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 دعاى  اللُهمه يَا شَاِهَد کُِلِّ نَْجَوى

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

َ ِدئا بِالنِِّعَِم عَلَى  اللُهمه يَا شَاِهَد کُِلِّ نَْجَوى َو َمْوِضَع کُِلِّ شَکَْوى َو عَاِلَم کُِلِّ َخِفيهٍة َو ُمنْتََهى کُِلِّ َحاَجٍة يَا ُمبْت
اٌج َو ال َسَماءٌ ذَاُت  الِْعبَاِد يَا َکِريَم الْعَفِْو يَا َحَسَن التهَجاُوِز يَا َجَوادُ يَا َمْن ال يَُواِری ِمنْهُ لَيٌْل َداجٍ َو ال بَْحٌر َعجه
أَبَْراجٍ َو ال ظُلٌَم ذَاُت اْرتِتَاجٍ ]اْرتِيَاجٍ  [ يَا َمِن الظُّلَْمةُ ِعنَْدهُ ِضيَاٌء أَسْأَلَُک بِنُوِر َوْجِهَک الَْکِريِم الهِذی تََجلهيَْت 

َماَواِت باِل َعَمٍد َو َسَطْحَت بِِه اْلَ ْرَض  ا َو َخره ُموسَى َصِعقا َو بِاْسِمَک الهِذی َرفَعَْت بِِه السه بِِه لِلَْجبَلِ  فََجعَلْتَهُ َدکِّ
اِهِر الهِذی إِذَا دُِعيَت، بِِه أََجبْتَ   َعلَى َوْجِه َماٍء َجَمٍد َو بِاْسِمَک الَْمْخُزوِن الَْمْکنُوِن الَْمْکتُوِب الطه

 

خدایا اى آگاه از هر گفت وگوى پنهان، و جایگاه هر شکایت، و داناى هر نهان، و   نهایت هر حاجت، اى 
آغازگر نعمتها بر بندگان، اى بزرگوار گذشت، اى نیکو درگذشت، اى بخشنده، اى که چیزى را از او 
نپوشاند نه  شب تار، نه دریاى پر موج، نه آسمان داراى برجها، و نه تاریکیهاى درهم پیچیده اى آن که 
تاریکى نزد او روشنایى است، از تو مى خواهم به حق نور جلوه پرشکوهت که به آن بر کوه تجلّى 

کردى، و کوه را با خاک همسان  ساختى، و موسى مدهوش بر زمین افتاد، به حق نامت که با آن آسمانها 
را بى ستون برافراشتى، و زمین را بر روى  آب منجمد بگستردى، و به حق نام مخزون، پوشیده، نوشته 

 شده پاکیزه ات، که چون با آن  خوانده شوى، پاسخ دهى
 

َو إِذَا سُئِلَْت بِِه أَْعَطيَْت َو بِاْسِمَک السُّبُّوحِ الْقُدُّوِس الْبُْرَهاِن الهِذی هَُو نُوٌر عَلَى کُِلِّ نُوٍر َو نُ وٌر ِمْن نُوٍر 

يُِضی ُء ِمنْهُ کُلُّ نُوٍر إِذَا بَلََغ اْلَْرَض انَْشقهْت َو إِذَا بَلََغ السهَماَواِت فُتَِحْت َو إِذَا بَلََغ الْعَْرَش اْهتَزه َو بِاْسِمَک 
الهِذی تَْرتَِعدُ ِمنْهُ فََرائُِص َمالئِکَتَِک َو أَْسأَلَُک بَِحِقِّ َجبَْرئِيَل َو ِميکَائِيَل َو إِْسَرافِيَل َو بَِحِقِّ ُمَحمه ٍد الُْمْصطَفَى 
َصلهى هللاُ َعلَيِْه َو آِلِه َو َعلَى َجِميعِ اْلَنْبِيَاِء َو َجِميعِ الَْمالئَِکِة َو بِاالْسِم الهِذی َمشَى بِِه الْخِ ْضُر عَلَى قُلَِل 

]َطلَلِ  [ الَْماِء َکَما َمشَى بِِه َعلَى َجَدِد اْلَْرِض َو بِاسِْمَک الهِذی فَلَقَْت بِِه الْ بَْحَر ِلُموَسى َو أَْغَرقَْت فِْرَعْوَن َو 
قَْوَمهُ َو أَنَْجيَْت بِِه ُموسَى بَْن ِعْمَراَن َو َمْن َمعَهُ َو بِاْسِمَک الهِذی َدَعاَک بِِه ُموسَى بُْن ِعْمَراَن ِمنْ  َجانِِب 

 الطُّوِر اْلَيَْمنِ 
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و چون با آن درخواست شوى عطا کنى، و به حق نام منّزه و مقدّ س و برهانت  که آن نورى است بر فراز 
هر نور، و نورى است برامده از نور، از آن روشنى مى گیرد هر نور، چون به زمین  شکافته شود، و 

چون به آسمانها رسد گشوده گردد، و چون به عرش رسد، عرش به اهتزاز آید، و به حق نامت که از آن 
اندام فرشتگانت به لرزه آید، و از تو درخواست مى کنم به حق جبرییل و می کاییل و اسرافیل، به حق 

محمد پیامبر برگزیده، درود خدا بر او و خاندانش و بر همه  پیامبران و همه فرشتگان، و به حق نامى که 
به وسیله آن خضر بر روى امواج دریا ره سپرد، چنان که بر روى  زمین سخت راه رفت، و به حق نامت 
که دریا را به آن براى موسى شکافتى، و فرعون و قومش را در آن غرق نمودى، و به وسیله آن موسى 

بن عمران و همراهانش را نجات دادى، و به حق نامت که موسى بن عمران از ناحیه طور ایمن تو را به 
 آن خواند

