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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سایت اینترنتی گلزارنور
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زیارت و تسبيح روز شنبه دعا،  

 

 دعای روز شنبه
 

ِحيمِ  ْحَمنِ  الره  بْسمِ  َّللاِ  الره
اش همیشگى است به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی  

 

ِزینَ  وَ  أَُعوذُ  بِاللِ  تََعالَى ِمنْ  َجْورِ  اْلَجائِِرینَ  وَ  َکْيدِ  اْلَحاِسِدینَ  وَ  بَْغیِ  الظهالِِمينَ  وَ  أَْحَمُدهُ   بِْسمِ  َّللاِ  َکلَِمةِ  اْلُمْعتَِصِمينَ  وَ  َمقَالَةِ  اْلُمتََحرِّ

فَْوقَ  َحْمدِ  اْلَحاِمِدینَ  اللُهمه  أَْنتَ  اْلَواِحدُ  باِل َشِریک   وَ  اْلَملِکُ  باِل تَْملِ يک   ال تَُضاد   فِی ُحْکِمکَ  وَ  ال تُنَاَزعُ  فِی ُمْلِککَ  أَْسأَلُکَ  أَنْ  

د   َعْبِدکَ  وَ  َرُسولِکَ  وَ  أَنْ  تُوِزَعنِی ِمنْ  ُشْکرِ  نُْعَماکَ  َما تَْبلُغُ  بِی َغایَةَ  ِرَضاکَ ،  تَُصلِّیَ  َعلَى ُمَحمه

 

و نیرنگ   برم به خداى بلندمرتبه از ستم ستمگران اه مى جویان و گفتار پرهیزگاران است و پن  به نام خدا که کلمه پناه

انباز، و پادشاه على  بی  تر از ستایش ستایشگران، خدایا! تویى یگانه ستایم ستایشى بر حسودان و سرکشى ظالمان و او را می

ات   ر بنده و فرستادهخواهم که ب ات هماوردى ندارى، از تو می ات مخالفت نشوى، و در پادشاهی االطالق، در فرمانروایی

،ات نایل گرداند محمد درود فرستى، و سپاس نعمتهایت را چنان قسمت من کن که مرا به کمال خشنودی  

 

وَ  أَنْ  تُِعينَنِی َعلَى َطاَعتِکَ  وَ  لُُزومِ  ِعبَاَدتِکَ  وَ  اْستِْحقَاقِ  َمثُوبَتِکَ  بِلُْطفِ  ِعنَایَتِکَ  وَ  تَْرَحَمنِی بَِصدِّی ]وَ  ُصدهنِی [ َعنْ  َمَعاِصيکَ  

َما أَْحيَْيتَنِی وَ  تَُوفِّقَنِی لَِما یَْنفَُعنِی َما أَْبقَْيتَنِی وَ  أَنْ  تَْشَرحَ  بِِکتَابِکَ  َصْدِری وَ  تَُحطه  بِتاِلَوتِهِ  ِوْزِری وَ  تَْمنََحنِی السهالَمةَ  فِی ِدینِی وَ  

اِحِمينَ .  نَْفِسی وَ  ال تُوِحشَ  بِی أَْهلَ  أُْنِسی وَ  تُتِمه  إِْحسَ انَکَ  فِيَما بَقِیَ  ِمنْ  ُعْمِری َکَما أَْحَسْنتَ  فِيَما َمَضى ِمْنهُ  یَا أَْرَحمَ  الره

 

ام به بازداشتن از   یارى نمایى و تا زنده  و به برکت عنایت خویش بر طاعت و مداومت عبادت خود و شایستگى پاداشت

ام رساند توفیقم دهى، و به کتاب خود )قرآن( براى پذیرش   بهره گناهانت بر من مهر ورزی و تا پایان عمر بر انجام آنچه

ام را فراخ گردانى و بار گناهانم را با تالوتش از نامه اعمالم فرو ریزى و در دین و جانم به من سالمت بخشى و   حق، سینه

که در گذشته  ن تمام نمایى چنانزده نکنى و در باقیمانده عمر احسانت را بر م ام از من وحشت کسانیکه به آنها انس گرفته

.ترین مهربانان  عمرم بر من احسان نمودى. اى مهربان  

 

 

حضرت رسول)ص( در روز شنبه ارتیز  
 

ُد ْبُن َعْبِد َّللاِ َو أَْشَهُد أَنهَک قَْد بَلهْغَت ِرَساالِت َربِّکَ  کَ یأَْن ال إِلَهَ ااِلا َّللاُ َوْحَدهُ ال َشرِ  أَْشَهدُ   َو لَهُ َو أَْشَهُد أَنهَک َرُسولُهُ َو أَنهَک ُمَحمه

