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 در شب عرفه النجوی کل شاهد یا دعای   

مناجات با قاضی الحاجات است و توبه در آن  از لیالی متبرکه و شب -اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم

جر صد و و کسی که آن شب رابه عبادت به سر آورد، ا شب، مقبول و دعا در آن مستجاب است

باشد و از برای آن شب چند عمل است: اول، بخواند این دعا را که روایت  هفتاد سال عبادت داشته

 راکه بخواند آن را در شب عرفه یا در شبهاى جمعه )جمع( خداوند بیامرزد او  شده هر

 

ة   َوی َو َمْوِضَع ُکلِّ َشْكَوی َو َعاِِلَ ُکلِّ َخِفیَّ ُهمَّ َیا َشاِهَد ُکلِّ َنجْ
 اللَّ

 داناى راز پنهان و مرجع هر شكايت ستمديدگان و داناى هر نهاناى خدا اى شاهد اسرار نهان و  

 
اُوِز َیا َجَو  جَ

مَي اْلَعْفِو َیا َحَسَن التَّ  اْلِعَباِد َیا ََكِ
َعِم لََعَ  اُد َو ُمْنَتَهى ُکلِّ َحاَجة  َیا ُمْبَتِدئًا ِبالنِّ

بندگان عطا كردى اى آنكه با كرامت و  سابقه تقاضا انواع نعمتها به و برآرنده هر حاجت نيازمندان اى آنكه بى 

 عوض كنى و با نيكويى از خطاها در ميگذرى اى بخشنده بى لطف گناه گناهكاران را عفو مى

 
اٌج  اِري ِمْنُه َلْیٌل َداج  َو اَل َبحٌْر َعجَّ

  َیا َمْن اَل ُُيَ
 اى آنكه نه تاريكى شب چيزى را بر تو پنهان سازد و نه درياى پر موج و آشوب 
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ْلَمُة ِعْنََدُ ِضَیاٌء  ( َیا َمِن الظُّ اج 
َ
ْبَراج  َو اَل ُظََلٌ َذاُت اْرِتَتاج  )اْرِتِ

َ
اٌء َذاُت أ  َو اَل ََسَ

و نه آسمان با برج و بنيان و نه ظلمتهاى پوشاننده امرى را بر تو مخفى گرداند اى آنكه تاريكى نزد تو روشنى  

 است

 
وِر َوْجِهَك  ُلَك ِِبُ

َ
ْسأ
َ
ً َو َخرَّ ُموََس َصِعقاً أ َعْلَتُه َدّكا َبِل َفجَ جَ ْیَت ِبِه ِِلْ لَّ  اْلَكِرمِي الَِّذي َتجَ

كنم از اشراق نور ذات بزرگوارت كه به كوه طور تجلى كردى و طور را مندك و موسى را مدهوش  درخواست مى 

 ساختى

 
َماَواِت ِباَل َعَمد   َك الَِّذي َرَفْعَت ِبِه السَّ د  َو ِباَْسِ  َوْجِه َماء  ََجَ

 َو َسَطحَْت ِبِه اْْلَْرَض لََعَ
 ستون برافراشتى و زمين را به روى آب منجمد بگستردى و به آن نام مباركت كه بدان نام لطف آسمانها را بى 

 
َجْبَت َو ِإ 

َ
اِهِر الَِّذي ِإَذا ُدِعیَت ِبِه أ َك اْْلَْخُزوِن اْْلَْكُنوِن اْْلَْكُتوِب الطَّ ْعَطْیَت َو ِباَْسِ

َ
  َذا ُسِئْلَت ِبِه أ

 و به آن نام كه گوهر مخزون و در مكنون و سر مكتوب پاك توست كه بدان نام هر كه تو را خواند  

 اجابت كردى و هر چه به آن نام از تو درخواست كردند عطا فرمودى

 
َهاِن الَِّذي ُهَو ُُنٌر لََعَ  وِس اْلُُبْ وِح اْلُقدُّ بُّ َك السُّ  ُُنر  َو ُُنٌر ِمْن ُُنر  َو ِباَْسِ

 ُکلِّ
 و به نام سبوح و قدوس و برهانت كه آن نور فوق هر نور است و نور صادر از نورى است 
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ي َماَواِت ُفِتحَْت َو ِإَذا َبَلَغ اْلَعْرَش اْهَت  ُُيِ ْت َو ِإَذا َبَلَغ السَّ  ُُنر  ِإَذا َبَلَغ اْْلَْرَض انَْشقَّ
 زَّ ُء ِمْنُه ُکلُّ

 ى بخش تمام انوار است كه هر گاه بر زمين رسد زمين را بشكافد و چون به آسمان رسد كه روشن 

 سماوات را بگشايد و چون به عرش رسد از هيبتش عرش بلرزد درهاى

 
ِئیَل َو ِمیَكاِئیَل َو  ُلَك ِبحَقِّ َجُْبَ

َ
ْسأ
َ
َك الَِّذي َتْرَتِعُد ِمْنُه َفَراِئُص َماَلِئَكِتَك َو أ   ِإْسَراِفیَل َو ِباَْسِ

و  ميكائيل كنم به حق جبرائيل و و به آن نامى كه از شنيدنش اندام ماليك مرتعش گردد و از تو درخواست مى 

