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 عَدیله دعای   

 دعای عدیله یکی دیگر از دعاهای مشهور است

ِط، ِقسم ِ قآِئمًا ِبالم
ِعْلم اَلِئَكُة َوُاوُلوا الم ُه ال ِالَه ِااله ُهَو، َواْلم ُ َانه  َشِهَد اَّلله

و عدل و داد بدو گواهى دهد خدا كه همانا معبودى جز او نيست و فرشتگان و دانشمندان نيز گواهى دهند كه 

 پايدار است

 

َحكمُي، ِانه ال ُهَو ِااله الِالَه  َعزیُز الم ِ د  الم َد اَّلله ِنُب یَن ِعنم ُذم عیُف اْلم ُد الضه َعبم الُم، َوَاَنا الم سم ِ
 اْلم

 كه عزيز و فرزانه است نيست همانا دين نزد خدا اسالم است و من بنده ناتوان گنه كارمعبودی جز او نيست  و

 

متاُج  ُ عاِِص امْلم ِعمى الم َهُد ِْلُنم َحقرُي، َاشم ِرىم َوراِزقى َوخاِلىق الم  ،َوُمكم

 ام نافرمان نيازمند كوچكم گواهى دهم براى نعمت دهنده و آفريننده و روزى ده و اكرام كننده  

 

ِ ِمنم ِعباِدِه، َكما 
ِعْلم اَلِئَكُة، َوُاوُلوا الم  َشِهَد ِلذاِتِه، َوَشِهَدتم َلُه اْلم

 اندبراى خود گواهى داده و فرشتگان و دانشمندان از بندگانش براى او گواهى داده  او چنانچه
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ُه  ،ِبَانه ِتناِن، قاِدٌر َاَزِِلٌّ مم ِ
ساِن، َوالمَكَرِم َواْلم حم ِ

َعِم َواْلم  ال ِالَه ِااله ُهَو، ُذو النِّ

 كه معبودى نيست جز او آن صاحب نعمت و احسان و كرم و بخشش و توانا ازلى

 

، ََسیٌع َبصرٌي، ُمریٌد اكِرٌه،   َمِدیٌّ ُجوٌد َسرم ، َموم ، َحىٌّ َاَحِدیٌّ  عاِِلٌ َاَبِدیٌّ

 داناى جاويدان زنده يگانه موجود هميشگى شنواى بيناى با اراده با كراهت 

 

ِرٌك  فاِت، َوُهَو ََع  ُمدم قُّ هِذِه الصِّ َتحِ
، َيسم َه ىف َصَمِدیٌّ  ِه،ِعزِّ ِصفاِت  ما ُهَو َعَلیم

 كه نيازمند نيست و شايسته اين اوصاف است و او در عين آنكه بى نياز از اين صفات استاى درك كننده 

 

ِة،اكَن  ِعله ِ َوالم
ِعْلم َل ايجاِد الم ِة، َواكَن َعلامًي َقبم ُقوه َرِة َوالم ُقدم َل ُوُجوِد الم ًا َقبم  َقِوی 

 ايجاد علم و علت پيش از پيدايش نيرو و قدرت نيرومند بوده و پيش از

 

حانًا ََع  َلَكَة َوالماَل، َوَِلم َیَزلم ُسبم طانًا ِاذم ال ََمم واِل، َِلم َیَزلم ُسلم َحم  اْلم
ِ
 ََجیع

ته هميشه در همه احوال منزه و بى دانا بوده هنگامى كه نه كشورى بوده و نه مالى او سلطنت و پادشاهى داش 

 نياز بوده
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ِل  َقبم َل الم ِتقال   ىف ُوُجوُدُه َقبم
ِ ِانم
ِد ِمنم َغريم َبعم َد الم زاِل، َوَبقآُئُه َبعم ، َاَزِل اْلم  َوال َزوال 

 هستى او پيش از هر پيشى در ازل ازلها بوده و ماندنش بعد از هر بعدى است بدون تغيير و زوال

 

