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 مجیر دعای   

دعاى مجیر دعايى است رفیع الشأن مروى از حضرر  رسر ص ىراى ال عایرآ و جلرآ ل رریر  نرراى جن        

حضر  جورد در وقتى كآ در مقام انراهیم عایآ السالم مشغ ص نآ نماز نر د و كعممرى در نارال انمری  و     

لمارآ فرمر ده هرر كرآ اير       مص اح اي  دعا را ذكر كرده و در حاشیآ جن اشاره نآ فضیات جن نم ده از 

هاى ناران و نرر     دعا را در ايام ال یض ماه رمضان نخ انال گناهانش جمرزياله ش د اگر چآ نآ عالد دانآ

درختان و ريگ نیانان ناشال و نراى شعاى مريض و قضاى دي  و غنا و ت انگرى و رفع غم خ انرالن جن  

  نافع است و دعا اي  است

 

ِحِي  ِن الرَّ ْْحَ رْی ِبْسِم الرَّ اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
اْ  ج ْ َعَعاَلْیَت َاا َرْْحَ    ْسْحَحاَكَ  َاا اََّّ

اى اى بخشاينده ما را از آتش در پناه خود آر اى   به نام خداى بخشنده مهربان پاك و منزهى اى خدا بلند مرتبه

 پناه بخش

 

ِرْر 
َ
مْي ج رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َرِحْي َعَعاَلْیَت َاا ََكِ اِر َاا ْمجِ

ََّ  َكا ِمَن ال

 بخش  اى كريم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه پاك و منزهى اى مهربان بلند مرتبه  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َمِلْ  َعَعاَلْیَت َاا َماِلْ  ج

 ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى مالك عالم   پاك و منزهى اى پادشاه وجود بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
وْس َعَعاَلْیَت َاا َساَلْم ج  ْسْحَحاَكَ  َاا ْقدُّ

اى اى سالمت بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه  پاك و منزهى اى ذات كامل مبرا از نقص بلند مرتبه  

 بخش

 
رْی  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمْؤِمْن  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْیِمْن ج  َعَعاَلْیَت َاا ُْمَ

اى اى شاهد عالميان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه   پاك و منزهى اى ايمن كن ترسناكان بلند مرتبه 

 بخش 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْر ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َعِزاْز َعَعاَلْیَت َاا َربَّ

اى اى با جبروت و جالل ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه  پاك و منزهى اى با عزت و اقتدار بلند مرتبه  

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
ْ ج ِّبر ْ َعَعاَلْیَت َاا ْمَتجَ  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمَتَكِّبر

 بخش اللت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه اى اى صاحب بزرگى و ج  پاك و منزهى اى با كبيريا بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َخاِلْق َعَعاَلْیَت َاا َباِرْئ ج

 اى اى پديد آرنده خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى آفريننده عالم بلند مرتبه  

 
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْر ج ْر َعَعاَلْیَت َاا ْمَقدر  ْمَصور

 اى اى تقدير كننده امور ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى صورت آفرين بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َهاِدي َعَعاَلْیَت َاا َباِقي ج

 اى اى باقى ابدى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى رهنماى خلق بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْب ج اْب َعَعاَلْیَت َاا ََتَّ  ْسْحَحاَكَ  َاا َوهَّ

 ر پناه خود آر اى پناه بخشاى اى توبه پذير ما را از آتش د عوض بلند مرتبه  پاك و منزهى اى بخشنده بى  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
اْح َعَعاَلْیَت َاا ْمْرَعاْح ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َفتَّ

اى اى وسعت بخش ما را از آتش درپناه خود آر اى پناه  پاك و منزهى اى گشاينده درهاى رحمت بلند مرتبه 

 بخش

 
ِدي َعَعاَلْیَت َاا  رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َسیر اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 َمْواَلَي ج

 اى اى موالى من ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى سيد من بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َقِراْب َعَعاَلْیَت َاا َرِقیْب ج

 اى اى نگهبان عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  رتبهپاك و منزهى اى نزديك به خلق بلند م 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا ْمْبِدْئ َعَعاَلْیَت َاا ْمِعیْد ج

 اى اى باز گرداننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى پديد آرنده بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحا اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
یْد ج یْد َعَعاَلْیَت َاا َمجِ  َكَ  َاا َْحِ