 اسرافيل

 
 اْْلاََلِئَكِة 

ِ
یع َیاِء َو ََجِ ْْنِ

 اْْلَ
ِ
یع  ََجِ

ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو لََعَ د  اْْلُْصَطََف َصلَّى اَّللَّ  َو ِبحَقِّ ُمحَمَّ
 حضرت محمد مصطفى كه درود و رحمتت بر وى و آلش و بر تمام پيمبران و فرشتگان بادو به حق  

 
ْضُر لََعَ ُقَلِل )َطَلِل( اْْلَاِء َکَما َمََش ِبِه لََعَ َجَدِد اْْلَْرِض    َو ِبااِلْسِم الَِّذي َمََش ِبِه اْلخِ

 رفت فت آن گونه كه بر زمين هموار مىر و به آن نامى كه خضر پيغمبر )ع( به ذكر آن نام بر امواج دريا مى 

 
ْغَرْقَت ِفْرَعْوَن َو َقْوَمُه 

َ
َك الَِّذي َفَلْقَت ِبِه اْلَبحَْر ِْلُوََس َو أ   َو ِباَْسِ

 و به آن نامى كه دريا را بدان نام بر موسى شكافتى و فرعون و قومش را غرق 
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ْیَت ِبِه ُموََس ْبَن ِعْمَراَن َو َمْن َمَعُه  ْنجَ
َ
  َو أ

 و موسى بن عمران و همراهانش را نجات دادى 

 

ْلَقْیَت َع 
َ
ْبَت َلُه َو أ ِن َفاْسَتجَ ْْيَ وِر اْْلَ َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ُموََس ْبُن ِعْمَراَن ِمْن َجاِنِب الطُّ ًة َو ِباَْسِ  َلْیِه َمحَبَّ

  ِمْنَك 
ند و تو او را اجابت كردى و محبتت را بر او و به نامى كه موسى بن عمران تو را بدان نام به جانب طور ايمن خوا 

 القا كردى

 
ْکَمَه   اْْلَ

َ
ْبَرأ
َ
ًا َو أ َ ِِف اْْلَْهِد َصِبیا ْحَیا ِعیََس ْبُن َمْرمَيَ اْْلَْوََت َو َتَكَلَّ

َ
َك الَِّذي ِبِه أ ْبَرَص  َو ِباَْسِ َو اْْلَ

  ِبِإْذِنَك 
 و به نامى كه عيسى بن مريم بدان نام مردگان را زنده گردانيد و به كودكى در گهواره سخن گفت و  

 كورى و برص را به فرمان تو شفا بخشيد

 

ٌد َصلَّ  ِئیُل َو ِمیَكاِئیُل َو ِإْسَراِفیُل َو َحِبیُبَك ُمحَمَّ َلُة َعْرِشَك َو َجُْبَ َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ََحَ ى َو ِباَْسِ
ُ َعَلْیِه ا   َو آِلِه  َّللَّ

و به نامى كه جميع مالئكه حامالن عرش تو و جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حبيب تو حضرت محمد صلى  

 اهلل عليه و آله
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َماَواِت َو  ْهِل السَّ
َ
اِلحُوَن ِمْن أ َیاُؤَك اْْلُْرَسُلوَن َو ِعَباُدَك الصَّ ْْنِ

َ
ُُبَن َو أ   اْْلََرِضَي  َو َماَلِئَكُتَك اْْلَُقرَّ

 و فرشتگان مقرب و انبياء و بندگان صالح از اهل آسمانها و زمينها همه تو را بدان نام خواندند 

 
ْن َلْن َنْقِدَر )َتْقِدَر( َعَلْیِه 

َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ أ َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ُذو النُّ   َو ِباَْسِ

بدان نام خواند هنگامى كه از انكار قومش غضبناك روى گردانيد به اطمينان  و به نامى كه چون ذو النون تو را 

 آنكه تو بر او سخت نخواهى گرفت

 
ْنَت 

َ
ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

َ
ُلَماِت أ   َفَناَدی ِِف الظُّ

 در حالى كه در ظلمات تو را ندا كرد و تو را خواند كه اى خدايى كه جز تو هيچ خدايى نيست 

 
ي( اْْلُْؤِمِنَي ُسْبحَاَنَك  جِ

ي )ُنْن جِ
ْیَتُه ِمَن اْلَغمِّ َو َکَذِلَك ُتْن ْبَت َلُه َو َنجَّ َي َفاْسَتجَ اِْلِ

  ِإِّنِّ ُکْنُت ِمَن الظَّ
 تو از شرك و شريك منزهى و من در حق خود از ستمكارانم و تو دعاى او را اجابت كردى و از غم  

 دادنجاتش دادى و همچنين مؤمنان را نجات خواهى 

 
َك اْلَعِظمِي الَِّذي َدَعاَك ِبِه َداُوُد َو َخرَّ َلَك َساِجدًا َفَغَفْرَت َلُه َذْنَبُه    َو ِباَْسِ

و به نام بزرگى كه داود پيغمبر بدان نامت خواندو از عظمتت به خاك افتاد و سر به سجده نهاد و تو از گناهش  

 درگذشتى
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َك الَِّذي َدَعْتَك ِبِه  ِة َو ِباَْسِ نَّ تًا ِِف اْلجَ ُة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِِل ِعْنَدَك ََبْ
َ
 آِسَیُة اْمَرأ

اى در بهشت بنا  و به آن نام تو كه آسيه زن فرعون تو را بدان نام خواند و در دعا گفت پروردگارا تو بر من خانه 

 كن

 
ِِن ِمَن  ِِن ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنجِّ ا ُدَعاَءَها َو َنجِّ ْبَت ََلَ َي َفاْسَتجَ اِْلِ