اِهِر، ال َجوم  باِطِن َوالظه ن  ىِف الم
َتغم ِخِر، ُمسم ِل َواالم َوه ِتِه، ىف َر َغِِنٌّ ىِف اْلم  َقِضیه

 در داوريش نيست نياز است در آغاز و انجام و مستغنى است در نهان و آشكار هيچ ستمى بى 

 

َل ىف َ ىف َوالَمیم ِتِه، َوال ُظْلم دیِرِه، َوال هَمَمََب ِمنم  َمِشیه  ُحُكوَمِتِه، َتقم

 راه گريزى ازگيرى او وجود ندارد، ه يچ انحراف و اعوجاجى در مشيتش نخواهد بود و هيچ ظلمى در اندازو ه

 حكمش

 

ُتُه  َ جا ِمنم َنِقماِتِه، َسَبَقتم َرْحم
َا ِمنم َسَطواِتِه، َوال َمنم جَ

 َغَضَبُه، َوال َملم

برغضبش   ام و غضبش وجود ندارد رحمت اوو پناهگاهى در برابر حمالت و يورشش نيست و وسيله نجاتى از انتق

 پيشى گرفته
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لیِف،  كم ِعَلَل ىِف الته  َوالَيُفوُتُه َاَحٌد ِاذا َطَلَبُه، َازاَح الم

 و هر كه را بخواهد از دستش بدر نرود در تكاليف خود موانع را از پيش پا برداشته 

 

ی ُموِر، َوَسوه َام َن َادآَء اْلم ریِف، َمكه عیِف َوالشه َ الضه فیَق َبْيم وم  الته

 توفيق انجام آنها ميان ناتوان و توانا را يكسان كرده به هر چه دستور داده قدرت انجام آن را داده  و در

 

َل َسبیَل  اَقِة، َوَسهه  والطه
ِ
ع ُوسم َن الم اَعَة ِااله ُدوم ِف الطه مُظوِر، َِلم ُیَكلِّ َ

ِتناِب امْلم  اجم

 كرده جز به مقدار وسع و طاقت قدغن كرده راه اجتنابش را آسان كرده و تكليفى ن و هر چه را

 

حاَنُه ما َمُه، َوَاَعم  ُسبم َْيَ ََكَ ساَنُه،  َابم َظَم ِاحم َلُه، َوَاعم حاَنُه ما َاَجله َنیم َنُه، ُسبم  َشام

اش بلند است منزه باد كه چه اندازه عطايش  و مرتبه آشكار و شأن و بزرگواريش چقدركرم منزه باد او كه

 است بزرگ بخشش و ارجمند و احسان
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َلُه، َبَعَث  َلُه َوَفضم ِهَر َطوم ِصیآَء ِلُیظم َوم َب اْلم َلُه، َوََنَ َ َعدم یآَء ِلُیَبْيِّ ِ
ْنم َ  اْلم

پيمبران را فرستاد تا عدل و دادش را آشكار سازد و اوصياء را به جانشينى آنها منصوب داشت تا كرم و فضلش را 

 ظاهر كند 

 

ِة َس َوَجَعَلنا ِكیآِء،ِمنم ُامه َزم َ اْلم ِفیآِء، َوَاَعم َصم َضِل اْلم ِلیآِء، َوَافم وم َ ِ اْلم
یآِء، َوَخريم ِ

ْنم َ ِد اْلم  یِّ

 است كه( ما را از امت سيد پيمبران و بهترين اولياء و برترين برگزيدگان و واالترين پاكيزگانو )از فضل او 

 

، اَمنه  َ ِه َوآِلِه َوَسْله ُ َعَلیم د  َصلهى اَّلله ِه، ُمَحمه  ا ِبِه َوِِبا َدعانا ِاَلیم

 محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم قرار داد ايمان آورديم به او و به آنچه ما را بدان خواند 

 

آِن الهذی ُقرم ِه الهذیَوِبالم ِصیِّ َ
ِه، َوِبِ

َزَلُه َعَلیم ِه، َانم ٌّ ِاَلیم ِلِه هذا ََعِ َغدیِر، َوَاشاَر ِبَقوم َم الم َبُه ََيم  ََنَ

