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لهیعدِیدعا  
 

حِِِبِْسمِِ ْحَمِنِالرَّ مِِیهللاِِالرَّ  

  است شگىیاش هم و مهربانى ارینام خدا که رحمتش بس به

 

 

ُِهَوِاْلعَزَِِِشِهدَِ ُِهَوَِوِاْلَمالئَِکةَُِوِأُولُواِاْلِعْلِمِقَائِماِبِاْلِقْسِطِالِإِلَهَِاِالا ِالداِِِمُِیاْلَحکِِِزُِیهللاُِأَنَّهُِالِإِلَهَِاِالا ِعْنَدِِنَِیإِنَّ

عِِ ْسالُمَِوِأَنَاِاْلعَْبُدِالضَّ ِیَوُِمْکِرمِِِیَوَِراِزقِِِیَوَِخاِلقِِِیَهُدِِلُمْنِعمُِِرِأَشِْیاْلُمْحتَاُجِاْلَحقِِِیاْلُمْذنُِبِاْلعَاِصِِفُِیهللاِِاْْلِ

ُِهَوِذُوِ ْحَساِنَِوِاْلَکَرِمَِکَماَِشِهَدِِلذَاتِِهَِوَِشِهَدْتِلَهُِاْلَمالئَِکةَُِوِأُولُواِاْلِعْلِمِِمْنِِعبَاِدِهِبِأَنَّهُِالِإِلَهَِاِالا الناِعَِمَِوِاْْلِ

،رٌِیبَِصِِعٌِیَسمِِِیِ َمْوُجوٌدَِسْرَمدِِِیِ أََحدِِِیِ حَِِیِ ِلٌمِأَبَدَِِعاِیِ َوِاالْمتِنَاِنِقَاِدٌرِأََزلِِ  

 

گواهند که  زیو فرشتگان و صاحبان دانش ن ستیوداد گواهى داد که معبودى جز او ن برپا دارنده عدل خدا

نزد خدا اسالم است و من  نیراست نیمدار است، همانا د هم او که عّزتمند و حکمت  ستیمعبودى جز او ن

بخش و اکرام  و روزى نندهیو آفر دهدهن دهم به نعمت تو گواهى مى زیناچ ازمندین  بنده ناتوان گنهکار نافرمان

ذاتش و هم گواهى دادند فرشتگان و صاحبان دانش از   گانگىیکه خود گواهى، داد بر  چنان ش،یکننده خو

و بخشش است، آن   م او که صاحب نعمتها و احسان و کرمه ست،یمعبودى جز او ن نکهیبندگانش بر ا

نایب  شنواى شگى،یهم موجود کتا،یانتها، زنده  ابتدا داناى بى تواناى بى  

 

فَاِتَِوُِهَوَِعلَىَِماُِهَوَِعلَِِْستَِحقِ یَِِیِ َکاِرهٌُِمْدِرٌکَِصَمدِِِدٌِیُمرِِ ِِصفَاتِِهَِکاَنِقَوِِِیفِِِهِِیَِْهِذِهِالصاِ قَْبَلُِوُجوِدِِایاِِعزاِ

ِةَِوَِکاَنَِعلِِ ُسْبَحاناَِِزلِْیََِمْملََکةََِوِالَِماَلَِوِلَْمِِالُسْلَطاناِإِْذَِِزلِْیَِاْلِعْلِمَِوِاْلِعلَِّةِلَْمَِِجادِِیقَْبَلِإِِِمایاْلقُْدَرِةَِوِاْلقُوَّ

ِیفِِِیِ اْنتِقَاٍلَِوِالَِزَواٍلَِغنِِِرِِیِْقَاُؤهُِبَْعَدِاْلبَْعِدِِمْنِغَِأََزِلِاْْلَزاِلَِوِبَِِیاْْلَْحَواِلُِوُجوُدهُِقَْبَلِاْلقَْبِلِفِِِعِِیَعلَىَِجمِِ

