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 روز عرفه دعای

 

ِم َعَرَفَة  اَلُم ِِف ََيْ  َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ
  از دعاهای امام علیه الّسالم است در روز عرفه

 

 

ِ َربِّ اْلَعاََلَِي  َماَواِت َو اْْلَْرِض   َاْلحَْمُد ّلِِلَّ ُهمَّ َلَك اْلحَْمُد َبِديَع السَّ  َاللَّ
 ها و زمين، بار خدايا، حمد باد تو را، اى پديد آورنده آسمان  حمد خداوندى را كه پروردگار جهانيان است. 

 

ْرَباِب َو ِإَلَه ُكلِّ  اِم َربَّ اْْلَ ْْكَ اَلِل َو اْْلِ
ُلوه  َذا اْلجَ

ْ
  َمأ

 اى صاحب جاللت و عظمت، اى مهتر مهتران، اى معبود هر معبود،

 

ُلوق  َو َواِرَث ُكلِّ َشْي 
 ٌء  ء  َلْیَس َكِمْثِلِه َشْي  َو َخاِلَق ُكلِّ َمخْ

اى آفريننده هر موجود، اى خداوندى كه چون همگان از ميان بروند تو باقى هستى، خدايى كه هيچ چيز  

 همانندش نيست 

 

یٌط َو ُهَو لََعَ ُكلِّ َشْي  لِّ َشْي ء  َو ُهَو ِبُك  َو اَل َيْعُزُب َعْنُه ِعْْلُ َشْي    َرِقیٌب  ء   ء  ُمحِ

 و هيچ چيز از حيطه علم او بيرون نيست و او بر هر چيز احاطه دارد و هر چيز را نگهبان است.

 



 روز عرفهدعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                          
 

2 www.ahlolbait.com 
 

ْنَت 
َ
ُد أ ُد اْلَفْرُد اَْلَُتَفرِّ َحُد اَْلَُتَوحِّ ْنَت اْْلَ

َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ  اّلِلَّ

 بار خدايا، تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست: خداوند يكتاى تنهاى بى همانند و يگانه. 

 

ُم اْلَعِظُي  ْنَت اْلَكِرمُي اَْلَُتَكرِّ
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
ُ  َو أ ُم اْلَكِبرُي اَْلَُتَكّبِّ  اَْلَُتَعظِّ

تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست: خداوند كريم و بخشنده و در كرم و بخشندگى به حد  

 مانند، كبير و صاحب كبريا. و در عظمت بى  نهايت، خداوند عظيم

 

ْنَت اْلَعِليُّ 
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
َاِل َو أ ِديُد امْْلِ

  اَْلَُتَعاِل الشَّ
 تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوند متعال و در نهايت تعالى و سخت انتقام گيرنده. 

 

ِحُي اْلَعِلُي اْلحَِكُي  ُن الرَّ ْْحَ ْنَت الرَّ
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
  َو أ

 تو نيست:خداوند بخشاينده مهربان داناى حكيم. تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز 

 

ِبرُي  ِمیُع اْلَبِصرُي اْلَقِدمُي اْلخَ ْنَت السَّ
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
 َو أ

 تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوند شنواى بيناى بى آغاز و آگاه. 

 

ْنَت ا
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
ْدَوُم َو أ اِئُم اْْلَ ُم الدَّ   ْلَكِرمُي اْْلَْْكَ

تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوند كريم در كرم از همه افزون بر دوام و هميشه  

 جاويدان.

 

َحد  َو اْْلِخُر َبْعَد ُكلِّ َعَدد  
َ
ُل َقْبَل ُكلِّ أ وَّ ْنَت اْْلَ

َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
 َو أ

 ويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوندى كه پيش از همه بوده و پس از همه خواهد بود.ت 
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ِه  ِه َو اْلَعاِِل ِِف ُدُُنِّ اِِن ِِف ُعُلوِّ ْنَت الدَّ
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
  َو أ

ر همه، نزديك است و در عين تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوندى كه در عين اعتال ب 

 نزديكى متعالى.

 

َياِء َو اْلحَْمِد  ِْد َو اْلِكّْبِ ْنَت ُذو اْلَبَهاِء َو امْْلَ
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اّلِلَّ

َ
 َو أ

 تويى آن خداى يكتا، كه هيچ خدايى جز تو نيست:خداوند شكوهمند بزرگ بزرگوار و شايان ستايش. 

 

ُ اَل ِإ  ْنَت اّلِلَّ
َ
ْشَیاَء ِمْن َغرْيِ ِسْنخ  َو أ

َت اْْلَ
ْ
نَْشأ
َ
ْنَت الَِّذي أ

َ
 َلَه ِإالَّ أ

 اى،  اى نه از هيچ اصل و مايه آفريده  تويى خداوندى كه هر چه آفريده 

 

ْرَت ِمْن َغرْيِ ِمَثال  َو اْبَتَدْعَت اَْلُْبَتَدَعاِت ِباَل اْحِتَذاء   ْرَت َما َصوَّ  َو َصوَّ

هيچ تقليدى پديد آورده  اى بى  اى، و هر چه پديد آورده   اى نقش بسته هيچ نمونه   بىاى   و هر چه را نقش بسته

 اى. 

 

ْرَت ُكلَّ َشْي  ْنَت الَِّذي َقدَّ
َ
ْرَت ُكلَّ َشْي  أ ْرَت َما ُدوَنَك َتْدِبريًا  ء  َتْقِديرًا َو َيسَّ ِسريًا َو َدبَّ  ء  ََتْ

اى و كارهاى عالم نيك  اى و هر چيز آماده كرده   ن معين آوردهاى به ميزا تويى كه هر چه به عرصه وجود آورده  

 اى.  سامان داده
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ْمِرَك َوِزيٌر َو ََلْ َيُكْن َلَك ُمَشاِهٌد َو 
َ
اِزْرَك ِِف أ ْنَت الَِّذي ََلْ ُيِعْنَك لََعَ َخْلِقَك َشِريٌك َو ََلْ َُيَ

َ
اَل  أ

 َنِظرٌي 
كارها به وزيريت نياز نيفتاده و در كار تو را شاهد و ناظرى نبوده تويى كه در آفرينش شريكى ياريت نكرده و در  

 است.

 

َرْدَت َو َقَضْیَت َفَكاَن َعْداًل َما َقَضْیَت َو َحَكْمَت َفَكاَن 
َ
َرْدَت َفَكاَن َحمْْتً َما أ

َ
ْنَت الَِّذي أ

َ
أ

فًا َما َحَكْمَت    ِِنْ
مقتضاى عدل است و هر چه حكم كنى از روى  تويى كه چون اراده كنى حتمى است و هر چه تقدير كنى بر 

 انصاف است.

 

َهاٌن َو اَل َبَیاٌن  ْنَت الَِّذي اَل َيحِْويَك َمَكاٌن َو ََلْ َيُقْم ِلُسْلَطاِنَك ُسْلَطاٌن َو ََلْ ُيْعِیَك ُُبْ
َ
  أ

 ن وامانى.تويى كه در مكان نگنجى و سلطه كس با سلطه تو بر نيايد، نه برهانت ناتوان كند و نه از گفت 

 

ْحَصْیَت ُكلَّ َشْي 
َ
ْنَت الَِّذي أ

َ
ْرَت ُكلَّ َشْي  ء  َعَددًا َو َجَعْلَت لُِكلِّ َشْي  أ َمدًا َو َقدَّ

َ
 ء  َتْقِديرًا  ء  أ

اى و هر چيز را به مقدار معلوم  اى و براى هر چيز مدت و زمانى معين قرار داده  تويى كه هر چيز را شمار كرده  

 اى. آورده  پديد

 

ْبَص  ِتَك َو ََلْ ُتْدِرِك اْْلَ ْفَهاُم َعْن َكْیِفیَّ َزِت اْْلَ ِتَك َو َعجَ ْنَت الَِّذي َقُصَرِت اْْلَْوَهاُم َعْن َذاِِتَّ
َ
اُر َمْوِضَع أ

ِتَك  یَّ ْْيِ
َ
  أ

 تويى كه اوهام از درك ذات تو درمانند و افهام از چگونگى تو عاجز آيند و ديدگان جاى تو در نيابند. 



 روز عرفهدعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                          
 

5 www.ahlolbait.com 
 

ْنَت 
َ
ْل َفَتُكوَن َمْوُجودًا َو ََلْ َتِلْد َفَتُكوَن َمْوُلودًا أ ثَّ  الَِّذي اَل ُتحَدُّ َفَتُكوَن ُمحُْدودًا َو ََلْ ُُتَ
اى كه خود از ديگرى زاده  اى و فرزندى نياورده   تويى كه به حدى محدود نيستى و به صورتى تجسم نيافته 

 شده باشى.

 

ْنَت الَِّذي اَل ِضدَّ َمَعَك 
َ
  َفُیَعاِنَدَك َو اَل ِعْدَل َلَك َفُیَكاِثَرَك َو اَل ِندَّ َلَك َفُیَعاِرَضَك أ

تويى كه تو را ضدى نيست كه به دشمنيت بر خيزد و همتايى نيست تا بر تو پيشى جويد و همانندى نه كه با  

 زند. تو دم برابرى

 

َع َو اْسَتحَْدَث َو اْبَت   َو اْخََتَ
َ
ْنَت الَِّذي اْبَتَدأ

َ
ْحَسَن ُصْنَع َما َصَنَع أ

َ
  َدَع َو أ

تويى كه آفرينش آغاز كردى و موجودات بيافريدى و احداث كردى و ابداع كردى و هر چه ساختى نيكو  

 ساختى.

 

ْصَدَع ِباْلحَقِّ ُفْرَقاَنَك 
َ
َماِكِن َمَكاَنَك َو أ ْسََن ِِف اْْلَ

َ
َنَك َو أ

ْ
َجلَّ َشأ

َ
  ُسْبحَاَنَك َما أ

زهى تو. شگفتا چه بزرگ است شأن و منزلت تو، چه بلند است مكانت و مقام تو و چه نيكو حق و بار خدايا، من 

 اى.  يكديگر جدا ساخته باطل از

 

ْعَرَفَك 
َ
َفَك َو َحِكي  َما أ

َ
ْرأ
َ
ْلَطَفَك َو َرُءوف  َما أ

َ
  ُسْبحَاَنَك ِمْن َلِطیف  َما أ

انى تو، اى خداوند رءوف، چه عظيم است رأفت تو، اى منزهى تو، اى خداوند مهربان، چه فراوان است مهرب 

 چه شگفت است دانايى تو. خداوند حكيم،
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ِْد َو الْ  ْرَفَعَك ُذو اْلَبَهاِء َو امْْلَ
َ
 َما أ

 
ْوَسَعَك َو َرِفیع

َ
ْمَنَعَك َو َجَواد  َما أ

َ
َياِء َو ُسْبحَاَنَك ِمْن َمِلیك  َما أ ِكّْبِ

 اْلحَْمِد 
اندازه است توانگرى تو، اى رفيع پايه، چه  ، چه بسيار است قدرت تو، اى بخشنده، چه بى منزهى تو، اى پادشاه 

 رفعت تو. تويى دارنده شكوهمندى، تويى دارنده بزرگوارى، تويى در خور سپاس و ستايش. واالست

 

َداَيُة ِمْن ِعْنِدَك َفَمِن  اِت َيَدَك َو ُعِرَفِت اْْلِ رْيَ ْو ُدْنَیا َوَجَدَك  ُسْبحَاَنَك بََسْطَت ِباْلخَ
َ
  اْلَتَمَسَك ِلِدين  أ

