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 دعای سمات

 ) خواص وبرکات، متن و ترجمه دعا(

 

عطا و بخشش[ است که خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه  یشبّور ]دعا یدعا معروف به دعا نیا

سید علي قاضي طباطبایي، مانند  بزرگی یها تیشخص و مشهور است یدعا از دعاها نیا .مستحب است 

دعا  نیگذشته بر خواندن ا یعلما شتریو بسمات شرح نوشته اند  یبر دعا یهللا مدن تیو آ  یمه مللسعّل 

.نمودند یمواظبت م  

آن را جز خداوند  لیاست که تآو اتیالشأن سمات چشمه ح میعظ ی:دعافرموده )ره(یقاض یعل دیس مرحوم

وارد شده است،  ریکب یدعا  نیا یهمانند آنچه که برا یو احترام میتعظ فه،یشر هیداند و ما در ادع ینم

.میافتین  
 

سمات یبا دعا ییآشنا  
 

شهرت دارد. « شبور»و « سمات» یها مسلمانان به نام انیدعا در م نیدو اسم است. ا یسمات دارا یدعا

 اریخداوند در متن آن بس یها است که نام نیدعا به نام سمات ا نیا یعلت نام گذار«. ها اسم» یعنیسمات 

 یاشتباه درباره دعا یها از باور یکیاست.  یتعال یخداوند بار یها ها، اسم اند و منظور از اسم تکرار شده

باورند که علت  نیبر ا ی. برخشود یتلفظ م نیتلفظ اسم آن است. ِسمات در اصل به کسر س سمات در مسئله

 اریاست از جانب پروردگار که در اخت ییشبور در اصل عطا ایسمات  یاست که دعا نیا ینام گذار نیا

 انیو راو ستیدر اعتبار و وثوق آن ن یسمات شک یدعا ددر رابطه با سن قرار داده شده است. نیمؤمن

.اند ذکر کرده ییبلند مرتبه را به نقل از امام محمد باقر )ع( در کتب روا یدعا نیا عهیش  

و قرآن از  لیتورات و انل یعنی یاز سه کتاب آسمان یمیدعا ان است که مفاه نیدر مورد ا فینکته ظر

.زبان امام باقر )ع( در آن ذکر شده است  

درگاهش و به مکان  کانیحسنا و اسم اعظمش، به رسوالن و نزد یاسمادعا خداوند را به  نیائمه )ع( در ا

 یخوانند و سوگند م یفرستاد، م یسخن گفت و بر آنان وح امبرانشیکه در آن مکان ها با پ یمقدس یها

.دینماوا  شانیو گره ها را از کارها دیآنان بگشا یرحمتش را به رو یدهند، تا درها  

 یمقدس یها و مکان امبرانیسمات، خدا را به اسم اعظم، پ یگفت که در دعا دیدعا با نیا تیاهمّ  حیدر توض

 ی. ابتداشود یخوانده م ایها با رسوالنش تکلم نمود و بر آنان وحي فرستاد، قسم داده  که خداوند در آن مکان

رت حض یخداوند اشاره شده است. همراه یها دعا با مناجات خداوند آغاز شده و در ضمن آن به نعمت

کرده است. در  ادیفرعون را  انیو هلک فرعون و لشگر ایها از در موسي با بني اسرائیل، عبور آن

ها را  خداوند آن نکهیبن عمران، ابراهیم و اسحاق و یعقوب  و ا یسخن گفتن خداوند با موس گرید یبندها

و سپس  کند یم یادآوریاو  هیحضرت ادم و ذر بهرسانده را ذکر کرده است. رحمت خداوند را  یاری

و امت  هیو بر شمول برکت خداوند بر امت، ذر کند یگذشته را خاطر نشان م یها برکت خداوند بر امت

)ص( و خاندان او صلوات فرستاده و برکت و امبریکه بر پ خواهد یو از خداوند م کند یم دیپیامبر )ص( تأک
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درود، برکت و رحمت خود را شامل  میم و آل ابراهبر ابراهی نکهیکما ا ند،را بر آنها شامل ک شیرحمت خو

.کرده است  

 

سمات یدعا و برکات خواص  
 

:میکن یها اشاره م دارد که در ادامه به چند مورد از آن یادیز اریسمات خواص بس یدعا  

 

خداوندنزدیکترشدن به  تفّرب و  

که هم اکنون  یمعتبر هیادع توان یائمه )ع( است و م هیو توص دیمورد تاک اریدر اسلم بس هیادع خواندن

مورد از خواص  نیشدن به خداوند قرائت کرد. اول کیاند را به قصد نزد و معتبر ذکر شده ییدر کتب روا

است و با  داوندخ یپر معن یها اسم بر سمات مشتمل یشدن به خداوند است. دعا کیسمات نزد یدعا

مند شد. همانطور  بهره یخداوند قاتیاز توف توان یکردن از خداوند و عظمت وجود او م ادیها و  قرائت آن

:دیفرما یکه در خداوند در قرآن م  

.(28. ) رعد، آیه الهِذیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللّاِ أاَلَ بِِذْكِر َّللّاِ تَْطَمئِنُّ الْقُلُوبُ   