ِلَِوِاْْلِخِرُِمْستَْغٍنِفِِ َوِالِِِرهِِیتَْقدِِِیَوِالُِظْلَمِفِِِتِهِِیََِّمشِِِیفِِِلَِیَِْوِالِمَِِتِهِِیَِّقَِضِِیاْلبَاِطِنَِوِالظَّاِهِرِالَِجْوَرِفِِِیاْْلَوَّ

،الَِمْلَجأَِِمْنَِسَطَواتِِهَِوِالَِمْنَجىِِمْنِنَِقَماتِهَِِِمْهَرَبِِمْنُِحُکوَمتِِهِوَِ  

 

آنگونه   شیصفات است و او در پرده عّز صفات خو نیا ستهیکه او شا ازى،ین بى ابندهیناخواه، در خواهان

 نش،یدانش و آفر دنیاز آفر شیدانا بود پ رو،یو ن ىیتوانا شیدایاز پ شیاست که تنها خود داند توانا بود پ

از  شیبود در همه حال، وجودش پ همنزّ  شهیهمواره پادشاه بود آنگاه که نه کشورى بود و نه مالى، و هم

و دگرگونى، توانگر است در آغاز و  ىیبعد از بعد است بدون جابجا شیبود در آغاز محض، و بقا شیپ

نحرافى وجود ندارد، و اش ا و در اراده ستیاش ستمى ن است در باطن و ظاهر، در داورى ازین انجام، بى

پناهگاهى   و از شدّت خشمش ست،ین زىیراه گر متشخورد، و از حکو به چشم نمى دادىیب رشیدر تقد

باشد وجود ندارد و از انتقامش راه نجاتى نمى  

 

http://golzarenoor.ir/


2 

 

ىِالتَّْوفِِِفِِیالتَّْکلِِِیأََحٌدِإِذَاَِطلَبَهُِأََزاَحِاْلِعلََلِفِِِفُوتُهُِیََِرْحَمتُهَُِغَضبَهَُِوِالَِِسبَقَتِْ عِِِنَِیِْبَِِقَِیَوَِسوَّ َوِِفِِیالضَّ

َلَِسبِِِفِِیالشَّرِِ ُدوَنِاْلُوْسعَِِوِالطَّاقَِةِِالِاالطَّاَعةَِاَِِِکلاِفِِیُِاْجتِنَاِبِاْلَمْحُظوِرِلَْمِِلَِیَمکََّنِأََداَءِاْلَمأُْموِرَِوَِسهَّ

َعْدلَهَُِوِنََصَبِِنَِیاِِبَِیُِلِِِاءَِیََِوِأَْعَظَمِإِْحَسانَهُِبَعََثِاْْلَْنبِِِلَهُِیَِْماِأََجلَِّنََِکَرَمهَُِوِأَْعلَىَِشأْنَهُُِسْبَحانَهُِِنَِیَُِسْبَحانَهَُِماِأَبِْ

ِةِسَِِاَطْولَهَُِوِفَْضلَهَُِوَِجعَلَنَِِْظِهرَِیُِلَِِاءَِیَِاْْلَْوِصِ َِوِأَْعلَىِاءِِیََِوِأَْفَضِلِاْْلَْصفِِِاءِِیَِاْْلَْولِِِرِِیَِْوِخَِِاءِِیَِاْْلَْنبِِِدِِیاِِِمْنِأُمَّ

ٍدَِصلَّىِهللاَُِعلَِِاءِِیَِاْْلَْزکِِ ،َوِآِلِهَِوَِسلَّمَِِهِِیُِْمَحمَّ  

 

را برطرف ساخته و  فیگرفت، آن را که بخواهد از چنگش نرهد موانع تکل شىیبر خشمش پ رحمتش

را و راه دورى جستن از  فهیممکن نمود اداى وظ ف،یناتوان و شر نیقرار داده است ب کسانیرا  قیتوف

و طاقت، منّزه است او چه آشکار   تیتر از ظرف ننمود جز به کن فیحرام را هموار ساخت، طاعت را تکل

  و چه بزرگ است احسانش شیتر است مقامش، منّزه است او چه، بزرگ است عطا است کرمش و چه واال

حد  سازد عطاى بى انیآنان را بگماشت تا نما نانیکنند و جانش انیاش را ب تا دادگرى ختیرا برانگ امبرانیپ