 بخش  اى اى صاحب مجد ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه پاك و منزهى اى ستوده صفات بلند مرتبه  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َقِدمْي َعَعاَلْیَت َاا َعِظْي ج

 اى اى حقيقت بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى ذات قديم بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َغْفوْر َعَعاَلْیَت َاا َشْكوْر ج

ش در پناه خود آر اى پناه اى اى نعمت بخش شاكران ما را از آت پاك و منزهى اى آمرزنده گناهان بلند مرتبه  

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َشاِهْد َعَعاَلْیَت َاا َشِهیْد ج

 اى اى مشاهده كننده عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى گواه خلق بلند مرتبه  

 
اْ  َعَعاَلْیَت َاا ََّ رْی  ْسْحَحاَكَ  َاا َح اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْ  ج ََّ  َم

 اى اى نعمت بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى مهربان بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َباِعْث َعَعاَلْیَت َاا َواِرْث ج

اى اى ارث بر عالميان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه  بلند مرتبه پاك و منزهى اى برانگيزاننده خلقان  

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
یْت ج  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمْحِیي َعَعاَلْیَت َاا ُْمِ

پناه گان ما را از آتش در پناه خود آر اى اى اى ميراننده زند پاك و منزهى اى زنده كننده مردگان بلند مرتبه 

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َشِفیْق َعَعاَلْیَت َاا َرِفیْق ج

 پاك و منزهى اى مهربان با شفقت بلند مرتبه اى اى رفيق با عنايت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش 

 
ِرْرَكا ِم 

َ
ِكیْس َعَعاَلْیَت َاا ْموِكْس ج

َ
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا ج اِر َاا ْمجِ

ََّ  َن ال

 اى اى مونس بندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى انيس خلق بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
یْل ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َرِلیْل َعَعاَلْیَت َاا ََجِ

با حسن و جمال ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه اى اى   با جاللت و بزرگى بلند مرتبهپاك و منزهى اى  

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َخِبرْی َعَعاَلْیَت َاا َبِصرْی ج

اى اى بيناى به احوال بندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى   پاك و منزهى اى آگاه از امور خلق بلند مرتبه 

 پناه بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َحِفيُّ َعَعاَلْیَت َاا َمِليُّ ج

 ا را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى غنى الذات م پاك و منزهى اى حقيقت پنهانى بلند مرتبه  

 
اِر  ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
رْی  ْسْحَحاَكَ  َاا َمْعْبوْد َعَعاَلْیَت َاا َمْوْروْد ج  َاا ْمجِ

 ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى اى موجود بالذات پاك و منزهى اى معبود حقيقى بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْر ج اْر َعَعاَلْیَت َاا َقهَّ  ْسْحَحاَكَ  َاا َغفَّ

 سطوت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى با قهر و  پاك و منزهى اى بخشنده گناه، بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َمْذْكوْر َعَعاَلْیَت َاا َمْشْكوْر ج

 اى اى پاداش بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  نزهى اى يادآورنده بلند مرتبهپاك و م 
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رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َرَواْد  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 َعَعاَلْیَت َاا َمَعاْذ ج

اه خود آر اى پناه پناهان ما را از آتش در پن  اى اى پناه بى  پاك و منزهى اى بخشنده بى عوض بلند مرتبه 

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْل َعَعاَلْیَت َاا َراَلْل ج  ْسْحَحاَكَ  َاا ََجَ

 اى اى بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش منزهى اى نيكو بلند مرتبه پاك و  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َساِبْق َعَعاَلْیَت َاا َراِزْق ج

 ه بخشاى اى روزى دهنده خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پنا پاك و منزهى اى پيش از همه بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َصاِدْق َعَعاَلْیَت َاا َفاِلْق ج

 ه روشنى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى شكافند پاك و منزهى اى صادق الوعد بلند مرتبه  

 
ِرْرَكا ِمَن 

َ
یْع َعَعاَلْیَت َاا َسِراْع ج رْی ْسْحَحاَكَ  َاا ََسِ اِر َاا ْمجِ

ََّ  ال

اى اى زود اجابت كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه  پاك و منزهى اى شنواى دعاى خلق بلند مرتبه  

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َرِفیْع َعَعاَلْیَت َاا َبِداْع ج