خدا بر او نازل فرمود و به وصيش كه در روز غدير او را )به جانشينى خود( منصوب فرمود و به  و به قرآنى كه

 «اين على است»گفتارش كه فرمود: 
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تاِر،  ُخم
ُسوِل اْلم َد الره یاَر َبعم َخم َلفآَء اْلم خُ راَر، َوالم بم َ َة اْلم ِئمه َ َهُد َانه اْلم  َوَاشم

 گواهى دهم كه امامان نيكوكار و جانشينان برگزيده پس از پيامبر مختار عبارتند از: اشاره كرد و  و به او

 

 ٌ ُط  ََعِ بم ه َاُخوُه السِّ
ُ
، ُث ٍّ ُن ََعِ َحَسُن بم الِدِه الم ُد َاوم ِِدِ َسیِّ اِر، َوِمنم َبعم  قاِمُع المُكفه

 برادرش سبط ن كننده كافران و پس از او بهترين فرزندانش حسن بن على سپسزبو «على»

 

ٌد،  باِقُر ُمَحمه ه الم
ُ
، ُث ٌّ عاِبُد ََعِ ه الم

ُ
، ُث ُ ُحَسْيم ِ الم ضاِت اَّلله اِبُع ِْلَرم  الته

 امام( عابد على،سپس)حضرت(باقرمحمد،رسول گرامى پيرو آنچه موجب خوشنودى خدا بود حسين، سپس)آن

 

 َ
ُ
ه المكاِظُم ُموىسُث

ُ
َفٌر، ُث اِدُق َجعم ه االصه

ُ
ٌد، ، ُث ىِقُّ ُمَحمه ه الته

ُ
، ُث ٌّ ضا ََعِ  لرِّ

صادق جعفر، سپس )حضرت( كاظم موسى، سپس امام رضا على، سپس تقى )كه نامش( محمد  سپس )امام(

 است،

 

 َ
ُ
قآِئُم ُث َلُف الم خَ ُة الم ُحجه

ه الم
ُ
َحَسُن، ُث . الم َكِریُّ َعسم ِكىُّ الم ه الزه

ُ
، ُث ٌّ ىِقُّ ََعِ َتَظُر النه ُنم ،اْلم ِدیُّ َهم  اْلم

 منتظر مهدى على النقى، سپس زكى عسكرى )حضرت( حسن سپس فرزند خلف او حجت قائم سپس
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ُرَجى الهذی َوری اْلم ِنِه ُرِزَق الم یا، َوِبُیمم نم  ،ِبَبقاِئِه َبِقَیِت الدُّ

 او دنيا باقى مانده و به بركت او خلق روزى خورند آن مايه اميدى كه به بقاى

 

ُجوِد  ُ اًل، َوِبِ طًا َوَعدم َض ِقسم َرم ُ اْلم ََلُ اَّلله مآُء، َوِبِه ََيم ُض َوالسه َرم  ِه َثَبَتِت اْلم

 و به وجود او زمين و آسمان پابرجا مانده و بدست او خداوند زمين را پر از عدل و داد كند  

 

َد  ٌة، َواَبعم مم ُحجه واََلُ َهُد َانه َاقم رًا، َوَاشم مًا َوَجوم ٌة،ما ُمِلَئتم ُظلم َ مم َفرْيم ِتثاََلُ  مم

 از آنكه از ظلم و ستم پر شده باشد و گواهى دهم كه گفتارشان )براى ما( حجت و دليل است  پس

 

َیٌة، جِ
م ُمنم ِتدآَء هِِبِ قم ِ

ٌة، َواْلم ِضیه م الِزَمٌة َمقم هََتُ ُروَضٌة، َوَمَوده م َمفم  َوطاَعهََتُ

دوستيشان الزم و حتمى است و اقتداء كردن به ايشان فرمانبرداريشان واجب و پيرويشان فرض و محبت و  و

 موجب نجات

 

