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 (ع)امیرالمومنین)امام علی( نماز   

شیخ و سید از حضرت صادق علیه  ؛نماز حضرت امیر المؤمنین علیه السالم است، و از جمله نمازها

اند كه فرمود هر كه از شماها چهار ركعت نماز امیر المؤمنین علیه السالم را بجا  السالم روايت كرده

هاى او برآورده شود باشد و حاجتآورد از گناهان بیرون آيد مانند روزى كه از مادر متولد شده 

بخواند در هر ركعت حمد يك مرتبه و پنجاه مرتبه قل هو اهلل أحد و چون فارغ شود اين دعا را 

  بخواند كه تسبیح آن حضرت است

 
یُد َمَعامِلُُه ُسْبحَاَن َمْن اَل َتْنُقُص َخَزاِئُنُه    ُسْبحَاَن َمْن اَل ََتِ

 يابد شود منزه است خدايى كه گنجهايش نقصان نمى هايش نابود نمى پاك و منزه است خدايى كه نشانه 

 
ِرِه ُسْبحَاَن َمْن اَل َيْنَفُد َما ِعْنَدُ    ُسْبحَاَن َمْن اَل اْضِمحاَْلَل ِلَفخْ

منزه است خدايى كه مفاخرش زوال نخواهد يافت منزه است خدايى كه آنچه نزد اوست )از خير و نعمتهايش(  

 تمامى ندارد

 
ْمِرِه ُس 

َ
َحدًا ِِف أ

َ
ِتِه ُسْبحَاَن َمْن اَل ُيَشاِرُك أ  ْبحَاَن َمْن اَل اْنِقَطاَع مِلُدَّ

 گرداند منزه است خدايى كه دوران سلطنتش ابدى است منزه است خدايى كه در كارش هيچكس را شريك نمى
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ُه    ُسْبحَاَن َمْن اَل ِإَلَه َغرْیُ
 .منزه است خدايى كه غير او خدايى نيست

 

 :و بگويد   پس دعا كند بعد از اين

 

ُ َنْفِسي َنْفِسي ا اْرَحْم َعْبَدَك َيا اَّللَّ اِز ِِبَ َئاِت َو ََلْ ُيجَ یِّ   َيا َمْن َعَفا َعِن السَّ
ات ترحم فرما خدايا مرا به كرمت  كنى به حال اين بنده اى خدايى كه از گناهان بندگان در گذشته و كيفر نمى 

 درياب

 
َنا َعْبُدَك 

َ
اْه  أ َيا َربَّ

َ
َنا َعْبُدَك َبنْیَ َيَدْيَك أ

َ
َداْه أ   َيا َسیِّ

 ام اى پروردگار من بنده توام اى سيد و موالى من من بنده توام كه در حضور توبه دعا آمده 

 
اَناْه َيا ِغَیاَثاْه  َماَلْه َيا َرْْحَ

َ
ي ِبَكْیُنوَنِتَك َيا أ   ِإََلِ

 اى مهربان بر خلق اى فريادرس خلقخدايا به سر ذات تو قسم اى آرزوى من  

 
ِم ِِف ُعُروِقي )َعْبُدَك  ِرَي الدَّ  )َعْبُدَك َعْبُدَك اَل ِحیَلَة َلُه َيا ُمْنَتَهى َرْغَبَتاْه َيا ُمجْ

 اى كه به كلى بيچاره است اى منتهاى آرزوى من اى گرداننده خون در عروق من من بنده توام آن بنده 
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َداْه َيا َمالِ  اْه َعْبُدَك َعْبُدَك َيا َسیِّ َيا ُهَو َيا َربَّ
َ

َيا ُهَو أ
َ

  َكاْه أ
 اى آقاى من اى صاحبم اى هو اى هو اى پروردگار عالم اين بنده بنده بيچاره توست 

 
ِجُد َمْن 

َ
ا َضّرًا َو اَل َنْفعًا َو اَل أ ْسَتِطیُع ََلَ

َ
َصاِنُعُه اَل ِحیَلَة ِِل َو اَل ِغََن ِِب َعْن َنْفِسي َو اَل أ

ُ
  أ

 يابم كه از خود هيچ ندارد و بر نفع و ضرر خودش هيچ توانايى نيست و كسى كه از او چاره جويم نمى 