 

فَاْستََجبَْت لَهُ َو أَلْقَيَْت عَلَيِْه َمَحبهةً ِمنَْک َو بِاسِْمَک الهِذی بِِه أَْحيَا ِعيَسى بُْن َمْريََم الَْمْوتَى َو تََکلهَم فِی الَْمْهِد 
َصبِيِّا َو أَبَْرأَ اْلَْکَمهَ َو اْلَبَْرَص بِإِذْنَِک َو بِاسِْمَک الهِذی َدَعاَک بِِه َحَملَةُ َعْرِشَک َو َجبَْرئِيلُ َو ِميَکائِيلُ َو 

بُوَن َو أَنْبِيَاُکَک الُْمْرَسلُوَن َو ِعبَادَُک  دٌ َصلهى هللاُ  َعلَيِْه َو آلِِه َو َمالئَِکتَُک الُْمقَره إِْسَرافِيُل َو َحبِيبَُک ُمَحمه
َماَواِت َو اْلََرِضيَن َو بِاْسِمَک الهِذی َدَعاَک بِِه ذُو النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاِضبا فََظنه أَْن لَْن  اِلُحوَن ِمْن أَْهِل السه الصه

الِِميَن فَاسْتََجبْتَ  لَهُ َو  ِِّی کُنُْت ِمَن الظه نَقِْدَر ]تَقْدِ َر[ َعلَيِْه فَنَاَدى فِی الظُّلَُماِت أَْن ال إِلَهَ اِالِّ أَنَْت سُبَْحانََک إِن
يْتَهُ ِمَن الْغَِمِّ َو َکذَلَِک تُنِْجی ]نُنِْجی [ الُْمْکِمنِيَن َو بِاْسِمَک الْعَِظيِم الهِذی دَعَاَک بِِه َداوُ دُ َو َخره لََک َساِجدا  نَجه

 ُ  فَغَفَْرَت لَهُ ذَنْبَه

 

پس او را اجابت فرمودى، و از جانب خود بر دلش محبّت انداختى، و به حق نامت که به  آن عیسى بن 
مریم مردگان را زنده کرد، و درحالى کودکى در گهواره سخن گفت، و کور مادرزاد و مبتالى به بیمارى 

پیسى را به اذن تو شفا داد، و به حق نامت که حامالن عرشت تو را به آن خواندند، و جبرییل، و 
می کاییل، و اسرافیل و محبوبت  محّمد ]درود خدا بر او و خاندانش باد[ و فرشتگان درگاهت، و پیامبران 

مرسلت، و بندگان  شایسته ات، از اهل آسمانها و زمین، و به حق نامت که ذوالنون ]حضرت یونس )ع([ 
تو را به آن خواند، در ان زمان که خشمناک رفت، و گمان کرد که بر او سخت نگیرى، پس در میان 
تاریکیها فریاد برآورد که معبودى جز تو نیست، منّزهى تو، من از ستمکاران بودم، پس دعایش را 

اجابت کردى، و او را از اندوه رهانیدى و اینچنین مردم با ایمان  را نجات مى دهى، و به حق نام بزرگت 
 که داود تو را به آن خواند، و در برابرت بر سجده افتاد، در نتیجه گناهش را آمرزیدى

 

نِی ِمْن  َو بِاسِْمَک الهِذی َدَعتَْک بِِه آِسيَةُ اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن إِذْ قَالَْت َرِبِّ ابِْن ِلی ِعنَْدَک بَيْتا فِی الَْجنهِة وَ  نَِجِّ
نِی ِمَن الْقَْوِم الظهاِلِميَن فَاْستََجبَْت لََها دَُعاَءَها َو بِاْسِمَک الهِذی َدَعاَک بِِه أَيُّوُب إِذْ َحله   فِْرَعْوَن َو َعَمِلهِ  َو نَِجِّ
بِِه الْباَلُء فَعَافَيْتَهُ َو آتَيْتَهُ أَْهلَهُ َو ِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعنِْدَک َو ِذْکَرى ِللْعَابِِديَن وَ  بِاسِْمَک الهِذی َدَعاَک بِِه 
ةَ َعيْنِِه يُوسَُف َو َجَمعَْت شَْملَهُ َو بِاْسِمَک الهِذی دَعَاَک بِِه سُلَ يَْماُن فََوَهبَْت  يَعْقُوُب فََردَْدَت َعلَيِْه بََصَرهُ َو قُره

ٍد َصلهى هللاُ َعلَيِْه  ْرَت بِِه الْبَُراَق ِلُمَحمه اُب َو بِاسْ ِمَک الهِذی َسخه لَهُ ُملْکا ال يَنْبَِغی ِلََحٍد ِمْن بَعِْدِه إِنهَک أَنَْت الَْوهه
: ُ  َو آلِِه َو َسلهَم إِذْ قَاَل تَعَالَى سُبَْحاَن الهِذی أَْسَرى بِعَبِْدِه لَياْل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَى الَْمسْ ِجِد اْلَقَْصى َو قَْولُه

 

و به حق نامت که آسیه همسر فرعون تو را به آن خواند آنگاه که گفت: پروردگارا براى من نزد خود در 
بهشت خانه اى بنا کن، و از فرعون و عملش نجاتم ده، و مرا از چنگ ستمکاران خالص کن، پس دعایش  
را مستجاب کردى، و به حق نامت که ایّوب تو را به آن خواند، زمانى که بال بر او فرود آمد، پس به او 

عافیت بخشیدى، و اهلش  را و مانند آنها را به همراه آنان، از روى رحمت از نزد خود به پیش او 
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بازگرداندى، و این را یادآورى براى بندگان نهادى، و به حق نامت که یعقوب تو تو را به آن خواند، پس 
بینایى و نور دیده اش یوسف، را به او بازگرداندى، و پریشانى اش را سرو سامان بخشیدى، و به حق 
نامت که سلیمان تو را به آن خواند، پس به او سلطنتى دادى که براى هیچکس پس از او شایسته نبود، 