ِم  عَْي، َوُشَفعآُء ََيم َ ِة َاَجم نه جَ ِل الم ِدَیٌة، َوُُهم ساداُت َاهم م ُمرم یِن،َوُمخاَلَفهََتُ  الد 

 جزا قايان همه اهل بهشت، و شفيعان روزو مخالفتشان سبب هالكت است و آنهايند بزرگان و آ 
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ُة  َْي،َوَاِئمه ِضی  َرم ِصیآِء اْلم َوم َضُل اْلم َیقِْي، َوَافم ِض ََعَ الم َرم ِل اْلم  َاهم

 و پيشوايان مردم روى زمين بطور قطع و يقين و هم چنين برترين اوصياء پسنديده ايشانند

 

ُشوَر َحقٌّ  ، َوالنُّ َث َحقٌّ َبعم ، َوالم ِ َحقٌّ
َقْبم ، َوُمسآَئَلَة الم َت َحقٌّ َوم َهُد َانه اْلم  ،َوَاشم

 شدن و زنده است و گواهى دهم كه مرگ حق است و سؤال و جواب در قبر حق است و برانگيخته شدن حق 

 استاز مرگ حق  پس

 

، َة َحقٌّ نه جَ ، َوالم ، َوالمِكتاَب َحقٌّ ساَب َحقٌّ حِ
، َوالم یزاَن َحقٌّ ، َواْلم راَط َحقٌّ  َوالصِّ

 و كتاب )نامه اعمال( حق است و بهشت حق است و صراط حق است و ميزان حق است و حساب حق است 

 

َب فیها، َوَاَن  ٌة الَریم َ اَعَة اِتِ  السه
، َوَانه اَر َحقٌّ َعُث َمنم ىِف َوالنه َ ََيم ُقُبوِر، اَّلله  الم

و دوزخ حق است و براستى قيامت آمدنى است و شكى در آن نيست و حتماً خداوند در ميان گورها مردگان را 

 برانگيزد 
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ُهَم  ُلَك َرجآئى َالل  ُتَك َاَملىَفضم َ ُمَك َوَرْحم َة، ، ال َعَمَل ِل، َوََكَ نه جَ قُّ ِبِه الم َتحِ
 َاسم

 باشم ندارم فضل تو را اميد دارم و كرم و رحمتت آرزوى من است عملى كه بدان سزاوار بهشتخدايا 

 

واَن، ِااله َاّنِّ  َوال طاَعَة ِل ضم ا الرِّ ِجُب ِِبَ َتوم َلَك،َاسم حیَدَك َوَعدم م ََ ُت  َتَقدم   ِاعم

 و نه طاعتى كه بدان مستوجب رضوان گردم جز آنكه من به يگانگى و عدل و داد تو معتقد هستم

 

ِتَك، ِِبِّ َوآِلِه َمنم َاِحبه َك ِبالنه ُت ِاَلیم عم َلَك، َوتََشفه ساَنَك َوَفضم ُت ِاحم یم َتجَ  َوارم

 شفيع گردانم به درگاهت پيغمبر و خاندانش را كه محبوب توأندو به احسان و فضل تو اميدوارم و  

 

ُ ََع  اِْحَْي، َوَصلهى اَّلله َحُم الره مَْي، َوَارم َ ََكم ُم اْلم َ َت َاَكم د  َوآِلِه  َوَانم نا ُمَحمه یِّ بَْي َْنِ یِّ عَْي، الطه َ َاَجم
َن، اِهریم  الطه

اش همگى پاك و پاكيزه درود خدا بر پيامبر ما محمد و آل و تو بزرگوارترين كريمانى و مهربانترين مهربانانى و

 باد
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َة  َل َوال ُقوه لامًي َكثريًا َكثريًا، َوال َحوم َ تَسم َعِلِى َوَسْله ِ الم َعظمِي،ِااله ِباَّلله  الم

 جز به خداى واالى بزرگ و سالم مخصوص او بسيار بسيار و جنبش و نيرويى نيست 

 

