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 و روز جمعه روز عید قربان ) روز اضحی( دعای

 

ُمَع  َم اْلجُ َم اْْلَْضحَی َو ََيْ اَلُم ََيْ  ِة َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه الَسَّ
  از دعاهای امام علیه السالم است روز اضحی )روز عید قربان( و روز مجعه

 

ٌم ُمَباَرٌك َمْیُموٌن َو اْْلُْسِلُموَن ِفیِه  ُهمَّ َهَذا ََيْ ْ َو َاللَّ اِئُل ِمهْْنُ ْرِضَك َيْشَهُد السَّ
َ
ْقَطاِر أ

َ
َتِمُعوَن ِِف أ ُمجْ
اِهُب  اِغُب َو الرَّ اِلُب َو الرَّ   الطَّ

اند. برخى سائالن   هبار خدايا، امروز روزى مبارك است و خجسته و مسلمانان در اقطار زمين تو گردهم آمد 

 شوق و اميد و جمعى ترسان و لرزانآمرزش تواند، برخى طالبان نعمت تو، جمعى با دلى پر 

 

ْن 
َ
ْلُتَك َعَلْیَك أ

َ
ِمَك َو َهَواِن َما َسأ وِدَك َو ََكَ ُلَك ِبجُ

َ
ْسأ
َ
ِهْم َفأ اِظُر ِِف َحَواِئجِ

ْنَت النَّ
َ
 َو أ

ٍد َو آِلِه  َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ   ُُتَ
بودن خواهش من در نزد تو كه بر خواهم به جود و كرمت و آسان   نگرى. پس، از تو مى و تو در نيازمنديشان مى 

 محمد و خاندان او درود فرستى.
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ْنَت اْلحَِلمُي اْلَكِرمُي اْل 
َ
نَّ َلَك اْْلُْلَك َو َلَك اْلحَْمَد اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

َ
ا ِبأ َ ُهمَّ َرَّبَّ ْسَاُلَك اللَّ

َ
اَلِل َو أ اُن ُذو اْلجَ اُن اْْلَنَّ حَنَّ

اِم  َْكَ   َو اْْلِ
پروردگار ما، از آن توست پادشاهى و خاص توست حمد و سپاس. هيچ خدايى جز تو نيست. اى خداوند ما، اى  

 تويى خداوند بردبار كريم مهربان بخشنده صاحب جاللت و اكرام.

 

ْو َبَ 
َ
ْو َعاِفَیٍة أ

َ
 ِعَباِدَك اْْلُْؤِمِنَْي ِمْن َخْْيٍ أ

َما َقَسْمَت َبْْيَ َماَواِت َو اْْلَْرِض ََمْ ْو َبِديُع السَّ
َ
ْو ُهًدی أ

َ
َكٍة أ

  َعَمٍل ِبَطاَعِتَك 
خواهم كه هر گاه ميان بندگان مؤمن خود خيرى يا عافيتى يا بركتى  ها و زمين. از تو مى  تويى آفريدگار آسمان 

 فرمايى، يا هدايتى تقسيم كنى، يا توفيق طاعتشان نصيب

 

ِدِهِيْ ِبِه ِإَلْیَك  ْ ََتْ نُّ ِبِه َعَلهْْيِ ْو َخْْيٍ ََتُ
َ
ْو ُتْعِطهِْيْ ِبِه َخْْيًا ِمْن  أ

َ
ْو َتْرَفُع ََلُْم ِعْنَدَك َدَرَجًة أ

َ
ْنَیا َو أ َخْْيِ الدُّ

یِِب ِمْنُه  ي َو ََنِ
َر َحظِّ فِّ ْن ُُتَ

َ
  اْْلِخَرِة أ

سوى خود هدايتشان كنى، يا درجات و مراتبشان در نزد خود بر افرازى  يا برايشان منت نهى و به عملى نيك به 

 دارى، در حظ و نصيب من از آن بيفزايى. رى از خيرات دنيا و آخرت ارزانيشان مىيا خي
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ٍد َعْبِدَك َو  َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ
َ
ْنَت أ

َ
نَّ َلَك اْْلُْلَك َو اْلحَْمَد اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

