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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سایت اینترنتی گلزارنور
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  عشرات یقرائت دعا ،برکات و بهترين زمانفضائل
 

 اتیآمده و در روا عهیش  یها کتاب شتریاست که در ب یمعتبر یها عشرات از دعا یدعا
.)ع( آموخته است نی)ع( به امام حس یامام عل امیرالمؤمنیندعا را نیکه ابیان شده   

ما  ذکر نموده کهویافته معتبر اریبس یاز دعاها را دعا نیا الجنان حیدر مفاتشیخ عباس قمی 
نقل کرده است. یطوس خیبه نقل از ش و آن را شود یم دهیآن تفاوت د یها نسخه نیب  

خواندن آن بعد از عصر  یوقت برا نیآن در هر صبح و شام مستحب است و بهتر خواندن
.جمعه است  

 
 مضامين دعای عشرات

خدا، نبوت  تیمانند اقرار به وحدان یو اعتقاد یاخالق نیعشرات دربردارنده مضام یدعا
حمد، اقرار  ه،یبا تنزشریف  یدعا این.)ع( است یرسول اکرم )ص( و امامت حضرت عل

 یها خداوند به عبارت هی. با تنزشود یخدا و ذکر حوقله شروع م یو بزرگ تیبه وحدان
 یو حمد و سپاس نثار خداوند فرستد یدرود م ی. سپس بر رسوالن الهابدی یمختلف ادامه م

. شود یم هیخداوند تنز گریاست و بار د انیکه پروردگار جهان کند یم  
)ص( و خاندان او  امبریو بر پ شود یم ادیخداوند  تیبرکت و عاف ر،یدر فراز بعد نعمت، خ

را بر من،  یو برکات و سالمت رینعمت و خ»تا  کند یدرود فرستاده و از خدا درخواست م
  و فضل یو سالمت یشکرگزار »تا خواهد یو از خداوند م« با نجات از آتش دوزخ تمام کن

در ادامه، خداوند را با  «.فرما ام  یکه زنده هستم روز یتا زمان موارهو کرامت خود را ه
و تو را  ا،یدر یها وزن آب زانیو تو را سپاس به م» :مثل دیگو یشکر م یعبارات مختلف

است، و تو را سپاس  نیزم یدرختان، و تو را سپاس به عدد آنچه رو  سپاس به شماره برگ
تو را  ودد آنچه دانشت آن را فراگرفته، به تعداد آنچه کتابت برشمرده و تو را سپاس به ع

 انیو در پا« و درندگان. انیو چهارپا  و حشرات و پرندگان انیو پر انیسپاس به شماره آدم
زنده بودن و  ت،ی  جمالت داللت بر وحدان نیگفته شود که ا دیآمده است که ده بار با یجمالت

.قدرت خداوند دارد  

http://golzarenoor.ir/
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 فضائل دعای عشرات

 گرانیو به د مینگه داشته ا یاست که آن را مخف ییها صادق )ع( فرمودند: نزد ما حرز امام
 ی. بر پدرم شهادت که او از پدرش و از جدش مرا آگاه ساخته که حضرت علمیآموز  ینم

هزار هزار فرشته به  یعشرات را بخوان یاگر هر بامداد و شامگاهان دعا»)ع(فرمودند: 
 سندهیهزار هزار نو یرویکه هر فرشته از نظر سرعت در نوشتن ن دآن کار وا داشته ان

خواهند شد به هر فرشته  ندهیطلب آمرزشت نما یو هزار هزار فرشته برا دیخواهند بخش
.دیدر سرعت گفتار خواهند بخش ندهیهزار هزار گو یروین یا آمرزش کننده  

دارالسالم  هیکاخ آن همساکه  سازند یتو هزار منزل در صد کاخ م یدر دارالسالم برا و
و در  سازند یبهشت م یگیتو در بهشت هزار منزل در صد کاخ در همسا یباشد و برا
.همراه تو خواهدبود یا و در قبرت نوشته سازند یهزار هزار شهر م دیبهشت جاو  