منزهى تو، اى خداوندى كه دستت به نيكيها گشاده است. اگر هدايتى هست، از جانب توست. هر كس از متاع  

 جهانى چيزى از تو خواهد، بيابد. -ثواب آن  اين جهانى يا

 

ْسِلِي َلَك ُكلُّ ُسْبحَاَنَك َخَضَع َلَك َمْن َجَری ِِف ِعْلِمَك َو َخَشَع  ِلَعَظَمِتَك َما ُدوَن َعْرِشَك َو اْنَقاَد لِلتَّ
  َخْلِقَك 

منزهى تو، اى خداوندى كه هر چه در عرصه پهناور علم تو جاى دارد در برابرت خاضع است و هر چه فرود  

 توست در برابر عظمتت خاشع است و همه آفريدگانت در برابرت سر تسليم فرو دارند. عرش

 

اُسْب  اَری َو اَل ُُتَ اُط َو اَل ُتَناَزُع َو اَل ُتجَ سُّ َو اَل ُُتَسُّ َو اَل ُتَكاُد َو اَل ُُتَ َری َو اَل حَاَنَك اَل ُتحَسُّ َو اَل ُتجَ
اَْكُ  اَدُع َو اَل ُُتَ  ُتخَ

، نه منزهى تو، نه به حواس ما در آيى، نه به دست پسودن و لمس احساس شوى، نه كس بر تو مكرى تواند كرد 

كس از تو چيزى پنهان تواند داشت، نه كس تواند با تو راه خالف پويد يا با تو منازعه كند يا بر تو چيره گردد يا 

 با تو جدال كند يا بفريبدت يا بر تو كيدى انديشد.
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ْنَت َحيٌّ َصَمٌد 
َ
ْمُرَك َرَشٌد َو أ

َ
 ُسْبحَاَنَك َسِبیُلَك َجَدٌد َو أ

اى و همه را به تو نياز  تو راهى هموار است و فرمان تو طريق نيكبختى است. تو زنده منزهى تو اى خداوند، راه  

 است.

 

  ُسْبحَاَنَك َقوُلَك ُحْْكٌ َو َقَضاُؤَك َحْْتٌ َو ِإَراَدُتَك َعْزٌم 
 منزهى تو اى خداوند، سخنت همه حكمت است و تقديرت حتم. چون اراده كنى، به اجرا در آيد. 

 

َل لَِكِلَماِتَك ُسْبحَاَنَك اَل َر 
ِتَك َو اَل ُمَبدِّ   ادَّ َِلَِشیَّ

 منزهى تو اى خداوند، كس نيست كه مشيت تو را باز گرداند و كلمات تو دگرگونى نپذيرد. 

 

َسَماِت  َماَواِت َباِرَئ النَّ   ُسْبحَاَنَك َباِهَر اْْلَياِت َفاِطَر السَّ
 هايى و خالق جانهايى. نده آسمانمنزهى تو اى خداوند، آثار قدرتت آشكار است. آفرين 

 

دًا َيُدوُم ِبَدَواِمَك  ْعَمِتَك   َلَك اْلحَْمُد َْحْ دًا َخاِلدًا ِِبِ
  َو َلَك اْلحَْمُد َْحْ

حمد باد تو را، حمدى كه تا نعمتت جاودانه است جاودانه  حمد باد تو را، حمدى كه به دوام تو بر دوام ماند. 

 ماند.

 

اِزي ُصْنَعَك َو َلَك اْلحَْمُد َْحْ  دًا َيِزيُد لََعَ ِرَضاَك   دًا َُيَ   َو َلَك اْلحَْمُد َْحْ
 حمدى كه به خشنوديت بيفزايد. حمد باد تو را، حمدى در برابر احسانت، 
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ِد ُكلِّ َحاِمد  َو ُشْكرًا َيْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِّ َشاِْك   دًا َمَع َْحْ  َو َلَك اْلحَْمُد َْحْ
 ، با هر حمد گوى ديگر، و شكر باد تو را، شكرى كه شكر گزاران از اداى آن بازمانند.حمد باد تو را 

 

ُب ِبِه ِإالَّ ِإَلْیَك  َقرَّ دًا اَل َْيَْبِغي ِإالَّ َلَك َو اَل ُُيَ   َْحْ
 حمد باد تو را، حمدى كه تنها تو را سزد و بدان جز به تو تقرب نتوان جست. 

 

دًا ُيْسَتَداُم ِبِه اْْلَ  ُل َو ُيْسَتْدَعى ِبِه َدَواُم اْْلِخِر َْحْ  وَّ
 حمدى كه دوام نعمت پيشين را سبب شود و نعمتهاى تازه را دوام بخشد. 

 

اِدَفًة  ْضَعافًا ُمََتَ
َ
َزاَيُد أ ْزِمَنِة َو َُيَ وِر اْْلَ َضاَعُف لََعَ ُْكُ دًا َُيَ  َْحْ

 روى در فزونى نهد.حمدى كه با گذشت روزگاران مضاعف گردد و همواره و پى در پى  

 

ْحَصْتُه ِِف ِكَتاِبَك اْلَكَتَبُة 
َ
ُز َعْن ِإْحَصاِئِه اْلحََفَظُة َو َيِزيُد لََعَ َما أ جِ

دًا َيْع  َْحْ
اند  حمدى كه فرشتگان حسابگر از شمار آن در مانند و بر آنچه فرشتگان كاتب در لوح محفوظ ثبت كرده  

 فزونى گيرد.

 

دًا َُياِزُن َعْرَشَك  ِفیَع َْحْ َك الرَّ ِسیَّ یَد َو ُيَعاِدُل ُْكْ ِ
  امْْلَ

 حمدى كه همتراز عرش مجيد تو بود و با كرسى رفيع تو همسنگ باشد. 

 

دًا َيْكُمُل َلَدْيَك َثَواُبُه َو َيْسَتْغِرُق ُكلَّ َجَزاء  َجَزاُؤُه    َْحْ
 غرق خود سازد.حمدى كه ثوابش در نزد تو به كمال باشد و جزاى آن، هر جزاى ديگر را مست 
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ِة  یَّ دًا َظاِهُرُه َوْفٌق ِلَباِطِنِه َو َباِطُنُه َوْفٌق ِلِصْدِق النِّ  َْحْ
 حمدى كه آشكارش عين نهانش بود و نهانش با صدق نيت همراه. 

 

َحٌد ِسَواَك َفْضَلُه 
َ
دًا ََلْ َيحَْمْدَك َخْلٌق ِمْثَلُه َو اَل َيْعِرُف أ   َْحْ

 آن تو را نستوده باشد و كس جز تو ارج آن نشناسد.حمدى كه هيچ مخلوقى همانند  

 

ِفَیِتِه  ْغَرَق َنْزعًا ِِف ََتْ
َ
ُد َمْن أ دًا ُيَعاُن َمِن اْجَتَهَد ِِف َتْعِديِِدِ َو ُيَؤيَّ   َْحْ

حمدى كه هر جهد شمارگرانش را نياز به يارى افتد و هر كس آهنگ آن كند كه حق اداى آن به جاى آرد، به  

 اجت باشد.ح تأييد تواش

 

ْنَت َخاِلُقُه ِمْن َبْعُد 
َ
َمُع َما َخَلْقَت ِمَن اْلحَْمِد َو َْيَْتِظُم َما أ دًا َيجْ  َْحْ

اى در خود گرد آورد و هر حمدى را كه زين پس بيافرينى در رشته  حمدى كه هر حمد ديگر را كه آفريده  

 انتظام كشد.

 

ْقَرُب ِإََل َقْوِلَك ِمْن 
َ
َد أ دًا اَل َْحْ ْن َيحَْمُدَك ِبِه َْحْ َد ِِمَّ ْْحَ

َ
  ُه َو اَل أ

 ترى نبود.  تر از او نباشد و از سراينده آن، حمد گوينده حمدى كه هيچ حمدى به سخن تو نزديك 

 

ِزيد  َبْعَد َمِزيد  َطْواًل ِمْنَك 
ُلُه ِِبَ ُفوِرِه َو ََتِ ُ دًا َُيِجُب ِبَكَرِمَك اَْلَِزيَد ِبِ   َْحْ

 تو بر نعمتها بيفزايد و تو به پاس احسانت پى در پى بر آن بيفزايى. حمدى كه به پاس كرم 
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ُب ِلَكَرِم َوْجِهَك َو ُيَقاِبُل ِعزَّ َجاَللَِك  دًا َيجِ
  َْحْ

 حمدى كه شايان عظمت ذات تو باشد و با عزت و جالل تو برابر شود. 

 

 ُ ِب اَْل د  اَْلُْنَتجَ د  َو آِل ُمحَمَّ  ُمحَمَّ
ِم َربِّ َصلِّ لََعَ  ْصَطََف اَْلَُكرَّ

اى پروردگار من، تحيت و درود بفرست بر محمد و خاندان محمد، آن پيامبر برگزيده پسنديده گرامى مقرب  

  درگاهت،

 

اِتَك  ْمَتَع َرَْحَ
َ
ْم َعَلْیِه أ ََتَّ َبَرََكِتَك َو َتَرحَّ

َ
ْفَضَل َصَلَواِتَك َو َباِرْك َعَلْیِه أ

َ
ِب أ   اَْلَُقرَّ

  درودهاى خود را، و او را بركت ده سرشارترين بركات خود، و رحمت خود بر او فرست ممتع برترين تحيات و

 رحمتهايت را. ترين

 

ْزَكى ِمْنَها
َ
د  َو آلِِه َصاَلًة َزاِكَیًة اَل َتُكوُن َصاَلٌة أ  ُمحَمَّ

 َربِّ َصلِّ لََعَ
رودى پاك كه هيچ تحيت و درودى اى پروردگار من، تحيت و درود بفرست بر محمد و خاندان او، تحيت و د 

 نباشد، تر از آن پاك

 

ى ِمْنَها َو َصلِّ َعَلْیِه َصاَلًة َراِضَیًة اَل َتُكوُن َصاَل  َ ْنْ
َ
ٌة َو َصلِّ َعَلْیِه َصاَلًة َناِمَیًة اَل َتُكوُن َصاَلٌة أ

 َفْوَقَها
يت و درودى خشنود كننده كه برتر تر از آن نبود، تح تحيت و درودى فزاينده كه هيچ تحيت و درودى فزاينده  

 درودى صورت نبندد. از آن تحيت و
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د  َو آلِِه َصاَلًة ُتْرِضیِه َو َتِزيُد لََعَ ِرَضاُه َو َصلِّ َعَلْیِه َصاَلًة ُتْرِضیَك و َتِزيُد   ُمحَمَّ
لََعَ  َربِّ َصلِّ لََعَ

  ِرَضاَك َلُه 
دان او، تحيت و درودى كه خشنودش گرداند و بر اى پرودگار من، تحيت و درود بفرست بر محمد و خان 

 تحيت و درودى كه تو را خشنود گرداند و خشنوديت از او فزونى گيرد، خشنوديش بيفزايد،

 

ْهاًل 
َ
ُه َْلَا أ ا َو اَل َتَری َغرْيَ  َو َصلِّ َعَلْیِه َصاَلًة اَل َتْرَضى َلُه ِإالَّ ِِبَ

 نپسندى و جز او را شايان آن ندانى.تحيت و درودى آن چنان كه جز آن را بر او  

 