 اْلَقْوِم الظَّ
و از فرعون و عمل )زشت( وى مرا نجات بخش و از اين قوم ستمكاران برهان و تو دعايش را اجابت فرمودى )و  

 (حاجتش را روا كردى

 
ُب ِإْذ َحلَّ ِبِه اْلَباَلُء َفَعاَفْیَتُه  ُيُّ

َ
َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه أ   َو ِباَْسِ

و به آن نامى كه ايوب پيغمبر )ع( آنگاه كه درد و رنج و بال بدو روى آورد تو را به آن نام خواند و تواش عافيت  

 بخشيدى

 
َعاِبِدیَن  ی لِلْ ًة ِمْن ِعْنِدَك َو ِذَْكَ ْهَلُه َو ِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرَْحَ

َ
َتُه أ   َو آََتْ

 نش عطا كردى و اهل عبادت را متذكر ساختىو به رحمت خاص خود اهل و مالش را باز دو چندا 

 
َلُه  ْعَت ََشْ َة َعْیِنِه ُُيُسَف َو ََجَ َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه َیْعُقوُب َفَرَدْدَت َعَلْیِه َبَصَرُه َو ُقرَّ   َو ِباَْسِ

 و به آن نامت كه يعقوب نبى تو را بدان نام خواند و تو ديدگان و نور ديدگانش يوسف را به او باز  

 خاطرش جمع و غم پريشانيش دور كردى گردانيدى و
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ْنَت الْ 
َ
َك أ َحد  ِمْن َبْعَِدِ ِإنَّ

ُن َفَوَهْبَت َلُه ُمْلكًا اَل ََيَْبِغي ِْلَ َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ُسَلمْْيَ اُب َو ِباَْسِ   َوهَّ
 و به آن نامت كه سليمان )ع( تو را به آن نام خواند و تواش ملك و سلطنتى كه بعد از او هيچكس  

 عوض تو خواهى بود شايسته آن نبود به او عطا كردى كه بس بخشنده بى

 
 َ ُ َعَلْیِه َو آلِِه َو َسَلَّ ى اَّللَّ

د  َصلَّ َمَّ
اَق مِِلُ ْرَت ِبِه اْلُُبَ َك الَِّذي َسخَّ   َو ِباَْسِ

 و به آن نامت كه بدان نام براق به رسولت محمد مصطفى صلى اهلل عليه و آله و سلم عطا فرمودى 

 
ِد اْْلَْقَصى جِ

ِد اْلحََراِم ِإََل اْْلَْس جِ
ْسَری ِبَعْبَِدِ َلْیاًل ِمَن اْْلَْس

َ
  ِإْذ َقاَل َتَعاََل ُسْبحَاَن الَِّذي أ

 را شبانگاه از مسجد « ( ص»اش )محمد  ى كه بندهكه خود در قرآن مبارك ياد كردى كه منزه خداي 

 الحرام بسوى مسجد اقصى سير داد

 
ا َْلُْنَقِلُبوَن  َ ا ِإََل َرِبِّ ا َلُه ُمْقِرِنَي َو ِإنَّ َر َلَنا َهَذا َو َما ُکنَّ  َو َقْوُلُه ُسْبحَاَن الَِّذي َسخَّ

همه بسوى  يافتيم و ما هرگز ما بر آنها تسلط نمىو باز فرمودى منزه خدايى كه اين را مطيع ما گردانيد و گرنه  

 خدا باز خواهيم گشت

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  د  َصلَّى اَّللَّ  ُمحَمَّ

ِئیُل لََعَ َل ِبِه َجُْبَ َك الَِّذي َتَنزَّ   َو ِباَْسِ
 و به آن نامت كه جبرئيل امين بدان نام بر محمد مصطفى صلى اهلل عليه و آله فرود آمد 
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َتَك َو ِباَْسِ  ْسَكْنَتُه َجنَّ
َ
  َك الَِّذي َدَعاَك ِبِه آَدُم َفَغَفْرَت َلُه َذْنَبُه َو أ

 و به آن نامت كه آدم تو را بدان نام خواند گناهش را بخشيدى و در بهشت رضوانش مسكن دادى 

 
َي َو  ِبیِّ د  َخاََتِ النَّ

ُلَك ِبحَقِّ اْلُقْرآِن اْلَعِظمِي َو ِبحَقِّ ُمحَمَّ
َ
ْسأ
َ
  ِبحَقِّ ِإْبَراِهمَي  َو أ

 

ابراهيم  كنم به حق قرآن بزرگ و به حق محمد مصطفى )ص( خاتم پيغمبران و به حق و از تو درخواست مى 

 (خليل )ع

 
حُِف ِإَذا نُِشَرْت  َبْت َو الصُّ َم اْلَقَضاِء َو ِبحَقِّ اْْلََواِزیِن ِإَذا ُُنِ   َو ِبحَقِّ َفْصِلَك َُيْ

گشوده  هاى اعمال كه قضاى توست و به حق ميزانهايى كه نصب گردد و آن نامه فصل و به حق روز قيامت كه 

 شود

 
ْحَصى

َ
 اْلَقََلِ َو َما َجَری َو اللَّْوِح َو َما أ

  َو ِبحَقِّ
 و به حق قلم قدرت و آنچه بر آن بگردد و به حق لوح )امكان( و آنچه در آن لوح به شمار آمده است 

 