و  میو ترس و لغزش از صراط مستق یوزار هیتو از گر یبرا یزیمنم چ نی: ادیگو یم 
در ان روز بدست  یو انچه دوست دار یآنچه بخواه هر ،عذاب جهنم وجود نخواهد داشت

که خواسته تو برآورده شود وهر چه و هر کجا  نیمگر ا شود یتو تمام نم روز ،یاور یم
 یدستیبود و هرگز به ته یخوشبخت خواه تیو سراسر زندگ یریم یباشد. به جز شهادت نم

.شد یال نخواهمبت یشانیو پر یوانگیو د  
و هزار هزار  سندینو یهر نفس هزار هزار حسنه م ینیتو در هر روز به اندازه سنگ یبرا
تو آمرزش  یبرا نیو آسمان و زم برند یو هزار هزار رتبه را باال م کنند یرا محو م یبد
 یهر حاجت یهر شخص یوبرا یستیکه در برابر خدا وند عزوجل با نیتا ا خواهند یم

جهان و اخرت ادا  یزندگ انیتا پا گرانیخود و د یبرا یتادا شود و هر حاج یبخواه
.شود یم  
. 145مهج الدعوات، ص منبع:    

 
 متن دعای عشرات

 
ِحيمِ  بِْسمِ  ْحمِن الره ِ الره َّللاه  

ةَ إَِله بِاّلِلهِ   ُ أَْكبَُر ، َوََل َحْوَل َوََل قُوه ُ َوَّللاه ِ َوََل إِٰلهَ إَِله َّللاه ِ َواْلَحْمُد ّلِِله ِ اْللَِييِم ، ُسْبحاَن َّللاه  اْللَِي ِه
ِ آناَء اليهْيِل َوأَْطراَف النههاِر ، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ  ُسْبحاَن َّللاه ِ باْللَِش ِه ِ َواْْلصاِل ، ُسْبحاَن َّللاه بِالْغُُدوه

ْبكاِر   َواْْلِ

ه است خدا و ستا ،است شگىیاش هم و مهربانى ارینام خدا که رحمتش بس به جز خدا  یخاص خداست و معبود شیمنز 
ه یواال یجز به مدد خدا ستین ییرویبرتر و جنبش و ن یو او از هر وصف ستین است خدا شب هنگام  بزرگ، پاک و منز 

ه است خدا صبحگاهان و به گاه عص ه است خدا در شامگاه و بامداد ر،و به گاه روز، پاک و منز  پاک و منز   

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحوَن ، َولَهُ اْلَحْمُد فِى السهماواِت َواْْلَْرِض َوَعِشيهاً َوِحيَن ﴿ ُسْبحاَن َّللاه
ِ ، َويُْحي ِِ اْْلَْرَض بَْلَد َمْوتِها َوَكذَِلَك  تُْيِهُروَن ، يُْخِرجُ  اْلَحىه ِمَن اْلَميهِِت َويُْخِرُج اْلَميهَِت ِمَن الَْح ِه
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ِ ﴾، ﴿َرُجونَ تُخْ  ِ َربه ا يَِصفُوَن ، َوَسالٌم َعيَى اْلُمْرَسِييَن َوالَْحْمُد ّلِِله ِة َعمه ِ الِْلزه ُسْبحاَن َربهَِك َربه
﴾اْللالَِمينَ   

« ه است خدا آنگاه پاک و شب  نیها و زم اوست در آسمان یبرا شیستا د،ییکه به صبح برآ یو گاه دییکه به شب درآ و منز 
 نیو به زم سازد یو مرده را از زنده خارج م آورد یم رونیهم او که زنده را از مرده ب د،یکن یکه ظهر م یهنگام و گاه

ه است پروردگارت » ،«دیشو یآورده م رونیشما هم از قبرها ب گونه نیو به هم بخشد یم یپس از مرگش زندگ منز 
ت، از آنچه او را بدان وصف م «انیرا پروردگار جهان یو سالم بر رسوالن و سپاس خدا کنند یپروردگار عز   