همانا تو بسیار بخشنده اى، و به حق نامت که به آن براق را براى محّمد درود خدا بر او و خاندانش 
مسخّر ساختى، آنجا که خداى تعالى فرمود: منّزه است خدایى که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا 

 :مسجد االقصى راه برد، و گفتار خدا

 

َل بِِه َجبَْرئِيُل  َر لَنَا َهذَا َو َما کُنها لَهُ ُمقِْرنِيَن َو إِنها إِلَى َربِِّنَا لَُمنْقَِلبُوَن َو بِاْسِمَک اله ِذی تَنَزه سُبَْحاَن الهِذی َسخه
ٍد َصلهى هللاُ عَ لَيِْه َو آلِِه َو بِاسِْمَک الهِذی َدَعاَک بِِه آَدُم فَغَفَْرَت لَهُ ذَنْبَهُ َو أَسْکَنْتَهُ َجنهتََک َو أَْسأَلَُک  َعلَى ُمَحمه

ٍد َخاتَِم النهبِيِِّيَن َو بَِحِقِّ إِبَْراِهيَم َو بَِحِقِّ فَْصِلَک يَْوَم الْقََضاِء َو بَِحِقِّ  بَِحِقِّ الْقُْرآِن الْعَِظيِم َو بَِحِقِّ ُمَحمه
ُحِف إِذَا نُِشَرْت َو بَِحِقِّ الْقَلَِم َو َما َجَرى َو اللهْوحِ َو َما أَْحَصى َو بِحَ ِقِّ االسِْم الهِذی  الَْمَواِزيِن إِذَا نُِصبَْت َو الصُّ
ْمَس َو الْقَمَ َر بِأَلْفَْی َعاٍم َو أَْشَهدُ أَْن ال إِلَهَ ااِلِّ هللاُ  نْيَا َو الشه َکتَبْتَهُ َعلَى سَُراِدِق الْعَْرِش قَبَْل َخلْقَِک الَْخلَْق َو الدُّ

 ُ دا عَبْدُهُ َو َرسُولُه  َوْحدَهُ ال شَِريَک لَهُ َو أَنه ُمَحمه

 

منّزه است خدایى که این مرکب را براى ما مسخّر کرد، وگرنه قدرت تسخیرش را نداشتیم و ما به جانب 
پروردگارمان باز مى گردیم، و به حق  نامت که به وسیله آن جبراییل بر محّمد )درود خدا بر او و 

خاندانش( نازل مى شد، و به حق نامت که آدم تو را به  آن خواند، پس گناهش را آمرزیدى، و در بهشت 
جاى دادى، و از تو درخواست مى کنم به حق قرآن بزرگ، و به حق محّمد خاتم پیامبران، و به حق 

ابراهیم، و به حق جدا کردنت حق وباطل را در روز داورى، و به حق ترازوها زمانى که نصب شوند و 
نامه ها وقتى که گشوده شوند، و به حق قلم و آنچه نوشت، و لوح و آنچه شمرد، و به حق اسمى که بر 
سراپرده عرش نوشتى، به دوهزار سال پیش از آنکه مخلوقات، و دنیا، و آفتاب، و ماه به دست قدرتت  
آفریده شوند، و گواهى مى دهم که معبودى جز خدا نیست، یگانه و بى شریک است، و همانا محّمد بنده و 

 فرستاده اوست
 

َو أَْسأَلَُک بِاْسِمَک الَْمْخُزوِن فِی َخَزائِنَِک الهِذی اْستَأْثَْرَت بِِه فِی ِعلِْم الْغَيِْب ِعنَْدَک لَْم يَظَْهْر عَ لَيِْه أََحدٌ ِمْن 
ٌب َو ال نَبِیٌّ ُمْرَسٌل َو ال عَبْدٌ ُمْصطَفًى َو أَسْأَلَُک بِاْسِمَک الهِذی َشقَقَْت بِِه الْبَِحاَر َو قَامَ ْت  َخلِْقَک ال مَ لٌَک ُمقَره

بْعِ الَْمثَانِی َو الْقُْرآِن الْعَِظيِم َو بَِحِقِّ  الِْکَراِم الَْکاتِبِيَن َو  بِِه الِْجبَاُل َو اْختَلََف بِِه اللهيْلُ َو النهَهاُر َو بَِحِقِّ السه
ٍد  بَِحِقِّ طه َو يس َو کهيعص َو حمعسق َو بَِحِقِّ تَْوَراِة ُموَسى َو إِنِْجيِل ِعيسَى َو َزبُوِر َداُودَ َو فُْرقَاِن ُمَحمه

سُِل َو بِآِهيِّا َشَراِهيِّا اللهُمه إِنِِّی أَْسأَ لَُک بَِحِقِّ تِلَْک الُْمنَاَجاِة الهتِی َکانَْت  َصلهى هللاُ َعلَيِْه َو آِلِه َو َعلَى َجِميعِ الرُّ
 بَيْنََک َو بَيَْن ُموَسى بِْن ِعْمَراَن فَْوَق َجبَِل طُوِر سَيْنَاءَ 

 

و از تو درخواست مى کنم به حق آن نامت که در میان گنجینه اى از گنجینه هاى توست، نامى که در علم 
غیب نزد خود خاص خویش نمودى، نامى که هیچیک از آفریدگانت بر آن آگاه نشد، نه فرشته مقّربى، و 

نه پیامبر فرستاده اى، و نه بنده برگزیده اى  و از تو درخواست مى کنم به حق نامت، که دریاها را با آن 
شکافتى، و کوهها را با آن برپا ساختى، و شب وروز با آن در رفت  وآمد شد، و به حق سوره »حمد«، و 