 
 َعِّنِّ َو اْضَمحَلَّ ُكلُّ َمْظُنوٍن َعِّنِّ 

ِ
َداِئع ْسَباُب اْلخَ

َ
َعْت أ   َتَقطَّ

 نابود گرديدبردم از نظرم  ها همه از من قطع شده است و هر جا گمان نيك مى اسباب چاره 

 
ْهُر ِإَلْیَك َفُقْمُت َبنْیَ َيَدْيَك َهَذا امْلََقاَم  ْفَرَدِِن الدَّ

َ
  أ

 ام اينك روزگار مرا تنها و غريب به درگاه تو آورده كه در پيشگاه حضور تو ايستاده 

 
ْنَت َصاِنٌع ِِب َو َلْیَت ِشْعِري 

َ
ُه َفَكْیَف أ ي ِبِعْلِمَك ََكَن َهَذا ُكلُّ   َكْیَف َتُقوُل لُِدَعاِئيَيا ِإََلِ

اى خداى من آنچه گفتم همه مشهود علم ازلى توست تا تو )به لطف و احسان( با من چه كنى و كاش  

 فرمود دانستم كه پاسخ دعاى من چه خواهى مى

 
ْم َتُقوُل اَل َفِإْن ُقْلَت اَل َفَیا َوْيِلي َيا َوْيِلي َيا َوْيِلي َيا 

َ
 َتُقوُل َنَعْم أ

َ
  َعْوِِل َيا َعْوِِل َيا َعْوِِل أ

كنى پس اگر رد كنى مرا و از تو محروم شوم پس واى بر من. . . اى واى بر فقر و  آيا دعايم اجابت كرده يا رد مى 

 . . .بينوايى من
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  َيا ِشْقَوِتي َيا ِشْقَوِتي َيا ِشْقَوِتي َيا ُذِلِّ َيا ُذِلِّ َيا ُذِلِّ 
 . . .من. . . اى واى بر ذلت و خوارى من اى واى بر شقاوت و بدبختى 

 
يِّ َشْي 

َ
ْو ِإََل أ

َ
ْو َما َذا أ

َ
ْو َكْیَف أ

َ
ْو ِعْنَد َمْن أ

َ
ْن أ   ِإََل َمْن َو ِِمَّ

ُ
أ ْلجَ َ

 ٍء أ
 ديگر بسوى كه روم و از كه و نزد كه و چگونه و يا به چه درگاه پناه آورم 

 
َّ ِبَفْضِل  وُد یلَعَ ْرُجو َو َمْن َيجُ

َ
 ِه ِحنَی َتْرُفُضِِّن َيا َواِسَع امْلَْغِفَرِة َو َمْن أ

و به جود و احسان كه اميدوار باشم هنگامى كه اى خدا تو مرا رد كنى )و از درگاه كرمت برانى( اى وسيع  

 بخشش

 
َنا 

َ
ِعیُد َو أ َنا السَّ

َ
َجاُء َلَك َفُطوََب ِِل أ نُّ ِبَك َو الرَّ   امْلَْسُعوُد َفُطوََب ِِل َو ِإْن ُقْلَت َنَعْم َكَما ُهَو الظَّ

و اگر مرا قبول كنى و مقبول درگاه تو شوم چنانكه گمان من به تو اين است و اميدم به كرم تو چنين پس در  

 اين صورت سعادتمند و خوشبخت پس خوشا بر احوال مناين حال خوشا بر احوال من منم در 

 
ئِّ  ُم َيا ُمََتَ حِّ َنا امْلَْرُحوُم َيا ُمََتَ

َ
ُك َيا ُمْقِسُط َو أ ُن( َيا ُمَتَملِّ ُ )ُمَتحَنِّ ِّبِّ ُف َيا ُمَتجَ  ُف َيا ُمَتَعطِّ

و من اليق ترحمم اى خداى بسيار رحيم و رءوف و بسيار مهربان اى خداى بسيار جبار و مقتدر اى خداى عادل  

 دادگر
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َك الَّ  ُلَك ِباْْسِ
َ

ْسأ
َ

اَح َحاَجِتي أ ْبُلُغ ِبِه َنجَ
َ

  ِذي َجَعْلَتُه ِِف َمْكُنوِن َغْیِبَك َو اْسَتَقرَّ ِعْنَدَك اَل َعَمَل ِِل أ
كنم به حق آن اسمى كه در سر غيب خود  مرا عملى كه قابل بر آمدن حاجتم باشد نيست از تو درخواست مى 

 اى و نزد تو محفوظ است پنهان داشته

 
ُلَك ِبِه َو ِب  َفاَل َيْخُرُج ِمْنَك ِإََل َشْي 

َ
ْسأ

َ
  َك َو ِبِه ٍء ِسَواَك أ

كنم بحق آن اسم و بحق  و از نزد تو بسوى هيچكس غير تو خارج نخواهد شد از تو به آن اسم مسئلت مى 

 خودت و آن نام

 
اِئَك اَل َشْي  ْْسَ

َ
ْشَرُف أ

َ
َجلُّ َو أ

َ
ُه أ َّ ِمْنَك  َفِإنَّ ْعَوُد یلَعَ

َ
َحَد أ

َ
  َء ِِل َغرْیُ َهَذا َو اَل أ

 مرا به غير از اين نام توسلى نيست و كسى بيش از تو بر من سودمند نيستكه اجل و اشرف نامهاى توست  