ا ِبَبَقاِئَك َو اَل َيْنَفُد َكَم  اُْلَ َ ِصُل اَتِّ اِوُز ِرْضَواَنَك َو َُيَّ د  َو آلِِه َصاَلًة ُتجَ  ُمحَمَّ
ا اَل َتْنَفُد َربِّ َصلِّ لََعَ

  َكِلَماُتَك 
كه از غايت رضاى تو فراتر رود و اى پروردگار من، تحيت و درود بفرست بر محمد و خاندان او، تحيت و درودى  

 بقاى تو باقى ماند و آن سان كه كلمات تو را پايانى نيست پايان نپذيرد. به

 

ْهِل َطاَعِت 
َ
َیاِئَك َو ُرُسِلَك َو أ ْْنِ

َ
د  َو آلِِه َصاَلًة َتْنَتِظُم َصَلَواِت َماَلِئَكِتَك َو أ  ُمحَمَّ

  َك َربِّ َصلِّ لََعَ
درود بفرست بر محمد و خاندان او، تحيتى كه تحيات مالئكه تو را و پيامبران تو و  اى پروردگار من، تحيت و 

 را و اهل طاعت تو را در يك رشته گرد آورد رسوالن تو

 

َتِمُع لََعَ َصاَلِة ُكلِّ َمْن  ْهِل ِإَجاَبِتَك َو َتجْ
َ
َك َو ِإنِْسَك َو أ  َو تَْشَتِمُل لََعَ َصَلَواِت ِعَباِدَك ِمْن ِجنِّ

ْصَناِف َخْلِقَك َذ 
َ
َت ِمْن أ

ْ
َت َو َبَرأ

ْ
  َرأ

اند، در بر گيرد و تحيت و درود همه  و درودهاى بندگان تو را از جن و انس و آنان كه دعوت تو را اجابت كرده  

 آفريدگانت را در خود گرد آورد. اصناف



 روز عرفهدعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                          
 

12 www.ahlolbait.com 
 

یُط ِبُكلِّ َصاَلة  َساِلَفة    َعَلْیِه َو آلِِه َصاَلًة ُتحِ
َن َربِّ َصلِّ

ْ
َفة  َو َصلِّ َعَلْیِه َو لََعَ آِلِه َصاَلًة َو ُمْسَتأ
ًة َلَك َو َِلَْن ُدوَنَك    َمْرِضیَّ

اى پروردگار من، تحيت و درود بفرست بر او و خاندانش، تحيت و درودى كه بر هر درود و تحيتى كه زين پيش  

درود بفرست، تحيت و درودى كه در نزد تو ازين پس خواهد بود احاطه يابد. و بر او و خاندانش تحيت و  بوده يا

 پسنديده آيد و در نزد غير تو

 

اِم ِزَي  يَّ وِر اْْلَ َلَواِت ِعْنَدَها َو َتِزيُدَها لََعَ ُْكُ اَدًة َو ُتْنِشُئ َمَع َذِلَك َصَلَوات  ُتَضاِعُف َمَعَها ِتْلَك الصَّ
َك  َها َغرْيُ   ِِف َتَضاِعیَف اَل َيُعدُّ

ايم مضاعف گردد و با گذشت  درودهايى بيافرينى كه آنچه پيش از اين درود و تحيت فرستاده  و با آن، تحيات و 

 بر آن بيفزايى و بيفزايى تا آنجا كه كس جز تو آنها را احصا نتواند كرد. روزگاران

 

ْمِرَك َو  ْ ِْلَ هََتُ ِذيَن اْخََتْ ِتِه الَّ ْهِل ََبْ
َ
َطاِيِب أ

َ
ْ َخَزَنَة ِعْلِمَك َو َحَفَظَة ِديِنَك َو َربِّ َصلِّ لََعَ أ َجَعْلهََتُ

ْرِضَك 
َ
  ُخَلَفاَءَك ِِف أ

اى و خازنان علم خود و  اى پروردگار من، بر اهل بيت طيبين او كه آنان را براى قيام به امر خود برگزيده  

  خود و خلفاى خود بر روى زمين حافظان دين

 

َك لََعَ ِعَباِدَك َو َطهَّ  ُ اْلَوِسیَلَة ِإَلْیَك َو َو ُحَججَ َنِس َتْطِهريًا ِبِإَراَدِتَك َو َجَعْلهََتُ ْجِس َو الدَّ ْ ِمَن الرِّ ْرهََتُ
ِتَك    اَْلَْسَلَك ِإََل َجنَّ

اى و طريق رسيدن  اى و آنان را به خواست خود از هر ناپاك پاك گردانيده  و حجتهاى خود بر بندگان قرار داده  

 اى، تحيت و درود بفرست. ول به بهشت ساختهقرب خود و وص به مقام
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اَمِتَك  ا ِمْن ِنحَِلَك َو َْكَ ْم ِِبَ ِزُل َْلُ د  َو آلِِه َصاَلًة ُتجْ  ُمحَمَّ
  َربِّ َصلِّ لََعَ

اى پروردگار من، بر محمد و خاندان او تحيت و درود بفرست، تحيت و درودى كه بدان بخشش و انعامت را در  

  فراوان گردانى حق آنان

 

ُ اْلحَظَّ ِمْن َعَواِئِدَك َو َفَواِئِد  ُر َعَلهْْيِ فِّ اِفِلَك َو َُتَ ْشَیاَء ِمْن َعَطاَياَك َو َُنَ ُم اْْلَ   َك َو ُتْكِمُل َْلُ
 و هر گونه عطاياى خود به ايشان به كمال رسانى و عوايد و فوايد فراوان نصيبشان سازى. 

 

ْ َصاَلًة  اَيَة ِْلِخِرَها َربِّ َصلِّ َعَلْیِه َو َعَلهْْيِ َمِدَها َو اَل ِِنَ ِْلَا َو اَل َغاَيَة ِْلَ وَّ
َ
َمَد ِِف أ

َ
 اَل أ

اى پروردگار من، بر محمد و خاندان او تحيت و درودى بفرست كه نه آغازش را حدى باشد، نه مدتش را پايانى  

 و نهايتى.

 

ْ ِزَنَة َعْرِشَك َو َما ُدوَنُه َو ِمْل  َرِضیَك َو َما َتحَْتُهنَّ َو  َء  َربِّ َصلِّ َعَلهْْيِ
َ
اَواِتَك َو َما َفْوَقُهنَّ َو َعَدَد أ ََسَ

َنُهَن    َما ََبْ
اى پرودگار من، تحيت و درود بفرست بر ايشان، تحيت و درودى همسنگ عرش عظيم خود و هر چه در فرود  

ر چه در زير آنهاست و هر چه ها و هر چه فراتر از آنهاست و به شمار زمينها و ه دارد، لبالب آسمان عرش جاى

 بين آنهاست.

 

َبدًا 
َ
َظاِئِرِهنَّ أ ِصَلًة ِِبَ ْ ِمْنَك ُزْلََف َو َتُكوُن َلَك َو َْلُْم ِرًضى َو ُمتَّ هُُبُ  َصاَلًة ُتَقرِّ

ها تا  تحيت و درودى كه تقرب تو را در پى داشته باشد و تو را و ايشان را خشنود گرداند. همواره و همانند اين 

 .ابد
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َقْمَتُه َعَلمًا لِِعَباِدَك َو َمَنارًا ِِف ِباَلِدَك َب 
َ
َوان  ِبِإَمام  أ

َ
ْدَت ِديَنَك ِِف ُكلِّ أ يَّ

َ
َك أ ُهمَّ ِإنَّ ْن َوَصْلَت َاللَّ

َ
ْعَد أ

  َحْبَلُه ِبحَْبِلَك 
راهنماى بندگانت اى تا علم  اى كه او را بر پاى داشته بار خدايا، در هر زمان دين خويش به امامى يارى بخشيده 

  اى بالد تو چراغ فروزان هدايت گردد و رشته پيمان او به رشته پيمان خود پيوسته  شود و در

 

َو 
َ
َمْرَت ِباْمِتَثاِل أ

َ
ْرَت َمْعِصَیَتُه َو أ ْضَت َطاَعَتُه َو َحذَّ ِريَعَة ِإََل ِرْضَواِنَك َو اْفََتَ اِمِرِه َو َو َجَعْلَتُه الذَّ

ِیِه ااِلْنِتَهاِء    ِعْنَد َِنْ
اى و مردم را از سركشى در برابر او بر حذر  اى و اطاعت او فريضه گردانيده  و او را وسيله خشنودى خود ساخته  

 كند باز ايستند كند اطاعت كنند و از هر چه نهى مى   اى كه به هر چه امر مى اى و فرمان داده   داشته

 

ٌم َو  َمُه ُمَتَقدِّ َقدَّ الَّ َُيَ
َ
ِكَي  َو أ ِئِذيَن َو َكْهُف اَْلُْؤِمِنَي َو ُعْرَوُة اَْلَُتَمسِّ ٌر َفُهَو ِعْصَمُة الالَّ خِّ

َ
َر َعْنُه ُمَتأ خَّ

َ
أ اَل َُيَ

اُء اْلَعاََلَِي    َو َِبَ
برند و كهف امان  و كس بر او پيشى نگيرد و كس از او واپس نماند و او نگهدار كسانى است كه بدو پناه مى  

 حلقه اعتصام ايشان است و جالل و جلوه جهانيان است. و مؤمنان است

 

ْوِزْعَنا ِمْثَلُه ِفیِه َو آِتِه ِمْن َلُدْنَك ُس 
َ
ْنَعْمَت ِبِه َعَلْیِه َو أ

َ
َك ُشْكَر َما أ ْوِزْع ِلَوِلیِّ

َ
ُهمَّ َفأ ْْ َلُه َاللَّ ريًا َو اْفَت ْلَطانًا َِنِ

 َفْتحًا َيِسريًا 
اى به جاى آرد و ما را نيز الهام ده كه  الهام نماى كه شكر نعمتى را كه به او ارزانى داشته بار خدايا، به ولى خود  

  نعمت هدايت او به جاى آريم و او را از جانب خود سلطه و توانايى ده و به آسانى راه پيروزى بر او بگشاى شكر
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ْزَرُه َو َقوِّ َع 
َ
ْكِنَك اْْلََعزِّ َو اْشُدْد أ ِعْنُه ُِبُ

َ
اَلِئَكِتَك َو أ ْرُه ِِبَ ْفِظَك َو اِْنُ ِه ِبحِ ُضَِدُ َو َراِعِه ِبَعْیِنَك َو اْْحِ

ْغَلِب  ْنِدَك اْْلَ   َو اْمُدْدُه ِبجُ
اش فرماى و پشتش محكم و بازوانش توانا گردان و زير نظر مراقبت  و به نيرومندترين اركان قدرت خود يارى 

اش ده و به لشكر پيروزمند خود  و به مالئكه خود يارى  ده و در سايه حفظ خود حفظش نماى خويش قرار

 مددش رسان.