ْلَفْي َو ِبحَقِّ ااِلْسِم 
َ
ْمَس َو اْلَقَمَر ِبأ ْنَیا َو الشَّ ْلَق َو الدُّ  الَِّذي َکَتْبَتُه لََعَ ُسَراِدِق اْلَعْرِش َقْبَل َخْلِقَك اْلخَ

  َعام  
سرادق  و به حق آن اسمى كه دو هزار سال پيش از آفرينش خلق و عالم دنيا و خورشيد و ماه و آسمان بر 

 عرش نگاشتى
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ْن اَل 
َ
ْشَهُد أ

َ
دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه َو أ نَّ ُمحَمَّ

َ
ُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه َو أ   ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

دهم كه هيچ خدايى جز خداى يكتاى عالم نيست و او يگانه است و شريك ندارد و محمد  و شهادت مى 

 بنده )خاص( و رسول اوست« ( ص»)مصطفى 

 
َك اْْلَْخُزوِن ِِف  ُلَك ِباَْسِ

َ
ْسأ
َ
َثْرَت ِبِه ِِف ِعَْلِ اْلَغْیِب ِعْنَدَك  َو أ

ْ
  َخَزاِئِنَك الَِّذي اْسَتأ

كنم به آن نامى كه گوهر مخزون در گنجهاى توست آن نامى كه در علم غيب نزد  و از تو اى خدا درخواست مى 

 خود بر خويش انتخاب و اختصاص دادى

 
َحٌد ِمْن َخْلِقَك اَل َمَلٌك 

َ
ٌب َو اَل َنِِبٌّ ُمْرَسٌل َو اَل َعْبٌد ُمْصَطًَف  َِلْ َیْظَهْر َعَلْیِه أ   ُمَقرَّ

 اى كه احدى از خلق بر آن آگاه نيست نه ملك مقربى و نه پيغمبر مرسلى و نه هيچ بنده برگزيده 

 
َباُل َو اْخَتَلَف ِبِه اللَّ  َك الَِّذي َشَقْقَت ِبِه اْلِبحَاَر َو َقاَمْت ِبِه اْلجِ ُلَك ِباَْسِ

َ
ْسأ
َ
َهاُر َو أ  ْیُل َو النَّ

كنم به آن نامى كه درياها را بدان نام شكافتى و كوهها را به آن بپا  از آن نام آگاه است و باز از تو درخواست مى 

 داشتى و رفت و آمد شب و روز را بدان نام برقرار داشتى

 
 اْْلََثاِِّن َو اْلُقْرآِن اْلَعِظمِي َو ِبحَقِّ 

ِ
ْبع   اْلِكَراِم اْلَكاِتِبَي َو ِبحَقِّ السَّ

 و به حق سبع المثانى و قرآن بزرگ و به حق آن فرشتگان مكرم كه نويسنده اعمال نيك بندگانند 
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َراِة ُموََس    َو ِبحَقِّ طه َو یس َو کهیعص َو َحعسق َو ِبحَقِّ ََتْ
 (و به حق طه و يس و كهيعص و حمعسق و به حق تورات موسى )ع 

 
یِل ِعیََس  ُ َعَلْیِه َو آلِِه َو ِإْنجِ د  َصلَّى اَّللَّ    َو َزُُبِر َداُوَد َو ُفْرَقاِن ُمحَمَّ

 و انجيل عيسى )ع( و زبور داود )ع( و فرقان محمد )ص( كه درود و رحمتت بر او و بر آل او 

 
اً  ًا َشَراِهیا ُسِل َو ِبآِهیا  الرُّ

ِ
یع  ََجِ

 َو لََعَ
 ياو بر جميع پيغمبران باد و به حق آهيأ شراه 

 
َنَك َو َبْيَ ُموََس ْبِن ِعْمَراَن َفْوَق َجَب  ُلَك ِبحَقِّ ِتْلَك اْْلَُناَجاِة الَِّتي َّكَنْت ََبْ

َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ  ِل ُطوِر َسْیَناَء اللَّ

 كنم به حق آن راز و نيازى كه ميان تو و موسى بن عمران باالى كوه طور سينا بود اى خدا از تو درخواست مى 

 
ْس 
َ
ْرَواِح َو أ ْمَتُه َمَلَك اْْلَْوِت ِلَقْبِض اْْلَ َك الَِّذي َعلَّ ُلَك ِباَْسِ

َ
  أ

 كنم به اسمى كه به فرشته قابض ارواح تعليم دادى و از تو درخواست مى 
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رَياُن ِلِتْلَك اْلَوَرَقِة  وِن َفَخَضَعِت النِّ ْْيُ َك الَِّذي ُکِتَب لََعَ َوَرِق الزَّ ُلَك ِباَْسِ
َ
ْسأ
َ
َفُقْلَت َیا َناُر ُکوِِّن َبْردًا َو أ

 َساَلماً  َو 
زيتون نوشتى و آتش را بر او خاضع ساختى و  كنم به آن اسمى كه به قلم قدرت بر ورق و از تو درخواست مى 

 فرمودى اى آتش سرد و سالم باش

 
ِْد َو اْلَكَراَمِة   ُسَراِدِق امْْلَ

َك الَِّذي َکَتْبَتُه لََعَ ُلَك ِباَْسِ
َ
ْسأ
َ
 َو أ

 كنم به آن اسمى كه بر سراپرده مجد و كرامت نگاشتى و از تو درخواست مى 

 
 
