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 جمعه روز در( ع)زمان امام برای دعا

 

زیارت های امام زمان علیه السالم را بیان می  در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛

که شیخ در دعای امام زمان علیه السالم را در روز جمعه: مؤلف گوید می خوانیمکنیم و در اینجا 

مصباح این دعا را در اعمال روز جمعه از حضرت امام رضا علیه السالم نقل کرده و ما نیز این دعا را 

نماییم فرموده روایت کرده یونس بن عبد الرحمن  بنحوى که شیخ از آن حضرت نقل کرده نقل مى

فرمودند به دعا کردن از براى حضرت صاحب االمر علیه  السالم امر مىکه حضرت امام رضا علیه 

 السالم به این دعا

 
اِطِق ِبِح  ِ َعْنَك النَّ

ِتَك لََعَ َخْلِقَك َو ِلَساِنَك اْْلَُعِّبِّ َك َو َخِلیَفِتَك َو ُحجَّ ُهمَّ اْدَفْع َعْن َوِلیِّ   ْكَمِتَك اللَّ

و زبانت كه از تو به سخن  خود و خليفه خويش و حجت بر خلق عالمت اى پروردگار تو هر بال را دفع كن از ولى 

 آيد و به حكمت بالغه تو گويا باشد

 
اِح امْْلَُاِهِد اْلَعاِئِذ ِبَك اْلَعاِبِد ِعْنَدَك  اِظَرِة ِبِإْذِنَك َو َشاِهِدَك لََعَ ِعَباِدَك اْلَجْحجَ   َو َعْیِنَك النَّ

گرد و گواه بندگان تو و بزرگترين مجاهدان در راه تو و پناه آرنده به حضرتت ن و چشم بيناى تو كه به امر تو مى 

 و بندگى حضور حضرتت كند
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ْرَت  َت َو َصوَّ
ْ
نَْشأ
َ
َت َو أ

ْ
 َما َخَلْقَت َو َبَرأ

ِ
یع ِعْذُه ِمْن َشرِّ مَجِ

َ
  َو أ

 كنو او را اى خدا از شر جميع مخلوقاتت كه انشاء و ايجاد فرمودى در پناه خود حفظ  

 

اِلِه َو ِمْن َفْوِقِه َو ِمْن َتحِْتِه  یِنِه َو َعْن ِِشَ   َو اْحَفْظُه ِمْن َبْْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن ََيِ

 و از شرور پيش رو و پشت سر و طرف راست و چپ و از فوق و تحت از همه آنها او را حفظ كن 

 
یُع َمْن َحِفْظَتُه  ْفِظَك الَِّذي اَل ََيِ َتَك َو َدَعاِئَم ِديِنَك ِبحِ ِئمَّ

َ
  ِبِه َو اْحَفْظ ِفیِه َرُسوَلَك َو آَباَءُه أ

كه هر كس را تو حفظ كنى مصون از هر فساد و نابودى است و نيز به وجود مبارك او پيغمبر اكرمت و پدران او  

 ائمه هدى را كه اركان دين تو هستند همه را حفظ فرما

 
َك الَِّذي اَل ُيْقَهُر َو اْجَعْلُه ِِف َوِديَعِت  َفُر َو ِِف َمْنِعَك َو ِعزِّ  َك الَِّتي اَل َتِضیُع َو ِِف ِجَواِرَك الَِّذي اَل ُيخْ

و او را قرار ده در مخزن ودايع خود كه هرگز ضايع در جوار تو نخواهد شد و در آن محيط قوت و عزتت كه  

 گردد هرگز كس مقهور نمى

 

 



  مجعه روز در( ع)زمان امام برای دعا                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
 

 

3 www.ahlolbait.com 
 
 

 

َماِنَك اْلَو 
َ
َذُل َمْن آَمْنَتُه ِبِه َو اْجَعْلُه ِِف َكَنِفَك الَِّذي اَل ُيَراُم َمْن ََكَن ِفیِه َو آِمْنُه ِبأ   ِثیِق الَِّذي اَل ُيخْ

و او را در پناهگاه محكم و استوار خود ايمن بدار كه هر كس آنجا درآيد در امان از هر خذالن است و او را در  