 

ِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ُحُدوَدَك َو َشَراِئَعَك َو ُسَنَن َرُسوِلَك 
َ
ُهمَّ َعَلْیِه َو آِلِه  -َو أ ْحِي ِبِه َما  -َصَلَواُتَك اللَّ

َ
َو أ

اَِلُوَن ِمْن َمَعاَِلِ ِديِنَك 
َماَتُه الظَّ

َ
  أ

بدو بر پاى  -صلواتك اللهم عليه و آله  -ند، كتاب خود، حدود و شرايع خود و سنتهاى پيامبر خود را اى خداو 

 اند بدو زنده دار را ظالمان از معالم دينت ميرانيده  دار و هر چه

 

ِزْل 
َ
اَء ِمْن َسِبیِلَك َو أ رَّ ِبْن ِبِه الضَّ

َ
ْوِر َعْن َطِريَقِتَك َو أ اِكِبَي َعْن  َو اْجُل ِبِه َصَداَء اْلجَ ِبِه النَّ

 ِصَراِطَك َو اْمحَْق ِبِه ُبَغاَة َقْصِدَك ِعَوجاً 
و بدو زنگ ستم ستمكاران از آيين خويش بزداى و بدو دشواريها از راه خود دور گردان و به نيروى او كسانى را  

دهند نابود  اه كج جلوه مى اند از ميان بردار و آن كسان را كه صراط مستقيم تو را ر تو منحرف شده  كه از راه

 نماى.

 

َفُه  َتُه َو َتَعطُّ َفَتُه َو َرْْحَ
ْ
ْعَداِئَك َو َهْب َلَنا َرأ

َ
ْوِلَیاِئَك َو ابُْسْط َيَِدُ لََعَ أ ِلْن َجاِنَبُه ِْلَ

َ
َنُه َو اْجَعْلَنا  َو أ َو َتحَنُّ

  َلُه َساِمِعَي ُمِطیِعَي 
نت قلبى مهربان و نرم عطا كن و دست قدرت او بر دشمنانت گشوده اى خداوند، ولى و امام خود را براى دوستا 

رأفت و رحمت و عطوفت و محبتش را نصيب ما گردان و ما را از نيوشندگان و فرمانبرداران امر او قرار  گردان و

  ده
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َرِتِه َو اَْلَُداَفَعِة َعْنُه ُمْكِنِفَي َو ِإَلْیَك  َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ  -َو ِإََل َرُسوِلَك  َو ِِف ِرَضاُه َساِعَي َو ِإََل ُِنْ
ِبَي  -َعَلْیِه َو آِلِه    ِبَذِلَك ُمَتَقرِّ

اش نماييم و مدافع او در برابر دشمنش باشيم و اين سبب  و چنان كن كه در راه رضاى او سعى كنيم و يارى  

 گردد. -صلواتك عليه و آله  -و رسول تو  تقرب ما به تو

 

ُهمَّ َو  ُهُم اَْلُْقَتِفَي آَثاَرُُهُ اَْلُْسَتْم َاللَّ ِبِعَي َمْنَهجَ ُم اَْلُتَّ َقاِِمِ
ِفَي ِِبَ ُم اَْلُْعََتِ ْوِلَیاِِئِ

َ
ُ َصلِّ لََعَ أ ِسِكَي ِبُعْرَوهَِتِ

 ُ اَلَيهَِتِ ِكَي ِِبِ   اَْلَُتَمسِّ
منزلت ايشان، آن پيروى  بار خدايا، تحيت و درود بفرست دوستان ايشان را:آن اعتراف كنندگان به مقام و 

ايشان، آن پاى نهندگان به جاى پاى ايشان، آن چنگ زنندگان به رشته آيين ايشان، آن تمسك  كنندگان راه

 جويان به دوستى ايشان،

 

يَّ 
َ
ُ اَْلُْنَتِظِريَن أ َْتِهِديَن ِِف َطاَعهَِتِ ِمَي ِْلَْمِرُِهُ امْْلُ ُ اَْلَُسلِّ َي ِبِإَماَمهَِتِ ُم اَْلُْؤَُتِّ   اَِمُ

آن پذيرندگان پيشوايى ايشان، آن تسليم شوندگان به فرمان ايشان، آن كوشندگان در طاعت ايشان، آن  

  منتظران دولت ايشان

 

اِئحَاِت  اِمَیاِت اْلَغاِدَياِت الرَّ اِكَیاِت النَّ َلَواِت اَْلَُباَرََكِت الزَّ ْ الصَّ ْعُیهََنُ
َ
ْ أ يَن ِإَلهْْيِ   اَْلَادِّ

 به راهان ظهور ايشان. تحيت و درودى مبارك پاكيزه، فزاينده، در هر بامداد و هر شبانگاه.و آن چشم  
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ْ َو ُتْب َع  ْم ُشُئوهََنُ ْْ َْلُ ْصِل
َ
ْمَرُُهْ َو أ

َ
ْقَوی أ ْع لََعَ التَّ ْرَواِحِهْم َو اْْجَ

َ
ْ َو لََعَ أ ْ َعَلهْْيِ ْنَت َو َسْلِّ

َ
َك أ ْ ِإنَّ َلهْْيِ

ِحُي  اُب الرَّ وَّ   التَّ
شان   اى خداوند، بر ايشان سالم كن و بر ارواحشان. اعمالشان با تقوى توأم نماى و احوالشان به صالح آور و توبه 

 كه تو، توبه پذيرنده و مهربانى، بپذير،

 

َي  اِْحِ ْرَحَم الرَّ
َ
ِتَك َيا أ اَلِم ِبَرْْحَ   َو َخرْيُ اْلَغاِفِريَن َو اْجَعْلَنا َمَعُهْم ِِف َداِر السَّ

 ترين مهربانان. تو بهترين آمرزندگانى. ما را به رحمت خود با آنان در دار السالم بهشت جاى ده، اى مهربان 

 

َتَك َو َمَنْنَت ِفیِه  ْمَتُه نََشْرَت ِفیِه َرْْحَ ْمَتُه َو َعظَّ ْفَتُه َو َْكَّ ٌم َشرَّ ُم َعَرَفَة ََيْ ُهمَّ َهَذا ََيْ ْجَزْلَت َاللَّ
َ
 ِبَعْفِوَك َو أ

ْلَت ِبِه لََعَ ِعَباِدَك ِفی َتَك َو َتَفضَّ   ِه َعِطیَّ
اى. در  اى و تعظيم و تجليل كرده  بار خدايا، امروز روز عرفه است. روزى است كه آن را شريف و گرامى داشته  

اى و  اى و عطاى خود در حق ايشان افزوده  اى و بر مردمان به عفو خود منت نهاده  رحمت خود پراكنده  اين روز

 اى. بر بندگانت تفضل فرموده 

 

َعْلَتُه ِِمَّ  اُه َفجَ ْنَعْمَت َعَلْیِه َقْبَل َخْلِقَك َلُه َو َبْعَد َخْلِقَك ِإيَّ
َ
َنا َعْبُدَك الَِّذي أ

َ
ُهمَّ َو أ ُه ِلِديِنَك َاللَّ   ْن َهَدُْيَ

ار ساختى و هم پس از آن. اى خداوند، من آن بنده توأم كه هم پيش از آفريدن او، او را از نعمت خود بر خورد 

  اى اى كه آنان را به دين خود راه نموده  زمره كسانى آورده  او را در

 

ْوِلَیاِئَك َو 
َ
ْرَشْدَتُه َِلَُوااَلِة أ

َ
ْدَخْلَتُه ِِف ِحْزِبَك َو أ

َ
َك َو َعَصْمَتُه ِبحَْبِلَك َو أ ْقَتُه ِلحَقِّ ْعَداِئَك َو َوفَّ

َ
  ُمَعاَداِة أ

اى و اكنون چنگ در ريسمان استوار دوستى تو زده و تواش در حزب خود  خويش توفيق داده  و به گزاردن حق 

 اى كه با دوستانت دوستى ورزد و با دشمنانت دشمنى كند. اى و راهش نموده   داخل كرده
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ْیَتُه َعْن َمْعِصَی  ْر َو َزَجْرَتُه َفَْلْ َيْنَزِجْر َو َِنَ َُتِ
ْ
َمْرَتُه َفَْلْ َيأ

َ
َّ أ
ُ
ِیَك اَل ُمَعاَنََدً َلَك َو اَل ُث ْمَرَك ِإََل َِنْ

َ
اَلَف أ ِتَك َفخَ

  اْسِتْكَبارًا َعَلْیَك 
سپس فرمانش دادى و او فرمان نبرد، منعش كردى و به منع تو وقعى ننهاد، از معصيت خود نهيش كردى  

 ز روى عناد و گردنكشى،كرد و مرتكب همان اعمالى شد كه از آن نهيش كرده بودى، اما نه ا فرمان تو خالف

 

ُه  َك َو َعُدوُّ َعاَنُه لََعَ َذِلَك َعُدوُّ
َ
ْرَتُه َو أ ْلَتُه َو ِإََل َما َحذَّ   َبْل َدَعاُه َهَواُه ِإََل َما َزيَّ

بلكه هواى نفسش او را به اعمالى فرا خواند كه تو از آن دورش خواسته بودى و از آتش ترسانده بودى. دشمن  

  بفريفتش -طان شي -او  تو و دشمن

 

َحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمَننْ 
َ
اُوِزَك َو ََكَن أ ِعیِدَك َراِجیًا ِلَعْفِوَك َواِثقًا ِبَتجَ َ ْقَدَم َعَلْیِه َعاِرفًا ِبِ

َ
الَّ َفأ

َ
َت َعَلْیِه أ

  َيْفَعَل 
مطمئن گشته تا در عين آگاهى از عذاب تو، مرتكب معاصى شد. اكنون به عفو تو اميد بسته و به بخشايش تو  

 همه احسان كه تو در حق او كرده بودى از ديگر بندگانت سزاوارتر بود كه چنان نكند كه كرده بود. است. با آن

 

ْل  ُُنِب َتحَمَّ فًا ِبَعِظي  ِمَن الذُّ َنا َذا َبْيَ َيَدْيَك َصاِغرًا َذلِیاًل َخاِضعًا َخاِشعًا َخاِئفًا ُمْعََتِ
َ
َن ُتُه َو َجِلیل  ِم َو َها أ

ْمُتُه    اْلَخَطاَيا اْجََتَ
ام، خوار و ذليل و خاضع و خاشع و خائف و معترف به گناهان  اى خداوند، اين منم كه در برابر تو ايستاده  

 ام. كشم و خطاهاى عظيمى كه مرتكب شده   بارش را بر دوش مى بزرگى كه
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ُه  نَّ
َ
ِتَك ُموِقنًا أ َك اَلِئذًا ِبَرْْحَ ريًا ِبَصْفحِ جِ

َنُعِِن ِمْنَك َماِنٌع  ُمْسَت رٌي َو اَل ََيْ رُيِِن ِمْنَك ُمجِ   اَل ُيجِ
دانم كه كسى مرا از تو زنهار نخواهد  ام و به يقين مى  ام و به جوار رحمت تو پناه جسته  در سايه عفو تو خزيده 

 مرا از كيفر تو در امان نخواهد داشت. داد و كس

 

ا َتُعوُد ِبِه لََعَ  َّ ِِبَ  ِبَیِِدِ ِإَلْیَك ِمْن َفُعْد لََعَ
ََ ْل
َ
وُد ِبِه لََعَ َمْن أ ا َتجُ َّ ِِبَ ِدَك َو ُجْد لََعَ َف ِمْن َتَغمُّ  َمِن اْقََتَ

  َعْفِوَك 
كشى بر من نيز بكش و بر  ام، تو نيز آن پرده كه بر گنه كاران مى   بار خدايا، اكنون كه به درگاهت روى نهاده 

 كند. دارى كه خود را تسليم تو مى   به كسى ارزانى مىآن بخشايش خود را كه  من ببخشاى

 

َلَك ِمْن ُغْفَراِنَك  مَّ
َ
نَّ ِبِه لََعَ َمْن أ ْن َُتُ

َ
َعاَظُمَك أ ا اَل َُيَ َّ ِِبَ   َو اْمُنْن لََعَ

بر من احسان كن، آن سان كه در حق كسى كه آرزوى آمرزش تو دارد، كه احسان تو هر چند سترگ بود در  