قران بزرگ، و به حق نویسندگان بزرگوارت، و به حق سوره هاى »طه« »یس«، و »کهیعص« و 
»حمعسق«، و بحق تورات موسى، و انجیل عیسى، و زبور داود، و فرقان  محّمد درود خدا بر او و 

خاندانش و بر همه رسوالن و به حق باهّى و شراهّى ]دو نام اعظم، یادوراز، یا دو تن از اولیاى الهى[، 

خدایا از تو درخواست مى کنم  به حق آن راز و نیازى که میان تو و موسى بن عمران بر فراز کوه طور 
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 سینا انجام گرفت
 

َو أَْسأَلَُک بِاْسِمَک الهِذی َعلهْمتَهُ َملََک الَْمْوِت لِقَبِْض اْلَْرَواحِ َو أَسْأَلَُک بِاْسِمَک الهِذی کُتَِب َعلَ ى َوَرِق 

يْتُوِن فََخَضعَتِ  النِِّيَراُن لِتِلَْک الَْوَرقَِة فَقُلَْت يَا نَاُر کُونِی بَْردا َو َسالما َو أَسْأَلَُک بِاْسِمَک الهِذی َکتَبْتَهُ َعلَى  الزه
ُ لَْجأُ أَْسأَلَُک  سَُراِدِق الَْمْجِد َو الَْکَراَمِة يَا َمْن ال يُْحفِيِه سَائِلٌ َو ال يَنْقُُصهُ نَائٌِل يَا َمْن بِِه يُسْتَغَاُث َو إِلَيْ ِه ي

اِت  هامه ْحَمِة ِمْن ِکتَابَِک َو بِاسِْمَک اْلَْعَظِم َو َجِدَِّک اْلَْعلَى َو کَِلَماتَِک الت بَِمعَاقِِد الِْعِزِّ ِمْن َعْرِشَک َو ُمنْتََهى الره
يَاِطيِن َو َما أََضلهْت َو  َماِء َو َما أَظَلهْت َو اْلَ ْرِض َو َما أَقَلهْت َو الشه يَاحِ َو َما ذََرْت َو السه الْعُلَى اللُهمه َربه الِرِّ

 الْبَِحاِر َو َما َجَرْت َو بَِحِقِّ کُِلِّ َحٍقِّ هَُو عَلَيَْک َحقٌّ 

 

و از تو مى خواهم به حق نامى که براى گرفتن جانها به ملک الموت آموختی و از تو مى خواهم به حق 
نامى  که بر برگ زیتون نوشته شد، و آتش در برابر آن برگ فروتن گشت، پس گفتى: اى آتش سرد سرد 
و سالمت باش، و از تو مى خواهم به حق نامى که آن را بر سراپرده بزرگوارى و کرامت نوشتى، اى که  

خواهنده اى بازش ندارد، و عطا از خزانه هایش نکاهد، اى آن که از او فریادرسى شود، و از او پناه 

جویند، از تو درخواست مى کنم به جایگاه عّزت از عرشت، و حّد نهایى رحمت از کتابت، و اسم 
اعظمت، و شأن برترت، و کلمات کامل واالیت، خدایا اى پروردگار بادها و آنچه پراکنده کردند، و اى 

پروردگار آسمان و آنچه بر آن سایه  افکند، و اى پروردگار زمین و آنچه را با خود برداشت، و اى 
پروردگار شیاطین و هرکه را گمراه گردند، و اى پروردگار دریاها و آنچه روان شد، و به حق هر حقى 

 که آن  بر تو حق است

 

ِِّيَن َو الُْمسَبِِِّحيَن لََک بِاللهيِْل َو النه َهاِر ال يَفْتُُروَن وَ  بَِحِقِّ  ْوَحانِيِِّيَن َو الْکَُروبِي بِيَن َو الره َو بَِحِقِّ الَْمالئِکَِة الُْمقَره
إِبَْراِهيَم َخلِيلَِک َو بَِحِقِّ کُِلِّ َولٍِیِّ يُنَاِديَک بَيَْن الصهفَا َو الَْمْرَوِة َو تَسْتَِجيُب لَهُ دَُعاَءهُ يَا مُ ِجيُب أَْسأَلَُک بَِحِقِّ 
ْرنَ ا َو َما أَْسَرْرنَا َو َما أَعْلَنها َو َما أَبَْديْنَا َو َما  َهِذِه اْلَسَْماِء َو بَِهِذِه الدهَعَواِت أَْن تَغِْفَر لَنَا َما قَدهْمنَا َو َما أَخه
اِحِميَن يَا َحافَِظ کُِلِّ َغِريٍب يَا  أَْخفَيْنَا َو َما أَنَْت أَْعلَُم بِِه ِمنها إِنهَک عَلَى کُِلِّ َشیْ  ٍء قَِديٌر بَِرْحَمتَِک يَا أَْرَحَم الره

ةَ کُِلِّ  َضِعيٍف يَا نَاِصَر کُِلِّ َمْظلُوٍم يَا َراِزَق کُِلِّ َمْحُروٍم يَا ُمونَِس کُِلِّ ُمسْتَْوِحٍش يَا  ُمونَِس کُِلِّ َوِحيٍد يَا قُوه
َصاِحَب کُِلِّ ُمَسافٍِر يَا ِعَماَد کُِلِّ َحاِضٍر يَا غَافَِر کُِلِّ ذَنٍْب َو َخِطيئٍَة يَا ِغيَاَث الُْمْستَِغيثِيَن يَا َصرِ ي ََ 

