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 مکنون و فضیلت آندعای     

 از هر نماز خوانده می شود؛ هفدهم: ابن بابويه، و شیخ طوسى و غیر ايشان، به تعقیبات مشترک که بعد

مايل است از دنیا بیرون رود  اند: هرکه روايت کرده سندهاى معتبر از حضرت امیر مؤمنان علیه السّالم 

شود، و در قیامت هیچ  طاليى که از ناخالصى پاک مى  شده باشد همچون  که از گناهان پاک  درحالى

 پروردگار را بخواند، و آن« نسبت»گانه  پنج  دادخواهى نکند، پس از نمازهاى کس از او بازخواست

بگشايد، و اين دعا را   ه احد است، آنگاه دستها را به جانب آسمانخواندن دوازده مرتبه قل هو اللّ

خدا صلى اللّه علیه و آله به من تعلیم داد،  بخواند، سپس فرمود: اين از رازهاى مکنون است، که رسول

 :السّالم بیاموزم، و دعا اين است و فرمود به حسن و حسین علیهما

 

ْهِر اْْلُباَرِك َالّلُهمَّ ِاّّن َاْسَئُلَك ِباْسِ   َك اْْلَْكُنوِن اْْلَْخُزوِن الّطاِهِر الطُّ

 خواهم به نامت، آن نام پوشيده محفوظ، و پاك و پاكيزه، و پربركت، خدايا از تو مى 

 

ساری ُُ َك اْلَعظمِي َوُسْلطاِنَك اْلَقدمِي يا واِهَب اْلَعطايا يا ُمْطِلَق ااْل  َوَاْسَئُلَك ِباْسِ

 ات، اى بخشنده عطاها، اى آزاد كننده اسيران، م به نام بزرگت، و سلطنت ديرينه خواه و از تو مى 

 

ٍد َوُفكَّ َرَقَبىت ِمَن الّناِر  ٍد َوآِل ُمحَمَّ قاِب ِمَن الّناِر َصلِّ لََع ُمحَمَّ  يا َفّكاَك الرِّ

 ايى دهى،از آتش، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و مرا از آتش ره  بخش بندگان اى رهايى 
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َلُه َفالحا   َة ساِْلا َواْجَعْل ُدعآئى َاوَّ نَّ ْنیا آِمنا َوَاْدِخْلىِن اْلجَ  َوَاْخِرْجىن ِمَن الدُّ

 و ايمن از دنيا بيرون بر، و به سالمت وارد بهشت كن، و قرار ده آغاز دعايم را رستگارى،

 

َك َاْنَت َعاّلُم الْ   ُغُیوِب َوَاْوَسَطُه َنجاحا َوآِخَرُه َصالحا ِانَّ

 .اش را كاميابى، و پايانش را درستى، به يقين تو داناى نهان هايى و ميانه 

 

 :هاى معتبر اين دعا به اين صورت است  و در بعضى از نسخه

 

ٍد  ٍد َوآِل ُمحَمَّ َى لََعَ ُمحَمَّ لِّ قاِب ِمَن الّناِر َاْسَئُلَك َاْن ُُتَ  يا َفّكاَك الرِّ

 خواهم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى، مردم از آتش، از تو مى   اى رهاننده

 

َة آِمنا نَّ ْنیا ساِْلا َوُتْدِخَلىِن اْلجَ َرَجىن ِمَن الدُّ  َوَاْن ُتْعِتَق َرَقَبىت ِمَن الّناِر َوَاْن ُتخْ

 رد بهشت نمايى،و مرا از آتش برهانى، و از دنيا به سالمت بيرون ببرى، و در حال امنيّت وا

 

َك َاْنَت َعاّلُم اْلُغُیوِب  َلُه َفالحا َوَاْوَسَطُه َنجاحا َوآِخَرُه َصالحا ِانَّ َعَل ُدعآئى َاوَّ  َوَاْن َتجْ

 .را كاميابى، و پايانش را درستى قرار دهى، به يقين تو داناى نهان هايى  اش و آغاز دعايم را رستگارى، و ميانه 

 