پاکان محّمد،  نیتر و واال ها دهیبرگز نیرت و بر اءیاول نیو بهتر اءیسرور انب  و فضلش را و ما را از امت

 )درود خدا بر او و خاندانش( قرار داد

 

ِیِ َوِأََشاَرِبِقَْوِلِهَِهذَاَِعلِِِرِِیاْلغَدِِِْومَِیَِنََصبَهُِِیالَّذِِِهِِیاَِِوِبَِوِصِِهِِیِْأَْنَزلَهَُِعلَِِیَوِبِاْلقُْرآِنِالَّذِِِهِِیِْبِِهَِوِبَِماَِدَعانَاِإِلَِِآَمنَّا

ةَِاْْلَْبَراَرَِوِاْلُخلَفَاَءِاْْلَخِِْهِِیِْإِلَِ ِاْْلَئِمَّ ُسوِلِاْلُمْختَاِرَِعلِِِدَِبَعِِْارَِیََِوِأَْشَهُدِأَنَّ ِدُِیاِِبَْعِدِهِسَِقَاِمُعِاْلُکفَّاِرَِوِِمْنِِیِ الرَّ

ْبُطِالتَّابُِعِِلَمْرَضاِةِهللاِِاْلُحسَِِیاٍِأَْوالِدِهِاْلَحَسُنِْبُنَِعلِِ اِدُقِِیِ ثُمَِّاْلَعابُِدَِعلِِِنُِیِْثُمَِّأَُخوهُِالساِ ٌدِثُمَِّالصَّ ثُمَِّاْلبَاقُِرُِمَحمَّ

،َجْعفَرٌِ  

 

 نشینى که خدا بر او نازل نمود و به جانشو به آنچه ما را بسوى آن دعوت کرد و به قرآ میآورد مانیاو ا به

دهم  و شهادت مى». على است  نیا« اش به او اشاره نمود و فرمود: کرد و با گفته نیمع ریکه در روز غد

خدا، على سرکوبگر کافران است و پس  دهیپس از رسول برگز کوکارین انیکردار و جانش کویامامان ن  که

سپس عبادت  ن،یرضاى خدا: حس رویپ امبر،یاز او سرور فرزندانش حسن بن على، سپس برادرش نواده پ

 کننده على، سپس باقر محّم، سپس صادق جعفر

 

َضاَِعلِِِثُمَِّ ٌدِثُمَِّالنَّقِِِیِ ثُمَِّالتَّقِِِیِ اْلَکاِظُمُِموَسىِثُمَِّالراِ کِِِیِ لِِعَِِیِ ُمَحمَّ ةُِاْلَخلَُفِِیِ اْلعَْسَکرِِِیِ ثُمَِّالزَّ اْلَحَسُنِثُمَِّاْلُحجَّ

ُرِزَقِاْلَوَرىَِوِبُِوُجوِدِهِثَبَتَِتِاْْلَْرُضَِوِِْمنِهِِیَُِوِبِِِایَِالد نِِْتِِیَِبِبَقَائِِهِبَقِِِیاْلُمْرَجىِالَّذِِِیِ اْلقَائُِمِاْلُمْنتََظُرِاْلَمْهدِِ

هللاُِاْْلَْرَضِقِْسطاَِوَِعْدالِبَْعَدَِماُِمِلئَْتُِظْلماَِوَِجْوراِْمَلُِیَِالسََّماُءَِوِبِِهِ  

 

سپس تقى محّمد، سپس نقى على، سپس زکّى عسگرى حسن، سپس   کاظم موسى، سپس رضا على سپس

و از برکتش بندگان  ست،یباق ایدن شیکه به بقا دبخشىیمنتظر مهدى، آن ام  بر حق، قائم نیحّجت، جانش

وداد پر  را از عدل نیاو زم لهیو آسمان استوار گشته است و خدا به وس نیو به وجودش زم اند افتهیروزى 

پر شده دادیو ب  کند، پس از آنکه از ستم مى  

 