ِة َوالَْجبَُروِت ، ُسْبحاَن ِذى الِْكبْ ، ِذى الُْمْيِك َواْلَميَُكوتِ  ُسْبحانَ  ِرياِء َوالْلََيَمِة ُسْبحاَن ِذى الِْلزه
ِ الهِذي ََليَُموُت ، ُسْبحاَن َّللاهِ  ِ اْلَمِيِك اْلَح ِه ِ الُمَهْيِمِن اْلُمبِيِن القُدُّوِس ، ُسْبحاَن َّللاه  اْلَمِيِك اْلَحقه

ِ اْلقُدُّوِس ، ُسْبحاَن اْلقائِِم الدهائِِم ، ُسْبحاَن الدهائِِم اْلقائِِم  ِيكِ اْلمَ  اْلَح ِه  

ه ه است دارنده بزرگ ییست صاحب فرمانرواا منز  ت و اقتدار، منز  ه است صاحب عز  و عظمت،  یمنش و ملکوت، منز 
ه است خدا ،یپاک تینها یدارا دار، طرهیبر حق س یهمان فرمانروا ه  رد،یم یکه هرگز نم یا زنده یفرمانروا یمنز  منز 

ه  ،یپاک تینها یزنده، دارا یفرمانروا یاست خدا ه است پا دار،یپا ی ندهیپا استمنز  ندهیپا داریمنز   

ِ اْْلَْعيٰى ،  ُسْبحانَ  ِ اْلقَيُّوِم ، ُسْبحاَن اْللَِي ِه َربهَِى اْللَِييِم ، ُسْبحاَن َربهَِى اْْلَْعيٰى ، ُسْبحاَن الَْح ِه
وحِ؛ ُسْبحاَن  الدهائِِم َغْيِر اْلغافِِل ، ُسْبحانَهُ َوتَلالٰى ، ُسبُّوٌح قُدُّوٌس َربُّنا َوَربُّ اْلَمالئَِكِة َوالرُّ

بِغَْيِر تَلِْييٍم ، ُسْبحاَن خاِلقِ َما يُرٰى َوَما ََليُرٰى ، ُسْبحاَن الهِذى يُْدِرُك اْْلَْبصاَر َوََل  اْللالِمِ ُسْبحاَن 
  تُْدِرُكهُ اْْلَْبصاُر ، َوُهَو اليهِطيُف اْلَخبِيرُ 

ه ه است آن زنده منز  ه است پروردگار برترم، منز  ه است آن بلند مرتبه نده،یبه خود پا ی است پروردگار بزرگم، منز   ی منز 
ه است او، بلندمرتبه است از هر زشت است، پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و  زهیپاک و پاک ب،یو ع یبرتر، منز 

ه است آن پا ه است آن آفر یآن دانا است همنز   غفلت، یب ی ندهیروح؛ منز  ه است  ها، یدنیو ناد ها یدنید نندهیناآموخته، منز  منز 
آگاه فیو اوست لط ابندیاو را درن ها دهیو د ابدیرا در ها دهیکه د آن  

ٍد َوآِلِه َوأَتِْمْم َعيَىه  اليهُهمه  إِنهِى أَْصبَْحُت ِمْنَك فِى نِْلَمٍة َوَخْيٍر َوبََرَكٍة َوعافِيٍَة ، فََصلهِ َعيٰى ُمَحمه
 راَمتَكَ نِْلَمتََك َوَخْيَرَك َوبََركَاتَِك َوعافِيَتََك بِنَجاٍة ِمَن النهاِر ، َواْرُزْقنِى ُشْكَرَك َوعافِيَتََك َوفَْضيََك َوكَ 
،ْيتُ أَبَداً ما أَْبقَيْتَنِى . اليههُمه بِنُوِرَك اْهتََديُْت ، َوبِفَْضِيَك اْستَغْنَْيُت ، َوبِنِْلَمتَِك أَْصبَْحُت َوأَْمسَ   

د و  یو برکت و سالمت ریصبح کردم که از جانب تو بودم در نعمت و خ یدر حال ا،یخدا کامل، پس درود فرست بر محم 
و فضل و  یو سالمت یرا بر من با نجات از آتش دوزخ تمام کن، شکرگذار یبرکات و سالمت و ریخاندانش و نعمت و خ