َ
ُلَك اللَُّهمَّ ِبأ

َ
ْسأ
َ
َرُسوِلَك َو َحِبیِبَك  أ

ِتَك ِم    ْن َخْلِقَك َو ِصْفَوِتَك َو ِخَْيَ
خواهم كه بر  جز تو نيست. از تو مىبار خدايا، از آن توست پادشاهى و خاص توست حمد و سپاس. هيچ خدايى  

  محمد بنده خود و رسول خود و حبيب خود و برگزيده خود از ميان آفريدگانت

 

ْخَیاِر َصاَلًة اَل  اِهِريَن اْْلَ ْبَراِر الطَّ ٍد اْْلَ ْنَت َو لََعَ آِل ُمحَمَّ
َ
ا ِإالَّ أ   َيْقَوی لََعَ ِإْحَصاِِئَ

و برگزيدگان، درود فرستى، درودى كه جز تو كسى را ياراى شمار و بر خاندان محمد، آن نيكان و پاكان  

 كردنش نباشد،

 

َْي َو  ْن تُْشِرَكَنا ِِف َصاِلحِ َمْن َدَعاَك ِِف َهَذا اْلَیْوِم ِمْن ِعَباِدَك اْْلُْؤِمِنَْي َيا َربَّ اْلَعاَْلِ
َ
ْم َو أ ْن َتْغِفَر َلَنا َو ََلُ

َ
أ

َك لََعَ ُكلِّ َشْي   ٍء َقِديٌر  ِإنَّ
و ما و  -اى پروردگار جهانيان  -در آورى  خوانند و ما را در گروه بندگان صالح و مؤمنت كه در اين روز تو را مى  

 ايشان را بيامرزى، كه تو بر هر كار توانايى.

 

ْغِف  ْنَزْلُت اْلَیْوَم َفْقِري َو َفاَقِتي َو َمْسَكَنِتي َو ِإِّنِّ ِِبَ
َ
ْدُت ِبحَاَجِتي َو ِبَك أ ُهمَّ ِإَلْیَك َتَعمَّ ِتَك َاللَّ َ ْْ َرِتَك َو َر

ْوَثُق ِمِّنِّ ِبَعَمِلي
َ
  أ

  ام و امروز بار فقر و فاقه و مسكنت خويش بر دوش كشيده بر درگاه تو فرود آمده بار خدايا، حاجت به تو آورده  

 ام، در حالى كه اعتمادم به آمرزش و رحمت تو بيشتر از اعتمادم به عمل خويش است،
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ْوَسُع ِمْن ُذُُنِِب َفَصلِّ لََعَ ُم 
َ
ُتَك أ َ ْْ لَّ َقَضاَء ُكلِّ َحاَجٍة ِهَي ِِل َو َْلَْغِفَرُتَك َو َر ٍد َو َُتَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ حَمَّ

ِسِْي َذِلَك َعَلْیَك    ِبُقْدَرِتَك َعَلْیَها َو ََتْ
آل او درود بفرست و روا گردان هر  زيرا عرصه مغفرت و رحمت تو پهناورتر از گناهان من است. پس بر محمد و 

  نيازى كه مراست، كه تو بر آن توانايى

 

ِرْف َعِّنِّ ُسوءًا َقطُّ  ِصْب َخْْيًا َقطُّ ِإالَّ ِمْنَك َو ََلْ ََيْ
ُ
َحٌد  َو ِبَفْقِري ِإَلْیَك َو ِغَناَك َعِّنِّ َفِإِّنِّ ََلْ أ

َ
أ

ْرُجو ِْلَْمِر آِخَرِتي َو ُدْنَیاَي ِسَواَك 
َ
َك َو اَل أ   َغْْيُ

ام تنها از تو ديده   نيازى، زيرا هر خير كه ديده ىو اين بس بر تو آسان است و من فقير درگاه توام و تو از من ب 

 اى و در امور اين جهانى و آن جهانى جز به تو اميد ندارم. ام و هر حادثه بد كه از من دور شده تنها تو دور كرده 

 

ُلوٍق َرَجاَء  َعدَّ َو اْسَتَعدَّ ِلِوَفاَدٍة ِإََل َمخْ
َ
 َو أ
َ
أ  َو َتَعبَّ

َ
أ یَّ ُهمَّ َمْن ََتَ اِفِلِه َو َطَلَب َنْیِلِه َو َجاِئَزِتِه  َاللَّ   ِرْفِِدِ َو َُنَ