 آرام و ناشاد نگردد بىكنف حمايت خود بدار كه هر كس در آنجاست 

 
اَلِئَكِتَك  ْرِدْفُه ِِبَ

َ
ِتَك َو أ ِه ِبُقوَّ ْنِدَك اْلَغالِِب َو َقوِّ ْْدُ ِبجُ يِّ

َ
ْصِرَك اْلَعِزيِز َو أ ْرُه ِِبَ   َو اْْنُ

و او را به نصرت با عزت خود منصور دار و به سپاه غالب و قاهر خويش مؤيد فرما و به قوت و نيروى )نامتناهى(  

 وى و نيرومند گردان و فرشتگانت را با او همراه سازخود ق

 
ُه ِباْْلاََلِئَكِة َحّفا   ِصیَنَة َو ُحفَّ ْلِبْسُه ِدْرَعَك اْلحَ

َ
 َو َواِل َمْن َوااَلُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو أ

د و دوستانش را دوست دار و دشمنانش را دشمن دار و جوشن حفظ خود را بر او بپوشان و گرداگرد وجو 

 مباركش فرشتگان را براى محافظت بدار

 
ْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل 

َ
ْوَر َو أ ِمْت ِبِه اْلجَ

َ
ْدَع َو اْرُتْق ِبِه اْلَفْتَق َو أ ُهمَّ اْشَعْب ِبِه الصَّ   اللَّ

هاى خلق را مسدود ساز و جور و ظلم را  پروردگارا تفرقه و پريشانيهاى خلق را بوجود او جمع گردان و رخنه 

 نابود و حكومت عدل و عدالت كامل را بوجود حضرتش در جهان ظاهر ساز
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ْعِب  ْرُه ِبالرُّ ْصِر َو اْْنُ ْْدُ ِبالنَّ يِّ
َ
ْن ِبُطوِل َبَقاِئِه اْْلَْرَض َو أ   َو َزيِّ

و اهل زمين را بطول بقاى او زينت و كمال بخش و بيارى خود آن حضرت را مؤيد فرما و به رعب و ترس  

 او او را منصور بر دشمنان سازدشمنان از 

 

ُه  ْر َمْن َغشَّ َب َلُه َو َدمِّ   َو َقوِّ َناِصِريِه َو اْخُذْل َخاِذِلیِه َو َدْمِدْم َمْن َْنَ

ياوران او را قوى و نيرومند و آنانكه ترك يارى او كنند آنها را مخذول و مغلوب سازو آنانكه بدشمنى او قيام  

 با او مكر و دغل ورزند نابود سازكنند هالك گردان و كسانى كه 

 

( َو َدَعاِئَمُه    َو اْقُتْل ِبِه َجَباِبَرَة اْلُكْفِر َو َعَمَْدُ )ُعُمَْدُ

 و ستمگران اهل كفر و سركشان و رؤساى آنها را به شمشير آن حضرت بخاك هالك انداز 

 
ی اَلَلِة َو َشاِرَعَة اْلِبَدِع َو ُُمِ َيَة اْلَباِطِل َو اْقِصْم ِبِه ُرُءوَس الضَّ ِة َو ُمَقوِّ نَّ   َتَة السُّ

و پشت رؤساى ضاللت را بواسطه او بشكن و كسانى كه وضع بدعت و محو سنت الهى كنند و باطل را قوى  

 سازند در هم شكن
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یَع اْْلُْلِحِديَن ِِف َمَشاِرِق اْْلَ  ِبْر ِبِه اْلَكاِفِريَن َو مَجِ
َ
اِريَن َو أ بَّ اَو َذلِّْل ِبِه اْلجَ  ْرِض َو َمَغاِرِِبَ

دين را از تمام روى زمين از مشرق و  و بوجود آن بزرگوار جباران ظالم را ذليل گردان و كافران و ملحدان بى 

 غربم

 
ْم آَثارا   ارا  َو اَل ُتْبِقَي ََلُ ْ َديَّ َها َو َبحِْرَها َو َسْهِلَها َو َجَبِلَها َحَّتَّ اَل َتَدَع ِمهْْنُ  َو ََبِّ

 بحر و صحرا و كوه ريشه كن ساز كه ديگر ديارى از كافران و اثرى از آثار ملحدان در جهان باقى نگذارىو بر و  

 

