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 مبعث شب دعای

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم رجب از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است 

 شیخ کفعمى در بلد االمین فرموده که در شب مبعث اين دعا را بخوانند سوم

 

ْهِر  ْیَلِة ِمَن الشَّ ِل( اْْلَْعَظِم ِِف َهِذِه اللَّ جْ ليي )ِبالنَّ جَ
ُلَك ِبالتَّ

َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِّني أ ِم اللَّ ِم َو اْْلُْرَسِل اْْلَُكرَّ   اْْلَُعظَّ

زرگترين تجلى تو در اين شب و اين ماه بزرگ )رجب( و فرستاده ب حق به كنم مى درخواست تو از پروردگارا 

 گرامى

 

ْعََلُ َيا َمْن َيْعََلُ 
َ
ا أ ْنَت ِبِه ِمنَّ

َ
ْن َتْغِفَر َلَنا َما أ

َ
ٍد َو آِلِه َو أ َي لََعَ ُمحَمَّ لي ْن ُُتَ

َ
  َو اَل َنْعََلُ  أ

را كه تو از ما به آنها داناترى اى آنكه تو  گناهانى بيامرزى اينكه و آلش و محمد آل و محمد بر فرستى درود كه 

 دانايى و ما نادانيم

 
ْلَتَها َو ِبَكَراَمِتَك  َساَلِة َفضَّ ُهمَّ َباِرْك َلَنا ِِف َلْیَلِتَنا َهِذِه الَِّتي ِبَشَرِف الري ْجَلْلَتَهااللَّ
َ
 أ

شرف رسالت و به كرم  بواسطه دادى فضيلتش شبها ساير بر كه شبى اين در كن عطا ما به بركت خدا اى 

 خودجاللش بخشيدى
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ِد اللَِّطیِف َو  یي ِريِف َو السَّ ُلَك ِباْْلَْبَعِث الشَّ
َ
ا نَْسأ ْحَلْلَتَها اللَُّهمَّ َفِإنَّ

َ
ِريِف أ   ِر اْلَعِفیِف اْلُعْنُص َو ِبامْْلََلي الشَّ

شرافت و سيد با لطف و مهر و  با مبعث اين به كنيم مى درخواست تو از ما خدايا آوردى در شرافتش مقام به و 

 آن عنصر عفيف

 
َیاِِل َمْقُب  ْیَلِة َو ِِف َساِئِر اللَّ ْعَماَلَنا ِِف َهِذِه اللَّ

َ
َعَل أ ْن َتجْ

َ
ٍد َو آِلِه َو أ َي لََعَ ُمحَمَّ لي ْن ُُتَ

َ
 وَلة  أ

 گردانى مقبول شبها ديگر و شب اين در را ما اعمال و فرستى آلش و محمد بر درود كه 

 
ا ِبحُْسِن اْلَقْوِل َمْسُروَر  َئاِتَنا َمْسُتوَرة  َو ُقُلوََبَ ا َمْغُفوَرة  َو َحَسَناِتَنا َمْشُكوَرة  َو َسیي ْرَزاَقَنا ِمْن َو ُذُُنََبَ

َ
ة  َو أ

 َمْدُروَرة  َلُدْنَك ِباْلُیْسِر 

سازى و دلهاى ما را به  مستور را ما بد اعمال و دهى نيكو پاداش را ما نيك اعمال و گذرى در ما گناهان از و 

 حسن قول )و مژده بهشت( شاد گردانى و روزى ما را از جانب خود به آسانى فراوان كنى

 
ْنَت ِباْْلَْنَظِر ا

َ
َك َتَری َو اَل ُتَری َو أ ُهمَّ ِإنَّ ْجَعىاللَّ   ْْلَلَْعَ َو ِإنَّ ِإَلْیَك الرُّ

د و تو در بلندترين منظرى و بازگشت همه و پايان دي نخواهد را تو هيچكس و بينى مى را ما همه تو خدا اى 

 تمام بسوى توست

 



 مبعث شب دعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

3 www.ahlolbait.com 

 

َْیا َو ِإنَّ َلَك اْْلِخَرَة َو اْْلُوَل    َو اْْلُْنَتَهى َو ِإنَّ َلَك اْْلََماَت َو امْْلَ