 نسنجد. چيزى نظرت به

 

ا َيْنَقِلُب  ِِن ِصْفرًا ِِمَّ َناُل ِبِه َحّظًا ِمْن ِرْضَواِنَك َو اَل َتُردَّ
َ
یبًا أ ُدوَن َو اْجَعْل ِِل ِِف َهَذا اْلَیْوِم َِنِ ِبِه اَْلَُتَعبِّ

  َلَك ِمْن ِعَباِدَك 
ثوابى كه پرستندگانت از  بار خدايا، براى من در اين روز نصيبى قرار ده كه از آن به خشنودى تو رسم و مرا از 

 شوند تهيدست باز مگردان، ور مى   آن بهره
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ِحیَدَك َو َنْفَي اْْلَْضَداِد َو اْْلَ  ْمُت ََتْ اِلحَاِت َفَقْد َقدَّ ُموُه ِمَن الصَّ ْم َما َقدَّ َقدِّ
ُ
ْنَداِد َو َو ِإِنِّ َو ِإْن ََلْ أ

ْشَباِه َعْنَك    اْْلَ
اند، ولى توحيد تو و   نيك چيزى تقديم دارم، آن سان كه ديگران تقديم داشته ام از اعمال كه هر چند نتوانسته  

  ام امثال از تو را تقديم داشته  نفى اضداد و

 

َحٌد ِمْنَك 
َ
ا اَل َيْقُرُب أ ْبُت ِإَلْیَك ِِبَ ْن ُتْؤََت ِمْنَها َو َتَقرَّ

َ
َمْرَت أ

َ
اِب الَِّتي أ ِْبَ ُتَك ِمَن اْْلَ َِتْ

َ
ِب  ِإالَّ بالتَّ َو أ َقرُّ

  ِبِه 
اى كه از آن درها به سوى تو آيند و به درگاه تو به چيزى  ام كه تو خود فرموده  و از درهايى به نزد تو آمده  

 كه تا به آن تقرب نجويند، به تو تقرب نتوانند يافت. ام  تقرب جسته

 

ِل َو ااِلْس  َذلُّ َناَبِة ِإَلْیَك َو التَّ ْتَبْعُت َذِلَك ِباْْلِ
َ
َّ أ
ُ
نِّ ِبَك ُث   ِتَكاَنِة َلَك َو ُحْسِن الظَّ

 ام، در عين خوارى و فروتنى و حسن ظن به تو آنگاه از پى آن تقرب به درگاه تو توبه كرده  

 

یُب َعَلْیِه َراِجیَك  ا ِعْنَدَك َو َشَفْعُتُه ِبَرَجاِئَك الَِّذي َقلَّ َما َيخِ َقِة ِِبَ   َو الثِّ
 ام. شوند شفيع خود گردانيده  به تو را كه اميدواران از آن نوميد نمى و اعتماد به رحمت تو، و اميد  

 

رِي َو َمَع َذِلَك ِخیَفًة َو َتَض  جِ
اِئِف اَْلُْسَت ِلیِل اْلَباِئِس اْلَفِقرِي اْلخَ َلَة اْلحَِقرِي الذَّ

َ
ْلُتَك َمْسأ

َ
ذًا َو َو َسأ عًا َو َتَعوُّ رُّ

ذًا   َتَلوُّ
ام، همانند موجود حقير ذليل بينواى فقير ترسانى، زنهار خواه،   راز كردهاى خداوند، دست سؤال پيش تو د 

 تضرع و پناه آوردن به تو و التجا به ذيل جالل تو، همراه با ترس و
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ِة اَْلُِطیِعَي َو اَل ُمْسَتِطیاًل ِبَشَفاَعِة  يَن َو اَل ُمَتَعاِلیًا ِبَدالَّ ِ
ِ اَْلَُتَكّبِّ

اِفِعَي  اَل ُمْسَتِطیاًل ِبَتَكّبُّ   الشَّ
نه از سر گردنكشى و چون متكبران به تكبر، نه از روى اعتال آن سان كه عبادت كننده را دلير سازد و نه از روى  

 شفاعت شافعان. اتكا به

 

ا ْو ُدوَِنَ
َ
ِة أ رَّ َذلَِّي َو ِمْثُل الذَّ َذلُّ اْْلَ

َ
َي َو أ َقلِّ َقلُّ اْْلَ

َ
َنا َبْعُد أ

َ
 َو أ

 اى يا حتى كمتر از آن. كمترين كمترانم و خوارترين خوارترانم، همانند ذرهاى خداوند، من  

 

َف  نُّ ِبِإَقاَلِة اْلَعاِثِريَن َو َُيَ ِفَي َو َيا َمْن ََيُ اِطِئَي َفَیا َمْن ََلْ ُيَعاِجِل اَْلُِسیِئَي َو اَل َيْنَِدُ اَْلَُْتَ ُل ِبِإْنَظاِر اْلخَ   ضَّ
دهى و  كنى و فرو رفتگان در ناز و نعمت را مهلت مى  يفر بدكاران شتاب نمىو اينك اى خداوندى كه در ك 

 گيرى، كنى و به فضل خويش از خطاكاران مهلت باز نمى  انعام خود عفو مى  گنهكاران را به

 

َنا اَْلُِسي
َ
اِطُئ اْلَعاِثُر  أ ُف اْلخَ ئاً  ُء اَْلُْعََتِ ََتِ

ْقَدَم َعَلْیَك ُمجْ
َ
َنا الَِّذي أ

َ
 أ

  دليرانه در برابر تو مرتكب گناه شده سر در آمده. من بدكارى هستم معترف و خطاكارى هستم لغزيده و به 

دًا  َنا الَِّذي َعَصاَك ُمَتَعمِّ
َ
ََف ِمْن ِعَباِدَك َو َباَرَزَك  أ َنا الَِّذي اْسَتخْ

َ
  أ

تو مستور داشته و در نزد تو آشكار  من همانم كه اعمال ناپسند خود را از بندگان ام. و به عمد معصيت تو كرده  

 ام. ساخته 

 

ِمَنَك 
َ
َنا الَِّذي َهاَب ِعَباَدَك َو أ

َ
َسَك   أ

ْ
ْف َبأ َهْب َسْطَوَتَك َو ََلْ َيخَ َنا الَِّذي ََلْ ََيْ

َ
  أ

من همانم كه از سطوت تو بيمناك  من همانم كه از بندگانت ترسان بوده ولى خود را از تو در امان ديده ام. 

 ام. ام و از خشم تو ترسى به دل راه نداده  ده نش



 روز عرفهدعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                          
 

22 www.ahlolbait.com 
 

 َنْفِسِه 
اِِن لََعَ َنا اْلجَ

َ
ِتِه   أ ُن ِبَبِلیَّ َنا اَْلُْرََتَ

َ
َنا الَقِلیُل اْلحََیاِء   أ

َ
ِويُل  أ َنا الطَّ

َ
 اْلَعَناِء أ

و من گرفتار   ام اى چندان نبرده  من از شرم و حيا بهره  من گروگان بالى خويشتنم، ام، من بر خود جنايت كرده  

 ام.  رنجى ديرينه

 

َِك َو َمِن اْج 
َت ِمْن َبِرُيَّ ِن اْصَطَفْیَتُه ِلَنْفِسَك ِبحَقِّ َمِن اْخََتْ ْبَت ِمْن َخْلِقَك َو ِِبَ َتَبْیَت ِبحَقِّ َمِن اْنَتجَ

ِنَك 
ْ
  ِلَشأ

اى،   اى، به آن كه او را براى خود پسنديده دهم به آن كه از ميان خلق او را برگزيده   بار خدايا، تو را سوگند مى 

 اى، اى، به آن كه او را براى خود برگزيده  ميان آفريدگانت او را اختيار كرده  به آن كه از

 

  ِبحَقِّ َمْن َوَصْلَت َطاَعَتُه ِبَطاَعِتَك َو َمْن َجَعْلَت َمْعِصَیَتُه َكَمْعِصَیِتَك 
  اى  اى و معصيت او را معصيت خود دانسته ته به آن كه طاعت او را به طاعت خود پيوس 

 

َعاَداِتَك  َوااَلِتَك َو َمْن ُنْطَت ُمَعاَداَتُه ِِبُ   ِبحَقِّ َمْن َقَرْنَت ُمَوااَلَتُه ِِبُ
 اى،  اش را دشمنى خود شمرده اى و دشمنى   اش به دوستى خود قرين ساخته  و دوستى 

 

ا َتَت  ِمي َهَذا ِِبَ ْدِِن ِِف ََيْ اًل َو َعاَذ ِباْسِتْغَفاِرَك َتاِئبًا َتَغمَّ َر ِإَلْیَك ُمَتَنصِّ
َ
ُد ِبِه َمْن َجأ  َغمَّ

اند و توبه كرده و به آمرزش تو  اند و به تو پناه آورده   در اين روز مرا چونان كسانى كه از گناه بيزارى جسته 

 خلعت عفو و رحمت خود بپوشان. اند پيوسته 

 

ا َتَتَو  ِِن ِِبَ لَّ ْلََف َلَدْيَك َو اَْلََكاَنِة ِمْنَك َو ََتَ ْهَل َطاَعِتَك َو الزُّ
َ
  َلَّ ِبِه أ

 دهى، مرا نيز نصيب ده.  بار خدايا، از هر چه پرستندگان و مقربان خود را نصيب مى 
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ْتَعَب َنْفَسُه ِِف َذاِتَك َو 
َ
ُد ِبِه َمْن َوََف ِبَعْهِدَك َو أ ا َتَتَوحَّ ْدِِن ِِبَ حَّ ْجَهَدَها ِِف َمْرَضاِتَك َو ََتَ

َ
  أ

مرا خاص خود گردان، بدان گونه كه وفا كنندگان به عهد خود را و آنان را كه در عبادت تو خويشتن به رنج  

 گردانى.  اند، خاص خود مى خشنودى تو كوشيده  افكنده و در

 

ي َطْوِري ِِف ُحُد  ْحَكاِمَك َو اَل ُتَؤاِخْذِِن ِبَتْفِريِطي ِِف َجْنِبَك َو َتَعدِّ
َ
اَوَزِة أ   وِدَك َو ُمجَ

 ات يا تجاوز از حد خويش و احكام تو، مؤاخذت مفرماى. مرا به سبب قصور در بندگى  

 

ِِ َو اَل تَْسَتْدِرْجِِن ِبِإْماَلِئَك ِِل اْسِتْدَراَج َمْن َمَنَعِِن َخرْيَ َما ِعْنَِدُ َو ََلْ يَْشَرْكَك ِِف ُحُلوِل ِنْعَم    ِتِه 
ايا، چنان مباد كه مرا مهلت دهى تا به تدريج سزاوار كيفر شوم، چونان كسى كه نعمت از من باز گرفت و بار خد 

پنداشت كه هر خير و نيكى كه هست از جانب اوست، تا آنجا كه تو را هم در نعمتى كه نصيب من شده  چنان

 بود شريك نساخت.

 

ْهِِن ِمْن َرْقََدِ اْلَغاِفِلَي َو ِسَنِة    اَْلُْسِرِفَي َو َنْعَسِة اَْلَْخُذولَِي  َو َنبِّ
 اى خداوند، مرا از خواب غافالن و ناهشيارى اسرافكاران و خواب آلودگى خذالن رسيدگان بيدار و آگاه ساز. 