ةٌَِوِاْمتِثَالَُهْمِفَرِِِوَِ ِأَْقَوالَُهْمُِحجَّ تَُهْمِالِزَمةٌِمََِِضةٌِیأَْشَهُدِأَنَّ َوِاالْقتَِداَءِبِِهْمِِةٌِیَِّْقِضَِوَِطاَعتَُهْمَِمْفُروَضةٌَِوَِمَودَّ

ةُِأَْهِلِاْْلَْرِضَِعلَىِِنِِیالداِِِْومِِیََِوُِشفَعَاُءِِنَِیَوُِهْمَِساَداُتِأَْهِلِاْلَجنَِّةِأَْجَمعِِِةٌِیََِوُِمَخالَفَتَُهْمُِمْردِِِةٌِیَُِمْنجِِ َوِأَئِمَّ

ِِنَِیاِیاْلَمْرِضِِاءِِیََِوِأَْفَضُلِاْْلَْوِصِِنِِیقِِیَِالِْ َِوِالن ُشوَرَِحق  َِوِاْلبَْعَثَِحق  َِوُِمَساَءلَةَِاْلقَْبِرَِحق  ِاْلَمْوَتَِحق  َوِأَْشَهُدِأَنَّ

َِوِاْلمِِ َراَطَِحق  َِوِاَِزانَِیَوِالصاِ ِالسَّاَعةَِآتِِِْلِحَسابََِحق  َِوِأَنَّ َِوِالنَّاَرَِحق  َِوِاْلَجنَّةََِحق  َِوِاْلِکتَاَبَِحق  الِِةٌِیََِحق 

ِهللاََِِهایفِِِبَِیِْرَِ اْلقُبُورِِِیَمْنِفِِِْبعَثُِیََِوِأَنَّ  
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و دوستى با آنان الزم  سته،یاز آنان واجب و اطاعتشان با روىیدهم که گفتار آنان حّجت، و پ شهادت مى و

همه اهل بهشت و   سروران شانیبخش و مخالفتشان سرنگون کننده است، و ا و ختم و اقتدارى به آنان نجات

دهم که مرگ  و شهادت مى ده،یپسند نایجانش نیتر و بر ن،یقیبطور  نیوز جرا و امامان اهل زمر عانیشف

و حساب حق و  زان،یبه محشر و صراط و م قیشدن حق و ورود خال  ختهیحق است و سؤال قبر و برانگ

و  ستیدر آن ن دىیترد چیکتاب و بهشت و جهنم همه و و همه بر حق است و ساعت موعود آمدنى است، ه

ختیکه در قبرها هستند را برخواهد انگ خدا آنان نکهیا  

 

ِبِِهِاْلَجنَّةََِوِالَِطاَعةَِلِِِیالَِعَمَلِلِِِیَوَِکَرُمَکَِوَِرْحَمتَُکِأََملِِِیفَْضلَُکَِرَجائِِِاللُهمَِّ أَْستَْوِجُبِبَِهاِِیأَْستَِحق 

ِأَناِِ ْضَواَنِاِالا َوِآِلِهِِمْنِِیاِِبِالنَّبِِِکَِیِْإِلَِإِْحَسانََکَِوِفَْضلََکَِوِتََشفَّْعُتِِتُِیَِْکَِوِاْرتَجََِوَِعْدلََِِدکَِیاْعتَقَْدُتِتَْوحِِِیالراِ

اِحمِِِنَِیأَِحبَّتَِکَِوِأَْنَتِأَْکَرُمِاْْلَْکَرمِِ ٍدَِوِآِلِهِأَْجَمعِِِنَایاَِِوَِصلَّىِهللاَُِعلَىِنَبِِِنَِیَوِأَْرَحُمِالرَّ ِنَِیالطَّاِهرِِِنَِیبِِیاِِالطَِِّنَِیُمَحمَّ

ةََِوِالَِحْوَلَِوِالِِرایَکثِِِرایَکثِِِمایَوَِسلََّمِتَْسلِِ ِبِاهللِِاْلعَلِِِقُوَّ اِحمِِِایَِاللُهمَِِّمِِیاْلعَظِِِیاِِاِالا أَْوَدْعتَُکِِیإِناِِِنَِیأَْرَحَمِالرَّ