 الُْمْستَْصِرِخيَن يَا کَ اِشَف َکْرِب الَْمْکُروبِينَ 
 

و به حق فرشتگان درگاهت، و روحانیان و کّروبیان، و آنان که شب و روز بدون اینکه سستى ورزند 

برایت تسبیح مى گویند، و به حق ابراهیم خلیلت، و به حق هر دوستى که میان صفا و مروه تو را 
مى خواند، و تو دعایش را اجابت مى کنى، اى اجابت کننده، از تو درخواست مى کنم به حق این نامها، و به 
این دعاها، که ما را بیامرزى از گناهانى که پیش از این انجام دادیم، و از این پس انجام مى دهیم، و  حق  

آنچه پنهان و آنچه آشکار کردیم، و آنچه ظاهر نموده و آنچه نهان ساختیم، و آنچه را تو از ما به آن 
آگاه ترى، همانا تو بر هرچیز توانایى، به مهربانى ات، اى مهربان  ترین مهربانان. اى نگهدار هر غریب، 

اى مونس هر تنها، اى نیروى هر ناتوان، اى یار هر ستمدیده، اى  روزى بخش هر محروم، اى همدم هر 
هراسان، اى همراه هر مسافر، اى تکیه گاه هر حاضر، اى آمرزنده  هر گناه و خطا، اى فریادرس 

 فریادکنان، اى دادرس دادخواهان، اى برطرف ساز اندوه اندوهگینان
 

يَن  يَا فَاِرَج َهِمِّ الَْمْهُموِميَن يَا بَِديَع السهَماَواِت َو اْلََرِضيَن يَا ُمنْتََهى غَايَِة الطهالِبِيَن يَا ُمِجيَب دَ ْعَوةِ الُْمْضَطِرِّ
يِن يَا أَْجَودَ اْلَْجَوِديَن يَا أَْکَرَم اْلَْکَرِميَن يَا أَسَْمَع السهاِمِعيَن  اِحِميَن يَا َربه الْعَالَ ِميَن يَا دَيهاَن يَْوِم الِدِّ يَا أَْرَحَم الره



5 
 

يَا أَبَْصَر النهاِظِريَن يَا أَقَْدَر الْقَاِدِريَن اْغِفْر لَِی الذُّنُوَب الهتِی تُغَيُِِّر النِِّعََم َو اْغِفْر ِلَی الذُّ نُوَب الهتِ ی تُوِرُث النهَدَم َو 
اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب الهتِی تُوِرُث السهقََم َو اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب الهتِی تَْهتُِک الِْعَصَم َو اْغِفْر لَِی الذُّ نُوَب الهتِی تَُردُّ 

ُل الْفَنَاَء َو اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب  الدَُّعاَء َو اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب الهتِی تَْحبُِس قَْطَر السهَماِء َو اْغِفْر لِ َی الذُّنُوَب الهتِی تُعَِجِّ

 الهتِی تَْجِلُب الشهقَاءَ 
 

اى غمگسار غمزدگان، اى پدید آورنده آسمانها و زمینها، اى نهایت  هدف جویندگان، اى اجابت کننده دعاى 
بیچارگان، اى مهربان  ترین مهربانان، اى پروردگار جهانیان اى پاداش دهنده روز پاداش، اى بخشنده  ترین 
بخشندگان، اى کریم  ترین کریمان، اى شنوا ترین شنوندگان، اى بیناترین  بینایان، اى توانا ترین توانایان، بر 

من بیامرز گناهانى که نعمتها را تغییر مى دهد، و گناهانى که پشیمانى به  بار مى آورد، و گناهانى که 
باعث بیماریها مى شود، و گناهانى که پرده هاى حرمت  حرمت را مى درد، و گناهانى که دعا را پس 
مى زند، و گناهانى که باران آسمان را نگاه مى دارد، و گناهانى که نابودى را به شتاب مى رساند، و 

 گناهانى که بدبختى  مى آورد
 

َو اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب الهتِی تُظِْلُم الَْهَواَء َو اْغِفرْ  ِلَی الذُّنُوَب الهتِی تَْکِشُف الِْغطَاَء َو اْغِفْر ِلَی الذُّنُوَب الهتِی ال 
يَغِْفُرَها َغيُْرَک يَا هللاُ َو اْحِمْل َعنِِّی کُله تَبِعٍَة ِلََحٍد ِمْن َخلْقَِک َو اْجعَْل ِلی ِمْن أَْمِری فََرجا َو َمْخَرجا َو يُْسرا َو 

أَنِْزْل يَقِينََک فِی صَ ْدِری َو َرَجاَءَک فِی قَلْبِی َحتهى ال أَْرُجَو َغيَْرَک اللُهمه اْحفَْظنِی َو عَافِنِی فِی َمقَاِمی َو 
اْصَحبْنِی فِی لَيِْلی َو نََهاِری َو ِمْن بَيِْن يََدیه َو ِمْن َخلِْفی َو َعْن يَِمينِی َو َعْن ِشَمالِی َو ِمْن فَْوقِی وَ  ِمْن تَْحتِی 

بِيَل َو أَْحِسْن لَِی التهيِْسيَر َو ال تَْخذُلْنِی فِی الْعَِسيِر َو اْهِدنِی يَا َخيَْر َدِليلٍ   َو يَِسِّرْ  لَِی السه

 

و گناهانى که هوا را تیره مى کند، و گناهانى که پرده حیا را باال می زند، و گناهانى که جز تو کسى آنها 
را نمى آمرزد، اى خدا، و هر حقى که از یکى از بندگانت به دوش من  است بردار، و براى من در کارم 
گشایش و راه چاره و آسانى قرار ده، و یقینت را در سینه ام  و امیدت را در دلم فرود آر، تا به غیر تو 

امید نبندم. خدایا نگاهم دار و در جایگاهم عافیت ده، و همراه من باش، در شب و در روز، و از پیش رو 