ُ
أ  َیا َمْن اَل ُيحِْفیِه َساِئٌل َو اَل َیْنُقُصُه َناِئٌل َیا َمْن ِبِه ُيْسَتَغاُث َو ِإَلْیِه ُیْلجَ

خدايى كه فريادرس اى خدايى كه از اصرار گدايان سائل هرگز ملول نشود و عطايش از بخشش كم نگردد اى  

 خلقى و ملجأ و پناه بندگان

 
ِة ِمْن ِکَتاِبَك  َْحَ َعاِقِد اْلِعزِّ ِمْن َعْرِشَك َو ُمْنَتَهى الرَّ ُلَك ِِبَ

َ
ْسأ
َ
  أ

كنم به مقامات با مجد و عزت عرش خود و منتهاى لطف و رحمتت از آيات كتاب مرقوم تو  از تو درخواست مى 

 كه قرآن عزيز است

 
َك  اِت اْلُعَلى َو ِباَْسِ امَّ َك اْْلَلَْعَ َو َکِلَماِتَك التَّ   اْْلَْعَظِم َو َجدِّ

 ات و به حرمت اسم اعظم تو و مقام عزت بلند مرتبه تو و كلمات كامل عاليرتبه 
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ْت  َقلَّ
َ
َظلَّْت َو اْْلَْرِض َو َما أ

َ
َماِء َو َما أ َیاِح َو َما َذَرْت َو السَّ ُهمَّ َربَّ الرِّ   اللَّ

خدا اى آفريننده بادها و هر چه به وزش بادها در جهان پراكنده شود و اى آفريننده آسمان و هر چه بر او اى  

 سايه افكند و زمين و هر چه بر دورش گيرد

 
ْت َو اْلِبحَاِر َو َما َجَرْت َو ِبحَقِّ ُکلِّ َحقٍّ ُهَو َعَلْیَك َحٌق  َضلَّ

َ
َیاِطِي َو َما أ   َو الشَّ

 ه گمراه كنند و درياها و آنچه )در آن( روان باشد و به حق هر حق و حقيقتىو ديوان و آنچ 

 
ْیِل َو ال ِحَي َلَك ِباللَّ َي َو اْْلَُسبِّ َي َو اْلَكُروِبیِّ ْوَحاِنیِّ ِبَي َو الرَّ وَن َو ِبحَقِّ اْْلاََلِئَكِة اْْلَُقرَّ َهاِر اَل َيْفُُتُ   نَّ

فرشتگان كروبى بلند مقام كه بدون خستگى شب و روز به ذكر و تسبيح و به حق مالئكه مقرب و روحانيين و  

 حضرتت مشغولند

 
یُب َلُه ُدَع  جِ

َفا َو اْْلَْرَوِة َو تَْسَت یُب َو ِبحَقِّ ِإْبَراِهمَي َخِلیِلَك َو ِبحَقِّ ُکلِّ َوِِلٍّ ُیَناِدیَك َبْيَ الصَّ   اَءُه َیا ُمجِ
 ولى و بنده خاص كه بين صفا و مروه تو را ندا كرده و دعايش  و به حق ابراهيم خليل تو و به حق هر 

 اجابت فرمودى اى اجابت كننده دعاى خلق

 
ْرَنا خَّ

َ
ْمَنا َو َما أ ْن َتْغِفَر َلَنا َما َقدَّ

َ
َعَواِت أ ِذِه الدَّ اِء َو ِِبَ َْسَ ُلَك ِبحَقِّ َهِذِه اْْلَ

َ
ْسأ
َ
 أ
 كنم كه از گناه گذشته و آينده مى به حق اين دعا و اسماء مذكوره از تو درخواست 
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ا ْعََلُ ِبِه ِمنَّ
َ
ْنَت أ

َ
ْخَفْیَنا َو َما أ

َ
ْبَدْیَنا َو َما أ

َ
ا َو َما أ ْعَلنَّ

َ
ْسَرْرَنا َو َما أ

َ
 َو َما أ

كه پنهان يا آشكار ظاهر و باطن بجاى آورديم و آنچه كرديم كه تو بدان داناتر از مايى از همه به لطف و كرمت  

 درگذر

 
َك لََعَ ُکلِّ َشْي ِإ  َي  نَّ اَِحِ ْرَحَم الرَّ

َ
ِتَك َیا أ   ء  َقِدیٌر ِبَرَْحَ

 كه تو قادر بر هر چيزى به حق رحمتت اى مهربانترين مهربانان عالم 

 
َة ُکلِّ َضِعیف     َیا َحاِفَظ ُکلِّ َغِریب  َیا ُموِنَس ُکلِّ َوِحید  َیا ُقوَّ

 كس و تنها اى توانايى هر ناتوان هر بىاى نگهدار هر غريب دور از وطن اى مونس  

 
 َمحُْروم  َیا ُموِنَس ُکلِّ ُمْسَتْوِحش  

 َمْظُلوم  َیا َراِزَق ُکلِّ
  َیا َناِصَر ُکلِّ

 اى يارى ده هر مظلوم اى روزى بخش هرمرحوم اى انيس دلهاى هراسان 

 
 َحاِضر  َیا َغاِفَر ُک 

 ُمَساِفر  َیا ِعَماَد ُکلِّ
 لِّ َذْنب  َو َخِطیَئة  َیا َصاِحَب ُکلِّ

 اى رفيق هر مسافر اى نگهبان هر حاضر اى بخشنده هر خطا و گناهان 
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ِب اْْلَْكُروِبَي َیا َفاِرَج ََهِّ اْْلَْهُموِم    َي َیا ِغَیاَث اْْلُْسَتِغیِثَي َیا َصِريَخ اْْلُْسَتْصِرِخَي َیا َّكِشَف ََكْ
بخش  ناله كنندگان اى برطرف كننده اندوه غمديدگان اى نشاط اى فريادرس فريادخواهان اى دادرس آه و 