 نو به نو پديد آرنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى  پاك و منزهى اى رفيع منزلت بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
اْل َعَعاَلْیَت َاا ْمَتَعاْل ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َفعَّ

 اى اى بزرگوار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى كار كن نظام عالم بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحاَك  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 َ  َاا َقاِضي َعَعاَلْیَت َاا َراِضي ج

 د آر اى پناه بخشاى اى خوشنود ما را از آتش در پناه خو پاك و منزهى اى داور خلق بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َقاِهْر َعَعاَلْیَت َاا َطاِهْر ج

 اى اى پاك و منزه ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش زهى اى غالب قاهر بلند مرتبهپاك و من 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َعاِِلْ َعَعاَلْیَت َاا َحاِِكْ ج

 آر اى پناه بخش اى اى حكمفرماى به حق ما را از آتش در پناه خود پاك و منزهى اى داناى به خلق بلند مرتبه  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َداِئْم َعَعاَلْیَت َاا َقاِئْم ج

 ى قائم بالذات ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى ا  پاك و منزهى اى هستى هميشگى بلند مرتبه 

 
ِرْرَك 
َ
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َعاِصْم َعَعاَلْیَت َاا َقاِسْم ج اِر َاا ْمجِ

ََّ  ا ِمَن ال

 اى اى قسمت كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى حفظ كننده بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َغِِنُّ َعَعاَلْیَت َاا ْمْغِِن ج

 نياز كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى بى  نياز بلند مرتبه  پاك و منزهى اى ذات بى  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َوِِفُّ َعَعاَلْیَت َاا َقِويُّ ج

 اى اى تواناى مطلق ما رااز آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى وفا كننده به عهد بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َك  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ِِف َعَعاَلْیَت َاا َشاِِف ج

از آتش در پناه خود آر اى پناه اى اى شفا بخش بيماران ما را  پاك و منزهى اى كفايت كننده امور بلند مرتبه 

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
ْر ج ْم َعَعاَلْیَت َاا ْمَؤخر  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمَقدر

 اى اى مؤخر كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى مقدم دارنده بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْل َعَعاَلْیَت َاا آِخْر ج وَّ

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا ج

 ود آر اى پناه بخشاى اى آخر هستى ما را از آتش در پناه خ پاك و منزهى اى اول موجود بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َظاِهْر َعَعاَلْیَت َاا َباِطْن ج

 اى اى حقيقت پنهان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش بهپاك و منزهى اى ذات پيدا بلند مرت 

 
ى  رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َرَراْء َعَعاَلْیَت َاا ْمْرَتجَ اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ج

 اى اى مرجع آرزوها ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى اميد اميدواران بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْوِل ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َذا اْْلَنر َعَعاَلْیَت َاا َذا الطَّ

 اى اى خداوند احسان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش عمت بلند مرتبهپاك و منزهى اى خداوند ن 
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
وْم ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َحيُّ َعَعاَلْیَت َاا َقیُّ

 اى اى نگهدار عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى زنده ابدى بلند مرتبه 

 
رْی ْس  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
َحْد ج

َ
 ْحَحاَكَ  َاا َواِحْد َعَعاَلْیَت َاا ج

 آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى خداى يكتا ما را از  پاك و منزهى اى خداى يگانه بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْد َعَعاَلْیَت َاا َصَمْد ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َسیر

 اى اى غنى مطلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى سيد خلق بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َقِداْر َعَعاَلْیَت َاا َكِبرْی ج

 ه بخشاى اى بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پنا پاك و منزهى اى توانا بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َواِِل َعَعاَلْیَت َاا ْمَتَعاِِل )َاا َعاِِل( ج

 اى پناه بخش اى اى برتر از همه عالم ما را از آتش در پناه خود آر پاك و منزهى اى سلطان عالم بلند مرتبه 
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لَْعَ 
َ
ُّ َعَعاَلْیَت َاا ج رْی ْسْحَحاَكَ  َاا لََعِ اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ج

 ا از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى باالتر ما ر پاك و منزهى اى با علو با شأن بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َوِِلُّ َعَعاَلْیَت َاا َمْوََل ج

 اى اى سلطان عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  بهپاك و منزهى اى صاحب اختيار عالم بلند مرت 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َذاِرْئ َعَعاَلْیَت َاا َباِرْئ ج