 

ِديَن َو اْسَتْن    َقْذَت ِبِه اَْلَُتَهاِوِنَي َو ُخْذ ِبَقْلِِب ِإََل َما اْسَتْعَمْلَت ِبِه اْلَقاِنِتَي َو اْسَتْعَبْدَت ِبِه اَْلَُتَعبِّ
اى و بندگان سهل  اى و متعبدان را بدان واداشته  دلم را به كارى بر گمار كه اطاعت كنندگان را بدان گماشته  

 اى. انگار را بدان از عذاب رهايى بخشيده 

 

ي ِمْن  اِعُدِِن َعْنَك َو َيحُوُل َبْیِِن َو َبْيَ َحظِّ ا ُُيَ ِعْذِِن ِِمَّ
َ
َحاِوُل َلَدْيَك َو أ

ُ
ا أ ِِن َعمَّ دُّ   َك َو ََيُ

رسد حايل مى  دارد، يا ميان من و فيضى كه از سوى تو به من مى بار خدايا، مرا از هر چه از درگاه تو دور مى  

 دارد، در پناه خود دار. از هر قصد كه نزد تو كنم باز مى  گردد، يا 
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اِت ِإَلْیَك  رْيَ ْل ِِل َمْسَلَك اْلخَ َرْدَت  َو َسهِّ
َ
َة ِفیَها لََعَ َما أ َمْرَت َو اَْلَُشاحَّ

َ
  َو اَْلَُساَبَقَة ِإَلْیَها ِمْن َحْیُث أ

اى خداوند، آن راه خير را كه به سوى تو رهنمون است پيش پاى من هموار نماى. در رسيدن به نيكيها از آن  

فتن به آنها را، بدان گونه كه خود اى، سبقت را بر من آسان كن و تالش براى دست يا فرموده  راه كه خود

 اى، نصيب من فرما. خواسته 

 

ْوَعْدَت 
َ
ا أ َي ِِبَ فِّ حَُق ِمَن اَْلُْسَتخِ

حَْقِِن ِفیَمن َُتْ   َو اَل َُتْ
  انگارند تباه مكن مرا همراه كسانى كه وعده عذاب تو را سهل مى  

 

ِلُك ِمَن  ِلْكِِن َمَع َمْن َُتْ ِضَي َِلَْقِتَك َو اَل َُتْ   اَْلَُتَعرِّ
  و با آنان كه آماج انتقام تو هستند هالك منماى 

 

ُ ِمَن اَْلُْنحَِرِفَي َعْن ُسُبِلَك  ِِن ِفیَمْن ُتَتّبِّ ْ   َو اَل ُتَتّبِّ
 شوند خرد و شكسته مكن.  و با آن گروه كه از طريق تو منحرف مى 

 

ِِن ِمْن َغَمَراِت اْلِفْتَنِة َو  ْماَلِء َو َنجِّ ْخِذ اْْلِ
َ
ِجْرِِن ِمْن أ

َ
 َخلِّْصِِن ِمْن َْلََواِت اْلَبْلَوی َو أ

 مرا از گردابهاى فتنه رهايى بخش و از تنگناهاى بال وارهان و آن سان مهلتم مده كه به غفلت گرفتار آيم. 

 

ِِن َو َهًوی َُيِبُقِِن َو َمْنَقَصة  َتْ  لُّ   َهُقِِن َو ُحْل َبْیِِن َو َبْيَ َعُدوٍّ ُُيِ
اى خداوند، ميان من و دشمنى كه گمراهم سازد و هواى نفسى كه هالكم گرداند و زيانى كه مرا فرو گيرد،  

 حايل شو.
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  َو اَل ُتْعِرْض َعِنِّ ِإْعَراَض َمْن اَل َتْرَضى َعْنُه َبْعَد َغَضِبَك 
 اى، رويگردان مشو. اى و از او خشنود نگرديده  از من همانند آن كس كه بر او خشم گرفته  

 

ِتَك  َّ اْلُقُنوُط ِمْن َرْْحَ َمِل ِفیَك َفَیْغِلَب لََعَ   َو اَل ُتْؤِيْسِِن ِمَن اْْلَ
 مرا از خود مأيوس مساز. آن سان كه نوميدى از رحمتت بر من غلبه يابد. 

 

ُلِنیِه  ا ُتحَمِّ ا اَل َطاَقَة ِِل ِبِه َفَتْبَهَظِِن ِِمَّ ِنحِِْن ِِبَ ِتَك َو اَل َُتْ   ِمْن َفْضِل َمحَبَّ
اى خداوند، بدان حد به من مبخش كه تاب و توان آن را نداشته باشم كه در زير بار محبت فراوان تو گرنبار  

 شوم.

 

  َو اَل ُتْرِسْلِِن ِمْن َيِدَك ِإْرَساَل َمْن اَل َخرْيَ ِفیِه َو اَل َحاَجَة ِبَك ِإَلْیِه َو اَل ِإَناَبَة َلُه 
ست مهل چونان كسى كه ديگر در او اميد خيرى نبود و تو را با او كارى نباشد و باز گشتنش را و مرا از د 

 نبندد. فايدتى صورت

 

ْزُي ِمْن ِعْنِدَك  ِِ َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْيِ ِرَعاَُيَِك َو َمِن اْشَتَمَل َعَلْیِه اْلخِ   َو اَل َتْرِم 
 اش فرا گرفته، عنايت تو افتاده است و خوارى و شوربختى و مرا ميفكن چونان كسى كه از چشم  

 

الِ  ِفَي َو َزلَِّة اَْلَْغُروِريَن َو َوْرَطِة اْْلَ يَن َو َوْهَلِة اَْلَُتَعسِّ دِّ   ِكَي َبْل ُخْذ ِبَیِدي ِمْن َسْقَطِة اَْلََُتَ
ب خوردگان نلغزم و در گرداب بل دستم را بگير تا چون افتادگان نيفتم و چون گمگشتگان نهراسم و چون فري 

 شوندگان سرنگون نشوم. هالك
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ْنَعْمَت 
َ
ْغِِن َمَبالَِغ َمْن ُعِنیَت ِبِه َو أ ا اْبَتَلْیَت ِبِه َطَبَقاِت َعِبیِدَك َو ِإَماِئَك َو َبلِّ َعَلْیِه َو َرِضیَت َو َعاِفِِن ِِمَّ

ْیَتُه َسِعیدًا  فَّ یدًا َو ََتَ َعْشَتُه َْحِ
َ
 َعْنُه َفأ

سازى رهايى بخش و به مقام  ر خدايا، مرا سالمت عطا كن و از آن بال كه غالمان و كنيزان خود بدان مبتال مى با 

اى و ستوده داشته   اى و عمرش داده رسان كه مورد عنايت توست و نعمتش داده اى و از او خشنود بوده  كسى

 اى. خوشبخت ساخته  اى و اى و ميرانده  

 

ْقِِن َطْوَق  ََكِت  َو َطوِّ ا ُيحِْبُط اْلحََسَناِت َو َيْذَهُب ِباْلَّبَ ْقاَلِع َعمَّ   اْْلِ
 برد. سازد و بركاتم را از ميان مى  ارج مى  بار خدايا، طوق گردن من ساز دل بركندن مرا از هر چه حسناتم را بى  

 

َئاِت َو َفَواِضِْ  یِّ ْشِعْر َقْلِِبَ ااِلْزِدَجاَر َعْن َقَباِئِْ السَّ
َ
  اْلحَْوَباِت  َو أ

 بار خدايا، شعار قلب من ساز انزجار از زشتيهاى گناهان و رسواييهاى معاصى را. 

 

ُه  ا اَل ُيْرِضیَك َعِنِّ َغرْيُ ْدِرُكُه ِإالَّ ِبَك َعمَّ
ُ
ا اَل أ   َو اَل تَْشَغْلِِن ِِبَ

يابم   تو بدان دست نمى گرداند به كارهاى دنيوى كه جز به مدد مرا از كارهاى اخروى كه تو را خشنود مى  

 مشغول منماى.

 

دُّ َعِن اْبِتَغاِء اْلَوِسیَلِة ِإَلْیَك َو ُت  ا ِعْنَدَك َو ََتُ ة  َتْنَهى َعمَّ ْذِهُل َعِن َو اْنِزْع ِمْن َقْلِِب ُحبَّ ُدْنَیا َدِنیَّ
ِب ِمْنَك  َقرُّ   التَّ

دست يافتن به خيراتى كه در نزد توست مى خداوندا، بركن از دل من محبت اين جهان سفله را كه راه مرا از  

 گرداند. شود و از تقرب به درگاه تو غافل مى  خواهم كه به سوى تو آيم سد راه من مى  بندد و چون 
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َهاِر  ْیِل َو النَّ َناَجاِتَك ِباللَّ َد ِِبُ َفرُّ ْن ِِلَ التَّ  َو َزيِّ
 مناجات با تو را.اى خداوند، در دل من بياراى تنهايى در شبها و روزها را و  

 

ْسِر اْلَعَظاِئِم 
َ
ِِن ِمْن أ   َو َهْب ِِل ِعْصَمًة ُتْدِنیِِن ِمْن َخْشَیِتَك َو َتْقَطُعِِن َعْن ُرُكوِب َمحَاِرِمَك َو َتُفكَّ

مرا عصمتى بخش كه به خشيت تو نزديك گرداند و از ارتكاب محارم دور دارد و از اسارت در چنگال گناهان  

 ساز. بزرگ آزاد

 

ْذِهْب َعِنِّ َدَرَن اْلَخَطاَيا َو َسْرِبْلِِن ِبِسْرَباِل َعاِفَیِت 
َ
ْطِهرَي ِمْن َدَنِس اْلِعْصَیاِن َو أ   َك َو َهْب ِِلَ التَّ

  بار خدايا، مرا از آلودگى معصيت و شوخگنى گناهان پاكيزه ساز و جامه عافيت و تندرستى بر من افكن 

 

ِِن ِرَداَء ُمَعاَفاِت  ْلِِن َسَواِبَغ َنْعَماِئَك َو َظاِهْر َلَديَّ َفْضَلَك َو َطْوَلَك َو َردِّ   َك َو َجلِّ
  اى از نعم گسترده خود بپوشان و احسان و بخشش خود پى در پى نصيب من گردان و در حله 

 

ِة َو َمْرِضيِّ ا یَّ  َصاِلِْ النِّ
ِعِنِّ لََعَ

َ
ْدِِن ِبَتْوِفیِقَك َو تَْسِديِدَك َو أ يِّ

َ
  ْلَقْوِل َو ُمْسَتحَْسِن اْلَعَمِل َو أ

و به توفيق و رهنمايى خويشم يارى نماى و چون آهنگ كارى شايسته كنم يا سخنى شايسته گويم يا عملى  

  ام ده يارى  نيكو انجام دهم،

 

ِتَك  ِتي ُدوَن َحْوِلَك َو ُقوَّ   َو اَل َتِكْلِِن ِإََل َحْوِِل َو ُقوَّ
 وامگذار بى آنكه تو خود قوت و نيرويم بخشيده باشى.و مرا به نيرو و قوت خود  
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َك َو اَل  ْوِلَیاِئَك َو اَل ُتْنِسِِن ِذْْكَ
َ
َقاِئَك َو اَل َتْفَضحِِْن َبْيَ َيَدْي أ َم َتْبَعُثِِن لِلِ ِزِِن ََيْ  ُتْذِهْب َعِنِّ َو اَل ُتخْ
  ُشْكَرَك 