اى خداوند، هر كس ساز سفر كند و مهيا شود و كمر بندد و آهنگ كند كه به اميد صالت و عطايا و به چنگ  

 وقى رود،آوردن مال و منال به درگاه مخل

 

ِیَئِتي َو  َتْعِبَئِتي َو ِإْعَداِدي َو اْسِتْعَداِدي َرَجاَء َعْفِوَك َو ِرْفِدَك َو َفِإَلْیَك َيا َمْواَلَي ََكَنِت اْلَیْوَم ََتْ
  َطَلَب َنْیِلَك َو َجاِئَزِتَك 

سوى تو، به اميد عفو كنم به   بندم، و آهنگ مى شوم و كمر مى  كنم و مهيا مى اى موالى من، من ساز سفر مى  

 ان تو.تو، به اميد صالت و عطاياى تو و به طلب بخشش و احس
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ِب اْلَیْوَم َذِلَك ِمْن َرَجاِئي َيا َمْن اَل ُيحِْفیِه  یِّ ٍد َو اَل ُتخَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َساِئٌل َو اَل َيْنُقُصُه َاللَّ
  َناِئٌل 

شوخ چشمى خاندانش درود بفرست و امروز مرا از اميدم نوميد مكن، اى خداوندى كه  بار خدايا، بر محمد و 

 كاهد، دارد و از عطايت نمى   سائالن تو را از عطا باز نمى

 

ُلوٍق َرَجْوُتُه ِإالَّ َشَفاَعَة ُمحَمَّ  ْمُتُه َو اَل َشَفاَعِة َمخْ  ِبَعَمٍل َصاِلحٍ َقدَّ
ِتِه َفِإِّنِّ ََلْ آِتَك ِثَقًة ِمِّنِّ ْهِل ََبْ

َ
ٍد َو أ

ْ َساَلُمَك    َعَلْیِه َو َعَلهْْيِ
ام و به شفاعت هيچ مخلوقى، جز شفاعت محمد و اهل بيت او  ه اتكاى عمل صالح خود به نزد تو نيامده كه من ب 

 ام.  اميد نبسته -عليه و عليهم سالمك  -

 

ْرُجو َعِظمَي َعْفِوَك الَِّذي َعَفْوَت ِبِه َعِن 
َ
ُتَك أ ََتْ

َ
َساَءِة ِإََل َنْفِسي أ ْرِم َو اْْلِ

ًا ِباْلجُ ُتَك ُمِقرَّ ََتْ
َ
اِطِئَْي أ   اْلخَ
كنم.   ام اقرار مى ام در حالى كه به جرم خود و ستمى كه در حق خود روا داشته   اى خداوند، به درگاه تو آمده 

 بخشايى. ام كه بدان خطاكاران را مى  كه به عفو عظيم تو اميد بستهحالى  ام در  آمده

 

ِة َو اْْلَْغِفَرِة  َ ْْ ْ ِبالرَّ ْن ُعْدَت َعَلهْْيِ
َ
ْرِم أ َنْعَك ُطوُل ُعُكوِفِهْم لََعَ َعِظمِي اْلجُ َّ ََلْ ََيْ

ُ
 ُث

حمت و مغفرت خويش از آنان دريغ نمى اند، باز هم ر هر چند كه آنان مدتى دراز سرگرم گناه و تباهكارى بوده  

 دارى. 
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مُي  مُي َيا ََكِ ُتُه َواِسَعٌة َو َعْفُوُه َعِظمٌي َيا َعِظمُي َيا َعِظمُي َيا ََكِ
َ ْْ   َفَیا َمْن َر

اى خداوندى كه درياى رحمتت پهناور است و عرصه عفو و بخشايشت عظيم است، اى خداى بزرگ، اى خداى  

 اى خداى بخشنده،بزرگ، اى خداى بخشنده، 

 

ْع  سَّ َّ ِبَفْضِلَك َو َُتَ
ْف لََعَ ِتَك َو َتَعطَّ َ ْْ َّ ِبَر ٍد َو ُعْد لََعَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ْغِفَرِتَك َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َّ ِِبَ   لََعَ

بر محمد و خاندانش درود بفرست و رحمت خود نصيب من كن و به فضل خود بر من مهربان باش و آمرزش  

 من ساز.خويش بهره 

 

