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  شنبه  دعاى روز سه

دًا َكِثريًا  ُه َْحْ قُّ ُه َكَما َيْسَتحِ ِ َو اْلحَْمُد َحقُّ ِحمِي اْلحَْمُد َّلِله ِن الره ْْحَ ِ الره  ِبْسِم اَّلله
به نام خداى بخشنده مهربان حمد و ستايش مخصوص خدا و اليق او و حق اوست چنان ستايشى كه سزاوار  

 اوست حمدى بسيار

 
ُعوُذ 

َ
وِء ِإاله َما َرِحَم َرّبِّ َو أ اَرٌة ِبالسُّ مه ْفَس ََلَ   ِبِه ِمْن َشرِّ َنْفِسي ِإنه النه

دارد جز آنكه خدا  برم به خدا از شر نفس خود زيرا نفس اماره انسان را بكارهاى زشت ناروا سخت وا مى و پناه مى 

 بلطف خاص خود آدمى را نگهدارد

 
ُعوُذ ِبِه ِمْن َشرِّ الشه 

َ
  ْیَطاِن الهِذي َيِزيُدِِن َذْنبًا ِإََل َذْنِب َو أ

 افزايد برم بخدا از شر شيطان كه پيوسته گناهى بر سر گناه من مى و پناه مى 

 
اٍر َفاِجٍر َو ُسْلَطاٍن َجاِئٍر َو َعُدوٍّ َقاِهٍر  ُز ِبِه ِمْن ُكلِّ َجبه ْحََتِ

َ
 َو أ

 اجر و سلطان ظالم و دشمن قوى و قاهربرم از جور و ظلم هر ستمكار ف و به او پناه مى 
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ُهمه اْجَعْلِِن ِمْن ُجْنِدَك َفِإنه ُجْنَدَك ُُهُ اْلَغاِلُبوَن    الله
 بار خدايا مرا از سپاه خود قرار ده كه سپاه تو منحصرا هميشه فاتح و غالبند 

 
  َو اْجَعْلِِن ِمْن ِحْزِبَك َفِإنه ِحْزَبَك ُُهُ اْْلُْفِلحُوَن 

 از حزب خود مقرر فرما كه حزب تو منحصرا پيوسته فيروزندو مرا  

 
ْ َو اَل ُُهْ َيحَْزُُنَن 

ْوِلَیاَءَك اَل َخْوٌف َعَلهْْيِ
َ

ْوِلَیاِئَك َفِإنه أ
َ

  َو اْجَعْلِِن ِمْن أ

 و مرا از دوستان خود قرار ده كه البته دوستان تو )در دو عالم( هيچ ترس و غم و اندوهى در دل ندارند 

 
ْمِريالله 

َ
ُه ِعْصَمُة أ ْصِلْح ِِل ِديِِن َفِإنه َ

  ُهمه أ

 خدايا دين مرا اصالح فرما كه دين مايه حفظ همه شئون من است 

 
ي َئاِم َمَفرِّ اَوَرِة اللِّ ي َو ِإَلْیَها ِمْن ُمجَ ا َداُر َمَقرِّ َ ْصِلْح ِِل آِخَرِتي َفِإَّنه َ

  َو أ

 ل ابدى من است و جايگاه قرار من از آزار مردم پست دنيا استو عالم آخرتم را اصالح فرما كه آنجا منز 
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 َو اْجَعِل اْلحََیاَة ِزَياَدًة ِِل ِِف ُكلِّ َخرْيٍ َو اْلَوَفاَة َراَحًة ِِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 

 و عمر و حياتم را مايه زيادتى هر كار خير قرار ده و مرگم را موجب راحتى از هر گونه شرور گردان 

 
ِ اْْلُْرَسِلنَي 

اِم ِعَّده نَي َو ََتَ ِبیِّ ٍد َخاََتِ النه ُهمه َصلِّ لََعَ ُمحَمه   الله
 خدايا درود فرست بر محمد )ص( ختم پيغمبرانت و بر تمام عده رسوالنت 

 
ِبنَي  ْصحَاِبِه اْْلُْنَتجَ َ

اِهِريَن َو أ ِبنَي الطه یِّ   َو لََعَ آِلِه الطه
 و پاكيزگان عالمند و بر اصحاب برگزيده او كه از نيكان جهانند و بر آل اطهار او كه پاك 

 
ْذَهْبَتُه َو اَل َعُدّو 

َ
َلَثاِء َثاَلثًا اَل َتَدْع ِِل َذْنبًا ِإاله َغَفْرَتُه َو اَل َغّمًا ِإاله أ   َدَفْعَتُه  ًا ِإاله َو َهْب ِِل ِِف الثُّ

دل ام همه را ببخش دوم هر غمى در  و مرا در اين روز سه شنبه سه چيز عطا فرما نخست آنكه هر چه گناه كرده 

 دارم همه را زايل گردان سوم هر دشمنى دارم تو دفع آن دشمن كن

 
َماِء  ْرِض َو السه ِ َربِّ اَْلَ اِء ِبْسِم اَّلله ْْسَ ِ َخرْيِ اَْلَ  ِبِبْسِم اَّلله

 كه بهترين نامهاست من به نام خدا كه آفريننده زمين و آسمان است به حق نام خدا 
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ُلُه ِرَضاُه  وه
َ

ِلُب ُكله َمحُْبوٍب أ ْسَتجْ َ
ُلُه َسَخُطُه َو أ وه

َ
ْسَتْدِفُع ُكله َمْكُروٍه أ

َ
 أ

كنم كه اول آنها غضب خداست و هم به نام او كه محبوب است  از خود دفع همه گونه شر و ناگواريها مى 

 طلبم كه اول آنها رضاى خداست ىم

 

ْحَساِن    َفاْخِِتْ ِِل ِمْنَك ِباْلُغْفَراِن َيا َوِِله اْْلِ

 .پس تو اى خداى صاحب كرم و احسان ختم كار مرا از نزد خود مغفرت و آمرزش فرما 

 