گشته و به  ازین یو به احسانت ب افتمی تی! به نورت هداایفرما، خدا ام یکه زنده هستم روز یکرامتت را همواره تا گاه
 نعمتت صبح و شام کردم

إِنهِى أُْشِهُدَك َوَكفٰى بَِك َشِهيداً ، َوأُْشِهُد َمالئَِكتََك َوأَْنبِياَءَك َوُرُسيََك ، َوَحَميَةَ َعْرِشَك ،  اليهُهمه 
ُ ََلإِٰلهَ إَِله أَْنَت ، َوْحَدَك ََلَشِريَك لَ  اَن َسماواتَِك َوأَْرِضَك َوَجِميَع َخْيِقَك ، بِأَنهَك أَْنَت َّللاه َك ، َوُسكه

ُ َعيَْيِه َو آِلِه َعْبُدَك َوَرُسولَُك ، َوأَنهَك َعيٰى ُكلهِ َشْىٍء قَِديٌر ، تُْحيِى َوتُِميُت ، َوأَنه مُ  داً َصيهى َّللاه َحمه
اَعةَ آتِيَ  َب ََلَريْ  ةٌ َوتُِميُت َوتُْحيِى ، َوأَْشَهُد أَنه اْلَجنهةَ َحقٌّ ، َوأَنه النهاَر َحقٌّ ، َوالنُُّشوَر َحقٌّ ، َوالسه

َ يَْبلَُث َمْن فِى اْلقُبُورِ   فِيها ، َوأَنه َّللاه

و رسوالن و حامالن عرش  امبرانیهمه فرشتگان و پ رمیگ یتو مرا بس است و گواه م یو گواه رمیگ ی! تو را گواه مایخدا
و  یکیشر یو ب گانهی ست،یجز تو ن یخدا، معبود ییهمانا تو نکهیرا بر ا تیها دهیو همه آفر نیها و زم و ساکنان آسمان
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د )درود خدا بر او و خاندانش(  نکهیا و  یکن یزنده م ،ییتوانا زیتو بر هر چ نکهیتو است و ا ی و فرستاده بندهمحم 
 امتیشدن مردگان حق است و ق ختهیکه بهشت و دوزخ و برانگ دهم یم یو گواه یساز یو زنده م یرانیم یو م یرانیم یم

ختیخدا مردگان را برخواهد انگ نکهیو ا ستین در آن یدیاست که ترد یآمدن  

ةُ  َوأَْشَهدُ  ةَ ِمْن ُوْلِدِه ُهُم اْْلَئِمه اْلُهداةُ أَنه َعِيىه ْبَن أَبِى طَالٍِب أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن َحقهاً َحقهاً ، َوأَنه اْْلَئِمه
يَن ، َوأَنهُهْم أَْوِلياُؤَك اْلُمْصَطفَوَن ، َوِحْزبُكَ  يَن َوََل اْلُمِضيهِ الهِ وَن ، اْلغاِلبُ  اْلَمْهِديُّوَن ، َغيُر الضه

،  َوِصْفَوتَُك َوِخيََرتَُك ِمْن َخْيِقَك ، َونَُجبَاُؤَك الهِذيَن اْنتََجبْتَُهْم ِلِدينَِك ، َواْختََصْصتَُهْم ِمْن َخْيِقكَ 
ةً َعيَى الْلالَِميَن ، َصيَواتَُك َعيَْيِهْم َوالسهالمُ  ِ َوَرْحمَ  َواْصَطفَْيتَُهْم َعيٰى ِعباِدَك ، َوَجلَْيتَُهْم ُحجه ةُ َّللاه

 َوبََركاتُهُ 

و  گر تیاز فرزندانش، امامان هدا انیشوایبر حق بر حق است و پ رمؤمنانیام طالب یبن اب یکه عل دهم یشهادت م و
 نیتو و بندگان خالص تو و بهتر روزیتو و حزب پ دهیبرگز اءیآنان اول نکهیکننده و ا نه گمراهند و نه گمراه اند، افتهی ره