و پشت سر، و از راست و چپ، و از باال و زیر پا، و راه را بر من هموار ساز، و سهولت امر را برایم 
 نیکو گردان، و در دشوارى خوارم مکن، و مرا راهنما باش اى بهترین  راهنما

 

ِّنِی کُله سُُروٍر َو اقِْلبْنِی إِلَى أَْهلِی بِالْفاَلحِ َو النهَجاحِ َمْحبُورا فِی الْعَاِجِل  َو ال تَِکلْنِی إِلَى نَفِْسی فِی اْلُُموِر َو لَقِ
َو اْْلِجِل إِنهَک عَلَى کُِلِّ َشیْ  ٍء قَِديٌر َو اْرُزقْنِی ِمْن فَْضلَِک َو أَْوِسْع َعلَیه ِمْن َطيِِّبَاِت ِرْزقَِک َو اسْتَعِْملْنِی فِی 

ِِّی أَعُوذُ بَِک ِمْن  َ َوفهيْتَنِی إِلَى َجنهتَِک بَِرْحَمتَِک اللُهمه إِن َطاَعتَِک َو أَِجْرنِی ِمْن َعذَابَِک َو نَاِرَک َو اقِْلبْنِی إِذَا ت
َزَواِل نِعَْمتَِک َو ِمْن تَْحِويِل َعافِيَتَِک َو ِمْن ُحلُوِل نَِقَمتَِک َو ِمْن نُُزوِل َعذَابَِک َو أَعُوذُ بَِک ِمْن جَ ْهِد الْباَلِء َو 
َدَرِک الشهقَاِء َو ِمْن سُوِء الْقَ َضاِء َو شََماتَِة اْلَعَْداِء َو ِمْن َشِرِّ َما يَنِْزُل ِمَن السهَماِء َو ِمْن َشِرِّ َما فِی الِْکتَاِب 

 الُْمنَْزِل اللُهمه ال تَْجعَلْنِی ِمَن اْلَْشَراِر َو ال ِمْن أَْصَحاِب النهارِ 
 

و در کارها مرا به خود وامگذار، و هرگونه دلخوشى را به دلم انداز و مرا با رستگارى و سربلندى به 
خانواده ام  بازگردان، آراسته به شادکامى، در دنیاوآخرت، همانا تو بر هرچیز توانایى، و از فضلت نصیبم 
کن، و از روزیهاى پاکیزه ات بر من وسعت ده، و در طاعت به کار گیر، و از عذاب و آتشت پناهم  ده، و 
زمانى که مرا از دنیا بردى از روى رحمت به بهشتت وارد کن. خدایا به تو پناه مى آورم از زوال نعمتت، 
و از تغییر عافیتت، و از فرود آمدن انتقامت، و از نزول عذابت، و به تو پناه مى آورم از سختى  بال، و 
افتادن در بدبختى، و از بدى سرنوشت و سرزنش دشمنان، و از شّر آنچه از آسمان  مى رسد، و از شّر 
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 آنچه در کتاب نازل شده ات شّر قلمداد کردى. خدایا مرا از اشرار و از اهل آتش  قرار مده
 

َو ال تَْحِرْمنِی ُصْحبَةَ اْلَْخيَاِر َو أَْحيِنِی َحيَاةً طَيِِّبَةً َو تََوفهنِی َوفَاةً َطيِِّبَةً تُلِْحقُنِی بِاْلَبْرَ اِر َو اْرُزقْنِی ُمَرافَقَةَ 

اْلَنْبِيَاِء فِی مَ قْعَِد ِصْدٍق ِعنَْد َمِليٍک ُمقْتَِدٍر اللُهمه لََک الَْحْمدُ َعلَى ُحْسِن باَلئَِک َو ُصنِْعَک َو لََک الَْحْمدُ َعلَى 
ِّْمنَ ا َو لَکَ  الَْحْمدُ َعلَى ُحْسِن  ِّبَاعِ السُّنهِة يَا َرِبِّ کََما هََديْتَُهْم لِِدينَِک َو َعلهْمتَُهْم ِکتَابََک فَاْهِدنَا َو َعلِ ْسالِم َو اتِ اْْلِ
ةً َکَما َخلَقْتَنِی فَأَْحسَنَْت َخلْقِی َو َعلهْمتَنِی فَأَْحَسنَْت تَعْلِيِمی َو َهدَيْ تَنِی فَأَْحَسنَْت  باَلئَِک َو صُنِْعَک ِعنِْدی َخاصه
ْجتَهُ َو َکْم ِمْن َغٍمِّ يَا  ِهَدايَتِی فَلََک الَْحْمدُ َعلَى إِنْعَاِمَک َعلَیه قَِديما َو َحِديثا فََکْم ِمْن کَ ْرٍب يَا سَيِِِّدی قَْد فَره
َسيِِِّدی قَْد نَفهسْتَهُ َو َکْم ِمْن َهٍمِّ يَا سَيِِِّدی قَْد َکشَفْتَهُ َو َکْم ِمْن باَلٍء يَا َسيِِِّدی قَْد َصَرفْتَهُ وَ  َکْم ِمْن َعيٍْب يَا 

 ُ  َسيِِِّدی قَْد َستَْرتَه

 

و از همنشینى نیکان محروم مگردان، و به زندگى پاکیزه زنده ام بدار و به مرگ پاکیزه بمیران، به نیکان  
پیوندم ده، همنشینى با پیامبران را نصیم فرما، همنشینى در جایگاه صدق، نزد فرمانروایى نیرومند. خدایا 
تو را سپاس بر نیکى آزمایش و رفتارت، و تو را سپاس بر اسالم و پیروى روش پیامبر، پروردگارا، 

