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.شود یموجب فتح و نصرت م ذَالَجالِل َو اْاِلْکرام ایبار  100: ذکر روز یکشنبه  

 

کشنبهیروز  یدعا  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 به نام خدا كه رحتمش بسيار و مهرباني اش هميشگي است
 

ِ الهِذي ال أَْرُجو إِالا فَْضلَهُ، َو ال أَْخَشى إِالا َعْدلَهُ، َو ال أَْعتَِمُد إِالا قَْولَهُ، َو ال أُْمسِ  ذَا اْلعَفِْو َو ُك إِالا بَِحْبِلهِ، بَِك أَْستَِجيُر یَا بِْسِم َّللاه

َماِن، َو تََواتُِر اْْلَْحَزاِن، َو َطَواِرِق الَْحَدثَاِن، ْضَواِن ِمَن الظُّلِْم َو اْلعُْدَواِن، َو ِمْن ِغيَِر الزه َو ِمِن اْنقَِضاِء اْلُمدهةِ قَْبَل التهأَهُّبِ َو  الراِ

هاَك أَْرَغُب فِي ِلبَاِس  اْلعُدهةِ، َو إِیهاَك أَْستَْرِشُد ِلَما فِيِه الصهالُح وَ  نَْجاُح، َو إِی ْصالُح، َو بَِك أَْستَِعيُن فِيَما یَقْتَِرُن بِِه النهَجاُح َو اْْلِ اْْلِ

ِ ِمْن هََمَزاِت الشهيَاِطيِن، َو  سُْلَطانَِك ِمْن َجْوِر السهالِطينِ أَْحتَِرُز بِ اْلعَافِيَِة َو تََماِمهَا، َو ُشُموِل السهالَمِة َو َدَواِمَها، َو أَُعوذُ بَِك یَا َربا  

 

به نام خدایي كه جز به فضل و بخشش او اميد نبستم، و جز از عدالت او نهراسم، و جز به سخن او اعتماد نمي كنم، و جز به 

 ریسمانش چنگ نزنم، تنها به تو پناه مي آورم اي خداي بخشایشگر مهربان از ستم و دشمني، و مصائب روزگار و اندوه
هاي پياپي و پيش آمدهاي ناگوار دوران، و از گذشت عمر پيش از مهيا شدن و توشه برداشتن، و تنها از تو راهنمائي مي 

جویم به سوي آنچه خير و صالح من در آن است، و فقط از تو یاري مي خواهم در آنچه پيروزي و رستگاري با آن همراه 
اگيري سالمتي و دوام آن تنها به تو دل مي بندم، و به تو پناه مي آورم اي است، و در پوشيدن لباس عافيت و كمال آن و فر

 پروردگار من از وسوسه هاي شياطين، و به یاري سلطنت تو دوري مي جویم از ستم پادشاهان

 

نِي فِي َعِشيَرتِي َو قَْوِمي، َو فَتَقَبهْل َما َكاَن ِمْن َصالتِي َو َصْوِمي، َو اْجعَْل َغِدي َو َما بَْعَدهُ أَْفَضَل ِمْن َساَعتِي  َو یَْوِمي، َو أَِعزه

اِحِميَن، اللهُهمه إِناِي أَ  ُ َخْيٌر َحافِظاً، َو أَْنَت أَْرَحُم الره ْبَرأُ إِلَْيَك فِي یَْوِمي هَذَا َو َما بَْعَدهُ ِمَن اْحفَْظنِي فِي یَقَظَتِي َو نَْوِمي، فَأَْنَت َّللاه

ضاً ِلْْلَِجابَِة، َو أُقِيُم َعلَى طَاَعتَِك َرَجاًء ِلْْلِثَابَِة، فَ اْْلَحاِد ِمَن الشاِ  لَْحاِد، َو أُْخلُِص لََك ُدَعائِي تَعَرُّ د  َخْيِر ْرِك َو اْْلِ صَلاِ َعلَى ُمَحمه

َك الهِذي ال یُضَاُم، َو اْحفَْظنِي بِعَيْنِكَ  نِي بِِعزاِ الهتِي ال تَنَاُم، َو اْختِْم بِاالْنقَِطاعِ إِلَْيَك أَْمِري، َو بِاْلَمْغِفَرةِ  َخْلِقَك الدهاِعي إِلَى َحقاَِك، َو أَِعزه

ِحيمُ  .ُعْمِري، إِنهَك أَْنَت اْلغَفُوُر الره  

 

پس آنچه از نماز و روزه ام صورت گرفته پذیرا باش، و فردا و روزهاي پس از آن مرا بهتر از این ساعت و امروزم قرار 
بين خویشاوندان و بستگانم عزیز گردان، و در بيداري و خواب نگهدارم باش، چرا كه تویي خدا و بهترین ده، و مرا در 