تَِک َو َجاَهْدَت فِ   نَ يِمَن اْلَحقِّ َو أَنهَک قَْد َرُؤْفَت بِاْلُمْؤِمنِ  کَ يْ َعلَ  یالهذِ  تَ یْ اْلَحَسنَِة َو أَده  ْلَمْوِعظَةِ َّللاِ بِاْلِحْکَمِة َو ا لِ يَسبِ  ینََصْحَت ِِلُمه

مِ  نُ يقِ يَ َو َعبَْدَت َّللاَ ُمْخلِصا َحتهى أَتَاَک الْ  نَ یَو َغلُْظَت َعلَى اْلَکافِرِ  اْستَْنقََذنَا  یللِ الهذِ  دُ اْلَحمْ  نَ يفَبَلََغ َّللاُ بَِک أَْشَرَف َمَحلِّ اْلُمَکره

ْرِک َو ا د  َو آلِِه َو اْجَعْل َصلََواتَِک َو َصلََواِت َمالئَِکتَِک َو أَْنبِ بَِک ِمَن الشِّ الِل اللُهمه َصلِّ َعلَى ُمَحمه َو ِعبَاِدَک  نَ يَو اْلُمْرَسلِ  ائِکَ يَ لضه

الِحِ  َماَواِت َو اِْلََرضِ  نَ يالصه ،نَ يَو أَْهِل السه  

 

محّمد  ىیو تو ى،یدهم که تو فرستاده او ندارد، و گواهى مى کىیو شر تکتاسی ست،یدهم که معبودى جز خدا ن مى شهادت

نمودى و در راه  رخواهىیپروردگارت را به مردم رساندى و براى اّمتت خ امهاىیدهم که تو پ فرزند عبد هللا، و شهادت مى

مردمان مؤمن مهربانى را از حق بر عهده تو بد ادا کردى، و همانا تو به  چهو آن دى،یکوش دهیخدا با حکمت و اندرز پسند

 نیتر  فیمرگ بندگى کردى، پس خداوند تو را به شر دنیتا رس  نمودى، و بر کافران سخت گرفتى، و خدا را با خلوص کامل
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! بر محّمد و خاندانش ای. خدادیتو از شرک و گمراهى رهان لهیوس  گرداند. سپاس خداى را که ما را به لیمقام اهل کرامت نا

،نهایو همه اهل آسمانها و زم ات ستهیو فرستادگان و بندگان شا امبرانیو پ  درود خود و فرشتگاندرود فرست و   

 

لِ  نَ يَربه اْلَعالَمِ  ایَ َمْن َسبهَح لََک  وَ  د  َعْبِدَک َو َرُسولَِک َو نَبِ  نَ یَو اْْلِخرِ  نَ يِمَن اِْلَوه َو  بِکَ يَو َحبِ  بِکَ يَو نَجِ  نِکَ يَو أَمِ  کَ يِّ َعلَى ُمَحمه

تَِک َو َخالَِصتَِک َو خِ  کَ يِّ َصفِ  فِ  لَةَ يَو اْلَوسِ  لَةَ ياْلفَْضَل َو اْلفَضِ  أَْعِطهِ ِمْن َخْلقَِک َو  َرتِکَ يَ َو ِصْفَوتَِک َو َخاصه َو  َعةَ يَو الدهَرَجةَ الره

لُوَن َو اْْلِخُروَن اللُهمه  ْغبِطُهُ یَ اْبَعْثهُ َمقَاما َمْحُمودا   إِنهَک قُْلَت َو لَْو أَنهُهْم إِْذ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَک فَاْستَْغفَُروا َّللاَ وَ بِِه اِْلَوه

ابا َرحِ  ُسوُل لََوَجُدوا َّللاَ تَوه د  َو آ ،یُمْستَْغفِرا تَائِبا ِمْن ُذنُوبِ  کَ يه نَبِ  تُ يْ فَقَْد أَتَ  یإِلَهِ  ماياْستَْغفََر لَُهُم الره لِِه َو اْغفِْرَها فََصلِّ َعلَى ُمَحمه

هُ بَِک َو بِأَْهِل بَ  َدنَايِّ سَ  ایَ  یلِ  ،یلِ  ْغفِرَ يَ لِ  یَربَِّک َو َربِّ  الَىإِلَى َّللاِ تَعَ  تِکَ يْ أَتََوجه  

 

 نیات و ام و فرستاده امبریو پ ستهیبر محّمد بنده شا ان،یرا اى پروردگار جهان دیتو گو حیتسب ندگانیو آ انینیشیهر آنکه از پ و

! به او فضل و برترى ایبندگانت، قرار ده. خدا انیشده از م اریو محبوب و پاک و بنده و خاص و خالصت و اخت دهیو برگز

! تو ای. خدزیبر ان رشک برند برانگ ندگانیو آ انینیشیاى که پ کن و او را به مقام ستوده طاو مرتبه شفاعت و درجه بلند ع