ِعزَّ ِبِه اْْلُْؤِمِنَْي 
َ
ْ ِعَباَدَك َو أ ْ ِباَلَدَك َو اْشِف ِمهْْنُ ْر ِمهْْنُ ُهمَّ َطهِّ   اللَّ

از هالك آنها شاد گردان و اهل ايمان را به پروردگارا ديار خود را پاك از آن پليدان ساز و دلهاى بندگانت را  

 وجودش عزت بخش

 
َل ِمْن  ْد ِبِه َما اْمَتحَى ِمْن ِديِنَك َو ُبدِّ َْي َو َجدِّ ِبیِّ ْحِي ِبِه ُسَنَن اْْلُْرَسِلَْي َو َداِرَس ُحْْكِ النَّ

َ
   ُحْكِمَك َو أ

 طه او زنده ابد سازو سنن و احكام رسوالن الهى و پيغمبران خدا را كه مندرس شده بواس 
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يحا  اَل ِعَوَج ِفیِه َو اَل ِبْدَعَة َمَعُه  ضا  َصحِ  َيَدْيِه َجِديدا  َغّضا  َمحْ
  َحَّتَّ ُتِعیَد ِديَنَك ِبِه َو لََعَ

اند به وجودش از نو بنياد كن تا  و آنچه از كاخ دين و حكم شرع تو را كه ويران ساخته و تغيير و تبديل داده 

 آنكه بواسطه او و به دست او شرعى جديد و آيينى كامال تازه كه با آن هيچ ناراستى و بدعت نباشد براى امت باز 

 آيد

 
ْوِر   ُتِنرَي ِبَعْدلِِه ُظََلَ اْلجَ

ُهوَل اْلَعْدِل َو َحَّتَّ   َو ُتْطِفَئ ِبِه ِنرَياَن اْلُكْفِر َو ُُتِضَح ِبِه َمَعاِقَد اْلحَقِّ َو َمجْ

و تا آنكه به عدل او بنيان ظلم و جور را نابود سازى و آتش كفر را به كلى خاموش گردانى و عهد و پيمان حق  

 را آشكار و اساس عدل كه مجهول گرديده مبين و معلوم سازى

 

َلْصَتُه ِلَنْفِسَك َو اْصَطَفْیَتُه لََعَ َغْیِبَك َفِإنَّ    ُه َعْبُدَك الَِّذي اْسَتخْ

اى و براى غيبت خويش  زيرا آن حضرت آن بنده با خلوص توست كه او را كامال خالص براى خود گردانيده 

 اى برگزيده

 
َتُه ِمَن اْلُعُیوِب َو َطهَّ 

ْ
أ ُُنِب َو َبرَّ َنِس َو َعَصْمَتُه ِمَن الذُّ ْمَتُه ِمَن الدَّ ْجِس َو َسلَّ   ْرَتُه ِمَن الرِّ

و او را مقام عصمت از گناه و مبرا از هر نقص و عيب و پاك و منزه از هر رجس و پليدى و سالم و پاكيزگى از  

 هر ناپاكى عطا فرمودى
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امَّ  َم ُحُلوِل الطَّ َم اْلِقَیاَمِة َو ََيْ ا نَْشَهُد َلُه ََيْ ُهمَّ َفِإنَّ ََت ُحوبا  اللَّ
َ
ُه ََلْ ُيْذِنْب َذْنبا  َو اَل أ نَّ

َ
 ِة أ

دهيم در روز قيامت و روز ورود حادثه بزرگ محشر كه او هيچ گناهى ابدا  پروردگارا پس ما بر او گواهى مى 

 نكرده و جرمى هرگز اتيان ننموده

 
ْع َلَك َطاَعة   یِّ  َو ََلْ َيْرَتِكْب َمْعِصَیة  َو ََلْ َُيَ

 يچ معصيتى نشده و هيچ از طاعتت را ابدا ضايع نداشتهو مرتكب ه 

 

ْ َلَك َشِريَعة   ْل َلَك َفِرََية  َو ََلْ ُيَغريِّ دِّ ِتْك َلَك ُحْرَمة  َو ََلْ ُُيَ  َو ََلْ ََيْ

 اى را از فرايضت مبدل نساخته و حكمى ازشريعتت را تغيير نداده  و هيچ از حرمتت را هتك ننموده و ابدا فريضه 