 
َمَرِِن ِبَطاَعِتِه 

َ
َفِِّن َنْفَسُه َيا َمْن أ ُن َيا َمْن َعرَّ   َيا َكْیُنوُن َيا ُمَكوِّ

اى هستى صرف اى هست كن جهان هستى اى كسى كه خود را به من شناسا كردى اى خدايى كه مرا به  

 كردىطاعت خود امر 

 
اِِن َعْن َمْعِصَیِتِه َو َيا َمْدُعوُّ َيا َمْسُئوُل َيا َمْطُلوبًا ِإَلْیِه    َيا َمْن ََنَ

 خواهند و مطلوب همه تويى خوانند و از تو مى و از عصيان خود نهى فرمودى اى كسى كه همه تو را مى 
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ِطْعَك َو لَ 
ُ

ْوَصْیَتِِّن َو ََلْ أ
َ

ِتي أ َتَك الَّ َمْرَتِِّن َلَكَفْیَتِِّن َما ُقْمُت ِإَلْیَك ِفیِه َرَفْضُت َوِصیَّ
َ

َطْعُتَك ِفَمَي أ
َ

  ْو أ
كردم  فرمودى تو را اطاعت مى اى خدا من سفارش تو را ترك گفتم و اطاعتت نكردم و اگر در آنچه مرا امر مى 

 فرمودى آمدم مرا كفايت مى البته براى هر امر بدرگاه تو مى

 
َنا َمَع َمْعِصَیِتي

َ
  َلَك َراٍج َفاَل َتحُْل َبْیِِّن َو َبنْیَ َما َرَجْوُت  َو أ

حاجتم برآور و بين من و اميدها كه به تو دارم  و من با وجود آنكه معصيت تو كردم به لطف تو اميدوارم پس 

 جدايى ميفكن

 
ِعْذِِن ِمْن َبنْیِ َيَديَّ َو ِمْن َخْلِفي َو ِمْن َفْوِقي َو ِم 

َ
ًا ِِل أ ْحِّ َحاَطِة ِِب َيا ُمََتَ   ْن َتحِْتي َو ِمْن ُكلِّ ِجَهاِت اْْلِ

اى بسيار مهربان با من از هر شرى كه از پيش رو و پشت سر و باال و زير و از هر جانب به من احاطه كند مرا در  

 پناه خود گير

 
اِشِديَن  ِة الرَّ ِئمَّ ي َو ِباْْلَ ِدي َو ِبَعِليٍّ َوِلیِّ ٍد َسیِّ حَمَّ ُهمَّ ِِبُ اَلُم اللَّ ُ السَّ

  َعَلهْْيِ
 دهم به محمد )ص( سيد من و به على موالى من و به ائمه هاديان من عليهم السالم خدايا تو را قسم مى 

 
ْوِسْع َعَلْیَنا ِمْن ِرْزِقَك 

َ
َتَك َو أ َفَتَك َو َرْْحَ

ْ
  اْجَعْل َعَلْیَنا َصَلَواِتَك َو َرأ

 رر بدار و رزق خود را بر ما وسيع گردانكه درود و تحيت و رأفت و رحمتت را بر ما مق 
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َك یلَعَ ُكلِّ َشْي  ُ ِإنَّ ُ َيا اَّللَّ ُ َيا اَّللَّ َنا َيا اَّللَّ یَع َحَواِئجِ ْيَن َو ََجِ ا الدَّ  ٍء َقِديٌر  َو اْقِض َعنَّ
 .هستى هاى ما برآور اى خدا اى خدا اى خدا تنها تو بر همه امور عالم توانا و دين ما ادا فرما و كليه حاجت 

 

پس حضرت فرمود كه هر كه اين نماز را بجا آورد و اين دعا را بخواند چون فارغ شود نماند ما بین او 

و خداوند تعالى گناهى مگر آنكه آمرزيده شود مؤلف گويد كه احاديث بسیار در فضیلت خواندن 

 :اين چهار ركعت نماز در شب و روز جمعه وارد شده و اگر بعد از نماز بگويد 

 

ِِبِّ اْلَعَرِِبِّ َو آِلِه  ُهمَّ َصلِّ یلَعَ النَّ  اللَّ
 بار الها! بر پيامبر عرب زبان و خانواده او درود فرست

 

وارد شده كه گناهان گذشته و آينده او آمرزيده شود و چنان باشد كه دوازده مرتبه قرآن را ختم 

 كرده باشد و حق تعالى گرسنگى و تشنگى قیامت را از او رفع كند

 