ِت  ِفیَعِة الَّ َرَجِة الرَّ َمَناِئَك ِِف الدَّ
ُ
ْصِفَیاِئَك َو َمَواِضَع أ

َ
َلَفاِئَك َو أ ُهمَّ ِإنَّ َهَذا اْْلََقاَم ِلخُ ا ي َاللَّ ْ ِِبَ اْخَتَصْصهََتُ

وَها  َقِد اْبَتزُّ
تو را كه آنان را بدان  بار خدايا، اين جايگاه، جاى خلفاى تو و برگزيدگان توست. ولى جايگاه رفيع امينان 

 اى ديگران بربودند. اختصاص داده

 

ُْتوُم ِمْن َتْدِبِْيَك  اَوُز امْْلَ ْمُرَك َو اَل ُيجَ
َ
ُر ِلَذِلَك اَل ُيَغاَلُب أ ْنَت اْْلَُقدِّ

َ
  َو أ
 شود و از تدبير محتومت، و اين تقدير توست و فرمان تو مغلوب نمى 
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َّنَّ ِشْئَت َو 
َ
َراَدِتَك َحَّتَّ  َكْیَف ِشْئَت َو أ  َخْلِقَك َو اَل ِْلِ

ٍ لََعَ
َ ْعََلُ ِبِه َغْْيُ ُمهَتَّ

َ
ْنَت أ

َ
َعاَد ِصْفَوُتَك َو ِْلَا أ

يَن    ُخَلَفاُؤَك َمْغُلوِبَْي َمْقُهوِريَن ُمْبَتزِّ
و تو به هر كارى كه كنى داناترى و در  به هر گونه كه بخواهى و هر جا كه بخواهى، كس را ياراى تجاوز نيست 

 آفرينش و اراده خود متهم نيستى. پس برگزيدگان و خلفاى تو مغلوب و مقهور شدند و حقشان از كف بشد.

 

َك  یِّ ْشَراِعَك َو ُسَنَن ََنِ
َ
َفًة َعْن ِجَهاِت أ اًل َو ِكَتاَبَك َمْنُبوذًا َو َفَراِئَضَك ُمحَرَّ  َيَرْوَن ُحْكَمَك ُمَبدَّ

وَكًة   َمْْتُ
نگرند كه احكامت دگرگون شده و كتابت به يك سو افتاده و فرايض تو نه به روش تو به جاى آورده  اكنون مى  

 شود و سنتهاى پيامبرت متروك مانده است. مى 

 

 

ْم َو  لَِْي َو اْْلِخِريَن َو َمْن َرِضَي ِبِفَعاَِلِ وَّ
ْعَداَءُُهْ ِمَن اْْلَ

َ
ُهمَّ اْلَعْن أ ْتَباَعُهْم َاللَّ

َ
ْشَیاَعُهْم َو أ

َ
  أ

دهد و  بار خدايا، لعنت كن دشمنان ايشان را از اولين و آخرين، و لعنت كن هر كس را كه به اعمال آنان رضا مى 

 لعنت كن اتباع و پيروان ايشان را.

 

یٌد  یٌد َمجِ ِ
َْ َك  ٍد ِإنَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َاللَّ

 محمد و خاندانش درود بفرست، كه تويى خداوند ستوده صاحب مجد و عظمت. بر بار خدايا، 
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ِل اْلَفَرَج َو الرَّ  ْصِفَیاِئَك ِإْبَراِهمَي َو آِل ِإْبَراِهمَي َو َعجِّ
َ
اِتَك لََعَ أ یَّ ْصَرَة َكَصَلَواِتَك َو َبَرََكِتَك َو َتحِ ْوَ  َو النُّ

ِيیَد ََلُْم 
ْ
أ ْمِكَْي َو التَّ   َو التَّ

آن سان كه به اصفياى خود إبراهيم و آل إبراهيم درود فرستادى، بركات و تحيات خويش بر محمد و آل  و 

 محمد ارزانى دار. و در گشايش و آسايش و يارى كردن و تسلط بخشيدن و تأييدشان تعجيل فرما.