ُهمه  َحَم َالل  اِْحَْي، ِاّن  یاَارم ُتَك َيقیِنالره َدعم  ،دیِن  هذا، َوَثباَت  َاوم

 در دينم را نزد تو به وديعت نهادم خدايا اى مهربانترين مهربانان من اين يقينم را )كه عرضه داشتم( و استقامت

 

، َفُر 
ِ
َودآِئع ِظ الم فم َتنا ِبحِ َدع  ، َوَقدم َاَمرم َتوم ُ ُمسم َت َخريم

َت َوَانم ه َوقم ُه ََعَ  ده

 اى پس اى خدا اين امانت را هنگامدارى دستور داده و تو بهترين امانتدارانى و خودت ما را به امانت

 

ىت اِْحَْي  ُحُضوِر َموم َحَم الره ِتَك یا َارم َ  ِبَرْحم

 برگردان به رحمتت اى مهربانترين مهربانانمرگ به من  

 

 ست:دردعاهاى مأثوره امؤلف گوید:كه 

ُهَم  ِت. ِاّنِّ  َالل  َوم َد اْلم َعدیَلِة ِعنم  َاُعوُذ ِبَك ِمَن الم

 خدايا به تو پناه برم از عديله در وقت مرگ
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و عدیله عِنْدَ الْمَوْت یعنى عدول كردن از حقّ به باطل در وقت مردن و آن چنان است كه شيطاان زي د 

تا آزکه او را از ایمان بطرون كند و از ایي  محتضر حاضر شود و وسوسه كند و او را در تشکطك ازدازد 

جهت است كه در دعاها استعاذه از آن شده و جناب فخر المحقّقط  )ره( فرموده كه هر كيه وواهيد از 

آن سالم بمازد استحضار كند اَدِلّه ایمان و اصول ومسه را با اَدِلّه قَاْعِطَّه و صفاى واطر و بسپرد آزيرا بيه 

 حضور موت به او رَدّ فرماید به ای  طریق كه بگوید بعد از عقاید حقّه:حقّ تعالى كه در وقت 

 

ِْحَْي، ِاّن   َحَم الره ُهمه یا َارم ُتَك َيقیِن َالل  َدعم  ،هذا، َوَثباَت دیِن َقدم َاوم

 خدايا اى مهربانترين مهربانان من به تو سپردم يقين خود و استقامت در دينم را

 

َتوم  ُ ُمسم َت َخريم َت َوَانم ه َوقم ُه ََعَ ، َفُرده
ِ
َوداِئع ِظ الم فم َتنا ِبحِ ، َوَقدم َاَمرم ىت َدع   ،ُحُضوِر َموم

 مرگم به من بازگردان. اى پس آن امانت را هنگام دارى دادهو تو بهترين امانتدارانى كه به ما دستور امانت

 

ر معنى آن در واطر استحضا  دعاى شریف عدیله وپس برحسب فرمایش آن ب رگوار ووازدن ای 

أت دعا مأثور است یا از مُنشبراى سالمت جُست  از وار عدیله عِنْدَ الْمَوْت زافع است و امّا اینکه ای 

علطهم السالم عالم متبحّر علماء است وِرّیت صناعت عِلم حدیث و روایت و جامع شَمْلِ اوبار ائمه

ّّ مطرزا حسط  النّورى زَوََّر اللَُّه وبطر و محّدث زاقد بصطر شطخنا األكرم و المحدّث األ عمم مونازا الحا

 نا مَوْجُودٍ فىمرقده فرموده وَاَمَّا دُعآُء اْلعَدیلَةِ الْمَْعرُوفَةِ فَهُوَ مِ ْ مَُؤلَّفاِت بَْعضِ اَهْلِ الْعِلِْم لَطْسَ بِمَاْثُورٍ وَ

هاى بعضى از اهل علم است و از  از زوشتهدعاى عدیله معروف ؛ كُتُبِ حَمَلَِة الْأَحادِیِث َوزُقَّادِها
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است و در كتابهاى حامالن حدیث و زقّادان روایت موجود  معصومط  علطهم السالم روایت زشده

 .زطست