نگهدار، و تویي مهربان ترین مهربانان، خدایا من در امروزم و یكشنبه هاي دیگر از شرك و بي دیني به سوي تو بيزاري 

ض اجابت قرار گيرد، و به اميد پاداش تو بر طاعتت پایداري مي جویم، و دعایم را تنها براي تو خالص مي كنم تا در معر
مي كنم، پس درود فرست بر بهترین آفریده ات محّمد، آن كه دعوت كننده مردم به حقانيت تو بود، و مرا عزیز گردان با 

ه تو و عمرم را با عّزت ذلّت ناپذیر خود، و به دیده بي خواب خودت حفظ كن، و كارم را با گسستن از همه خلق و پيوستن ب
.آمرزش خویش پایان بخش، همانا تویي بسيار آمرزنده و مهربان  

      

کشنبهی)ع( در  نيرالمومنيحضرت ام ارتیز  

 

این زیارت به روایت كسى است كه امام زمان )عج( را در بيدارى مشاهده كرده بود در حالى كه آن حضرت امير المؤمنين 
:كه روز آن حضرت است با این عبارات زیارت ميكردعليه الّسالم را در روز یكشنبه   
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ةِ، اْلُمو ْوَحِة اْلَهاِشِميهِة، اْلُمِضيئَِة اْلُمثِْمَرةِ بِالنُّبُوه َجَرةِ النهبَِویهةِ، َو الده َماَمِة، َو عَلَى َضِجيعَْيَك آَدَم السهالُم َعلَى الشه نِقَِة ]اْلُمونِعَِة[ بِاْْلِ

اِهِریَن، السهالُم عَلَْيَك َو عَلَى اْلَمالئَِكِة اْلُمْحِدقِيَن بَِك، َو  َو نُوح  َعلَْيِهَما السهالمُ، السهالُم َعلَْيَك َو َعلَى أَْهلِ  بَيْتَِك الطهياِبِيَن الطه

ُرَك، فَأَِضفْنِي یَا نَا َضْيفَُك فِيِه َو َجااْلَحافاِيَن بِقَْبِرَك، یَا َمْوالَي یَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، هَذَا یَْوُم اْْلََحِد، َو هَُو یَْوُمَك َو بِاْسِمَك، َو أَ 

َجاَرةِ، فَاْفعَْل َما َرِغبُْت إِلَْيَك فِ  يَافَةَ، َو َمأُْموٌر بِاْْلِ يِه َو َرَجْوتُهُ ِمْنَك، بَِمْنِزلَتَِك َو آِل بَْيتَِك َمْوالَي َو أَِجْرنِي، فَإِنهَك َكِریٌم تُِحبُّ الضاِ
ِ، َو َمْنِزلَتِِه ِعْنَدُكْم، َو بِحَ  ُ َعلَْيِه َو آِلِه َو َسلهَم َو َعلَْيِهْم ]عَلَْيكُْم [ أَْجَمِعينَ ِعْنَد َّللاه ِ َصلهى َّللاه َك َرسُوِل َّللاه ِ اْبِن َعماِ .قا  

 

سالم بر شجره نبوت، و درخت تنومند هاشمي، درخت تابان و بارور به بركت نبّوت، و خّرم و سرسبز به حرمت امامت، و 
ح )درود بر آن ها باد( ، سالم بر تو و بر اهل بيت پاك و پاكيزه ات، سالم بر تو و بر بر دو آرميده در كنارت آدم و نو

فرشتگان حلقه زننده بر دورت و گرد آمده بر قبرت، اي موالي من اي امير مؤمنان، امروز روز یكشنبه و روز تو و به نام 
پذیرایي كن و مرا پناه ده، چه همانا تو كریمي و  توست، و من در این روز ميهمان و پناهنده به توأم، اي موالي من از من

مهمان نوازي را دوست مي داري، و از سوي خدا مأمور به پناه دادني، پس برآور خواهشي را كه براي آن در این روز 

ا نزد شما، و بسوي تو ميل نمودم و آن را از تو اميد دارم، به حق مقام واالي خود و جایگاه بلند اهل بيتت نزد خدا، و مقام خد
.بحق پسر عمویت رسول خدا كه خدا بر او و خاندانش همه و همه درود و سالم فرستد  

 

کشنبهیحضرت زهرا )س( در روز  ارتیز  

 

قٌ  َعلَى َما أَتَى بِِه أَبُوِك َو َوِصيُّهُ   َصابِرٌ السهالُم َعلَْيِك یَا ُمْمتََحنَةُ اْمتََحنَِك الهِذي َخلَقَِك، فََوَجَدِك ِلَما اْمتََحنَِك َصابَِرةً، أَنَا لَِك ُمَصداِ

ِ َعلَْيِهَما، َو أَنَا أَْسأَلُِك إِْن ُكْنُت َصدهْقتُِك إِال أَلَْحْقتِنِي بِتَْصِدیِقي لَُهَما، ِلتَُسره  نَْفِسي، فَاْشَهِدي أَناِي َظاِهٌر ]َطاِهٌر[ بِوِالیَتِِك  َصلََواُت َّللاه