انگيزى، خوارم مگردان و در نزد اولياى خود رسوايم مساز   ىبار خدايا، آن روز كه مرا براى ديدار خود از گور بر م 

 ذكر خود از ياد من مبر و زبان شكر و سپاس خويش از من مگير، و

 

ْولَ 
َ
ا أ ْثِِنَ ِِبَ

ُ
ْن أ
َ
ْوِزْعِِن أ

َ
اِهِلَي ِْلاَلِئَك َو أ ْهِو ِعْنَد َغَفاَلِت اْلجَ ْحَواِل السَّ

َ
ْلِزْمِنیِه ِِف أ

َ
ِنیِه َو َبْل أ ََ ْی

 
َ
ُه ِإَِلَ أ ْسَدُْيَ

َ
ا أ َف ِِبَ   ْعََتِ

خبرى، آن هنگام كه جاهالن از سپاس نعمتهايت غافلند همواره شكر و سپاس خويش  بلكه در حاالت سهو و بى  

اى سپاست گويم و به آن خيرات كه مرا  جارى فرماى و مرا الهام كن كه در برابر نعمتى كه مرا داده  بر زبان من

 يم.آ اى معترف فرستاده 

 

ِد اْلحَاِمِديَن  اَك َفْوَق َْحْ ِدي ِإيَّ اِغِبَي َو َْحْ   َو اْجَعْل َرْغَبِتي ِإَلْیَك َفْوَق َرْغَبِة الرَّ
اى قرار ده و سپاس مرا فراتر از سپاس هر سپاس  بار خدايا، رغبت مرا به خود فراتر از رغبت هر رغبت كننده  

 اى.  گوينده

 

ُذْلِِن ِعْنَد  ا َجَبْهَت ِبِه اَْلَُعاِنِديَن َلَك َو اَل َتخْ َبْهِِن ِِبَ ُه ِإَلْیَك َو اَل َتجْ ْسَدُْيُ
َ
ا أ ِلْكِِن ِِبَ   َفاَقِتي ِإَلْیَك َو اَل َُتْ

ام و نه در خور   كنم مرا وامگذار و بدان اعمال كه به جاى آورده به هنگام فقر كه دست نياز به سوى تو دراز مى  

 مكن و چون دشمنانت دست رد به روى من مزن،تو بوده تباهم  مقام جالل
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ْهُل ال
َ
ْحَساِن َو أ ْعَوُد ِباْْلِ

َ
ْوََل ِباْلَفْضِل َو أ

َ
َك أ نَّ

َ
َة َلَك َو أ نَّ اْلُحجَّ

َ
ْعَْلُ أ

َ
ٌ أ ْهُل َفِإِنِّ َلَك ُمَسْلِّ

َ
ْقَوی َو أ تَّ

 اَْلَْغِفَرِة 
به فضل و بخشايش سزاوارترى و در مقام احسان  دانم كه حجت تو راست و تو  كه من در برابر تو تسليمم و مى 

 تر. تو سزاوارترى كه از تو بترسند. تو سزاوارترى كه از تو آمرزش خواهند.  رساننده سود

 

ْن تَْشَهَر 
َ
ْقَرُب ِمْنَك ِإََل أ

َ
ْن تَْسَُتَ أ

َ
َك ِبأ نَّ

َ
ْن ُتَعاِقَب َو أ

َ
ْوََل ِمْنَك ِبأ

َ
ْن َتْعُفَو أ

َ
َك ِبأ نَّ

َ
 َو أ

 ترى تا به افشا كردن. ترى تا به عقوبت كردن. تو به پوشيدن گناه نزديك  عفو شايستهتو به  

 

ْرَت 
َ
ِحبُّ ِمْن َحْیُث اَل آِتي َما َتْكَرُه َو اَل أ

ُ
ِريُد َو َتْبُلُغ َما أ

ُ
ا أ َبًة َتْنَتِظُم ِِبَ ْحِیِِن َحَیاًة َطیِّ

َ
ِكُب َما َفأ

ِمْتِِن ِمیَتَة َمْن 
َ
ْیَت َعْنُه َو أ یِنِه  َِنَ  َيَدْيِه َو َعْن ََيِ

  َيْسَعى ُُنُرُه َبْيَ
دارم پايان  اى خداوند، مرا به حياتى خوش و پاكيزه زنده بدار كه به هر چه خواهم برسد و به آنچه دوست مى  

كه دست به كارى نزنم كه تواش خوش نداشته باشى يا مرتكب كارى نشوم كه تو از آن نهى فرموده  يابد، چندان

شان در برابرشان و در سمت راستشان حركت مى  بميرانى مرا همانند آن كسان كه روشنايى  از تو خواهم كهاى.  

 كند. 

 

 
َ
ِِن ِعْنَد َخْلِقَك َو َضْعِِن ِإَذا َخَلوُت ِبَك َو اْرَفْعِِن َبْيَ ِعَباِدَك َو أ ِعزَّ

َ
ِِْن َبْيَ َيَدْيَك َو أ ْغِنِِن َو َذللِّ

ْن ُهَو َغِِنٌّ   َعِنِّ َو ِزْدِِن ِإَلْیَك َفاَقًة َو َفْقرًا  َعمَّ
بار خدايا، مرا در برابر خود ذليل گردان و در نزد بندگانت عزيز دار. چون با تو خلوت كنم، فروتنيم بخش و در  

نياز گردان و هر چه بيشترم فقير و  ميان بندگان خود سر فراز دار و از هر كس كه به منش نيازى نيست بى 

   درگاه خود ساز.نيازمند 
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لِّ َو اْلَعَناِء  ْعَداِء َو ِمْن ُحُلوِل اْلَباَلِء َو ِمَن الذُّ اَتِة اْْلَ ِعْذِِن ِمْن ََشَ
َ
 َو أ

 اى خداوند، مرا از شماتت دشمنان و نزول بال و ذلت و رنج در پناه خود دار. 

 

ُد  َغمَّ ا َُيَ َلْعَت َعَلْیِه ِمِنِّ ِِبَ ْدِِن ِفَمَي اطَّ ِريَرِة َلْو اَل َتَغمَّ ِبِه اْلَقاِدُر لََعَ اْلَبْطِش َلْو اَل ِحْلُمُه َو اْْلِخُذ لََعَ اْلجَ
َناُتُه 

َ
  أ

آمد انتقام مى  از عيبها و خطاهاى من كه خود از آن آگاهى اغماض كن، همانند كسى كه اگر حلمش مانع نمى  

 داد. پيمود گناه را كيفر مى طريق مدارا نمى  گرفت و اگر 

 

ِِن ِمْنَها ِلَواذًا ِبَك َو ِإْذ ََلْ ُتِقْمِِن َمَقاَم َفِضیحَة  ِِف ُد  َو  ْو ُسوءًا َفَنجِّ
َ
َرْدَت ِبَقْوم  ِفْتَنًة أ

َ
ْنَیاَك َفاَل ُتِقْمِِن ِإَذا أ

  ِمْثَلُه ِِف آِخَرِتَك 
ام از  ا كه به تو پناه جسته اى يا ناسزايى وارد آورى، مر  بار خدايا، هر گاه در اين جهان خواهى كه بر قومى فتنه 

اى در آن جهان نيز در جايگاه  رهايى ده و همچنان كه در اين جهانم در جايگاه رسوايان بر پاى نداشته  آن ميان

 رسوايانم بر پاى مدار

 

ُدْد  ا َو اَل َُتْ َواِخِرَها َو َقِدمَي َفَواِئِدَك ِبحََواِدِِثَ
َ
َواِئَل ِمَنِنَك ِبأ

َ
  ِِل َمّدًا َيْقُسو َمَعُه َقْلِِب َو اْشَفْع ِِل أ

جهانى با نعمتهاى آن جهانى و فوايد ديرينه با فوايد تازه توأم گردان و عمر مرا آن  -و در حق من نعمتهاى اين  

 مكن كه به قساوت قلبم انجامد قدر دراز

 

اِئي َو اَل تَُسْمِِن َخِسیَسًة  َهُل ِمْن  َو اَل َتْقَرْعِِن َقاِرَعًة َيْذَهُب َْلَا َِبَ ا َقْدِري َو اَل َنِقیَصًة ُيجْ ُغُر َْلَ ََيْ
ْجِلَها َمَكاِِن 

َ
  أ

اى دردناك و سخت مفرست كه شكوه و آب و رنگ من از ميان ببرد و مرا به مقامى فرومايه   و بر سر من حادثه 

 گرفتار منماى. اى كه بدان مقام و مرتبت خويش از كف بدهم منزلت من حقير گرداند يا به نقيصه كه قدر و
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ا اْجَعْل َهْیَبِتي ِِف َوِعیِدَك َو َحَذِري ِمْن  وِجُس ُدوَِنَ
ُ
ا َو اَل ِخیَفًة أ ْبِلُس ِِبَ

ُ
َو اَل َتُرْعِِن َرْوَعًة أ

  ِإْعَذاِرَك َو ِإْنَذاِرَك َو َرْهَبِتي ِعْند ِتاَلَوِة آَياِتَك 
ان مرا بيم مده كه وحشت بر سراسر قلبم چيره اى خداوند، مرا چنان مترسان كه ترسم به نوميدى كشد و چن 

كه ترسم تنها از عذاب تو باشد و وحشتم از انذار و هشدار تو و دهشتم به هنگام تالوت آيات  شود. چنان كن

 كتاب تو.

 

ِدي ِبُسُكو رُّ ِد َلَك َو َتجَ َهجُّ ِدي ِبالتَّ   ِِن ِإَلْیَك َو اْعُمْر َلْیِلي ِبِإيَقاِظي ِفیِه ِلِعَباَدِتَك َو َتَفرُّ
داريم در تنهايى براى تو و بريدن از  زنده  -بار خدايا، شبم را آباد دار:به بيدار ماندنم براى عبادت تو و شب  

 آرامش يافتن تنها به تو همگان و

 

اَك ِِف َفَكاِك َرَقَبِتي ِمْن َناِرَك َو ِإَجاَرِتي  ي ِبَك َو ُمَناَزَلِتي ِإيَّ ْهُلَها ِمْن َو ِإْنَزاِل َحَواِئجِ
َ
ا ِفیِه أ ِِمَّ

  َعَذاِبَك 
و آوردن حوايج به درگاه تو و اصرار در طلب براى رهاييم از آتش جهنم و زنهار دادنم از عذابى كه گنه كاران در  

 گرفتارند. آن

 

َعلْ  َعَظ َو اَل َو اَل َتَذْرِِن ِِف ُطْغَیاِِن َعاِِمًا َو اَل ِِف َغْمَرِتي َساِهیًا َحَّتَّ ِحي  َو اَل َتجْ ِِن ِعَظًة َِلَِن اتَّ
 َنَكااًل َِلَِن اْعَتَّبَ َو اَل ِفْتَنًة َِلَْن َنَظَر 

خبريم وامگذار و مرا به  ام در ورطه سهو و بى  اى خداوند، مرا در وادى عصيان سرگشته رها مكن و تا زنده  

 در من بنگرد و گمراه شود. كه ديگران از من پند گيرند يا سبب عبرت همگان شوم يا كسى حالى ميفكن
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ْل ِِل ِج  ْ ِِل اَْسًا َو اَل ُتَبدِّ ي َو اَل ُتَغريِّ ِِ َغرْيِ ُكُر ِبِه َو اَل تَْسَتْبِدْل 
ِِ ِفیَمْن َُتْ ُكْر 

 ْسمًا َو اَل َُتْ
 و در زمره كسانى كه با آنان مكر ميكنى، با من مكر مكن و ديگرى را به جاى من مگزين و نامم را به طومار 

  مبر و تنم را در كشاكش گرفتاريهاى اين جهانى و عذابهاى آن جهانى ديگرگون منماى گنهكاران

 

َتَهنًا ِإالَّ ِب  ِرّيًا َلَك َو اَل َتَبعًا ِإالَّ َِلَْرَضاِتَك َو اَل ُِمْ ْلِقَك َو اَل ُسخْ ْذِِن ُهُزوًا ِلخَ خِ
  ااِلْنِتَقاِم َلَك َو اَل َتتَّ

وجوى خشنودى تو  مده و مسخره درگاه خود مساز. چنان كن كه پيوسته در جست و مرا مضحكه مردم قرار 

 باشم و در تالش براى انتقامجويى از دشمنان تو.