 دلهاى غمناكان

 
یَن  یَب َدْعَوِة اْْلُْضَطرِّ اِلِبَي َیا ُمجِ َماَواِت َو اْْلََرِضَي َیا ُمْنَتَهى َغاَیِة الطَّ   َیا َبِدیَع السَّ

 حاالن كننده دعاى پريشاناى آفريننده زمينها و آسمانهاى گردان اى آخرين مقصد مشتاقان اى اجابت  

 
یِن  ِم الدِّ اَن َُيْ َي َیا َدیَّ َي َیا َربَّ اْلَعاَْلِ اَِحِ ْرَحَم الرَّ

َ
  َیا أ

 اى مهربانترين مهربانان عالم اى پروردگار عالميان اى حاكم روز جزا 

 
اِمِعَي َی  َع السَّ َْسَ

َ
ِمَي َیا أ َم اْْلََْكَ َْكَ

َ
ْجَوَد اْْلَْجَوِدیَن َیا أ

َ
ْقَدَر اْلَقاِدِریَن َیا أ

َ
اِظِریَن َیا أ ْبَصَر النَّ

َ
  ا أ

ترين بخشندگان اى باكرمترين كريمان اى شنواترين شنوايان اى بيناترين بينايان اى تواناترين  اى بخشنده 

 توانايان

 
ُُنَب الَِّتي َُتِرُث  َعَم َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ ُ النِّ ُُنَب الَِّتي ُتَغريِّ َدَم  اْغِفْر ِِلَ الذُّ   النَّ

سازد از من ببخش آن گناهانى كه  تو به لطف و كرم( از من ببخش آن گناهانم را كه نعمت را دگرگون مى) 

 موجب پشيمانى و حسرت شود
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ِتُك اْلِعَصَم  ُُنَب الَِّتي ََتْ َقَم َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَِّتي َُتِرُث السَّ   َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ
 درد ناهانى كه موجب درد و امراض شود از من ببخش آن گناهانى كه پرده عصمت را مىاز من ببخش آن گ 

 
َماِء  ُُنَب الَِّتي َتحِْبُس َقْطَر السَّ َعاَء َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَِّتي َتُردُّ الدُّ  َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ

من ببخش آن گناهانى كه باران آسمان را گرداند از  از من ببخش آن گناهانى از من ببخش كه دعا را مردود مى 

 كند منع مى

 
َقاَء  ِلُب الشَّ ُُنَب الَِّتي َتجْ ُل اْلَفَناَء َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَِّتي ُتَعجِّ  َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ

جلب كه  سازد از من ببخش آن گناهانى از من ببخش آن گناهانى كه مرگ و فناء را تعجيل و عمر را كوتاه مى 

 كند شقاوت و محرومى مى

 
ُُنَب الَِّتي َتْكِشُف اْلِغَطاَء  َواَء َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَِّتي ُتْظَِلُ اَْلَ  َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ

 دارد كند از من ببخش آن گناهانى كه پرده از كارم برمى از من ببخش آن گناهانى كه هوا را تيره و تار مى 

 
ُ َو اْغِفْر ِِلَ الذُّ  َك َیا اَّللَّ   ُُنَب الَِّتي اَل َیْغِفُرَها َغرْيُ

 از من ببخش گناهان را كه جز تو كسى نبخشد آنها را اى خدا 
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ْمِري َفَرجًا َو َمْخَرجًا َو يُْسرًا 
َ
َحد  ِمْن َخْلِقَك َو اْجَعْل ِِل ِمْن أ

ْل َعِنِّ ُکلَّ َتِبَعة  ِْلَ  َو اَْحِ
 من است از دوشم بردار و آسانى و فرج و گشايشى در كارم عطا فرما و بار هر حقوقى از خلق به دوش 

 
َك  ْرُجَو َغرْيَ

َ
ْنِزْل َيِقیَنَك ِِف َصْدِري َو َرَجاَءَك ِِف َقْلِِب َحَّتَّ اَل أ

َ
  َو أ

 و مقام يقينت را به قلبم نازل و رجاء و اميدوارى بر دلم فرود آور تا بجز تو به هيچكس اميدوار نباشم 
 

ُه  اِرياللَّ   مَّ اْحَفْظِِن َو َعاِفِِن ِِف َمَقاِمي َو اْصحَْبِِن ِِف َلْیِلي َو ََنَ
 اى خدا در اين منزلگاهم از شرور عالم مرا محافظت فرما و عافيت بخش و شب و روز با من يار و همراه باش 

 
اِِل َو  یِِن َو َعْن َِشَ  َو ِمْن َخْلِفي َو َعْن َْيِ

  ِمْن َفْوِقي َو ِمْن َتحِْتيَو ِمْن َبْيِ َیَديَّ
 كه از پيش روى و پشت سر و از راست و چپ باالى سر و پايين پايم شرى به من نرسد 