:ترجمه  

خدا  ادیتنها با  دیآگاه باش ،خدا مطمئن )و آرام( است ادیبه  شانیاند و دلها آورده مانیهستند که ا یکسان ها آن

!.ابدی یها آرامش م دل  

خداوند است موجب  یاز اسام سمات که مملوّ  یکه قرائت دعا دیرس لهینت نیبه ا توان یم هیآ نیاز ا

 یاخرو یاصلح امور باق یدعا را برا نیبهتر است که ا و شود یها م به خداوند و آرامش قلب یکینزد

.بخوانند  

 

 رفع حاجات
در مواجهه با  نیآمده است مشکل گشا بودن آن است. مؤمن اتیسمات که در روا یاز خواص دعا یکی

از امام  یثیدعا را بخوانند. در حد نیا توانند یرا طلب دارند م یزیکه از خداوند چ یمشکلت و زمان

آمده است:صادق )ع(   

مکنون علم و مخزون علم است. پس  قاز عم نیمردم و ا ریدعا را بر دشمنان خود از سا نیا دیریبگ پس

سفها، زنان، کودکان، ستم کاران و  یآن را برا دیو ظاهر نکن دیحاجت که به خدا دار یآن را برا دیبخوان

.منافقان  

 

 شفای بيماری
بود و من  یاریبس یماریب یمرا در جوان :کند که گفت یاز علما نقل م یکیالفنون در باره  سیدر کتاب نفا

نشست و  یشد آفتاب فرو م یخواندم و چون تمام م یدعا را م نیهر روز جمعه به وقت غروب آفتاب ا

 ست،یمرض ن زحمتبدارد که مرا طاقت تحمل  حینبود که خداوند بدن مرا سالم و صح نیمراد من جز ا

.و رنلور نشده ام ضیهرگز مر گریبه شصت سال د بیاز آن روز تا به امروز که قر پس  

 

بد هیهمسا دفع شرّ   
 یو اصول زندگ نینکردن قوان تیآداب مخصوص به خود را دارد. رعا گرانید یکیدر نزد یزندگ

دارند.  گریکدیبر گردن  یحقوق زین ها هیهمسا یاست. در اسلم حت یادیباعث بروز مشکلت ز یاجتماع

 یا هیمساه دفع شرّ  یاند برا کرده هیتوص نید یبد است. علما هیسمات دفع شر همسا یاز جمله خواص دعا
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تمام  هیهمسا شرّ  تا  ینها نکهیتا ا دیسمات مداومت داشته باش یاست در خواندن دعا تیکه موجب آزار و اذ

.شود  

 

 دفع شّر دشمن
بامداومت به خواندن این دعای  دارند ان قویدشمن هستند ویا ظالمی مورد آزار ویا کسانی که دوست ناباب

دربرخی از منابع درمورد دفع ناسازگاری همسرو عادت دفع شّر گردد. ازآنان عظیم الشأن امیداست که

  های بد نیز این دعارامؤثردانسته اند.

 

 اسم اعظم خداوند
.اند "اسم اعظم" خداوند است که بزرگان عرفان و حکمت به آن پرداخته یاز مباحث یکی   

:سمات فرمودند یامام محمد باقر )ع( در باره دعا حضرت  

 یتعال یکار آن نزد خدا یدعاست و بزرگ نیها که در ا از سؤال میدان یآن چه ما م دانستند یمردمان م اگر

را به سبب  یو کو،ینهاده است خدا از ثواب ن رهیخواننده آن را با آن چه ذخ ،یتعال یاجابت خدا یو زود

در آن است،  یتعال یخدا اعظمو اگر سوگند خورم که اسم  یجنگ کردند ریبا شمش گرید کیدعا با  نیا

.است یاز علم نهان نیراست خورده باشم و ا  

 

 

سمات یزمان خواندن دعا  

دعا  توانند یکه دوست داشته باشند م یدر هر زمان نیمؤمن لیدل نیمستحب است و به هم هیادع خواندن

ائمه )ع( درباره زمان  هیسمات بهتر است به توص یکامل از خواص دعا یبهره مند یبخوانند، اما برا

.میسمات عمل کن یخواندن دعا . 

به  کیسمات عصر جمعه )نزد یخواندن دعا یزمان برا نیاند بهتر باره وارد شده نیکه در ا یاتیروا طبق

 گرید هیخواندن ادع ی، بلکه براسمات یخواندن دعا یزمان نه تنها برا نیا نیغروب آفتاب( است. همچن

را به  ین هنگام فردیزمان اجابت دعا است. حضرت فاطمه زهرا )س( در ا رایاست، ز یزمان مناسب زین

 یزمان را زمان اجابت دعا معرف نیشدن غروب جمعه را اطلع دهد و ا کیتا نزد فرستاد یپشت بام م

 یباز شدن گره از ظهور حضرت مهد تیّبه ن خود،، علوه بر نیّات در عصر جمعه بهتراست .کردند یم

 انیعیش هیها و فتنه ها عل یشدن دشمن یو خنث انیعیدر فرج آن حضرت و رفع مشکلت ش لی)عج(  و تعل

.خوانده شود نیز  

******* 
 

 متن و ترجمه دعای سمات
 

 درمفاتیح اللنان چنین آمده است:

معتبر از جناب  یبه سندها یابن طاووس و کتُب کفعم دیس« جمال االسبوع»و  یطوس خیش« مصباح» در

( بود، از السلم هی( که از نّواب حضرت صاحب االمر)علهی)رضوان هللا علیمحّمد بن عثمان عمرو

دعا را همراه با شرح  نیا یشده علّمه مللس تی( رواالسلم هی( و امام صادق)علالسلم هیحضرت باقر)عل

.ستذکر نموده ا« بحار»در کتاب   

:است نیآمده چن خیش« مصباح»که در کتاب  دعا چنان نیا  
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

ِق أَبْواِب السهماِء إِنِّى أَْسأَلَُك بِاسِْمَك الْعَِظيِم اْْلَْعَظِم اْْلََعّزِ اْْلََجّلِ اْْلَْكَرِم ، الهِذى إِذا دُِعيَت بِِه عَلٰى َمغالِ  اللُّٰهمه 

ْحَمِة انْفَتََحْت ، َو  انْفََرَجْت ، َو إِذا دُِعيَت بِِه عَلَى  فََرجِ إِذا دُِعيَت بِِه َعلٰى َمضائِِق أَبْواِب اْْلَْرِض لِلْ ِللْفَتْحِ بِالره

ِِ الََْأَْساِء الْعُْسِر ِللْيُْسِر تَيَسهَرْت ، َو إِذا دُِعيَت بِِه َعلَى اْْلَْمواِت ِللنُّشُوِر انْتََشَرْت ، َو إِذا دُِعيَت بِِه َعلٰى   َكْش

اِء انَْكَشفَتْ  ره  َوالضه

 
بسته  یکه چون بر درها تر یتر گرام باشکوه زتریتر عز ام بزرگ! از تو خواستارم به نام بزرگت آن نایخدا

 نیناگشوده زم یو چون با آن بر درها شوند یکه به رحمت گشوده شوند باز م یآسمان با آن نام خوانده شو

آسان گردند و چون  ،یشو ندهخوا یآسان شدن سخت یفرج گشوده شود و چون با آن برا یبرا یخوانده شو

خوانده  انیو ز یرفع سخت یزنده شوند و چون با آن برا ،یزنده شدن خوانده شو یان برابا آن بر مردگ

برطرف گردد یشو  

 

قاُب ، َوخَ  َوبَِجاللِ  َشعَْت لَهُ َوْجِهَك الَْكِریِم أَْكَرِم الُْوُجوِه َوأََعّزِ الُْوُجوِه الهِذى َعنَْت لَهُ الُْوُجوهُ ، َوَخَضعَْت لَهُ الّرِ

تَِك الهتِى بِها تُْمِسُك السهماَء أَ  َعلَى اْْلَْرِض إِاّل بِِإذْنَِك تَقََع  نْ اْْلَْصواُت ، َوَوِجلَْت لَهُ الْقُلُوُب ِمْن َمخافَتَِك ، َوبِقُوه

 َوتُْمِسُك السهماواِت َواْْلَْرَض أَْن تَُزوال ، َوبَِمِشييهتَِك الهتِى َداَن لََها الْعالَُمونَ 

 
ها در برابرش  که چهره آنان نیزتریها و عز جلوه نیتر یگرام ات، یگرام ی به شکوه جلوه خوانمت یم و

اند از ترس تو،  ها در برابر آن هراسناک شده و صداها آهسته گشته و دل ها خاضع شده خوار گشته و گردن

افتد مگر به اجازه تو، با آن  نیبر زم نکهیاز ا یها را نگاه داشت که با آن آسمان تیرویبه ن خوانم یتو را م

در برابرش  انیات که جهان به اراده خوانمت یو م یشوند نگاه داشت رانیو نکهیرا از ا نیها و زم آسمان

اند عیمط  

 

لَْمةَ الهتِى َخلَقَْت بَِها السهَماَواِت َواْْلَْرَض ، َوبِِحْكَمتَِك الهتِى َصنَعَْت بَِها الْعَجائَِب ، َوَخلَقَْت بَِها الظُّ  َوبَِكِلَمتِكَ 

 ْ النههاَر نُشُوراً ُمَِْصراً ، َوَخلَقَْت  لْتَ تَهُ نَهاراً ، َوَجعَ َوَجعَلْتَها لَياْلً ، َوَجعَلَْت اللهيَْل سَكَناً ، َوَخلَقَْت بَِها النُّوَر َوَجعَل

 ً ْمَس ِضياًء ، َوَخلَقَْت بَِها الْقََمَر َوَجعَلَْت الْقََمَر نُورا ْمَس َوَجعلَْت الشه  بَِها الشه
 

را  یکیو تار یرا ساخت ها یو به حکمتت که با آن شگفت یدیرا آفر نیها و زم ات که با آن آسمان به کلمه و

و هم با آن حکمت، نور را  یآرامش مقّرر داشت یو شب را برا یو آن را شب قرار داد یدآوردیبا آن پد

را  دیبا آن خورش زیو ن یسنلش ساخت یینایجنبش و ب هیو روز را ما یو آن را روز قرار داد یدیآفر

یساخت یو ماه را نوران یآورد دیو با آن ماه را پد یتابش نمود هیرا ما دیو خورش یدیآفر  

 