بندگانت  انیو از م یدیبرگز نتید انیب یهستند که برا یشدگان دهیبرگز نیترمخلوقات تواند و به انیشدگان از م انتخاب
ت قرارداد انیو بر جهان یدیرا بر بندگانت برگز شانیو ا یخاص خود ساخت درود و سالم و رحمت و برکاتت بر  ،یحج 

 آنان باد

اْكتُْب ِلى ٰهِذِه الشههاَدةَ ِعْنَدَك َحتهٰى تُيَقهِنَنِيها يَْومَ اْلِقياَمِة َوأَْنَت َعنهِى راٍض ، إِنهَك َعيٰى ما  اليهُهمه 
لُهُ َوََل يَْنفَُد آِخُرهُ ، اليهُهمه لََك الَْحْمُد َحمْ  لََك  تََضعُ  داً تَشاُء قَِديٌر . اليهُهمه لََك اْلَحْمُد َحْمداً يَْصلَُد أَوه

  السهماُء َكنَفَْيها ، َوتَُسبهُِح لََك اْْلَْرُض َوَمْن َعيَْيها

از من خشنود  که یدرحال یکن یبر زبانم جار امتیمن ثبت کن تا آن را در روز ق یشهادت را نزد خود برا نیالها! ا بار
! ایخدا رد،ینگ انیش باال رود و انجامش پاکه آغاز ی! تو را سپاس، سپاسای. خداییتوانا یخواه یهمانا تو بر آنچه م ،یباش

کند حیو هرکه بر آن است تو را آنچنان تسب نیدوش کشد و زم برتو  یکه آسمان برا یتو را سپاس، سپاس  

ىه لََك اْلَحْمُد َحْمداً َسْرَمداً أَبَداً ََلاْنِقطاَع لَهُ َوََل نَفادَ َولََك يَْنبَِغى َو إِلَْيَك يَْنتَِهى ، فِىه َوَعيَ  اليهُهمه 
 َولََدىه َوَمِلى َوقَْبيِى َوبَْلِدى َوأَماِمى َوفَْوقِى َوتَْحتِى ، َو إِذا ِمتُّ َوبَِقيُت فَْرداً َوِحيداً ثُمه فَنِيُت؛

،َولََك اْلَحْمُد إِذا نُِشْرُت َوبُِلثُْت ، يَا َمْوَلىَ    

 انجامد،ینباشد و تنها سزاوار تو باشد و به تو ب شیبرا یانیکه گسست و پا یشگیهمواره و هم ی! تو را سپاس، سپاسایخدا
 میپا ریسرم و ز یو باال میرو شیاز من و پس از من و پ شیشود در دلم و بر تنم و نزد من و با من و پ انیکه نما یسپاس

سرور  یشوم، ا ختهیکه زنده و برانگ یشوم و تو را سپاس گاه یمانم سپس فان هاو تن گانهیو آنگاه که مرگم فرا رسد و 
 من

ْكُر بَِجِميعِ َمحاِمِدَك ُكيهِها َعيٰى َجِميعِ نَْلمائَِك ُكيهِها ، َحتهٰى يَنْ  اليهُهمه  تَِهَى اْلَحْمُد َولََك اْلَحْمُد َولََك الشُّ
َطٍة ، إِلٰى َما تُِحبُّ َربهنا َوتَْرضٰى . اليهُهمه لََك اْلَحْمُد َعيَٰى ُكلهِ أَْكيٍَة َوَشْربٍَة َوبَْطَشٍة َوقَْبَضٍة َوبَسْ 

،َوفِى ُكلهِ َمْوِضعِ َشْلَرةٍ    

 یکه آن را ا  انیپا یبلند و ب یسپاس ت،یها و بر همه نعمت ات دهیهمه صفات پسند یو سپاس برا شی! و تو را ستاایخدا
و هر  افتنیو هر دست  دنی! تو را سپاس بر هر خوردن و نوشایخدا ،یو از آن خشنود شو یدار دهیپروردگار ما، پسند