 
ُذْلِِن ِِف اْلَعِسرِي  ْیِسرَي َو اَل َتخْ ْحِسْن ِِلَ التَّ

َ
ِبیَل َو أ ْر ِِلَ السَّ  َو َيسِّ

)امور اين عالم را( بر من سهل ساز و در و راه آخرت و طريق سعادت را بر من آسان گردان و آسان گرفتن  

 مشكالت عالم مرا به ذلت و خوارى مگذار

 
 ُسُرور  

ِِن ُکلَّ ُموِر َو َلقِّ  َو اْهِدِِّن َیا َخرْيَ َدلِیل  َو اَل َتِكْلِِن ِإََل َنْفِسي ِِف اْْلُ
ر چه مايه نشاط و سرور و مرا رهبرى فرما اى بهترين دليل و رهبر خلق و مرا در كارها به خود وامگذار و ه 

 است به قلبم الهام فرما
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َك لََعَ ُکلِّ َشْي  اِح َمحُْبورًا ِِف اْلَعاِجِل َو اْْلِجِل ِإنَّ جَ
ْهِلي ِباْلَفاَلِح َو النَّ

َ
 ء  َقِدیٌر  َو اْقِلْبِِن ِإََل أ

 تو بر هر چيز توانائى و مرا به اهلم در دنيا و عقبى با فيروزى و رستگارى و حال و جد و نشاط بازگردان زيرا 

 
َباِت ِرْزِقَك  َّ ِمْن َطیِّ ْوِسْع لََعَ

َ
  َو اْرُزْقِِن ِمْن َفْضِلَك َو أ

 ترين روزيهايت به من وسعت ده و از فضلت مرا روزى بخش و از پاكيزه 

 
ِجْرِِّن ِمْن َعَذاِبَك َو َناِرَك َو اْقِلْبِِن ِإَذا ََتَ 

َ
ِتَك َو اْسَتْعِمْلِِن ِِف َطاَعِتَك َو أ ِتَك ِبَرَْحَ ْیَتِِن ِإََل َجنَّ   فَّ

رحمتت منزل  و مرا به كار طاعتت برگمار و از آتش قهر و عذابت پناه ده و هنگام رحلت به باغ بهشت از لطف و 

 ده

 
ُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك َو ِمْن َتحِْویِل َعاِفَیِتَك َو ِمْن ُحُلوِل َنِقَمِت 

َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ   َك اللَّ

 برم از زوال نعمت و عافيت و نزول قهر و عذابت اى خدا من به تو پناه مى 

 
اَتِة ا َقاِء َو ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َو ََشَ ُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء َو َدَرِك الشَّ

َ
 ْْلَْعَداِء َو ِمْن ُنُزوِل َعَذاِبَك َو أ

 و درك شقاوت و حرمان و از قضاى بد و شماتت دشمن برم از سختى بالء و خذالن و باز به تو پناه مى 

 
َماِء َو ِمْن َشرِّ َما ِِف اْلِكَتاِب اْْلُْنَزِل    َو ِمْن َشرِّ َما َیْنِزُل ِمَن السَّ

 و شرورى كه از آسمان فرود آيد و شرى كه به وعيد و تهديد فاسقان در كتاب آسمانى منزل فرمودى 
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َعْلِِن ِم  ُهمَّ اَل َتجْ ْخَیاِر اللَّ اِر َو اَل َتحِْرْمِِن ُصحَْبَة اْْلَ ْصحَاِب النَّ
َ
 َن اْْلَْشَراِر َو اَل ِمْن أ

 محرومم مساز اى خدا مرا از فرقه اشرار قرار مده و از اهل آتش دوزخ مگردان و از صحبت و همنشينى اخيار 

 
َبًة ُتْلحِ  ِِن َوَفاًة َطیِّ

فَّ َبًة َو ََتَ ْحِیِِن َحَیاًة َطیِّ
َ
 ُقِِن ِباْْلَْبَراِر َو أ

ملحق  و هنگام وفاتم را روز خوش ساز و به زمره نيكان و بندگان نكوكارت و به زندگانى خوش زنده ابد گردان 

 فرما

 
َیاِء ِِف َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمِلیك  ُمْقَتِدر   ْْنِ

 َو اْرُزْقِِن ُمَراَفَقَة اْْلَ
 و سلطنت روزى گرداندر آن منزلگاه صدق و حقيقت نزد خداوند عزت  

 
ِة  نَّ َباِع السُّ ْساَلِم َو اتِّ  اْْلِ

ُهمَّ َلَك اْلحَْمُد لََعَ ُحْسِن َباَلِئَك َو ُصْنِعَك َو َلَك اْلحَْمُد لََعَ  اللَّ
ايمان و  كنم بر نعمت اسالم و كنم بر حسن امتحان و مراتب احسانت و تو را حمد مى اى خدا تو را حمد مى 

 تپيروى طريق پيغمبر

 
ْمَنا ْ ِکَتاَبَك َفاْهِدَنا َو َعلِّ ْ ِلِدیِنَك َو َعلَّْمهََتُ  َیا َربِّ َکَما َهَدْیهََتُ

ما را هم  اى خدا چنانكه پيمبران خود را به دين خود هدايت فرمودى و كتاب آسمانى خود را به آنان بياموختى 

 هدايت كن و تعليم فرما
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ْحَسْنَت َخْلِقيَو َلَك اْلحَْمُد لََعَ ُحْسِن 
َ
ًة َکَما َخَلْقَتِِن َفأ   َباَلِئَك َو ُصْنِعَك ِعْنِدي َخاصَّ