بَِها الْكَواِكَب َوَجعلْتَها نُُجوماً َوبُُروجاً َوَمصابِيَح َوِزینةً َوُرُجوماً ، َوَجعَلَْت لَها َمشاِرَق َوَمغاِرَب ،  َوَخلَقْتَ 

تَقِْدیَرها ،  ماِء َمناِزَل فَأَْحسَنْتَ َوَجعَلَْت لَها َمطاِلَع َوَمجاِرَى ، َوَجعَلَْت لَها فَلَكاً َوَمسابَِح ، َوقَدهْرتَها فِى السه 

ْرتَها فَأَْحسَنَْت تَْصِویَرها ، َوأَْحَصيْتَها بِأَْسمائَِك إِْحصاًء ، َوَدبهْرتَها بِِحْكَمتَِك تَدْبِيراً ، َوأَحْ  َسنَْت تَْدبِيَرها ، َوَصوه

ْرتَها بِسُلْطاِن اللهيِْل َوسُلْطاِن النههاِر َوالسهاعاتِ  نِيَن َوالْ  َوَسخه ، َوَجعَلَْت ُرْؤیَتَها لََجِميعِ النّاِس  ِحسابِ َوَعدَِد السِّ

 ً  َمْرًئ واِحدا
 

و عامل راندن  نتیها و ز ها و چراغ تابناک و برج یها را اختران و آن یبا آن ستارگان را خلق کرد و

و  یها مقّرر ساخت ها و گردشگاه گاه طلوع زیها و ن ها و مغرب ستارگان مشرق یبرا ،یقرار داد نیاطیش
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 ،یمقدر فرمود ییها منزلگاه انها در آسم آن یو برا یها شناورند قرار داد که در آن ییها مدارها آن یبرا

ها را بر  آن تیها و بانام یصورتشان داد کویو چه ن یکرد یو صورتگر ینمود ریتقد کویپس چه ن

و با تسلّط  یکرد ریتدب کویو چه ن ستهیشا یریتدب ،ینمود ریدبدرخور و به حکمتت ت یشمردن ،یشمرد

 یها را برا آن دنیو د یها و ثبت حساب را شناساند ها شمارش سال شب و روز و ساعات بر آن دنیبخش

ینمود کسانیهمه مردم   

 

، فَْوَق  اللُّٰهمه بَِمْجِدَك الهِذى كَلهْمَت بِِه عَََْدَك َوَرسُولََك ُموَسى بَْن ِعْمراَن َعلَيِْه السهالُم فِى الُْمقَدهِسينَ  َوأَْسأَلُكَ 

ناَء ، َوفِى طُوِر َسيْ  ىإِْحساِس الَْكُروبِيَن ، فَْوَق َغمائِِم النُّوِر ، فَْوَق تابُوِت الشههادَِة ، فِى َعُموِد النهاِر ، َوفِ 

َوفِى أَْرِض  َجََِل ُحوِریَث ، فِى الْواِدى الُْمقَدهِس فِى الَُْقْعَِة الُْمَاَركَِة ِمْن جانِِب الطُّوِر اْْلَیَْمِن ِمَن الشهَجَرِة ،

الهتِى َصنَعَْت بَِها الْعَجائَِب فِى  ُمنََِْجساتِ ِمْصَر بِتِْسعِ آیاٍت بَيِّناٍت ، َویَْوَم فََرقَْت ِلََنِى إِْسرائِيَل الََْْحَر ، َوفِى الْ 

 بَْحِر سُوفٍ 

 
 انیبن عمران )درود بر او( در م یات موس به عظمتت که با آن بنده و فرستاده خواهم ی! از تو مایخدا و

از آتش و  ینور، بر فراز تابوت شهادت، در عمود یها فراتر از سحاب ان،یبرتر از احساس کّروب ان،یقدس

کوه طور، از دل  راستمقدّس، در بقعه با برکت از جانب  یدر واد ث،یو در کوه حور نایدر طور س

و در  یشکافت لیاسرائ یبن یرا برا ایکه در یمصر، با نه معلزه آشکار و روز نیدرخت و در زم

یسوف برساخت یایدر در ییها یجوشنده که با آن شگفت یها چشمه  

 

ْت َكِلَمتَُك الُْحْسنٰى  َوَعقَْدتَ   َعلَيِْهْم ماَء الََْْحِر فِى قَلِْب الْغَْمِر كَالِْحجاَرِة ، َوجاَوْزَت بََِنِى إِْسرائِيَل الََْْحَر ، َوتَمه

فِْرَعْوَن َوُجنُودَهُ  أَْغَرقْتَ بِما َصََُروا ، َوأَْوَرثْتَُهْم َمشاِرَق اْْلَْرِض َوَمغاِربََها الهتِى باَرْكَت فِيها ِللْعالَِميَن ، وَ 

يَْت بِِه ِلُموسٰى َكلِيِمَك َعلَيِْه َوَمراِكََهُ فِى الْيَّمِ ، َوبِاْسِمَك الْعَِظيِم اْْلَْعَظِم اْْلََعّزِ اْْلََجّلِ اْْلَْكَرِم ، َوبَِمْجِدَك الهِذى تََجله 

