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 خیر لکل أرجوه من یا دعای   

: ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است اعمال مشترک

هشتم سید بن طاوس روایت كرده از محمد بن ذكوان كه معروف به سجاد است براى آنکه آنقدر 

سجده كرد و گریست در سجود كه نابینا شد گفت عرض كردم به حضرت صادق علیه السالم فداى 

به آن نفع بخشد حضرت تو شوم این ماه رجب است تعلیم بنما مرا دعایى در آن كه حق تعالى مرا 

بگو در هر روز از رجب در صبح و شام در عقب نمازهاى روز و   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِفرمود بنویس

  شب

 

 َخرْیٍ َو آَمُن َسَخَطُه ِعْنَد )ِمْن( ُكلِّ َشر  
ْرُجوُه لُِکلِّ

َ
 َیا َمْن أ

 جويم  د هر شرى از خشم او ايمنى مىاى خدايى كه از او اميد هر خير و احسان دارم و نز 

 

َلُه 
َ
  َیا َمْن ُیْعِطي اْلَکِثرَی ِباْلَقِلیِل َیا َمْن ُیْعِطي َمْن َسأ

 كنى كنى بسيار را به كم اى آنكه هر كه سؤال كند عطا مى اى آنكه عطا مى  

 

نًا ِمْن  ْلُه َو َمْن ََلْ َیْعِرْفُه َتحَنُّ
َ
ًة َیا َمْن ُیْعِطي َمْن ََلْ َيْسأ  ُه َو َرْْحَ

 كنى اى آنكه به هر كه سؤال نكند و تو را هم نشناسد باز از لطف و رحمتت عطا مى 
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یَع َخرْیِ اْْلِخَرِة  ْنَیا َو ََجِ
یَع َخرْیِ الدُّ اَك ََجِ

َلِتي ِإیَّ
َ
ْسأ ْعِطِِن ِِبَ

َ
 أ

 را كنم جميع خوبيهاى دنيا و جميع خوبيهاى آخرت عطا فرما مرا كه از تو درخواست مى  

 

یَع( َشرِّ اْْلِخَرِة  ْنَیا َو )ََجِ یَع َشرِّ الدُّ اَك ََجِ َلِتي ِإیَّ
َ
ْسأ  َو اْصِرْف َعِنِّ ِِبَ

 او دفع فرما از من به درخواستم از تو جميع شرور دنيا و آخرت ر 

 

ُي  ْعَطْیَت َو ِزْدِِن ِمْن َفْضِلَك َیا ََكِ
َ
ُه َغرْیُ َمْنُقوٍص َما أ   َفِإنَّ

 نقص است و از فضل و كرمت بهره من بيفزاى اى خداى كريم  بى زيرا عطاى تو 

 

راوى گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را در پنجه چپ خود و خواند این دعا را به 

  حال التجا و تضرع به حركت دادن انگشت سبابه دست راست پس گفت بعد از این

 

ْع  اِم َیا َذا النَّ َْكَ اَلِل َو اْْلِ
اِر َیا َذا اْلجَ ْم َشْیَبِتي لََعَ النَّ ْوِل َحرِّ وِد َیا َذا اْْلَنِّ َو الطَّ  َماِء َو اْلجُ

اى صاحب جالل و بزرگوارى اى صاحب نعمتها و جود اى صاحب عطا و كرم به كرمت محاسنم را بر آتش دوزخ  

 .حرام گردان