 است

 
ِكُي  ِضيُّ الزَّ ِقيُّ الرَّ ِقيُّ النَّ اِهُر التَّ ُه اَْلَاِدي اْْلُْهَتِدي الطَّ نَّ

َ
  َو أ

 و اوست البته امام هادى خلق رهبر پاك سيرت با تقواى پاكيزه صفات پسنديده آراسته به هر كمال 
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ِه َو  ِ
َّيَّ ْهِلِه َو َوَلِْدِ َو ُذرِّ

َ
ْعِطِه ِِف َنْفِسِه َو أ

َ
ُهمَّ أ ِتِه اللَّ  َرِعیَّ

ِ
یع ِتِه َو مَجِ مَّ

ُ
  أ

 پروردگارا تو به خود آن حضرت و اهل بيتش و فرزند و ذريه و امت و جميع رعيتش عطايى مرحمت فرما 

 
َها َقِرُِيَها َو َبِعیِدَها َو  َمُع َلُه ُمْلَك اْْلَْمَلَكاِت ُكلِّ  يِزَها َو َذِلیِلَها َعِز َما ُتِقرُّ ِبِه َعْیَنُه َو تَُسرُّ ِبِه َنْفَسُه َو َتجْ

اش روشن و روانش شاد و مسرور شود و كشور تمام مملكت داران عالم از قريب و بعيد آنها و  كه به آن عطا ديده 

 عزيز و ذليلشان همه را به او عطا فرما

 
( ُكلَّ  ِه )لََعَ ُكلِّ  ُحْْكٍ َو َيْغِلَب )َتْغِلَب( ِبحَقِّ

ِرَي ُحْكَمُه لََعَ ُكلِّ   َباِطٍل  َحَّتَّ ُتجْ

 تا آنجا كه حكمش بر هر حاكمى نافذ و حق او را بر هر باطلى غالب گردان 

 

ِريَقَة اْلُوْسَطى َة اْلُعْظَمى َو الطَّ َجَّ ا لََعَ َيَدْيِه ِمْنَهاَج اَْلَُدی َو امْْلَ ُهمَّ اْسُلْك ِِبَ   اللَّ

 رع عظيم الشأن و طريقت عدل و درستىپروردگارا تو ما را بر دست مبارك او به راه هدايت برو به طريق ش 
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ْتَنا لََعَ ُمَشاَيَعِتِه  َنا لََعَ َطاَعِتِه َو َثبِّ اِِل َو َقوِّ ا التَّ   الَِّتي َيْرِجُع ِإَلْیَها اْلَغاِِل َو َيْلحَُق ِِبَ

فرما و بر كه هر غالى و هر تالى بايد به آن طريق باز گردد رهبرى فرما و ما را بر طاعت آن حضرت قوت عطا  

 پيرويش ثابت قدم بدار

 
الِِبَْي  اِبِريَن َمَعُه الطَّ ْمِرِه الصَّ

َ
اِمَْي ِبأ َتاَبَعِتِه َو اْجَعْلَنا ِِف ِحْزِبِه اْلَقوَّ َناَصحَِتِه َو اْمُنْن َعَلْیَنا ِِبُ   ِرَضاَك ِِبُ

ال قيام كنند و با او شكيبا و و بر نعمت متابعتش بر ما منت گذار و ما را از سپاه آن حضرت كه به فرمانش كام 

 صابرند و در يارى و مددكارى او صرف رضا و خشنودى تو را طالبند قرار ده

 
َيِة ُسْلَطاِنِه  ْعَواِنِه َو ُمَقوِّ

َ
اِرِه َو أ ْْنَ

َ
َم اْلِقَیاَمِة ِِف أ   َحَّتَّ َتحُْشَرَنا ََيْ

 ت سلطنتش محشور سازىتا آنكه ما را در روز قيامت در صف ياران و مددكاران او و تقوي 

 
َعٍة َحَّتَّ اَل َنْعَتِمَد ِبِه َغ  ُهمَّ َو اْجَعْل َذِلَك َلَنا َخاِلصا  ِمْن ُكلِّ َشكٍّ َو ُشْبَهٍة َو ِرَياٍء َو ُُسْ َك اللَّ   رْيَ