بْراِهيَم َعلَيِْه  ْسحاَق َصِفيَِّك َعلَيِْه  السهالمُ السهالُم فِى طُوِر َسيْناَء ، َو ِِلِ ِِ ، َوِِلِ َخِليِلَك ِمْن قََُْل فِى َمسِْجِد الَْخيْ

 السهالُم فِى بِئِْر ِشيعٍ ، َو ِليَعْقُوَب نََِيَِّك عَلَيِْه السهالُم فِى بَيِْت إِیلٍ 

 

 ی وعده ،یرساند یبه خشک ایرا از در لیاسرائ یو بن یرا در دل گرداب همانند سنگ سخت بست ایآب در و

که  ینیو آنان را وارث مشارق و مغارب زم دندیورز ییبایبر آنان کامل گشت به خاطر آنکه شک تیکوین

و به نام  یا غرق کردیرا در در شیها و مرکب انیو فرعون و سپاه ینمود یرا برکت داد انیدر آن جهان

)درود بر او( در  متیکل یکه با آن بر موس ات یو به بزرگ تر یتر، گرام تر، باشکوه بزرگت، آن نام بزرگ

اسحاق  یو برا فیاز آن در مسلد خ شیپ لتی)درود بر او( خل میابراه یبرا زیو ن یجلوه کرد نایطور س

لیا تیدر ب امبرتی)درود بر او( پ عقوبی یو برا عی)درود بر او( در چاه ش ات دهیبرگز  

 

سْحاَق بَِحلِْفَك ، َو ِليَعْقُوَب بَِشهاَدتَِك ، َو ِللُْمْؤِمنِيَن بِوَ  َوأَْوفَيْتَ  بْراِهيَم َعلَيِْه السهالُم بِِميثاقَِك ، َوِِلِ ْعِدَك ، َو ِِلِ

ّماِن ، َوبِآیاتَِك َعلٰى قُ  مُ ِللدهاِعيَن بِأَْسمائَِك فَأََجََْت ، َوبَِمْجِدَك الهِذى َظَهَر لُِموَسى بِْن ِعْمراَن َعلَيِْه السهال َهِة الرُّ

ِة ، َوبِعِ  ِة َوالْغَلَََِة ، بِآیاٍت َعِزیَزٍة ، َوبِسُلْطاِن الْقُوه ِة الْقُدَْرِة ، َوبَِشأِْن الهتِى َوقَعَْت َعلٰى أَْرِض ِمْصَر بَِمْجِد الِْعزه زه

ةِ  هامه  الَْكِلَمِة الت
 

و به  عقوبی یاسحاق و به شهادتت برا ی( و به سوگندت برا)درود بر او میابراه یبرا مانتیبه پ یکرد وفا

 یموس یکه برا ات یو به بزرگ یکه اجابتشان کرد تیها دعاخوانان به نام یو برا مانیاهل ا یات برا وعده

عّزت و  یمصر، به بزرگوار نیکه در زم تیها شد و به نشانه انیبن عمران )درود بر او( در قبّه رّمان نما
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قدرت پرشکوهت، به مقام کلمه  هیو در سا رومندین تیو حاکم زیبرانگ نیتحس یها ات واقع شد، با نشانه غلبه

 تاّمه

 

لَْت بِها َعلٰى أَهِْل السهماواِت َواْْلَْرِض ، َوأَْهِل الدُّنْيا َوأَْهِل اْْلِخَرِة ، َوبَِرْحَمتَِك الهتِ  َوبَِكِلماتِكَ  َمنَنَْت  ىالهتِى تَفَضه

قَْد َخره ِمْن فََزِعِه طُوُر  لهِذىبِها َعلٰى َجِميعِ َخلِْقَك ، َوبِاْستِطاَعتَِك الهتِى أَقَْمَت بِها َعلَى الْعالَِميَن ، َوبِنُوِرَك ا

تَِك َوَجََُروتَِك الهتِى لَْم تَْستَقِلهَها  اْْلَْرُض ، َوانَْخفََضْت لََها السهماواُت ، َسيْناَء ، َوبِِعلِْمَك َوَجالِلَك َوِكَِْریائَِك َوِعزه

، َوَخَضعَْت لََها الِْجَاُل ، َوسَكَنَْت لََها اْْلَْرُض بَِمناِكَِها َواْْلَنْهارُ َوانَْزَجَر لََها الْعُْمُق اْْلَْكََُر ،َوَرَكَدْت لََها الَِْحاُر   
 

و به رحمتت که با آن  یخرت عطا و بخشش نمودو آ ایو اهل دن نیها و زم که با آن بر اهل آسمان یکلمات و

و به نورت که از هراسش  یرا برپا داشت انیکه با آن جهان ات ییو به توانا یبخشش کرد دگانتیبر همه آفر

و  اوردیتاب آن را ن نیزم هو عّزت و جبروتت ک یبر خاک افتاد و به دانش و شکوه و بزرگ نایطور س

و نهرها در  اهایفروتر گشت و در نیزم نیها در برابرش زانو زدند و در برابرش عمق فرورد آسمان

آرام گشت شیها با شانه نیها فروتن شد و زم و کوه ستادیآستانش از حرکت ا  

 