 كنم بر حسن امتحان و خصوص لطف و احسانت بر من تو مرا به خلقت نيكو آفريدى و تو را حمد مى 

 
ْحَسْنَت ِهَداَْيِي

َ
ِِن َفأ ْحَسْنَت َتْعِلیِمي َو َهَدْْيَ

َ
ْمَتِِن َفأ   َو َعلَّ

 نيكو تعليم دادى و نيكو هدايتم فرمودىو به من  

 
ْجَتُه  ِدي َقْد َفرَّ ب  َیا َسیِّ َّ َقِدْيًا َو َحِدیثًا َفَكْم ِمْن ََكْ

  َفَلَك اْلحَْمُد لََعَ ِإْنَعاِمَك لََعَ
ها اى سيد  كنم بر انعام هميشگى قديم و جديدت بر من چه بسيار حزن و اندوه پس تو را حمد و ستايش مى 

 برطرف ساختىمن از من 

 
ِدي َقْد َکَشْفَتُه  ْسَتُه َو ََكْ ِمْن ََهٍّ َیا َسیِّ ِدي َقْد َنفَّ   َو ََكْ ِمْن َغمٍّ َیا َسیِّ

 ها كه بدل به نشاط فرمودى چه بسيار هم و غمها كه زايل ساختى و چه بسيار غصه 

 
ِدي َقْد َصَرْفَتُه َو ََكْ ِمْن َعْیب   َتُه َو ََكْ ِمْن َباَلء  َیا َسیِّ ِدي َقْد َسَُتْ   َیا َسیِّ

و بال و مصيبتها كه اى سيد من به لطفت از من بگردانيدى و چه بسيار عيب و زشتيهايم را كه از كرم  

 بپوشانيدى
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( َو لََعَ َهِذِه اْلحَاِل   َمْثًوی َو َزَمان  َو ُمْنَقَلب  َو ُمَقام  )َمَقام 
 َحال  ِِف ُکلِّ

 َحال   َفَلَك اْلحَْمُد لََعَ ُکلِّ
  َو ُکلِّ

پس حمد و سپاس در هر حال تو را سزد در هر مكان و هر زمان و هر سفر و حضر و بر اين حال كه هستم و  

 تمام احوال ديگر

 
ْو ُضرٍّ َتْكِشُفُه 

َ
یبًا ِِف َهَذا اْلَیْوِم ِمْن َخرْي  َتْقِسُمُه أ ْفَضِل ِعَباِدَك َُنِ

َ
ُهمَّ اْجَعْلِِن ِمْن أ   اللَّ

 سازى فرمايى و هر رنج و المى كه برطرف مى ا امروز از هر خير و نعمت كه قسمت مىاى خد 

 
ْو َعاِفَیة  ُتْلِبُسَها

َ
ة  َتْنُشُرَها أ ْو َرَْحَ

َ
ْو َخرْي  تَُسوُقُه أ

َ
ْو َباَلء  َتْدَفُعُه أ

َ
ِرُفُه أ ْو ُسوء  ََتْ

َ
 أ

فرستى و  كنى و هر خير و رحمت كه مى ىگردانى و هر بال كه دفع م و هر زشتى و بدى كه از خلق دور مى 

پوشانى از تمام اين نعمتها نصيب مرا نصيب بهترين  فرمايى هر لباس عافيت كه بر اندام بندگان مى منبسط مى

 بندگانت عطا فرما

 
َك لََعَ ُکلِّ َشْي  َماَواِت َو اْْلَْرِض  َفِإنَّ   ء  َقِدیٌر َو ِبَیِدَك َخَزاِئُن السَّ

 ز توانايى و گنجهاى آسمان و زمين همه بدست توستكه تو بر هر چي 

 
ُب آِمُلُه  یَّ ْنَت اْلَواِحُد اْلَكِرمُي اْْلُْعِطي الَِّذي اَل ُیَردُّ َساِئُلُه َو اَل ُيخَ

َ
  َو أ

و بخششى كه هيچ سائلى از درگاهت محروم باز نخواهد گشت و هيچ اميدوارى نااميد  و تو خداى يگانه با كرم 

 نخواهد شد
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ًة َو ِطیبًا َو َعَطاًء َو ُجودًا   َو اَل َیْنُقُص َناِئُلُه َو اَل َیْنَفُد َما ِعْنََدُ َبْل َیْزَداُد َکْْثَ
پايان تو ببخشش تمام نگردد بلكه چون ملك تو  و هر كه هر چه بخواهد بدون نقصان خواهد يافت و ملك بى 

 رمت بيشتر و افزونتر شودنامنتهاى و فوق نامنتهاى است از بخششهاى عطا وجود و ك

 
ُظورًا  ِتَك اْلَواِسَعِة ِإنَّ َعَطاَءَك َِلْ َیُكْن َمحْ  َو اْرُزْقِِن ِمْن َخَزاِئِنَك الَِّتي اَل َتْفََن َو ِمْن َرَْحَ

 پايانت روزى بخش كه عطاى تو از هيچكس ممنوع نيست انتهايت و از رحمت واسعه بى و مرا از گنجهاى بى 

 
ْنَت لََعَ 

َ
َي   ُکلِّ َشْي َو أ اَِحِ ْرَحَم الرَّ

َ
ِتَك َیا أ   ء  َقِدیٌر ِبَرَْحَ

 .و تو بر هر چيز قادر و توانايى به حق رحمت وسيعت اى مهربانترين مهربانان عالم 