 اى پديد آرنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى آفريننده بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َخ  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 اِفْض َعَعاَلْیَت َاا َراِفْع ج

اى اى رفعت بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه   ننده بلند مرتبهپاك و منزهى اى ذليل و پست ك 

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا ْمْقِسْط َعَعاَلْیَت َاا َراِمْع ج

ر اى پناه اى جمع آورنده متفرقها ما را از آتش در پناه خود آ اى  پاك و منزهى اى عدل و داد كننده بلند مرتبه 

 بخش
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا ْمِعزُّ َعَعاَلْیَت َاا ْمِذلُّ ج

 ز آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى خوار كننده ما را ا پاك و منزهى اى عزيز كننده بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َحاِفْظ َعَعاَلْیَت َاا َحِفیْظ ج

 اى اى نگهدار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى نگهبان بلند مرتبه 

 
رْی  ْسْحَحاَكَ  َاا َقاِدْر َعَعاَلْیَت َاا ْمْقَتِدْر  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ج

 ا را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى سلطان مقتدر م پاك و منزهى اى ذات قادر بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َعِلْي َعَعاَلْیَت َاا َحِلْي ج

 بردبار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى اى پاك و منزهى اى دانا بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َحََكْ َعَعاَلْیَت َاا َحِكْي ج

 اى اى با حكمت و عنايت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى داور بلند مرتبه 
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رْی ْسْحَحاَكَ  َاا ْمْعِطي َعَع  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 اَلْیَت َاا َماِكْع ج

 اى مانع عطا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى  پاك و منزهى اى عطا بخش بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َضارُّ َعَعاَلْیَت َاا َكاِفْع ج

 اى اى سود بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش ده بلند مرتبهپاك و منزهى اى ضرر رسانن 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
یْب َعَعاَلْیَت َاا َحِسیْب ج َحاَكَ  َاا ْمجِ

 ْسْح

 اى اى به حساب آرنده بندگان ما را از آتش در پناه خود پاك و منزهى اى اجابت كننده دعاى خلق بلند مرتبه  

 آر اى پناه بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َعاِدْل َعَعاَلْیَت َاا َفاِصْل ج

 اى اى جدا كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى خداى عادل بلند مرتبه 

 
ِرْرَكا ِم 

َ
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َلِطیْف َعَعاَلْیَت َاا َشِراْف ج اِر َاا ْمجِ

ََّ  َن ال

 تش در پناه خود آر اى پناه بخشاى اى با عزت و شرف ما را از آ پاك و منزهى اى با لطف و كرم بلند مرتبه  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َربُّ َعَعاَلْیَت َاا َحقُّ ج

 ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى اى ثابت ابدى پاك و منزهى اى پروردگار بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َماِرْد َعَعاَلْیَت َاا َواِحْد ج

 اى اى ذات يگانه ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى با مجد و بزرگى بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َعْفوُّ َعَعالَ  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
َتِقْم ج َْ  ْیَت َاا ْم

 اى اى انتقام كشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى عفو كننده بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ْع ج  ْسْحَحاَكَ  َاا َواِسْع َعَعاَلْیَت َاا ْمَوسر

ش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه اى اى گشايش و وسعت بخ وسيع رحمت بلند مرتبه پاك و منزهى اى  

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َرْءوْف َعَعاَلْیَت َاا َعْطوْف ج

 بخشاى اى با عطوفت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه   پاك و منزهى اى مهربان بلند مرتبه 
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َفْرْد َعَعاَلْیَت َاا ِوْعْر ج

 همتا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش اى اى خداى بى پاك و منزهى اى يكتابلند مرتبه 

 
اِر َاا ْم  ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
یْط ج رْی ْسْحَحاَكَ  َاا ْمِقیْت َعَعاَلْیَت َاا ْمحِ  جِ

اى اى احاطه كننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه  ند مرتبهپاك و منزهى اى نگهدارنده حد هر كس بل 

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َوِكیْل َعَعاَلْیَت َاا َعْدْل ج

د ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه اى اى همه عدل و دا پاك و منزهى اى وكيل امور بندگان بلند مرتبه 

 بخش

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا ْمِبنْي َعَعاَلْیَت َاا َمِتنْي ج

 اى اى استحكام بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى آشكار كننده بلند مرتبه 