یاُح فِى َجَریانِها ، َوَخَمَدْت لََها النِّيراُن فِى أَْوطانِها ،  َواْستَْسلََمتْ  لََها الَْخالئُِق كُلُّها ، َوَخفَقَْت لََها الّرِ

َكلَِمِة  َوبَِكلَِمتِكَ َوبِسُلْطانَِك الهِذى عُِرفَْت لََك بِِه الْغَلَََةُ َدْهَر الدُّهُوِر ، َوُحِمْدَت بِِه فِى السهماواِت َواْْلََرِضيَن ، 

ْحَمِة ، َوأَْسأَلَُك بَِكِلَمتَِك الهتِ  یهتِِه بِالره ْدِق الهتِى سَََقَْت ِْلَبِينا آَدَم َعلَيِْه السهالُم َوذُّرِ ى َغلَََْت كُله َشْىٍء ، َوبِنُوِر الّصِ

ُموسٰى َصِعقا َوْجِهَك الهِذى تََجلهيَْت بِِه لِلَْجََِل فََجعَلْتَهُ َدّكاً َوَخره   

 
ها به  گشتند و آتش شانیخود در برابرش پر دنیدر برابر آن و بادها در وز دگانیشدند همه آفر میتسل و

و  یشناخته شد یروزیکه با آن همواره به پ ات ییخاموش شدند و به فرمانروا شیخو گاهیدرگاهش در جا

پدرمان آدم  یبخشش برا وکه به رحمت  یصدق ات، کلمه و به کلمه یستوده گشت نیها و زم با آن در آسمان

گشت و به نور  رهیچ زیات که بر هر چ گرفت و از تو خواستارم به کلمه یشی)درود بر او( و نسلش پ

مدهوش درافتاد یو موس یدیو آن را فرو پاش ینمود یات که با آن بر کوه تللّ  جلوه  

 

ْمَت بِِه عَََْدَك َوَرسُولََك ُموسَى بَْن ِعْمراَن ، َوبِطَلْعَتَِك فِى ساِعيَر ، الهِذى َظَهَر َعلٰى طُوِر َسيْناَء فََكله  َوبَِمْجِدكَ 

افِّيَن ، َوُخشُوعِ الَْمالئِ  الُْمَسَِِّحيَن ،  َكةِ َوظُُهوِرَك فِى َجََِل فاراَن ، بَِربَواِت الُْمقَدهِسيَن َوُجنُوِد الَْمالئَِكِة الصه

ُ عَلَيِْه َوآِلِه ، َوباَرْكَت  َوبَََِركاتَِك الهتِى باَرْكتَ  ٍد َصلهى َّللاّٰ ِة ُمَحمه فِيها َعلٰى إِبْراِهيَم َخِليِلَك َعلَيِْه السهالُم فِى أُمه

ِة ِعيسٰى َعلَيِْهَما السهالُم ، َوباَرْكَت لِيَعْ  ْسحاَق َصفِيَِّك فِى أُمه ِة ُموسٰى عَلَيِْهَما السه  قُوبَ ِِلِ الُم ، إِْسرائِيِلَك فِى أُمه

تِهِ  یهتِِه َوأُمه ُ َعلَيِْه َوآِلِه فِى ِعتَْرتِِه َوذُّرِ ٍد َصلهى َّللاّٰ  َوباَرْكَت لَِحَِيََِك ُمَحمه
 

بن عمران و  یبا بنده و رسولت موس یشد، پس با آن، سخن گفت انینما نایجاهت که بر طور س یبه بلندا و

مکه و محل  کینزد یدر حلاز[ و ظهور پر فروغت در فاران ]کوه ی]کوه ریبه پرتو فروزانت در ساع

 حیفرشتگان تسب عاز فرشتگان و خشو دهیصف کش انیو با سپاه انیبلند قدس گاهی[ در جاامبریمناجات پ

)درود بر او( در اّمت محّمد )درود خدا بر او و خاندانش( و  لتیخل میها بر ابراه کننده و به برکاتت که بدان

)درود بر آن  یدر امت موس لتیاسرائ عقوبی)درود بر آن دو( و بر  یسیدر اّمت ع ات دهیاق برگزبر اسح

ی( در عترت و فرزندانش و اّمتش برکت نهاداندانشمحّمد )درود خدا بر او و خ شیدو( و بر محبوب خو  
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ٍد ، َوكَما ِغَْنا َعْن ٰذِلَك َولَْم نَْشَهْدهُ ، َوآَمنها بِِه َولَ  اللُّٰهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َى عَلٰى ُمَحمه ْم نََرهُ ، ِصْدقاً َوَعدْالً ، أَْن تَُصلِّ

ٍد َكأَفْ  ٍد َوآِل ُمَحمه َم َعلٰى ُمَحمه ٍد ، َوتََرحه ٍد َوآِل ُمَحمه ْمَت عَلٰى  َضلِ َوأَْن تَُاِرَك َعلٰى ُمَحمه ما َصلهيَْت َوباَرْكَت َوتََرحه

.إِبْراِهيَم َوآِل إِبْراِهيَم ، إِنهَك َحِميدٌ َمِجيدٌ فَعهاٌل ِلما تُِریدُ َوأَنَْت َعلٰى كُّلِ شَْىٍء قَِدیرٌ   