ِیَوْقَتُِحُضوِرَِمْوتِِِیَِّائِعِِفَُردَّهَُِعلَُِمْستَْوَدعٍَِوِقَْدِأََمْرتَنَاِبِِحْفِظِاْلَودَِِرُِیَِْوِأَْنَتِخَِِینِِیَهذَاَِوِثَبَاَتِدِِِینِِیقِِیَِ

اِحمِِِایَِِکَِبَِرْحَمتِِ .نَِیأَْرَحَمِالرَّ  

 

من و کرم و رحمتت آرزوى من است، عملى که به آن سزاوار بهشت باشم ندارم و  دی! بخششت امایخدا

ات را باور دارم،  و دادگرى گانگىی نکهیجز ا ست،یام ن خشنودى گردم در پرونده ستهیبه آن شا  طاعتى که

آوردم و تو  عیشف وو خاندانش را در بارگاه ت امبریو به احسان و فضلت دل بستم و از محبوبانت: پ

و   محّمد و همه خاندانش آن پاکان امبرانیمهربانانى و درود خدا بر پ نیتر  و مهربان مانىیکر نیتر  میکر

 ایخداى واالى بزرگ، خدا تیجز به عنا ستین ىیرویجنبش و ناو بر آنان باد، و  اریو سالم بس زگانیپاک

امانتدارى، چه تو خود  نیرا به تو سپردم و تو بهتر نمید درو استوارى  نیقی نیمهربانان، ا نیتر  اى مهربان

مرگم به من برگدان، به رحمتت اى  دنیگاه فرارس امانت مرا نیما را به حفظ امانتها فرمان دادى، پس ا

.مهربانان  نیتر مهربان  

 

:آمده نیشده چن تیعاهاى رواد: در دیگو مؤلف  

 

عندِالموتِلهیِعْنَدِاْلَمْوِتِوِعدِلَةِِیأَُعوذُِبَِکِِمَنِاْلعَدِِِیإِناِِِاللُهمَِّ  

آورم به هنگام مرگ به تو پناه مى لهیمن از عد ایخدا  

 

 نیگاه جان دادن، و عدول از حق چن باطل به  عدول کردن از حق به سوى عنىیبه هنگام مرگ  لهیعد و

به  نىیبه باورهاى د  شود و او را وسوسه کرده و نسبت هنگام مرگ نزد انسان حاضر مى طانیاست که ش

  عدول نیاست که در دعاها از ا لیدل نیکند و به هم ونیب مانیکه او را از مدار ا ىیاندازد، تا جا شک مى

هاى به  وسوسه نیخواهد از ا فرموده: هرکه مى نیرحمة هللا چن نیبه خدا پناه برده شده. و جناب فخر المحقق

و اصول پنجگانه را با برهانهاى قطعى و صفاى باطن، در  مانیا لیهنگام مرگ در امان باشد، دال

که پس از  نسانیو بازگرداند، بدهنگام مرگ به ا هحاضر نموده و آنها را به حق تعالى بسپارد ک رشیضم

:دیبر حق بگو دیاظهار عقا  

 

اِحمِِِایَِِاللُهمَِّ ُمْستَْوَدعٍَِوِقَْدِأََمْرتَنَاِبِِحْفِظِِرُِیَِْوِأَْنَتِخَِِینِِیَهذَاَِوِثَبَاَتِدِِِینِِیقِِیَِقَْدِأَْوَدْعتَُکِِیإِناِِِنَِیأَْرَحَمِالرَّ

.یَوْقَتُِحُضوِرَِمْوتِِِیَِّاْلَوَدائِعِِفَُردَّهَُِعلَِ  

امانتدار   نیرا به تو سپردم و تو بهتر نمیو استوارى د نیقی نیمهربانان همانا من ا نیتر  ! اى مهربانایخدا

.مرگم به من بازگردان دنیگاه فرارس هستى چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى، پس آن را به  
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******* 

معناى آن در ذهن براى به  نسپرد ادیو به  لهیعد فیرحمة هللا خواند دعاى شر نیگفته فخر المحقق بر ناب