براى  زین امبریکردند و پ آمدند پس از خدا طلب آمرزش مى خود ستم کردند نزد تو مىآنگاه که بر شانیاگر ا»اى:  فرموده

از گناهانم  مانی! من استغفارکنان و پشایخدا «افتندی مى انو مهرب ریپذ خدا را توبه نیقینمود، به  درخواست آمرزش مى شانیا

. اى سرور ما، دست به دامن تو و خاندانت، به امرزیآمدم، پس بر محّمد و خاندانش درود فرست و گناهانم را ب امبرتینزد پ

.امرزدیآورم تا مرا ب خداى متعال که پروردگار من و توست روى مى  جانب  

 

:سه بار بگو آنگاه  

 

َراِجُعونَ  هِ يْ للِ َو إِنها إِلَ  إِنها  

.میگرد باز مىو به سوى او  مییاز خدا همه  

 

:بگو سپس  

 

 ایَ  َدنَايِّ سَ  ایَ َراِجُعوَن  هِ يْ فَقَْدنَاَک فَإِنها للِ َو إِنها إِلَ  ثُ يْ َو حَ  یُ اْنقَطََع َعنها اْلَوحْ  ثُ يْ بَِک حَ  بَةَ يقُلُوبِنَا فََما أَْعظََم اْلُمصِ  بَ يَحبِ  ایَ بَِک  أُِصْبنَا

ْبِت َو ُهَو  ْومُ یَ َهَذا  نَ ی[ الطهاِهرِ  نَ يبِ يِّ ]الطه  تِکَ يْ َو َعلَى آِل بَ  کَ يْ َرُسوَل َّللاِ َصلََواُت َّللاِ َعلَ  َو َجاُرَک  فُکَ يْ ضَ  هِ يَو أَنَا فِ  ْوُمکَ یَ السه

َجاَرِة فَأَِضْفنِ  افَةَ يَ تُِحب  الضِّ  م  یفَإِنهَک َکرِ  یَو أَِجْرنِ  یفَأَِضْفنِ  بَِمْنِزلَِة َّللاِ  اَرتَنَاَو أَِجْرنَا َو أَْحِسْن إِجَ  یافَتِ يَ َو أَْحِسْن ضِ  یَو َمأُْمور  بِاْْلِ

.نَ يَو بَِمْنِزلَتِِهْم ِعْنَدهُ َو بَِما اْستَْوَدَعُکْم ِمْن ِعْلِمِه فَإِنههُ أَْکَرُم اِْلَْکَرمِ  تِکَ يْ ِعْنَدَک َو ِعْنَد آِل بَ   

 

و هم  دهیرو که وحى از ما بر رى بر تو ازآنو چه بزرگ است سوگوا م،یمحبوب دلهاى ما، ما به خاطر تو سوگوار اى

اى سرور ما، اى فرستاده خدا، درود خدا  م،یگرد و به سوى او باز مى مییچه ما از خدا میا فقدان تو دچار آمده  رو که به ازآن

مان تو و پناهنده به  روز مه نیباد. امروز روز شنبه است و آن روز توست، و من در ا ات زهیبر تو و بر خاندان پاک پاک

  نوازى، و از سوى حق تعالى مأور به پناه تو بزرگوار و مهمان رایکن و به من پناه ده، ز ىیرایدرگاه توام، پس از من پذ

که خدا نزد تو و  گاهىیمان ده، به برکت جا پناه کویفرما و ما را پناه ده، و ن ىیرایپذ کویکن و ن ىیرایدادنى، پس از من پذ

 نیتر  نزد خاندانت دارد، و بحق منزلى که آنان نزد خداوند دارند و بحق آنچه از دانشش نزد شما سپرده که همانا او گرامى

.است انیگرام  

 

 تنخس  مینما ارتیز ارت،یز نی: من هرگاه خواستم رسول خدا را به ادیگو دیببخشا شیکتاب عباس قمى خدا نیا گردآوردنده

خوانم. و آن  را مى ارتیز نیکنم، پس از آن ا مى ارتیبزنطى فرموده ز میآن حضرت را به صورتى که امام هشتم تعل

 -است: ابن ابى نصر خدمت نیشده چن تیروا حیکه با سند صح اى هداده شده به بزنطى[ به گون میتعل ارتی]ز ارتیز

و آله صلوات و سالم فرستاد؟  هیصلى هللا عل امبریحضرت پ الّسالم عرض کرد: پس از نماز چگونه بر هیحضرت رضا عل

:ىیگو یفرمود م  

 