چنان که اینان را به دینت هدایت فرمودى، و کتاب خود را به آنها آموختى، ما را هم رهنما باش و به ما 
هم بیاموز، تو را سپاس بر نیکى آزمایش و رفتارت  به ویژه نسبت به من، چنان که مرا آفریدى، و 
آفرینشم را نیکو نهادى، و به من آموختى و آموزشم را نیکو نمودى، و راهنمایى ام فرمودى، و 

راهنمایى ام را نیکو گرداندى، پس تو را سپاس بر نعمت بخشى ات بر من در گذشته و حال، آقاى من چه  
بسیار محنت غم زایى که از من گشودى، و چه بسیار اندوهى که زدودى، و چه بسیار نگرانى که  برطرف 

 ساختى، و چه بسیار بالیى که اى آقاى من برگرداندى، و چه بسیار عیبى که پوشاندى
 

فَلََک الَْحْمدُ عَلَى کُِلِّ َحاٍل فِی کُِلِّ َمثًْوى َو َزَماٍن َو ُمنْقَلٍَب َو ُمقَاٍم ]َمقَامٍ  [ َو َعلَى هَِذِه الَْحاِل َو کُِلِّ َحاٍل اللُهمه 
اْجعَلْنِی ِمْن أَفَْضِل ِعبَاِدَک نَِصيبا فِی َهذَا الْيَْوِم ِمْن َخيٍْر تَقِْسمُ هُ أَْو ُضٍرِّ تَْکِشفُهُ أَْو سُوٍء تَْصِرفُهُ أَْو باَلٍء 

تَْدفَعُهُ أَْو َخيٍْر تَسُوقُهُ أَْو َرْحَمٍة تَنْشُُرهَا أَْو عَافِيٍَة تُلْبِسَُها فَإِنهَک عَلَى کُِلِّ َشیْ  ٍء قَِديٌر َو بِيَِدَک َخَزائُِن 

َماَواِت َو اْلَْرِض َو أَنَْت الَْواِحدُ الْ َکِريُم الُْمعِْطی الهِذی ال يَُردُّ َسائِلُهُ َو ال يَُخيهُب آِملُهُ َو ال يَنْقُُص نَائِلُهُ َو ال  السه
يَنْفَدُ َما ِعنَْدهُ بَْل يَْزدَادُ َکثَْرةً َو ِطيبا َو َعَطاًء َو ُجودا َو اْرُزقْنِی ِمْن َخَزائِنَِک الهتِی ال تَفْنَى َو ِمْن َرْحَمتَِک 

اِحِمينَ .  .الَْواِسعَ ِة إِنه َعطَاَءَک لَْم يَکُْن َمْحظُورا َو أَنَْت َعلَى کُِلِّ شَیْ  ٍء قَِديٌر بَِرْحَمتَِک يَا أَْرَحَم الره
 

پس تو را سپاس بر هر حال، در هر مکان و زمان، و هر منزل و مقام، و بر این حال و هر حال. خدایا 

مرا در این روز از بر ترین بندگانت در روزى قرار ده، از خیرى که  پخش مى کنى، یا رنجى که برطرف 
مى نمایى، یا امر بدى که برمى گردانى، یا بالیى که دفع مى کنى، یا خیرى که مى فرستى، یا رحمتى که  
مى گسترانى، یا عافیتى که بر بندگان مى پوشانى، همانا تو بر هرچیز توانایى، و خزانه هاى آسمانها و 

زمین به دست  توست، و تو یگانه بزرگوار عطا بخشى هستى که خواهنده اش بازگردانده نشود، و 
آرزومندش ناامید نگردد، و عطایش  کاستى نپذیرد، و آنچه نزد اوست پایان نیابد، بلکه به فزونى عنایت و 

خاطر پسندى و عطا و بخشش بیفزاید، و مرا روزى کن از خزانه هایت که تمام نمى شود، و از رحمت 
گسترده ات، همانا عطایت ممنوع نبوده، و تو بر هر چیز توانایى، به مهربانى ات اى مهربان  ترین 

 مهربانان.
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 دعاى  اللُّٰهمه َمْن تَعَبهأَ َو تََهيهأَ مخصوص شب  وروز جمعه و روز عرفه

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

اللُّٰهمه َمْن تَعَبهأَ َو تََهيهأَ َوأََعده َواْستَعَده ِلِوفَاَدٍة إِلَٰى َمْخلُوٍق َرَجاَء ِرفِْدِه َو َطلََب نائِلِِه َوجائَِزتِِه ، فَإِلَيَْك يَ ا َرِبِّ 
تَعْبِيَتِى َواْستِعْداِدى َرَجاَء عَفِْوَك َوطَلََب نائِِلَك َوَجائَِزتَِك ، فاََل تَُخيِِّْب دَُعائِى يَا َمْن اَليَِخيبُ  عَلَيِْه سائٌِل َواَل 
اً َعلَٰى نَفِْسى  ُ َك ُمِقرِّ يَنْقُُصهُ نائِلٌ ، فَِإنِِّى لَْم آتَِك ثِقَةً بِعََمٍل َصاِلحٍ َعِملْتُهُ ، َواَل ِلَوفادَِة َمْخلُوٍق َرَجْوتُهُ ، أَتَيْت

ةَ ِلى َواَل عُذْرَ  ساَءِة َوالظُّلِْم ، ُمعْتَِرفاً بِأَْن اَلُحجه  بِاْْلِ

  

خدایا! هرکس به امید کمک و طلب عطا و جود و جایزه مخلوقی، مجّهز و مهیا و آماده دیدار او شود، 
تنها به سوی توست ای پروردگار من استعداد و آمادگی من به امید عفو درخواست و جایزه ات، پس مرا 