 توست از آخرت و دنيا و زندگى و مرگ و 

 
ِتَي َما َعْنُه َتْنَهى

ْ
ْن َنأ

َ
ْن َنِذلَّ َو َنْخَزی َو أ

َ
ا َنُعوُذ ِبَك أ ُهمَّ ِإنَّ   اللَّ

 آريم بجاى اى كرده نهى كه را چيزى آنكه از و خوارى و ذلت از بريم مى پناه تو به ما خدا اى 

 
َة  نَّ ُلَك اْلجَ

َ
ا نَْسأ ُهمَّ ِإنَّ ِعْذَنا ِمْنَها ِبُقْدَرِتَك اللَّ

َ
اِر َفأ ِتَك َو نَْسَتِعیُذ ِبَك ِمَن النَّ   ِبَرْْحَ

 را ما پس جوييم مى پناه دوزخ آتش از تو كرم به و كنيم مى بهشت درخواست تو از لطفت و رحمت از ما خدا اى 

 بخش پناه قدرتت به

 
ُلَك ِمَن اْلحُوِر اْلِعنِي َفاْرُزْقَنا ِبِعزَّ 

َ
  ِتَك َو نَْسأ

 كنيم به عزتت نصيب ما گردان مى العين حور درخواست تو از و 

 
اِب آَجاِلَنا ْعَماِلَنا ِعْنَد اْقِِتَ

َ
ْحَسَن أ

َ
َنا َو أ ْرَزاِقَنا ِعْنَد ِكََبِ ِسني

َ
ْوَسَع أ

َ
 َو اْجَعْل أ

 گردان نيكو را ما اعمال عمر آخر در و ده قرار ما پيرى هنگام را وسيعتر روزى و 
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ْعَماَرَناَو 
َ
ِظي ِعْنَدَك َو ُيْزلُِف َلَدْيَك أ

ُب ِإَلْیَك َو ُيحْ ِطْل ِِف َطاَعِتَك َو َما ُيَقري
َ
 أ

 گرداند مقرب و مند بهره و كند نزديك تو به را ما آنچه در كن دراز را ما عمر و طاعتت در 

 
ُموِرَنا َمْعِرَفَتَنا َو اَل 

ُ
ْحَواِلَنا َو أ

َ
 أ
ِ
یع ْحِسْن ِِف ََجِ

َ
َحٍد ِمْن َخْلِقَك َفَیُم ََّ َعَلْیَناَو أ

َ
  َتِكْلَنا ِإَل أ

 گذارد منت ما بر تا وامگذار خلقت از يك هيچ به و فرما عطا كامل معرفت كار هر و حال هر در را ما و 

 
ْنَیا َو اْْلِخَرِة  َنا لِلدُّ ِ َحَواِئجِ

ِمیع ْل َعَلْیَنا ِبجَ  َو َتَفضَّ

 برآور را ما آخرت و دنيا حوايج تام كرم و فضل به و 

 
 
َ
ْنُفِسَنا َيا أ ْلَناَك ِْلَ

َ
 َما َسأ

ِ
یع  ِإْخَواِنَنا اْْلُْؤِمِننَي ِِف ََجِ

ِ
یع اِئَنا َو ََجِ

َْبَ
َ
 ِبآَباِئَنا َو أ

ْ
نَي َو اْبَدأ اِْحِ   ْرَحَم الرَّ

 مهربانترين اى كن عطا ما ايمانى برادران و فرزندان و پدران به اول نموديم درخواست تو از خود بر ما را آنچه و 

 عالم مهربانان

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لي ْن ُُتَ
َ
َك اْلَعِظمِي َو ُمْلِكَك اْلَقِدمِي أ ُلَك ِباْْسِ

َ
ا نَْسأ ُهمَّ ِإنَّ  اللَّ

 آلش و( ص) محمد بر فرستى درود ابديت سلطنت و اعظمت اسم حق به كنيم مى درخواست تو از ما خدايا 
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ُه اَل َيْغِفُر اْلَعِظمَي ِإالَّ اْلَعِظمُي َو  ْنَب اْلَعِظمَي ِإنَّ ْن َتْغِفَر َلَنا الذَّ
َ
  أ