یدبست و گشودن و در برابر هر تار مو که به ما دا  
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لََك اْلَحْمُد َحْمداً خاِلداً َمَع ُخيُوِدَك ، َولََك اْلَحْمُد َحْمداً ََلُمْنتَهٰى لَهُ ُدوَن ِعْيِمَك ، َولََك اْلَحْمُد  اليهُهمه 
ْيِمَك َعيٰى حِ  َحْمداً ََلأََمَد لَهُ ُدوَن َمِشيهتَِك ، َولََك اْلَحْمُد َحْمداً ََل أَْجَر ِلقائِِيِه إَِله ِرضاَك ، َولََك اْلَحْمدُ 

 بَْلَد ِعْيِمَك؛ َولََك اْلَحْمُد َعيٰى َعْفِوَك بَْلَد قُْدَرتَِك 

آن را جز دانشت نداند و تو را سپاس  تیکه نها یو تو را سپاس، سپاس ات یندگیبه پا ندهیپا ی! تو را سپاس، سپاسایخدا
و تو را  ستین اش ندهیگو یبرا یتو مزد یکه جز خشنود ینخواهد و تو را سپاس، سپاس ت تیآن را جز مش انیکه پا یسپاس

یازآنکه بر عذاب توانا بود و تو را سپاس بر گذشتت، پس ؛یکه دانست پس از آن ات یسپاس بر بردبار  

اْلَحْمُد باِعَث اْلَحْمِد ، َولََك الَْحْمُد واِرَث اْلَحْمِد ، َولََك اْلَحْمُد بَِديَع اْلَحْمِد ، َولََك الَْحْمُد  َولَكَ 
،  َحْمدِ  الْ ُمْنتََهى اْلَحْمِد ، َولََك الَْحْمُد ُمْبتَِدَع اْلَحْمِد ، َولََك اْلَحْمُد ُمْشتَِرَى الَْحْمِد ، َولََك اْلَحْمُد َوِلىه 

َمْجِد ، َولََك اْلَحْمُد قَِديَم الَْحْمِد ، َولََك اْلَحْمُد َصاِدَق اْلَوْعِد ، َوفِىه اْللَْهِد ، َعِزيَز اْلُجْنِد ، قَائَِم الْ 
 يمَ َولََك اْلَحْمُد َرفِيَع الدهَرجاِت ، ُمِجيَب الدهَعواِت ، ُمْنِزَل اْْلياِت ِمْن فَْوِق َسْبعِ َسَماواٍت؛ َعيِ 

يهِئاِت الْ  َل السه بََركاِت ، ُمْخِرَج النُّوِر ِمَن اليُّيُماِت ، َوُمْخِرَج َمْن فِى اليُّيُماِت إِلَى النُّوِر ، ُمبَدهِ
  َحَسناٍت ، َوجاِعَل اْلَحَسناِت َدَرَجاتٍ 

و تو را سپاس  سپاس نندهیآفر یبرنده سپاس و تو را سپاس ا به ارث یسرچشمه سپاس و تو را سپاس ا یتو را سپاس ا و
صاحب سپاس و  یسپاس و تو را سپاس ا داریخر یسپاس و تو را سپاس ا دآورندهیپد یسپاس و تو را سپاس ا تینها یا

 داریمجد و عظمتت پا یسپاه توانا، ا یوفادار به عهد، ا یا ده،راست وع یسپاس و تو را سپاس ا نهیرید یتو را سپاس ا
برکات بزرگ،  یدارا یهفت آسمان؛ ا یاز باال اتیفرود آورنده آ یها، ا خواسته یپاسخگو یا ه،یبلند پا یو تو را سپاس ا

کننده گناهان به  دگرگون ینور، ا یبه سو ندیها یکیکه در تار آورنده آنان رونیب یو ا ها یکیدرآورنده نور از دل تار یا
حسنات در مراتب بهشت ی و باال برنده ها یکین  