 

ََياِن ِبَك َو  ْوِحیِد َو اْْلِ ْهِل التَّ
َ
ُهمَّ َو اْجَعْلِِّن ِمْن أ ِذيَن َحَتْمَت  َاللَّ ِة الَّ ْصِديِق ِبَرُسوِلَك َو اْْلَِئمَّ التَّ

 ْ   َطاَعهََتُ
  اند و پيامبرت را تصديق كرده پرستند و به تو ايمان آورده  بار خدايا، مرا از كسانى قرار ده كه تو را به يكتايى مى 

  اى  اختهاند امامانى كه اطاعتشان را فريضه س اند و امامان را به پيشوايى پذيرفته 

 

 َيَدْيِه آِمَْي َربَّ اْلَعاَْلَِْي 
ِري َذلَِك ِبِه َو لََعَ ْن َيجْ   ِِمَّ

 شود. آمين رب العالمين. و ايمان به تو و تصديق به رسول تو به دست ايشان اجرا مى  

 

ُْي ِمْن ِعَقاِبَك   َعْفُوَك َو ال ُيجِ
ُهمَّ َلْیَس َيُردُّ َغَضَبَك ِإالَّ ِحْلُمَك َو اَل َيُردُّ َسَخَطَك ِإالَّ  َاللَّ

ُتَك  َ ْْ   ِإالَّ َر
گرداند و در برابر عقاب تو  نشاند و سخط تو را جز عفو تو باز نمى   اى خداوند، غضب تو را جز حلم تو فرو نمى 

 اهگاهى نيست.جز رحمتت پن
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ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُع ِإَلْیَك َو َبْْيَ َيَدْيَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َضرُّ یِِّن ِمْنَك ِإالَّ التَّ جِ
 َو اَل ُيْن

رهاند. پس بر محمد و آل محمد درود  و مرا جز تضرع به درگاه تو و زارى در برابر تو هيچ چيز از عذابت نمى  

 بفرست

 

ي  -َو َهْب َلَنا  ا  -َيا ِإََلِ ْمَواَت اْلِعَباِد َو ِِبَ
َ
ا ُتحِْیي أ  َتْنُشُر َمْیَت اْلِباَلِد ِمْن َلُدْنَك َفَرجًا ِباْلُقْدَرِة الَِّتي ِِبَ

كنى، در  بخشى و بالد مرده را زنده مى  و اى خداى من، بدان قدرت كه تو راست و مردگان را بدان حيات مى  

 شى پديد آور.كار من گشاي

 

ِلْكِِّن  ي  -َو اَل َُتْ َجاَبَة ِِف ُدَعاِئي -َيا ِإََلِ َفِِّن اْْلِ یَب ِِل َو ُتَعرِّ جِ
ًا َحَّتَّ تَْسَت   َغمَّ

 اى،  اى خداى من، مرا به اندوه هالك مكن تا دعايم را اجابت كنى و آگاهم سازى كه دعايم را اجابت كرده 

 

ِذْقِِّن َطْعَم اْلَعاِفَیِة ِإ 
َ
َ َو أ ْطُه لََعَ ْنُه ِمْن ُعُنِقي َو اَل تَُسلِّ كِّ ي َو اَل َُتَ َجِلي َو اَل تُْشِمْت ِِب َعُدوِّ

َ
  ََل ُمْنَتَهی أ

ام طعم عافيت را به من بچشان و مرا دشمنكام مگردان و خصم مرا بر گردن من سوار مكن و بر من  و تا زنده  

 مسلطش منماى.

 

ي ِإْن َرَفْعَتِِّن َفَمْن  ُعِِّن َو ِإْن َوَضْعَتِِّن َفَمْن َذا الَِّذي َيْرَفُعِِّن ِإََلِ   َذا الَِّذي ََيَ
بار خدايا، اگر توام بر فرازى، چه كسى را ياراست كه به پستم آورد و اگر به پستم آورى، چه كسى را توان بر  

 افراختن من باشد.
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َ
یُنِِّن َو ِإْن أ ِذي ُُيِ

ْمَتِِّن َفَمْن َذا الَّ َْكَ
َ
ْبَتِِّن َفَمْن َذا الَِّذي َو ِإْن أ َهْنَتِِّن َفَمْن َذا الَِّذي ُيْكِرُمِِّن َو ِإْن َعذَّ

ِِّن  ُ َْ   َيْر
اگر گراميم دارى، چه كسى خوارم تواند ساخت و اگر خوارم دارى، چه كسى گراميم تواند داشت. اگر عذابم  