 بخشد نمى كسى بزرگ جز را ما بزرگ گناه كه ببخشى را ما بزرگ گناه و 

 
ْْكَ 
َ
ْشُهِر اْلحُُرِم أ

َ
ُل أ وَّ

َ
ْمَتَنا ِبِه أ ْْكَ

َ
ُم الَِّذي أ ُهمَّ َو َهَذا َرَجٌب اْْلَُكرَّ َمِم اللَّ   ْمَتَنا ِبِه ِمْن َبنْيِ اْْلُ

ماه رجب گرامى است كه تو به ما كرامت فرمودى و نخستين ماه حرام است كه ميان امتها به ما  اين و خدا اى 

 از كرمت عطا كردى

 
وِد َو اْلَكَرِم    َفَلَك اْلحَْمُد َيا َذا اْلجُ

 كرم و جود صاحب اى كنم مى سپاس را تو پس 

 

ُلَك 
َ
ْسأ
َ
َك َفَل  َفأ ِم الَِّذي َخَلْقَتُه َفاْسَتَقرَّ ِِف ِظلي ْعَظِم اْْلََجلي اْْلَْْكَ َك اْْلَْعَظِم اْْلَْعَظِم اْْلَ  ِبِه َو ِباْْسِ

َك  ُرُج ِمْنَك ِإَل َغْْيِ   َيخْ

 او تو كه ترت گرامى و بزرگتر و اعظمت اعظم اعظم اسم حق به و ماه اين حرمت به كنم مى درخواست تو از پس 

 بسوى غير تو بيرون نگرديد تو از و يافت آرام و قرار تو سايه در و كردى خلق را
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َعَلَنا ِمَن اْلَعاِمِلنَي ِفیِه ِبَطاَعِتَك َو ا ْن َتجْ
َ
اِهِريَن َو أ ِتِه الطَّ ْهِل ََبْ

َ
ٍد َو أ َي لََعَ ُمحَمَّ لي ْن ُُتَ

َ
ْْلِمِلنَي ِفیِه أ

  ِلَشَفاَعِتَك 

آنان كه در اين ماه به  از هم را ما اينكه و او پاك بيت اهل و محمد بر فرستى درود كه كنم مى درخواست 

 طاعتت پرداختند و چشم اميد به شفاعتت دارند قرار دهى

 
ِبیِل َو اْجَعْل َمِقیَلَنا ِعْنَدَك َخْْيَ َمِقیٍل  ُهمَّ اْهِدَنا ِإَل َسَواِء السَّ   اللَّ

 ده قرار آرامگاه بهترين خود نزد را ما آرامگاه و فرما هدايت راست راه به را ما خدا اى 

 
َك َحْسُبَنا َو ِنْعَم اْلَوِكیُل    ِِف ِظلٍّ َظِلیٍل َو ُمْلٍك َجِزيٍل َفِإنَّ

 مايى نگهبان و وكيل بهترين و هستى كافى را ما تو كه آخرتت عظمت با ملك و رحمتت ابدى سايه در 

 

ُهمَّ اْقِلْبَنا ُمْفِلِحنَي  نَي اللَّ اِْحِ ْرَحَم الرَّ
َ
ِتَك َيا أ نَي َغْْيَ َمْغُضوٍب َعَلْیَنا َو اَل َضالينَي ِبَرْْحَ حِ ِ

  ُمْنج

 اى پايانت بى رحمت حق به گمراهان و شدگان غضب از نه گردان عالم رستگاران و فالح اهل از را ما خدايا 

 عالم مهربانان مهربانترين
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ُلَك ِبَعَزا
َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِّني أ ٍ اللَّ

ْ
َلَمَة ِمْن ُكلي ِإث ِتَك السَّ اِجِب َرْْحَ َ   ِئِم َمْغِفَرِتَك َو ِبِ

 واجب خويش بر كه رحمتت به و كردى فرض خود بر كه مغفرتت حق به كنم مى درخواست تو از خدايا 

 بدار سالم گناه هر از مرا كه گردانيدى

 
اِر َو اْلَغِنیَمَة ِمْن ُكلي ِبرٍّ َو اْلَفْوَز  اَة ِمَن النَّ جَ

ِة َو النَّ نَّ  ِباْلجَ

 به بهشتت كامياب گردان و از دوزخم نجات بخش و ساز مند بهره نيك كار هر به و 

 
اِلُبوَن َو َطَل  ْلُتَك َو َطَلَب ِإَلْیَك الطَّ

َ
اِئُلوَن َو َسأ َلَك السَّ

َ
اُعوَن َو َدَعْوُتَك َو َسأ ُهمَّ َدَعاَك الدَّ   ْبُت ِإَلْیَك اللَّ

ودرخواست كردم و مانند ت از كنندگان درخواست ديگر چون و خواندم را تو دعا اهل همه چون هم من خدا اى 