لََك اْلَحْمُد َغافَِر الذهْنِب ، َوقَابَِل التهْوِب ، َشِديَد اْلِلقاِب ذَا الطهْوِل ، ََلإِٰلهَ إَِله أَنَْت إِلَْيَك  اليهُهمه 
فِى  الَْحْمدُ اْلَمِصيُر . اليهُهمه لََك الَْحْمُد فِى اليهْيِل إِذا يَْغشٰى ، َولََك اْلَحْمُد فِى النههاِر إِذا تََجيهٰى ، َولََك 

ْلَحصٰى اْْلِخَرِة َواْْلُولٰى ، َولََك اْلَحْمُد َعَدَد ُكلهِ نَْجٍم َوَميٍَك فِى السهَماِء ، َولََك الَْحْمُد َعَدَد الثهَرٰى َوا
ِ السهماِء ، َولََك الَْحْمُد َعَدَد ما فِى َجْوِف اْْلَْرِض   َوالنهَوٰى ، َولََك اْلَحْمُد َعَدَد ما فِى َجوه

، یب یصاحب عطا یعذابت سخت و ا یتوبه و ا یرایپذ یآمرزنده گناه و ا یرا سپاس ا ! توخدا . ستیجز تو ن یمعبود حد 
و تو را سپاس در روز آنگاه که  پوشاند یکه روز را م یتو است. خدا! تو را سپاس در شب گاه یبازگشت همه به سو

و تو را  یها و همه فرشتگان آسمان به تعداد همه ستارهسپاس  او تو ر ایو تو را سپاس در آخرت و دن گردد یآشکار م
آسمان است و تو را سپاس به عدد آنچه  انیها و تو را سپاس به عدد آنچه در م و دانه گیسپاس به شماره ذرات خاک و ر

است نیدر درون زم  

اْلَحْمُد َعَدَد أَْوزاِن ِمياِه الْبِحاِر ، َولََك اْلَحْمُد َعَدَد أَْوراِق اْْلَْشجاِر ، َولََك اْلَحْمُد َعَدَد ما  َولَكَ 
َعيٰى َوْجِه اْْلَْرِض ، َولََك الَْحْمُد َعَدَد َما أَْحصٰى ِكتابَُك ، َولََك الَْحْمُد َعَدَد ما أَحاَط بِِه ِعْيُمَك ، 

باعِ ، َحْمداً َكثِيراً َطيهِباً ُمباَركاً  دُ ْلَحمْ َولََك ا ْيِر َواْلبَهائِِم َوالسهِ ْنِس َواْلِجنهِ ، َواْلَهوامهِ َوالطه َعَدَد اْْلِ
 فِيِه َكما تُِحبُّ َربهنا َوتَْرضٰى ، َوَكما يَْنبَِغى ِلَكَرِم َوْجِهَك َوِعزهِ َجالِلكَ 

 نیزم یرا سپاس به شماره برگ درختان و تو را سپاس به عدد آنچه رو و تو ایدر یها وزن آب زانیتو را سپاس به م و
است و تو را سپاس به تعداد آنچه کتابت برشمرده و تو را سپاس به عدد آنچه دانشت آن را فراگرفته و تو را سپاس به 

پاک که در آن برکت باشد  یفراوان و سپاس یو درندگان، سپاس انیرپاو حشرات و پرندگان و چها انیو پر انیشماره آدم
جالل توست یذات و بزرگ یکه سزاوار بزرگوار چنان و آن یپروردگار ما و خشنود گرد یا ،یریکه پذ چنان آن  
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:ىیگو یمده مرتبه  پس  

ُ َوْحَدهُ ََلَشِريَك لَهُ ، لَهُ اْلُمْيُك َولَهُ اْلَحْمُد ، َوُهَو اليهِطيُف الَْخبِيرُ  ََلإِٰلهَ  .إَِله َّللاه  

.و آگاه فیتنها از آن اوست و اوست، لط شیو ستا ییاست، فرمانروا کیشر یو ب گانهی ست،یجز خدا ن یمعبود  

:ییگو یمده مرتبه  زین و  

ُ َوْحَدهُ ََلَشِريَك لَهُ ، لَهُ اْلُمْيُك َولَهُ اْلَحْمُد ، يُْحيِى َويُِميُت ، َويُِميُت َويُْحيِى َوُهَو َح ٌِّ  ََلإِٰلهَ   إَِله َّللاه
.ََليَُموُت ، بِيَِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعيٰى ُكلهِ َشْىٍء قَِديرٌ   