 
 مانیا میدیند که یها درحال و به آن میرا شاهد نبود عیو آن وقا میکه از آن رخدادها به دور بود ! و چنانایخدا

و بر محّمد  یاز تو خواستارم بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست ،یو درست یراست یاز رو مانیا م،یآورد

درود و برکت و  نیهمچون بهتر یمهر ورز اریو بر محّمد و خاندان محّمد بس یو خاندان محّمد برکت ده

و تو  یده یانلام م یهرچه را بخواه ،ییواال ی تو ستوده ،یفرستاد میو خاندان ابراه میکه بر ابراه یرحمت

.ییتوانا زیبر هر چ  

 

:ىیگو یو م کنى یحاجت خود را ذکر م پس  

 

ٍد بَِحّقِ ٰهذَا الدُّعاِء ، َوبَِحّقِ َهِذِه اْْلَْسماِء الهتِى اَلیَعْلَُم تَفِْسيَرها َواَل یَعْلَُم باِطنَها غَيُْرَك ، َصلِّ  اللُّٰهمه   عَلٰى ُمَحمه

 ُ ٍد َوافْعَْل بِى ما أَنَْت أَْهلُهُ َواَل تَفْعَْل بِى ما أَنَا أَْهلُهُ ، َواْغِفْر ِلى ِمْن ذُن َر ، َوآِل ُمَحمه َم ِمنْها َوما تَأَخه وبِى ما تَقَده

ْع َعلَىه ِمْن َحالِل ِرْزقَِك ، َواْكِفنِى َمُؤونَةَ إِنْساِن َسْوٍء ، َوجاِر َسْوٍء ، َوقَِریِن َسْوٍء ، َوسُلْطانِ  َسْوٍء ،  َوَوّسِ

.لَِمينَ الْعا به إِنهَك َعلٰى ما تَشاُء قَِدیٌر ، َوبِكُّلِ َشْىٍء َعلِيٌم ، آِميَن رَ   
 

بر محّمد و  داند، ینم یها را جز تو کس و باطن آن ریکه تفس ییها نام نیدعا و به حق ا نی! به حق اایخدا

توست، نه آنچه را من سزاوارم و از گناهانم آنچه  ستهیخاندان محّمد درود فرست و با من چنان کن که شا

و مرا از رنج انسان بد و  لتحل یاز روزو بر من وسعت بخش  امرزیب دیرا گذشته و آنچه را خواهد آ

 ،ییدانا زیچ و به همه ییتوانا یکن، همانا تو بر هرچه بخواه تیبد و پادشاه بد کفا نینش بد و هم هیهمسا

.انیپروردگار جهان یرا اجابت کن ا میدعا  

آمده: هر  ،«ییتوانا زیتو بر هر چ ؛رٌ یقَدِ  ءٍ یْ َو أَنَْت َعلَى کُّلِ شَ»ها پس از  نسخه ی: که در بعضدیگو مؤلف

 حاجت که دارى ذکر کن و بگو:

  

ُ  ایَ  ْکراِم ،  ایَ السهَماَواِت َواْْلَْرِض ،  عَ یبَدِ  ایَ َمنهاُن ،  ایَ َحنهاُن  ایَ َّللاّٰ اِحمِ  َحمَ أَرْ  ایَ ذَا الَْجالِل َواِْلِ ُّٰهمه بَِحّقِ  نَ يالره ، الل

.ٰهذَا الدُّعاِء..  
و شکوه،  بتیاى دارنده ه ن،یها و زم آسمان ی دآورندهیاى پد شگر،یمهربان، اى بخشا اریاى خدا، اى بس

.تا آخر آنچه گذشتدعا...  نی! به حق اایمهربانان، خدا نیتر اى مهربان  

 

:دعا را بخواند نیابن باقى نقل کرده که بعد از دعاى سمات ا دیّس« مصباح»عّلمه مللسى از کتاب  و  

 

ظاِهَرها َغيُْرَك ،  بَِحّقِ ٰهذَا الدُّعاِء ، َوبَِحّقِ َهِذِه اْْلَْسماِء الهتِى اَلیَعْلَُم تَفِْسيَرها َواَل تَأِْویلَها َواَل باِطنَها َواَل  اللُّٰهمه 

ٍد ، َوأَْن تَْرُزقَنِى َخيَْر الدُّنْيا َواْْلِخَرةِ  ٍد َوآِل ُمَحمه َى عَلٰى ُمَحمه .أَْن تَُصلِّ  

 
جز تو  یو نه باطن و ظاهرش را کس لشیو تأو ریکه نه تفس ییها نام نیدعا و به حق ا نیحق ا ! بهایخدا

 ام یو آخرت را روز ایدن ریو خ یاز تو خواستارم که بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست داند، ینم

.یگردان  

 

:دیحاجات خود را بخواهد و بگو پس  
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.بِى ما أَنَْت أَْهلُهُ ، َواَل تَفْعَْل بِى ما أَنَا أَهْلُهُ ، َوانْتَِقْم لِى ِمْن فاُلِن بِْن فاُلنٍ  َوافْعَلْ   
.ریتو است انلام ده نه آنچه سزاوار من است و انتقام مرا از فلن فرزند فلن بگ ستهیمن آنچه شا با  

 