ِ َعلَْيِهْم أَْجَمِعينَ َو ِوالیَِة آِل بَْيتِِك َصلَ  .َواُت َّللاه  
 

سالم بر تو اي آزموده شده، آن كه تو را آفرید آزمودت، پس تو را به آنچه آزمود شكيبا یافت، من از صميم قلب به تو ایمان 

ا كه مؤمن دارم، و بر آنچه پدر بزرگوارت و جانشينش )درود خدا بر آن دو باد( آوردند بردبارم، و از تو مي خواهم از آنج
به تو هستم مرا به گروندگان آن دو ملحق سازي تا دلشاد گردم، پس گواه باش كه همانا من تنها به والیت تو و والیت اهل 

.بيتت )كه درود خدا بر همه آنان باد( پاك گشته و دلگرمم  
 

ت حضرت زهرا عليها الساالم به روایتى دیگررزیا  

 

قُوَن، َو ِلُكلاِ اْمتََحنَِك الهِذي َخلَقَِك قَْبَل أَْن یَْخلُقَِك، َو ُكْنِت ِلَما اْمتََحنَِك بِِه َصابَِرةً، َو نَْحُن لَِك أَْوِليَاُء مُ  السهالُم َعلَْيِك یَا ُمْمتََحنَةُ  َصداِ

ُ َعلَْيِه َو آِلِه َو َسلهَم َو أَتَى بِِه َوِصيُّهُ عَلَْيِه السهال قِيَن لَهُْم، َما أَتَى بِِه أَبُوِك َصلهى َّللاه ُموَن، َو نَْحُن نَْسأَلَُك اللههُمه إِْذ ُكنها ُمَصداِ ُم ُمَسلاِ
َر أَْنفُسَنَا بِأَنها قَْد َطُهْرنَا بِوِالیَتِِهْم ]بِ  .َوالیَتِِهْم [ َعلَيِْهُم السهالمُ أَْن تُْلِحقَنَا بِتَْصِدیقِنَا بِالدهَرَجِة الْعَالِيَِة، ِلنُبَشاِ  

 

و اي آزموده شده، آزمودت آن كه تو را آفرید پيش از آفریدنت در دنيا، و در آن آزمون شكيبا بودي، و ما دوستان و سالم بر ت
تصدیق كنندگان تویيم، و به همه آنچه پدر بزرگوارت )درود خدا بر او و خاندانش باد( و جانشينش )درود بر او( آوردند سر 

ن رو كه تصدیق كنندگان آن بزرگواران بودیم ما را به خاطر این باور به درجه مي سپاریم، خدایا! از تو مي خواهيم از آ
(.واال برساني، تا خود را بشارت دهيم كه پاك گشتيم به والیت آنان )درود بر آنان  

 

کشنبهیروز  حيتسب  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

ُسْبَحاَن َمْن یَُداُن بِِدینِِه ُكلُّ ِدین  ، ء  َضْوُؤهُ  ُسبَْحاَن َمْن یَْغَشى اْْلَبََد نُوُرهُ ُسبَْحاَن َمْن أَْشَرَق ُكله َشيْ  ،ُسْبَحاَن َمْن َمََلَ الدهْهَر قُْدُسهُ 

َن َمْن اَل یُوَصُف ِعْلُمهُ سُْبَحاَن َمْن اَل یَْعتِِدي ُسْبَحا ،سُْبَحاَن َمْن قََدَر بِقُْدَرتِِه كُله قَْدر  َو اَل یَْقِدُر أََحٌد قَْدَرهُ  ،َو اَل یَُداُن بِغَْيِر ِدینِهِ 

ِحيمِ  ،َعلَى أَْهِل َمْملََكتِهِ  ُءوِف الره سُْبَحاَن َمْن هَُو ُمطهِلٌع َعلَى َخَزائِِن  ،ُسبَْحاَن َمْن اَل یَأُْخذُ أَْهَل اْْلَْرِض بِأَْلَواِن اْلعَذَابِ ُسبَْحاَن الره

سُْبَحاَن َرباَِي اْلَوُدوِد ، ُسبَْحاَن َمْن اَل یَْخفَى َعلَْيِه َخافِيَةٌ فِي اْْلَْرِض َو اَل فِي السهَماءِ ، یُْحِصي َعَدَد الذُّنُوبِ  اْلقُلُوبِ ُسبَْحاَن َمنْ 

  .ُسْبَحاَن اْلفَْرِد اْلَوتِْر سُْبَحاَن اْلعَِظيِم اْْلَْعَظم

  

؛ مفاتيح الجنان.جمال االسبوغ ن؛يبلداالم: به نقل از 334-336، ص 2کتاب قُرب نَوافل،تأليف زهرا پاشنگ، جلد: منبع  
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