او پروردگارا اين )درخواست و دعا را( براى ما خالص از هر گونه شك و ريب و ريا و دو رنگى قرار ده تا آنكه بر  

 ما به غير تو اعتماد نكنيم
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ِة َمَعُه  نَّ َعَلَنا ِِف اْلجَ ُه َو َتجْ َنا َمحَلَّ لَّ  ُتحِ
  َو اَل َنْطُلَب ِبِه ِإالَّ َوْجَهَك َو َحَّتَّ

 و جز لقاى تو را طالب و مشتاق نباشيم و تا آنكه ما را به مقام او وارد كنى و در بهشت رضوان با او قرارگاه دهى 

 
ِعْذَنا 

َ
َك َو أ َر َوِلیِّ ْن َتْنَتِصُر ِبِه لِِديِنَك َو ُتِعزُّ ِبِه َْنْ ِة َو اْجَعْلَنا ُِمَّ َمِة َو اْلَكَسِل َو اْلَفْْتَ

ْ
أ   ِمَن السَّ

بريم و ما را از كسانى كه براى  ميلى و كسالت و سستى در طاعت به تو پناه مى و اى خدا ما از خستگى و بى 

 و موفق به اعزاز ولى و حجتت گردانى مقرر فرما احياء دين خود از او نصرت خواهى

 
َنا َعَلْیَك يَِسرٌي َو ُهَو َعَلْیَنا َكِثرٌي  ا َغرْيَ َنا َفِإنَّ اْسِتْبَداَلَك ِِبَ ا َغرْيَ  َو اَل تَْسَتْبِدْل ِِبَ

 )گران( است و ما را به غير ما مبدل مگردان كه البته اين تبديل ما به غير بر تو آسان است اما براى ما بسيار 

 
ْم  ْم َو ِزْد ِِف آَجاَِلِ ْغُهْم آَماََلُ ِة ِمْن َبْعِْدِ َو َبلِّ ِئمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُواَلِة َعْهِْدِ َو اْْلَ   اللَّ

پروردگارادرود و رحمت فرست بر واليان عهد او و پيشوايان بعد او و آن بزرگواران را به آمال و آرزوهاى بلندشان  

 شان بيفزانايل ساز و بر عمر
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ْت َدَعاِئَمُهْم  ْمِرَك ََلُْم َو َثبِّ
َ
ْ ِمْن أ ْسَنْدَت ِإَلهْْيِ

َ
ْم ََلُْم َما أ َرُُهْ َو ََتِّ ِعزَّ َْنْ

َ
  َو أ

و نصرت با عزت بآنها عطا فرما و آنچه بآن پيشوايان الهى از امر دين خود مربوط بآنان فرمودى در حقشان به  

 ا را ثبات و دوام بخشحد كمال رسان و اساس و اركان آنه

 

ارا   ْْنَ
َ
ْعَوانا  َو لََعَ ِديِنَك أ

َ
ْم أ  َو اْجَعْلَنا ََلُ

 و ما را از ياران آنها و از انصار دين خود قرار ده 

 
ْمِرَك َو 

َ
ِحیِدَك َو َدَعاِئُم ِديِنَك َو ُواَلُة أ ْرََكُن َُتْ

َ
اُن ِعْلِمَك َو أ ْ َمَعاِدُن َكِلَماِتَك َو ُخزَّ ُ َخاِلَصُتَك َفِإهَّنَّ

  ِمْن ِعَباِدَك 

كه البته آن بزرگواران معدن كلمات روحانى و گنجينه علم و اركان توحيد و معرفت و استنهاى دين تو و  

 صاحب اختياران امر شرع تواند و از بندگان خاص و خالص تو

 
ْوِلَیاِئَك َو َصْف 

َ
ْوِلَیاُؤَك َو َساَلِئُل أ

َ
َك َو َصْفَوُتَك ِمْن َخْلِقَك َو أ یِّ ْواَلِد ََنِ

َ
  َوُة أ

 و برگزيده از خلق تو و دوستان خاص و فرزندان محبان خاص و برگزيده اوالد پيغمبر تواند 
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ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّللَّ ْ َو َرْْحَ اَلُم )َعَلْیِه َو( َعَلهْْيِ   َو السَّ

 .و سالم و تحيت و رحمت خدا بر او و بر پدران بزرگوارش باد 