َد ْبَن َعْبِد َّللاِ السهالُم َعلَ  ایَ  کَ يْ َرُسوَل َّللاِ َو َرْحَمةُ َّللاِ َو بََرَکاتُهُ السهالُم َعلَ  ایَ  کَ يْ َعلَ  السهالمُ   ایَ  کَ يْ َّللاِ السهالُم َعلَ  َرةَ يَ خِ  ایَ  کَ يْ ُمَحمه

ُد ْبُن َعْبِد َّللاِ َو أَْشَهُد  نَ يأَمِ  ایَ  کَ يْ ِصْفَوةَ َّللاِ السهالُم َعلَ  ایَ  کَ يْ َّللاِ السهالُم َعلَ  بَ يَحبِ  َّللاِ أَْشَهُد أَنهَک َرُسوُل َّللاِ َو أَْشَهُد أَنهَک ُمَحمه
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تَِک َو َجاَهْدَت فِ  َعْن  ايا َجَزى نَبِ  َماَرُسوَل َّللاِ أَْفَضَل  ایَ فََجَزاَک َّللاُ  نُ يقِ يَ َحتهى أَتَاَک الْ  َربَِّک َو َعبَْدتَهُ  لِ يَسبِ  یأَنهَک قَْد نََصْحَت ِِلُمه

د  أَْفَضَل َما َصله  د  َو آِل ُمَحمه تِِه اللُهمه َصلِّ َعلَى ُمَحمه .د  يَمجِ  د  يإِنهَک َحمِ  مَ يَو آِل إِْبَراهِ  مَ يَعلَى إِْبَراهِ  تَ يْ أُمه  

 

خدا، سالم  ارشدهیو رحمت خدا و برکاتش بر تو اى رسول خدا، سالم بر تو اى محّمد بن عبد هللا، سالم بر توى اى اخت سالم

و  ىیدهم که تو فرستاده خدا وحى خدا، شهادت مى نیخدا، سالم بر تو اى ام دهیبرگز  بر تو اى محبوب خدا، سالم بر تو اى

پند گفتى، و در راه  رخواهانهیرا خ شیدهم که تو اّمت خو هستى و گواهى مى دهم که تو محّمد بن عبد هللا گواهى مى

پاداشى که به  نیپس خدا پاداشت دهد اى فرستاده خدا، بهتر دى،یپرودگارت جهاد کردى، و او را تا زمان مرگ پرست

 میو خاندان ابراه میکه بر ابراه رودىد نیتر ! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست. برایدهد. خدا از سوى اّمتش مى امبرىیپ

.فرستادى، همانا تو ستوده و بزرگوارى  

 

روز شنبه حيتسب   

 

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

لَِه اْلَحقِّ ُسْبَحاَن اْلقَابِِض اْلبَاِسطِ   ُسْبَحاَن اْلَحَسِن ، ُسْبَحاَن اْلَعلِيِّ اِْلَْعلَى ُسْبَحاَن َمْن َعاَل فِي اْلَهَواِء ُسْبَحانَهُ َو تََعالَى ،ُسْبَحاَن اْْلِ

ِحيِم ُسْبَحاَن اْلَغنِيِّ اْلَحِميدِ  ُءوِف الره  اْلَجِميِل ُسْبَحاَن الره

فِيِع اِْلَْعلَى ُسبْ  ُسْبَحاَن َمْن ُهَو َهَكَذا َو اَل یَُكوُن َهَكَذا َغْيُرهُ ُسب وح  قُد وس   ،َحاَن اْلَعِظيِم اِْلَْعظَمِ ُسْبَحاَن اْلَخالِِق اْلبَاِرِئ ُسْبَحاَن الره

ِ اْلَعِظيِم َو بَِحْمِدِه ُسْبَحاَن َمْن ُهَو َدائِم  اَل یَْسُهو ،لَِربَِّي اْلَحقِّ اْلَحلِيمِ  یَْلُهو ُسْبَحاَن َمْن ُهَو َغنِيٌّ ُسْبَحاَن َمْن ُهَو قَائِم  اَل  ،ُسْبَحاَن َّللاه

تِهِ  ء  لَِعظََمتِِه ُسْبَحاَن َمْن َذله ُكل  َشيْ  ُسْبَحاَن َمْن تََواَضَع ُكل  َشيْ  ،اَل یَْفتَقِرُ  ء  لِقُْدَرتِِه ُسْبَحاَن  ُسْبَحاَن َمِن اْستَْسلََم ُكل  َشيْ  ،ء  لِِعزه

تَِهالُِمْلِكِه سُ  ،ء   َمْن َخَضَع ُكل  َشيْ  .ْبَحاَن َمِن اْنقَاَدْت لَهُ اِْلُُموُر بِأَِزمه  

 

.؛ مفاتیح الجنانجمال االسبوغ ن؛یبلداالم: به نقل از 330-331 ، ص2وافل،تألیف زهرا پاشنگ، جلد: کتاب قُرب ن  منبع  
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