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 عید فطر ندبه در روزدعای    

بخواند دعای ندبه را که  -است و اعمال آن چند چیز است: دهم روز عید فطر -اعمال روز اول شوال

شود به سجده رود و  از این بیاید ان شاء اهلل تعالی. و سید بن طاووس فرموده که چون از دعا فارغ بعد

 :بگوید

لى َوَعْطشاُُنا ال َیْروی ها ال ُیْطىف َوَجدیُدها ال ََیْ  َاُعوُذ ِبَک ِمْن ناٍر َحُرُّ

 به تو از آتشى که حرارتش خاموش نشود و تازه اش کهنه نگردد و تشنه اش سیراب نشود پناه مى برم

 

 : پس بگذارد گونه راست را و بگوید

 َُّ ودی َوَتْعفریی َلَک ِبَغرْیِ َمٍنُّ ِمّنُّ َعَلْیَک َبْل َلَک اْْلَُنُّ َعَ اِر َبْعَد ُسجُ ْب َوْجهى ىف النُّ  ِاهلى ال ُتَقِلُّ

بدون اینکه منّتى بر تو  چهره ام را پس از سجده کردنم و بخاک مالیدنم آن را براى تو بدست آتش مسپار خدایا

 داشته باشم بلکه تو بر من منّت دارى

 

 :پس بگذارد گونه چپ را و بگوید

َف  َف َواْسَتکاَن َواْعََتَ َء َواْقََتَ  ِاْرَحْم َمْن َاسَاُّ

 یچاره گشته و اعتراف بدانها داردرحم کن کسى را که بد کرده و به نافرمانى دست زده و ب

 

 :پس برگردد بحال سجده و بگوید
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ْنُب ِمْن  ِاْن  ُبُّ َعُظَم الَذُّ  َعْبِدَک َفْلَیحُْسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَک یا ََکُی  ُکْنُت ِبْئَس اْلَعْبُد َفَاْنَت ِنْعَم الَرُّ

اگر من بد بنده اى هستم پس تو خوب پروردگارى هستى بزرگ است گناه بنده ات پس باید گذشت تو نیز نیکو 

 باشد اى خداى کریم

 

 :پس بگوید

 َاْلَعْفَو اْلَعْفَو 

 گذشت خواهم گذشت خواهم

 

 :صد مرتبه؛ آنگاه سید فرموده

َمَک هذا ِباْلَُّْعِب َوااْلْْهاِل َوَاْنَت  َوال  َاَمْرُدوٌد َاْم َمْقُبوُل ااْلْعماِل َفِاْن َرَجْوَت اْلَقُبوَل  ال َتْعَلُ  َتْقَطْع ََیْ
َدُّ َفُکْن  میِل َوِاْن ِخْفَت الَرُّ ْکِر اْلجَ ویِل  َفقاِبْل ذلَِک ِبالُشُّ  َاسرَی اْلحُْزِن الَطُّ

ا اینکه اعمالت مردود درگاهى ی مگذران این روزت را به بازى و اهمال کارى در صورتى که تو نمى دانى آیا و

برابرش کن به سپاسگزارى نیکو و اگر از بازگشتنش ترسى دست  پذیرفته شده پس اگر امید پذیرفته شدن دارى

 طوالنى باش به گریبان اندوه

 


