ها و جنگل ها، و کوه ها 
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اُر، َوَاْن  اُر یا َسـتَّ ـاُر، یا َعزیُز یا َجبَّ ـاِر، یا واِحُد یا َقھَّ ِ ـعاِب َواْل َوالشِّ
َعَل نِبا ما َاْنَت َاْھُلُه. ْ َ



«ضااز کتاب «فقه الر | بن موسى الرضا پيوست ها|  دعاهاي امام علي

۲۳۹

و گردنه ها و درياها از آن می ترسم و بيم دارم نجات بخشی. ای يکتا، ای بسيار غلبه  کننده 
ــلط و قدرتمند (و) ای بسيار پوشاننده (عيوب و  ــونده، ای عزيز نيرومند، ای مس و چيره  ش
گناهان)، و (از تو می خواهم) که نسبت به ما آن  چيزی را انجام دهی که خود اهل آنی (و 

به صالح ما می دانی).
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پی نوشت:
۱) وبإسناده  عن آبائه: عن رسول اهللا  قال: 
من قال حني يدخل السوق:«ُسْبحاَن اهللاِ، َواْحلَْمُدهللاِِ، 
َوال اِلَه ِاّال اُهللا َوَحَدُه، ال َشريَك َلُه... ُاعطي من األجر 
عدد ما خلق اهللا إىل يوم القيامة» (تقّدم يف الصحيفة 

النبوّية).
۲) «على ذلك قادر» خ.

۳) حسنًا ُمْعجبًا.
۴) آل عمران: ۱۹۴ ـ ۱۹۰.

۶) املؤمنون: ۹۷ و۵.۹۸) املؤمَّل.
ــيئاتهم وكذا، بعده، والظاهر بقرينة  ۷) يف املصدر: س

الكالم كما يف املنت.
۸) «إّنك على ذلك قادر» م.

۹) قبس من سورة احلج: ۱۸.
۱۰) وإذا أردت احلّج عن غريك فقل: اللَُّهمَّ ِاّىن ُاريُد 

ْرُه ىل، َوَتَقبَّْلُه  ِمْن ُفالٍن.اْحلَجَّ َعْن ُفالِن ِبْن ُفالٍن ـ فسّمه ـ َفَيسِّ
ــن أحد من إخوانك  ــوف ع ۱۱) وإذا أردت أن تط

وأتيت احلجر األسود: فقلت: ِبْسِم اهللاِ، اللَُّهمَّ َتَقبَّْل.
ــه حذاء البيت،  ۱۲) ويف بعض النســخ«واصعد علي

وكّرب سبعًا أو ثالثًا، وقل:»
ــناده قال: قال رسول اهللا : يا علّي وإذا  ۱۳) بإس
ــلفًا  ــل فقل: اللَُّهمَّ اجَعله َالبويه َس صّليت على طف
ــّدم يف الصحيفة النبوّية  ــا َفَرطًا... ـ (تق َواْجَعْلُه َهلُم

اجلامعة).
۱۴) طه: ۵۵.

۱۵) كان علّي بن احلسني  إذا ُادخل املّيت القرب 
قام على قربه ّمث قال: اللَُّهمَّ جاِف اْالَْرَض َعْن َجْنَبْيِه، 
ــَك ِرْضوانًا.تقّدم يف الصحيفة  ــْد َعَملُه، َولَقِّه ِمْن السجادية دعاء (۱۰۶).َوَصعِّ
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