 كنى چه كسى بر من رحمت آورد

 

ِذ  ْهَلْكَتِِّن َفَمْن َذا الَّ
َ
ْمِرِه َو ِإْن أ

َ
ُلَك َعْن أ

َ
ْو يَْسأ

َ
  ي َيْعِرُض َلَك ِِف َعْبِدَك أ

 ات در برابر تو ياراى ايستادنش باشد، يا تو را از كار او پرسد. و اگر هالكم كنى، چه كسى به دفاع از بنده 

 

ُه َلْیَس ِِف ُحْكِ 
نَّ
َ
َلٌة  َو َقْد َعِلْمُت أ  ُظَْلٌ َو اَل ِِف َنِقَمِتَك َعجَ

 ندارى و در انتقام شتاب نكنى. ام كه در حكم ستم روا دانسته  

 

ِعیُف َو َقْد َتَعاَلْیَت  َْلِ الضَّ
ا َيحَْتاُج ِإََل الظُّ َ اُف اْلَفْوَت َو ِإَّنَّ ُل َمْن َيخَ ا َيْعجَ َ ي َيا  -َو ِإَّنَّ ًا  -ِإََلِ َعْن َذلَِك ُعُلوَّ

 َكِبْيًا 
ضعيف و ناتوان باشد. و تو اى برود و كسى ستم كند كه  ترسد از كفش زيرا كسى در كارى شتاب كند كه مى 

 هايى، برتريى بس عظيم. خداى من، بس برتر از اين
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بًا َو  َعْلِِّن ِلْلَباَلِء َغَرضًا َو اَل ِلَنِقَمِتَك ََنْ ٍد َو اَل َتجْ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ْسِِّن َاللَّ ْلِِّن َو َنفِّ   ََمِّ
بفرست و مرا هدف تير بال مگردان و آماج خشم و سخط خود مساز. مهلتم ، بر محمد و آل محمد درود بار خدايا 

  ده و از اندوهم برهان

 

َة ِحیَلِتي َو َتَضرُّ  َثِر َباَلٍء َفَقْد َترَی َضْعِفي َو ِقلَّ
َ
َتِلَیِّنِّ ِبَباَلٍء لََعَ أ ِتي َو اَل ََتْ ِقْلِِّن َعْْثَ

َ
  ِعي ِإَلْیَك َو أ

و به باليى پس از بالى ديگر مبتال مكن، كه تو خود ناتوانى مرا و بيچارگى مرا و  از لغزشها و خطاهايم در گذرو  

 بينى. تضرع و زارى مرا به درگاه خود، مى 

 

ِعْذِِّن 
َ
ٍد َو آِلِه َو أ ُهمَّ اْلَیْوَم ِمْن َغَضِبَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ُعوُذ ِبَك اللَّ

َ
  أ

 جويم، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا پناه ده. امروز از خشم تو به تو پناه مىبار خدايا،  

 

ِجْرِِّن 
َ
ٍد َو آِلِه َو أ ُْي ِبَك اْلَیْوَم ِمْن َسَخِطَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ جِ

ْسَت   َو أَ
 ار ده.و مرا زينهآيم، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست  امروز از سخط تو به زينهار تو مى 

 

ٍد َو آِلِه َو آِمِّنِّ  ْمنًا ِمْن َعَذاِبَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
َ
ُلَك أ

َ
ْسأ
َ
  َو أ

 از تو خواهم كه مرا از عذاب خود در امان دارى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا امان ده. 
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ٍد َو آِلِه َو اْهِدِِّن  ْسَتْهِديَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
َ
  َو أ

 خواهم كه راهنماى من باشى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا راه نماى.از تو  

 

ْرِِّن  ٍد َو آلِِه َو اَْنُ  ُمحَمَّ
ْسَتْنِصُرَك َفَصلِّ لََعَ

َ
  َو أ

 از تو خواهم كه ياور من باشى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا يارى كن. 

 

َك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  ُ ِْ ْسَْتْ
َ
ِِّن َو أ ْ َْ   ٍد َو آِلِه َو اْر

 از تو خواهم كه بر من رحمت آورى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و بر من رحمت آور. 