 مندان از تو حاجت طلبيدم ساير حاجت

 

َعاِء  ْغَبِة ِِف الدُّ َجاُء َو ِإَلْیَك ُمْنَتَهى الرَّ َقُة َو الرَّ ْنَت الثي
َ
ُهمَّ أ  اللَّ

 توست درگاه به تضرع و دعا در عالم آرزوى و رغبت منتهاى و خلق اميد و اطمينان مايه تويى خدايا 
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ِصیحََة ِِف َصْد  وَر ِِف َبَصِري َو النَّ ٍد َو آِلِه َو اْجَعِل اْلَیِقنَي ِِف َقْلِِب َو النُّ ُهمَّ َفَصلي لََعَ ُمحَمَّ   ِرياللَّ

 كن كرامت صفا و صدق را ام سينه و نور را ام ديده و يقين را قلبم و آلش و محمد بر فرست درود پس خدايا 

 
ُظوٍر  ُنوٍن َو اَل َمحْ َهاِر لََعَ ِلَساِِّن َو ِرْزقا  َواِسعا  َغْْيَ ََمْ ْیِل َو النَّ َك ِباللَّ  َو ِذْْكَ

 ده روزى مرا تو پس خلق منت بى و خطر بى وسيع رزق و ساز جارى من زبان بر روز و شب را ذكرت و 

 
ْرَحَم َفاْرُزْقِِن َو َباِرْك 

َ
ِتَك َيا أ ِِل ِفَمَي َرَزْقَتِِن َو اْجَعْل ِغَناَي ِِف َنْفِسي َو َرْغَبِتي ِفَمَي ِعْنَدَك ِبَرْْحَ

نَي  اِْحِ   الرَّ

 حق به گردان مشتاق توست نزد آنچه به و خلق از مستغنى را ذاتم و بخش بركت كردى روزيم چه هر در و 

 .عالم مهربانان مهربانترين اى رحمتت

 

 به سجده برو و بگوپس 

َقَنا لَِطاَعِتِه ُشْكرا  ُشْكرا  
ِه َو َوفَّ اَلََيِ َنا ِِبِ

ِ الَِّذي َهَداَنا ِْلَْعِرَفِتِه َو َخصَّ  اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 موفق طاعتش به و گردانيد مخصوص محبتش و دوستى به و كرد هدايت معرفتش به را ما كه را خداى ستايش 

 شكر را خدا داشت
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  صد مرتبه

 پس سر از سجده بردار و بگو

 
ِتي َو َساَدِت  ِئمَّ

َ
ْهُت ِإَلْیَك ِبأ جَّ َلِتي َو ََتَ

َ
ْسأ ُهمَّ ِإِّني َقَصْدُتَك ِبحَاَجِتي َو اْعَتَمْدُت َعَلْیَك ِِبَ   ياللَّ

 به يند بزرگان و پيشوايان بوسيله و يافتم اعتماد تو به درخواستم انجام بر و آوردم تو درگاه به را حاجتم خدايا 

 آوردم روى تو

 
َة ِِف ُزْم  نَّ ْدِخْلَنا اْلجَ

َ
ْ َو أ ْوِرْدَنا َمْوِرَدُُهْ َو اْرُزْقَنا ُمَراَفَقهََتُ

َ
ِهْم َو أ ُهمَّ اْنَفْعَنا ِبحُبي ْرَحَم اللَّ

َ
ِتَك َيا أ ْ ِبَرْْحَ ِ ِِ َر

نَي  اِْحِ   الرَّ

آن  زمره در و كن ما نصيب را رفاقتشان و ده جاى آنان منزلگاه در و گردان سودمند آنها دوستى به را ما خدايا 

 بزرگواران ما را به بهشت داخل ساز و به حق رحمتت اى مهربانترين مهربانان عالم.

 

  و اين دعا را سید براى روز مبعث ذکر کرده