و  راندیم یم راند،یم یو م کند یاز آن اوست، زنده م شیو ستا ییاست، فرمانروا کیشر یو ب گانهی ست،یجز خدا ن یمعبود
.تواناست یزیبه دست اوست و او بر هر چ یکین رد،یم یاست که هرگز نم یا و او خود زنده کند یزنده م  

:ییگو یمده مرتبه   

َ الهِذى ََلإِٰلهَ إَِله ُهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم َوأَتُوُب إِلَْيِه.  أَْستَْغِفرُ  َّللاه  

.گردم یاو باز م یاست و تنها به سو ندهیزنده و به خود پا ست،یجز او ن یکه معبود ییاز خدا میجو یم آمرزش  

 اي»مرتبه:  دهو « َرْحمانُ  ايَرْحماُن  اي»مرتبه:  دهو « َّللَاه ُ ايَّللَاه ُ  ايَّللَاه ُ  اي»مرتبه:  دهو 
ذَا اْلَجالِل َو  اي»مرتبه: ده و « َو اْْلَْرِض  ماواتِ السه  عَ يبَد اي»مرتبه:  دهو  «مُ يَرح اي مُ يَرح

ْكَراِم   اي»مرتبه: ده  و «ومُ يُّ قَ  اي یُّ حَ  اي»مرتبه:  ده و« َمنهانُ  ايَحنهاُن  اي»مرتبه:  ده و« اْْلِ
ه أَْنتَ  اي»مرتبه:  دهو « َل اِلهَ اَِله أَْنتَ  یُّ حَ  ْحمِن  مِ بِسْ »مرتبه:  دهو « َّللَاه ُ َل إِلهَ إَِل َّللاه ِ الره

ح دٍ  یاَليهُهمه َصلهِ َعي»مرتبه:  ده و «مِ يالره ٍد َو آِل ُمَحمه ما  یاَليهُهمه اْفلَْل ب»مرتبه:  دهو « ُمَحمه
(.قُْل ُهَو َّللاه ُ أََحد )توحيد مرتبه سوره دهو  «نَ يآم نَ يآم»مرتبه:  ده و« أَْنَت أَْهيُهُ   

:ییگو یم پس  

اْصنَْع بِى ما أَنَْت أَْهيُهُ ، َوََل تَْصنَْع بِى ما أَنَا أَْهيُهُ ، فَإِنهَك أَْهُل التهْقوٰى َوأَْهُل اْلَمْغِفَرِة   اليهُهمه 
اِحِمينَ  .َوأَنَا أَْهُل الذُّنُوِب َواْلَخطايا ، فَاْرَحْمنِى يَا َمْوَلَى َوأَْنَت أَْرَحُم الره  

و من درخور  یپروا و آمرزش ستهیکه سزاوار من است چه همانا تو شا تو است، نه آن ستهی! با من آن کن که شاایخدا
.یمهربانان نیتر من که تو مهربان یموال یپس به من رحم کن، ا م،یگناهان و خطاها  

:مرتبه ده و  

ِ الهِذي لْم يَتهِخْذ َولَ  ََلَحْولَ  ِ الهِذي ََليَُموُت ، َواْلَحْمُد ّلِِله ِ ، تََوكهْيُت َعيَى اْلَح ِه ةَ إَِله بِاّلِله داً ، َوََل قُوه
.َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِى اْلُمْيِك ، َولَْم يَُكْن لَهُ َو ِل ٌِّ ِمَن الذُّلهِ َوَكبهِْرهُ تَْكبِيراً   

 یرا که فرزند یخدا شیو ستا ردیم یکه نم یا ندهیخدا، توکل نمودم بر زنده پا یجز برآمده از سو ستین ییرویو ن جنبش
.بزرگش شمار اندازه ینداشته است و ب یسرپرست یو ناتوان ینبوده و از خوار شیبرا یکیشر یینگرفته و در فرمانروا  
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