 

ٍد َو آلِِه َو اْكِفِِّن   ُمحَمَّ
ْسَتْكِفیَك َفَصلِّ لََعَ

َ
  َو أ

 كفايت كن.از تو خواهم كه مرا كفايت كنى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا  

 

ٍد َو آِلِه َو اْرُزْقِِّن  ِزُقَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ْسَْتْ
َ
  َو أ

 از تو خواهم كه مرا روزى دهى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا روزى ده. 

 



  و روز مجعه (ز اضحیرو )روز عید قربان  دعای                                                                                  موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
 

 
13 www.ahlolbait.com 

 
 

ِعِّنِّ 
َ
ٍد َو آِلِه َو أ ْسَتِعیُنَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

َ
  َو أ

 درود بفرست و مرا مدد فرماى. شاز خواهم كه مرا مدد فرمايى، پس بر محمد و خاندان 

 

ٍد َو آِلِه َو اْغِفْر ِِل  ْسَتْغِفُرَك ِْلَا َسَلَف ِمْن ُذُُنِِب َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
َ
  َو أ

 از تو خواهم كه گناهان گذشته مرا بيامرزى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا بيامرز. 

 

ٍد  ْسَتْعِصُمَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
َ
ُعوَد ِلَشْي  َو أ

َ
ْهَتُه ِمِّنِّ ِإْن  َو آِلِه َو اْعِصْمِِّن َفِإِّنِّ َلْن أ   ِشْئَت َذلَِك ٍء ََكِ

از تو خواهم كه مرا از گناه مصون دارى، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا از گناه مصون دار، كه اگر  

 هر گز به كارى كه تواش نپسندى باز نگردم.مشيت تو باشد، 

 

ٍد َو آِلِه َيا  اِم َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َْكَ اَلِل َو اْْلِ
اُن َيا َذا اْلجَ اُن َيا َمنَّ   َربِّ َيا َربِّ َيا َحنَّ

اى پروردگار من، پروردگار من، اى خداى مهربان، اى خداى بخشنده، اى صاحب جاللت و بزرگوارى، بر محمد  

  بفرستو خاندان او درود 

 

یَع َم  ْب ِِل مَجِ جِ
ْمِضِه َو اْسَت

َ
ْرُه َو اْقِضِه َو أ ِرْدُه َو َقدِّ

َ
ْلُتَك َو َطَلْبُت ِإَلْیَك َو َرِغْبُت ِفیِه ِإَلْیَك َو أ

َ
  ا َسأ

ام اجابت كن. آن را براى من بخواه  ام و براى آن روى به تو آورده  ام و از تو طلبيده   و همه آنچه را از تو خواسته 

 و مقدر كن و حكم كن و روا دار.
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ا ُتْعِطیِِّن  ْسِعْدِِّن ِِبَ
َ
َّ ِبِه َو أ ْل لََعَ   ِمْنُه  َو ِخْر ِِل ِفَمَي َتْقِضي ِمْنُه َو َباِرْك ِِل ِِف َذِلَك َو َتَفضَّ

آورى و مرا در آن بركت ده و بدان بر من تفضل نماى و در  هايم بر مى   و خير مرا قرار ده در آنچه از خواسته 

  تم گرداننيكبخكنى  آنچه مرا عطا مى 

 

ْْيِ اْْلِخَرِة َو 
مٌي َو ِصْل َذِلَك ِبخَ َك َواِسٌع ََكِ

ْرَحَم َو ِزْدِِّن ِمْن َفْضِلَك َو َسَعِة َما ِعْنَدَك َفِإنَّ
َ
َنِعیِمَها َيا أ

َْي  ِ ِْ ا   الرَّ
آخرتم بپيوند، اى، و آن را به خير و نعمت   و براى من در فضل و احسان خود بيفزاى، كه تو توانگر و بخشاينده 

 ارحم الراحمين.يا 

 

اَلُم ] ٍة َهَكَذا ََكَن َيْفَعُل َعَلْیِه السَّ ْلَف َمرَّ
َ
ٍد َو آِلِه أ لِّي لََعَ ُمحَمَّ ا َبَدا َلَك َو ُُتَ َّ َتْدُعو ِِبَ

ُ
 [ ُث

هزار بار بر محمّد و دودمانش درود فرست، كه حضرت زين  خواهى از خدا بخواه و پس از تالوتِ دعا، هر چه مى

 .كرد فراغت از اين دعا[ چنين مى پس از] العابدين عليه السالم


