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 اللهم إنی أمسیت لک عبدا..دعای     

دعای زیر را در  -اید انجام داد؛ هشتماعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر ب

  این شب ها بخوانیم؛

ْصِرُف َعْنَها ُسوءًا 
َ

ْمِلُک لَِنْفِسي َنْفعًا َو اَل َضّرًا َو اَل أ
َ

ْمَسْیُت َلَک َعْبدًا َداِخرًا اَل أ
َ

ُهمَّ ِإِّني أ  اللَّ

 اى آستان بوست كه مالك سود و زيانى نيستم و نتوانم از خود بدى را بگردانم بدان بندهبار خدايا من شام كردم  

 
ِة ِحیَلِتي ِتي َو ِقلَّ ُف َلَک ِبَضْعِف ُقوَّ ْعََتِ

َ
ْشَهُد ِبَذِلَک لََعَ َنْفِسي َو أ

َ
  أ

 کنم مى اعتراف خود بیچارگى و ناتوانى به تو آستان به و دهم مى گواهى خود بر 

 
یَع اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت ِمَن اْْلَْغِفَر َفَصلي  ْز ِِل َما َوَعْدَتِِن َو ََجِ ْنجِ َ

ٍد َو أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ِة ِِف َهِذِه لََعَ ُمحَمَّ
ْیَلِة   اللَّ

و همه مؤمنين و مؤمنات آنچه از آمرزش در اين شب  پس بر محمد )ص( و آل محمد )ع( درود فرست و به من 

 وفا كن وعده فرمودى
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ِعیُف اْلَفِقرُي اْْلَِهنُي  ْسِكنُي اْْلُْسَتِكنُي الضَّ َتِِن َفِإِّني َعْبُدَك اْْلِ َّ َما آََتْ ْم لََعَ ْْتِ
َ

 َو أ

و آنچه بر من مرحمت فرمودى تمام و كمال گردان زيرا كه من بنده مسكين و مستمند و ناتوان و درويش و   

 خوار توام

 
َعْلِِن  ُهمَّ اَل َتجْ اَبِتَک اللَّ ََ اًا ِمْن ِإ ْیَتِِن َو اَل آِِ ََ ْع

َ
َک ِفاََم أ َِ ْحَسا ِ ِِ اِفًًا(  ََ ْوَلْیَتِِن َو اَل )

َ
َك ِفاََم أ ِ

ْْ اِسیًا لِِذ ََ    

 نه و دادى من به آنچه در احسانت از نه و كردى عطا من به آنچه در مگردان كار فراموش يادت از مرا خدايا بار 

 اجابتت از نوميد

 
ْو َرَخاٍء َو ِإْن 

َ
ٍ أ

ْو ِشَّدَّ
َ

اَء أ ْو َضرَّ
َ

اَء )ُكْنُت( أ ْت َعِني ِِف َسرَّ
َ

أ ََ ْب
َ

 أ

 باشم يا در زيان يا سختى يا آسايش نهان در من بر باشد كندى چه اگر و 

 
 

َ
َعاِء أ یُع الدُّ َک ََسِ ََّ ْعَماَء ِإ ََ ْو 

َ
ْو ُبْؤٍس أ

َ
ْو َبًَاٍء أ

َ
 ْو َعاِفَیٍة أ

 تنگى يا در نعمت بدرستى كه تو شنواى دعايى.يا عافيت يا بالء يا در  

 

خوانده در حال  و این دعا را کفعمى از امام زین العابدین علیه السالم روایت کرده که در این شبها مى

 قیام و قعود و رکوع و سجود
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