از خواسته ام ناامید مساز، ای آن که پرستنده ای از او محروم نگردد و بخشیده ای از او نکاهد، من به 
پشتوانه عمل شایسته ای که انجام داده باشم و یا به امید آفریده ای که به او دل بسته باشم به پیشگاهت 

نیامده ام، به درگاهت آمده ام با اعتراف بر نفس خویش به بدکاری و ستم و با اعتراف به اینکه هیچ دلیل و 

 نه عذری بر بدکاری ام نیست
  

أَتَيْتَُك أَرْ ُجو َعِظيَم َعفِْوَك الهِذى َعفَْوَت بِِه َعِن الْخاِطئِيَن ، فَلَْم يَْمنَعَْك طُوُل عُكُوفِِهْم َعلٰى َعِظيِم الُْجْرِم أَ ْن 
ْحَمِة ، فَيَا َمْن َرْحَمتُهُ واِسعَةٌ ، َو عَفُْوهُ َعِظيٌم ، يَا عَِظيُم يَا َعِظيُم يَا َعِظيمُ ، الَ يَُردُّ َغَضبََك  عُْدَت َعلَيِْهْم بِالره

عُ إِلَيَْك ، فََهْب لِى يَا إِٰلِهى فََرجاً بِالْقُدَْرِة الهتِ ى تُْحيِى بَِها َميَْت  هَضرُّ إِالِّ ِحلُْمَك ، َواَل يُنِْجى ِمْن سََخِطَك إاِلِّ الت

 الْباَِلدِ 

  

گذشت فراگیرت را که به آن از خطاکاران درمی گذری امیدوارم، پس پافشاری بر جرم بزرگشان از 
اینکه بر آنان دوباره مهرورزی تو را بازنداشت، پس ای آن که رحمتش فراگیر و گذشتش بس بزرگ 

است ای بزرگ، ای بزرگ، ای بزرگ، جز بردباری ات خشم تو را برنگرداند و جز زاری به پیشگاهت 

از ناخشنودی ات رهایی نبخشد، پس خدایا! با نیرویی که با آن سرزمین های مرده را زنده می کنی برایم 
 گشایشی بخش

  

جابَةَ فِى دُعَائِى ، َوأَِذقْنِى َطعَْم الْعَافِيَِة إِ لَٰى ُمنْتَهٰى أََجِلى ،  فَنِى اْْلِ اً َحتهٰى تَستَِجيَب لِى ، َوتُعَِرِّ َواَل تُْهِلْكنِى َغمِّ
ى ، َواَل تُسَِلِّْطهُ َعلَىه ، َواَل تَُمِكِّ نْهُ ِمْن عُنُقِى ، اللّٰهُمه إِْن َوَضعْتَنِى فََمْن ذَا الهِذى يَْرفَعُنِى َو  َواَل تُشِْمْت بِى َعدُِوِّ

 إِْن َرفَعْتَنِى فََمْن ذَا الهِذى يََضعُنِى َو إِْن أَْهلَْكتَنِى فََمْن ذَا الهِذى يَعِْرُض لََك فِى َعبِْدَك أَْو يَْسأَ لَُك َعْن أَْمِرهِ 

  

و از اندوه هالکم مکن تا آنکه دعایم را مستجاب نمایی و مرا به اجابت دعایم آگاه سازی و شیرینی سالمت 
و تندرستی را تا پایان عمر به من بچشان و مرا در معرض سرزنش دشمنم قرار مده و او را بر من 

چیره مساز و بر گردنم مسلّط مکن؛ خدایا! اگر تو مرا حقیر و پست بداری، پس چه کسی بلندم گرداند و 

اگر تو مرا بلند گردانی، پس کیست آن که مرا خوار کند و اگر هالکم کنی، پس کیست آن که درباره ی 
 بنده ات در برابر تو خود نمایی کند یا از کار او از تو پرس وجو کند؟
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َوقَْد عَِلْمُت أَنههُ لَيَْس فِى ُحكِْمَك ظُلٌْم ، َواَل فِى نَِقَمتَِك عََجلَةٌ ، َو إِنهَما يَعَْجلُ  َمْن يََخاُف الْفَْوَت ، َو إِنهَما يَْحتاُج 
اً َكبِيراً . اللُّٰهمه إِنِِّى أَعُوذُ بَِك فَأَ ِعذْنِى ، َوأَْستَِجيُر بَِك  ِعيُف ، َوقَْد تَعالَيَْت يَا إِٰلِهى َعْن ٰذِلَك عُلُوِّ لِْم الضه إِلَى الظُّ
ى فَانْصُْرنِى ، َوأَْستَِعيُن بَِك  فَأَِجْرنِى ، َوأَْستَْرِزقَُك فَاْرُزقْنِى ، َوأَتَوَ كهلُ َعلَيَْك فَاكْفِنِى ، َوأَْستَنِْصُرَك َعلٰى َعدُِوِّ

 .فَأَِعنِِّى، َوأَسْتَغِْفُرَك يَا إِٰلِهى فَاْغِفْر لِى ، آِميَن آِميَن آِمينَ .

  

با آنکه به یقین می دانم که نه در حکم تو ستمی است و نه در انتقامت شتابی، چه تنها کسی در انتقام شتاب 
می کند که از دست دادن فرصت را می هراسد و فقط کسی محتاج ستمگری است که ناتوان است و حال 

آنکه توای خدای من! از این امور بسیار برتری. بار خدایا به تو پناه می آورم، پس پناهم ده و از تو امان 
می جویم پس امانم ده و از تو روزی می طلبم پس روزی ام ده و اعتماد می کنم بر تو، پس تو خود مرا 

کافی باش و برای غلبه بر دشمنم از تو یاری می خواهم پس یاری ام ده و از تو مدد می جویم پس مرا مدد 
 فرما، ای خدای من! دعایم را بپذیر، بپذیر، بپذیر.
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