 ایمعصوم است  تیدعاى مذکور روا نیو اّما ا سودمند است.« عند الموت  لهیعد»سالمت رستن از خطر 

عه؟یانشاى علماى ش  

و گردآورنده تمام اخبار  اتیبررسى کننده روا و شناسى ثیگفت: بنا بر گواهى عالم برجسته در علم حد دیبا 

االکرم و المحدث األعظم موالنا الحاج  خنایش ر،یائمه ع دانشمند زبردست و خبره و محدّث ناقد و بص

 لهیکه فرموده است: دعاى عد چنان ست،ین نیدعا از معصوم نینور هللا مرقده ا ،نورى نیحس رزایم

است و در کتابهاى حامالن   نشده تیع روا نیاست و از معصوم علمهاى بعضى از اهل  معروف از نوشته

.ستیموجود ن تیو نقّادان روا ثیحد  

 

 هیاست که به محضر حضرت صادق عل  کرده تیروا لمىید مانیطوسى از محّمد بن سل خیکه ش بدان 

که به  آن گریو د قرمستّ  مانیا نیبر دو گونه است: نخست مانی: اندیگو شما مى انیعیالّسالم عرضه داشتم: ش

کامل شود  مانمیکه هرگاه آن را بخوانم ا اموزیرا به من ب ىیدعا نیبنابرا رود، یم نیامانت نهاده شده و از ب

:فرمود پس از هر نماز واجب بگو شانینرود، ا نیو از ب  

 

ٍدَِصلَّىِهللاَُِعلَِِتُِیَرِضِ ْسالِمِدِِِایاَِوِآِلِهِنَبِِِهِِیِْبِاهللَِِربااَِوِبُِمَحمَّ ِیاٍَِوِبِاْلقُْرآِنِِکتَاباَِوِبِاْلَکْعبَِةِقِْبلَةًَِوِبِعَلِِِنایَوِبِاْْلِ

ِدِْبِنَِعلِِِنِِیِْْبِنِاْلُحسَِِیاَِِوَِعلِِِنِِیَِْوِإَِماماَِوِبِاْلَحَسِنَِوِاْلُحسَِِایاَِولِِ ٍدَِوُِموَسىِْبِنَِجْعفٍَرِِیاٍَِوُِمَحمَّ َوَِجْعفَِرِْبِنُِمَحمَّ

ِدِْبِنَِعلِِِْبنِِِیاَِِوَِعلِِ ٍدَِوِاْلَحَسِنِْبِنَِعلِِِیاَِِوَِعلِِِیاٍُِموَسىَِوُِمَحمَّ ِةِْبِنِاْلَحَسِنَِصلََواُتِهللاِِِیاٍِْبِنُِمَحمَّ َوِاْلُحجَّ

ِإِناِِِِهمِْیَِْعلَِ ةًِاللُهمَّ ةًِفَاْرَضنِِِبِِهمِِْتُِیَرِضِِیأَئِمَّ ِشَِِیأَئِمَّ .رٌِیقَدِِِءٍِِیِْلَُهْمِإِنََّکَِعلَىُِکلاِ  

 

و  نمییو اسالم آ امبرم،یخدا پروردگارم باشد و محّمد )درود خدا بر او و خاندانش باد( پ نکهیبه ا خشنودم

و محّمد بن على و  نیو على بن الحس نیام، و على ولى و امامم، و حسن و حس قرآن کتابم، و کعبه قبله

حّمد و حسن بن على و بن م  جعفر بن محّمد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محّمد بن على و على

آنان امامانم باشند،  نکهی! خشنودم به اایباشند. خدا انمیشوایحجة بن الحسن که درود خدا بر همه آنان باد پ

.ىیتو بر هر کارى توانا رایقرار ده ز شانیپس مرا مورد پسند و خشنودى ا  

 
 

 سایت اینترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 

 کانال تلگرامی قرآنی گلزارنور

@Golzarenoor 

 

 کانال نهج البالغه امیرمؤمنان ع
@NahjolbalagheMola 

 

http://golzarenoor.ir/