 
رْی ْسْحَحاَكَ  َاا َبرُّ  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 َعَعاَلْیَت َاا َوْدوْد ج

 اى اى دوستدار ما ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى نيكو بلند مرتبه  
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َرِشیْد َعَعاَلْیَت َاا ْمْرِشْد ج

 خود آر اى پناه بخش اى اى رهنما ما را از آتش در پناه  اى دانا بلند مرتبهپاك و منزهى اى توان 

 

رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
ْر ج ور ََ  ْسْحَحاَكَ  َاا ُْنْر َعَعاَلْیَت َاا ْم

 اى اى روشنى بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى نور بلند مرتبه 

 
رْی  ْسْحَحاَكَ   اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
رْی َعَعاَلْیَت َاا َكاِصْر ج  َاا ََنِ

 اى اى يارى بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش  پاك و منزهى اى ياور بلند مرتبه 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َصْبوْر َعَعاَلْیَت َاا َصاِبْر ج

 اى اى شيكبا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش زهى اى بردبار بلند مرتبه پاك و من 

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
ِشْئ ج َْ ِصي َعَعاَلْیَت َاا ْم  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمحْ

 ه بخشآر اى پنا اى اى ايجاد كننده ما را از آتش در پناه خود  پاك و منزهى اى بشمار آرنده بلند مرتبه 
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رْی  اِر َاا ْمجِ
ََّ ِرْرَكا ِمَن ال

َ
اْ  ج  ْسْحَحاَكَ  َاا ْسْحَحاْ  َعَعاَلْیَت َاا َداَّ

 اى اى كيفر بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى ذات مبرا از نقص بلند مرتبه  

 
ِرْرَكا ِمَن 

َ
رْی  ْسْحَحاَكَ  َاا ْمِغیْث َعَعاَلْیَت َاا ِغَیاْث ج اِر َاا ْمجِ

ََّ  ال

 اى اى پناه خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش پاك و منزهى اى فريادرس بلند مرتبه  

 
رْی  اِر َاا ْمجِ

ََّ ِرْرَكا ِمَن ال
َ
 ْسْحَحاَكَ  َاا َفاِطْر َعَعاَلْیَت َاا َحاِضْر ج

 خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخشو ناظر بر اى اى حاضر   پاك و منزهى اى آفريننده بلند مرتبه 

 
اَلِل  وِت َو اْلجَ َِّبْ َماِل َعَباَرْكَت َاا َذا اْلجَ   ْسْحَحاَكَ  َاا َذا اْلِعزر َو اْلجَ

 پاك و منزهى اى داراى عزت و جمال بزرگوارى اى صاحب جبروت و جالل 

 
ْكَت ْسْحَحاَكَ  ِإِّنر 

َ
نَي ْسْحَحاَكَ  اَل ِإَلَه ِإالَّ ج اِْلِ

ْت ِمَن الظَّ َْ   ْك

 اى از ستمكارانم پاك و منزهى اى خداى يكتا كه جز تو خدايى نيست و من بنده 
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نَي  َِ ي اْْلْْؤِم جِ
اْه ِمَن اْلَغمر َو َكَذِلَ  ْكْن ََ ْی ا َلْه َو َنجَّ ََ ْب   َفاْسَتجَ

 گونه اهل ايمان را نجات خواهيم دادما اين پس دعاى وى مستجاب كرديم و او را از غم و اندوه نجات داديم و  

 
ِعنَي  َْجَ

َ
ٍد َو آِلِه ج ِدَكا ْمَحمَّ ْ لََعَ َسیر   َو َصلَّى اََّّ

 و درود و تحيت خدا بر سيد مامحمد و بر تمام اهل بيت او باد 

 
ْ َو ِكْعَم اْلَوِكیْل  ا اََّّ ََ نَي َو َحْسْب ِ َربر اْلَعاَْلِ   َو اْلَحْمْد ََِّّ

 است تص خداست كه پروردگار عالميان است و خدا ما را كفايت است و نيكو وكيلىتايش مخو س 

 
ِ اْلَعِلير اْلَعِظِي   ِباََّّ

َة ِإالَّ   َو اَل َحْوَل َو اَل ْقوَّ

 اى بزرگ نخواهد بود. و هيچ توانايى و قدرتى جز به خداى بلند مرتبه 

 