د؛ینام دشمن را بگو و  

:دیبگو سپس  

َر ،َو لِواِلَدىه َو لَِجِميعِ الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت ، َوَوسِّ  َواْغِفرْ  َم ِمنْها َوَما تَأَخه ْع َعلَىه ِمْن ِلى ِمْن ذُ نُوبِى َما تَقَده

یَْوِم َسْوٍء ، ، وَ  ْوءٍ َحالِل ِرْزقَِك ، َواْكِفنِى َمُؤونَةَ إِنْساِن سَْوٍء ، َوجاِر َسْوٍء ، َوسُلْطاِن سَْوٍء ، َوقَِریِن سَ 

ْن یََِْغى َعلَىه ، َویُِریدُ بِى َوبِأَهِْلى َوأَْوالِدى َو إِ  ْن یَِكيدُنِى ، َوِممه ْخوانِى َوِجيرانِى َوساَعِة َسْوٍء ، َوانْتَِقْم ِلى ِممه

.بِكُّلِ َشْىٍء َعلِيٌم ، آِميَن َربه الْعالَِمينَ ، وَ  یرٌ َوقَراباتِى ِمَن الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت ظُلْماً ، إِنهَك َعلٰى ما تََشاُء قَدِ   

 
را مشمول  مانیو پدر و مادرم و همه مردان و زنان باا امرزیرا آنچه بوده و آنچه خواهد بود ب گناهانم

بد و  هیکن و مرا از شر انسان بد و همسا تیحللت وسعت عنا یآمرزشت قرار داده و بر من از روز

و بر من ستم  ورزد یله میکه بر من ح یفرما و از کس تیبد و روز بد و ساعت بد کفا نینش پادشاه بد و هم

 گانمیام و فرزندانم و برادرانم و همسا که بخواهد بر من و خانواده از آن ریو هم انتقام بگ ریانتقام بگ کند یم

 ،ییدانا زیو به هر چ ییاناتو یستم روا کند، همانا تو بر آنچه بخواه مانیاز مردان و زنان باا کانمیو نزد

.انیجهان رپروردگا یرا اجابت کن ا میدعا  

 

دیبگو بعد  

ْل َعلٰى فُقَراِء الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت بِالِْغنٰى َوالثهْرَوِة ، َوَعلٰى َمْرَضى الْ  اللُّٰهمه  ُمْؤِمنِيَن بَِحّقِ ٰهذَا الدُّعاِء تَفَضه

ِِ َوالْ  ِة ، َوعَلٰى أَْحياِء الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت بِاللُّْط حه فاِء َوالّصِ ، َوَعلٰى أَْمواِت الُْمْؤِمنِيَن  َكراَمةِ َوالُْمْؤِمناِت بِالّشِ

ّدِ إِلٰى أَْوطانِِهمْ  ْحَمِة ، َوعَلٰى ُمسافِِرى الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت بِالره  سالِميَن غانِِميَن ، َوالُْمْؤِمناِت بِالَْمغِْفَرِة َوالره

ُ عَلٰى َسيِّدنا  اِحِميَن ، َوَصلهى َّللاّٰ اِهِریَن َوَسلهَم تَْسِليماً بَِرْحَمتَِك یَا أَْرَحَم الره ِيِّيَن َوِعتَْرتِِه الطه ٍد خاتَِم النَه ُمَحمه

.َكثِيراً   

 
 مارانیو ثروت عطا فرما و بر ب یتوانگر مان،یاز مردان و زنان با ا دستانیدعا بر ته نی! به حق اایخدا

با لطف و  اتیح دیو مؤمنات در ق نیببخش و بر مؤمن یو تندرست یاز مردان و زنان بهبود مانیاهل ا

سفر کرده با  مؤمناتو  نیرفته با آمرزش و رحمت و بر مؤمن ایو مؤمنات از دن نیکرامت و بر مؤمن

 نیتر مهربان یفرما، به رحمتت ا تیعنا یمند در لباس سلمت و بهره شیخو یها برگشت به وطن

خدا بر  اریو بر خاندان پاکش و هم سلم بس برانامیپ بخش انیمهربانان و درود خدا بر سرور ما، محّمد پا

.شانیا  

 

:ییسمات مستحب است بگو یفرموده است: پس از دعا یفهد حلّ  ابن  

هْدبِيِر إِنِّى أَْسأَلَُك بُِحْرَمِة ٰهذَا الدُّعاِء ، َوبِما فاَت ِمنْهُ ِمَن اْْلَْسماِء ، َوبِما یَْشتَِمُل َعلَيِْه ِمَن التهفْسِ  اللُّٰهمه  يِر َوالت
.بخواهد ا. و به جاى )کذا و کذا( حاجت خود رالهِذى اَلیُِحيطُ بِِه إاِّل أَنَْت ، أَْن تَفْعََل بِى َكذا َوكذا  

 

و به آنچه در بردار  امدهیکه در آن ن تیها دعا و به آنچه از نام نیبه احترام ا کنم ی! از تو درخواست مایخدا

.یو چنان کن نیبر آن احاطه ندارد که با من چن یکه جز تو کس یریو تدب ریاز تفس  
 

منبع: مفاتیح اللنان، ترجمه انصاریان   
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