 

ِة َنِعیِمَك  ِتَك َو َرْوِحَك َو َرْيحَاِنَك َو َجنَّ ْوِجْدِِن َبْرَد َعْفِوَك َو َحاَلَوَة َرْْحَ
َ
  َو أ

 را، روح و ريحان و بهشت پر نعمتت را ارزانى من دار بار خدايا، خنكى عفوت را، حالوت رحمتت 

 

بُّ ِبَسَعة  ِمْن َسَعِتَك َو ااِلْجِتَهاِد ِفَمَي ُيْزلُِف َلَدْيَك َو ِعْنَدَك َو  ِذْقِِن َطْعَم اْلَفَراِغ َِلَا ُتحِ
َ
ْفِِن ِبُتحَْفة  َو أ ْتحِ

َ
أ

  ِمْن ُتحََفاِتَك 
دارى و طعم مجاهدت را در آنچه   در گزاردن آنچه تو دوست مى و از فضل خويش به من بچشان طعم فراغت را 

 اى كرامند عطا كن.  تقرب به درگاه توست و مرا تحفه موجب

 

ْقِِن لَِقاَءَك  ِخْفِِن َمَقاَمَك َو َشوِّ
َ
ِتي َغرْيَ َخاِسَرة  َو أ اَرِتي َراِبحًَة َو َْكَّ   َو اْجَعْل ِتجَ

هيچ زيان باز گردم و خوف ايستادن و پاسخ گفتن در روز باز  د برم و بى بار خدايا، چنان كن كه در تجارتم سو 

  دل من افكن و به ديدار خود مشتاق فرماى جست را در
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وحًا اَل ُتْبِق َمَعَها ُذُُنبًا َصِغرَيًة َو اَل َكِبرَيًة َو اَل َتَذْر َمَعَها َعاَلِنَیًة َو  َبًة َِنُ َّ ََتْ  اَل َسِريَرًة  َو ُتْب لََعَ
بازگشت كه پس از آن نه گناه خردم باقى ماند نه گناه بزرگ، نه گناه آشكار و نه گناه پنهان،  اى بى  و به توبه  

 توفيق ده.

 

اِل  اِشِعَي َو ُكْن ِِل َكَما َتُكوُن لِلصَّ ُمْؤِمِنَي َو اْعِطْف ِبَقْلِِب لََعَ اْلخَ   ِحَي َو اْنِزِع اْلِغلَّ ِمْن َصْدِري لِلْ
ينه مؤمنان از سينه من بركن. قلبم را با مردمان فروتن مهربان گردان. با من چنان باش كه با صالحان بيخ ك 

 هستى.

 

ِقَي َو اْجَعْل ِِل ِلَساَن ِصْدق  ِِف اْلَغاِبِريَن َو ِذْْكًا َناِمیًا ِِف اْْلِخِريَن َو َوا ِِن ِحْلَیَة اَْلُتَّ ِِ َو َحلِّ ِف 
لَِي  وَّ   َعْرَصَة اْْلَ

به زيور پرهيزگارانم بياراى. نام نيك من بر زبان آيندگان جارى گردان آوازه من در ميان معاصران به نيكى بلند  

 روز رستاخيز مرا در زمره آنان كه با پيامبر تو مهاجرت كردند در آور. نماى و در

 

ا َلَديَّ اْم  اَماَِتَ َّ َو َظاِهْر َْكَ ْم ُسُبوَغ ِنْعَمِتَك لََعَ اِئَم َمَواِهِبَك ِإَِلَ َو َُتِّ   ََلْ ِمْن َفَواِئِدَك َيَديَّ َو ُسْق َْكَ
بار خدايا، مرا فراخى نعمت ده به حد كمال و كرامتهاى آن از پى يكديگر به من ارزانى دار. دستان من از عطاى  

 كن و مواهب كرامند خويش به سوى من روان دار. خود پر

 

ْطَیِبَي  َ اْْلَ ِِ ْلِِن َشَراِئَف ِنحَِلَك ِِف َو َجاِوْر  ْصِفَیاِئَك َو َجلِّ َْتَها ِْلَ َناِن الَِّتي َزْيَّ ْوِلَیاِئَك ِِف اْلجِ
َ
ِمْن أ

اِئَك  ِحبَّ ِ ِْلَ
  اَْلََقاَماِت اَْلَُعَدَّ

اى، در جوار اولياى پاك خود جاى ده. تشريف عطاى خويش  مرا در بهشتى كه براى برگزيدگان خويش آراسته  

 اى مكان ده. بپوشان و در منازلى كه براى دوستانت مهيا ساخته بر من
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َقرُّ َعْینًا َو اَل ُتَقاِيْسِِن 
َ
ُؤَها َو أ َتَبوَّ

َ
َراِئِر َو اْجَعْل ِِل ِعْنَدَك َمِقیاًل آِوي ِإَلْیِه ُمْطَمِئّنًا َو َمَثاَبًة أ   ِبَعِظَمَيِت اْلجَ

ى كه در آن مسكن گزينم و دلم شاد شود، برگزين. اى براى من مكانى مطمئن كه در آن آرام گيرم و جاي 

  ام برابر منماى گناهان بزرگى كه مرتكب شده  خداوند، كيفر مرا با

 

ِزْل َعِنِّ ُكلَّ َشكٍّ َو ُشْبَهة  َو اْجَعْل ِِل ِِف اْلحَقِّ َطِريقًا 
َ
َراِئُر َو أ َم ُتْبَلى السَّ ِلْكِِن ََيْ ِمْن ُكلِّ َو اَل َُتْ

ة    َرْْحَ
هاى رحمت راه   شود هالكم مكن. هر شك و شبهتى از دلم بزداى. از دروازه و در آن روز كه اسرار آشكار مى  

 من به حق بگشاى.

 

ْحَساِن ِمْن ِإْفَضالَِك  َّ ُحُظوَظ اْْلِ
ْر لََعَ اِلَك َو َوفِّ ْجِزْل ِِل ِقَسَم اَْلََواِهِب ِمْن َُنَ

َ
  َو أ

ن فرماى و از سر افضال خويش نصيبم را از احسان و بخشش خود فراوان سهم مرا از مواهب نعم خود افزو 

 گردان.

 

ا تَْسَتْعِمُل ِبِه  ي ُمْسَتْفَرغًا َِلَا ُهَو َلَك َو اْسَتْعِمْلِِن ِِبَ ا ِعْنَدَك َو ََهِّ   َخاِلَصَتَك َو اْجَعْل َقْلِِب َواِثقًا ِِبَ
طمئن نماى و همه قصد مرا ويژه اعمالى ساز كه رضاى تو در آن بار خدايا، دلم را به آنچه در نزد توست آرام و م 

 گمارى. مرا به كارى برگمار كه خاصان درگاهت را بر آن مى  باشد و

 

َعَة َو اَْلَُعاَفاَة  ْع ِِلَ اْلِغََن َو اْلَعَفاَف َو الدَّ ْشِرْب َقْلِِب ِعْنَد ُذُهوِل اْلُعُقوِل َطاَعَتَك َو اْْجَ
َ
حَّ َو أ َة َو َو الصِّ

ِنیَنَة َو اْلَعاِفَیَة 
ْ
َمأ َعَة َو الطُّ  السَّ

  چون خردها به غفلت افتند، تو دل مرا به آب طاعت خويش سيراب فرماى و توانگرى و عفت و آسايش و بى 

 تندرستى و فراخى در روزى و آرامش و عافيت را همه يكجا نصيب من گردان. گزندى و
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ا يَ  ا َيْعِرُض ِِل ِمْن َنَزَغاِت ِفْتَنِتَك َو اَل ُتحِْبْط َحَسَناِتي ِِبَ ا ِمْن َمْعِصَیِتَك َو اَل َخَلَواِتي ِِبَ   ُشوُِبَ
حسنات مرا با معصيتى كه به آن آميخته گردد تباه منماى. خلوتهايم را به خياالت ناپسندى كه براى آزمايش  

 فرستى بر هم مزن.  بر دل من مى

 

َلِب ِإََل  ِِ َما ِعْنَد اْلَفاِسِقَي َو ُصْن َوْجِهي َعِن الطَّ
ِِن َعِن اْلمِْتَ َي َو ُذبِّ َحد  ِمَن اْلَعاََلِ

َ
   أ

 آبروى مرا حفظ كن كه چيزى از مردم زمانه نخواهم و مرا از خواهش فاسقان باز دار. 

 

َي َظِهريًا َو اَل َْلُْم لََعَ َمحِْو ِكَتاِبَك َيدًا َو  اَِلِ
َعْلِِن لِلظَّ ْعَْلُ ِحَیاَطًة َو اَل َتجْ

َ
ريًا َو ُحْطِِن ِمْن َحْیُث اَل أ َِنِ

ا  َتِقیِِن ِِبَ
پشتيبان ستمگرانم قرار مده و مرا از همدلى و همدستى با آنان در محو كتاب خود در امان دار. محافظتم كن،  

 خود ندانم و از هر بد در امان باشم. آن سان كه

 

َبِتَك َو َر  اَب ََتْ ِْبَ
َ
ْم ِِل َو اْفَتْْ ِِل أ ُْتِ

َ
اِغِبَي َو أ  ِإِنِّ ِإَلْیَك ِمَن الرَّ

ِ
َفِتَك َو ِرْزِقَك اْلَواِسع

ْ
ِتَك َو َرأ ْْحَ

َك َخرْيُ اَْلُْنِعِمَي    ِإْنَعاَمَك ِإنَّ
درهاى توبه و رحمت و رأفت و رزق فراوان خود به رويم بگشاى، كه من از روى آورندگان به درگاه توام. بار  

 بر من تمام كن، كه تو بهترين نعمت دهندگانى.نعمتت را  خدايا،

 

  َو اْجَعْل َباِقَي ُعُمِري ِِف اْلَحجِّ َو اْلُعْمَرِة اْبِتَغاَء َوْجِهَك َيا َربَّ اْلَعاََلَِي 
 براى خشنودى خود، باقى عمر مرا در حج و عمره سپرى ساز، اى پروردگار جهانيان. 

 

 



 روز عرفهدعای                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                          
 

36 www.ahlolbait.com 
 

د  َو   ُمحَمَّ
ُ لََعَ َبَد اْْلِبِديَن  َو َصلَّى اّلِلَّ

َ
ْ أ اَلُم َعَلْیِه َو َعَلهْْيِ اِهِريَن َو السَّ ِبَي الطَّ یِّ   آِلِه الطَّ

اند رحمت فرستد، و هميشه بر او و بر ايشان   و خدا بر محمد و آل او كه )از آلودگى( پاك و )از نقائص( پاكيزه

 درود باد

  


