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ریستشی یعاد  
 

از امیر المؤمنین علیه الّسالم نقل کرده: حضرت رسول صلى ّللّا علیه و آله این « مهج الدعوات»سیّد ابن طاووس در کتاب 

هر حال و براى هر سختى و آسانى بخوانم و نیز آن را به جانشین خود تعلیم  و امر فرمود آن را دردعا را به من تعلیم داد 

دهم و خواندن این دعا را ترک نگویم تا حق تعالى را مالقات کنم و نیز فرمود: یا على این دعا را هر صبح و هر شام 

.بخوان زیرا که گنجى از گنجهاى عرش الهى است  

ّللّا علیه و آله التماس کرد که آن حضرت فضیلت این دعا را بیان نماید،  ابّى بن کعب، به پیشگاه حضرت رسول صلى

.مراجعه نماید« مهج الدعوات»حضرت اندکى از ثواب بسیار آن را بیان فرمود، هر که می خواهد به کتاب   

را  ریستشی یدعادختران جوان، ختم  یبخت گشائ یکه برا دهیهم نقل گرد )ره(یهللا شوشتر تیآ یعارف نام علما ازجملهاز

.نموده اند هیبخواند( توص و توجه به معانی یبه مدت چهل روز )هر روز پس از نماز صبح با حضور قلب  

:متن دعا این است  

 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم ّللاه
 به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى اش همیشگى است

 

ِ الهِذي ال إِلَهَ إاِّل  ُهَو اْلَمِلُك اْلَحقُّ اْلُمبِیُن، اْلُمدَبُِّر باِل َوِزیٍر، َو ال اْلَحْمدُ ّلِِله

ُل َغْیُر َمْوُصوٍف ]َمْصُروٍف [ ، َو اْلبَاقِي  َخْلٍق ِمْن ِعبَاِدِه یَْستَِشیُر، اْْلَوه

بُوبِیهِة، نُوُر السهَماَواِت َو اْْلََرِضیَن ]اْْلَ  ْرِض [ بَْعدَ فَنَاِء اْلَخْلِق، اْلعَِظیُم الرُّ

َو فَاِطُرُهَما َو ُمْبتَِدُعُهَما، بِغَْیِر َعَمٍد َخلَقَُهَما، َو فَتَقَُهَما فَتْقاً، فَقَاَمِت 

ِت اْْلََرُضوَن بِأَْوتَاِدَها فَْوَق اْلَماِء، ثُمه  السهَماَواُت َطائِعَاٍت بِأَْمِرِه، َو اْستَقَره

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى، لَهُ َما فِي َعال َربُّنَا فِي السهَماَواِت اْلعُلَى، الره 

،السهَماَواِت َو َما فِي اْْلَْرِض َو َما بَْینَُهَما َو َما تَْحَت الثهَرى  

 
ستایش خدا را که معبودی جز او نیست، آن فرمانروای بر حق آشکار، تدبیرگر هستی، بی آنکه او را وزیری باشد، و یا با 

مشورت نماید، آغازی است که در وصف نگنجد، و پابرجاست پس از فنای آفریدگان، پروردگاری اش آفریده ای از بندگانش 

بس بزرگ است، روشنایی آسمانها و زمینها و آفریننده و پدیدآورنده آن دو است، آسمان و زمین را بی ستون آفرید، و از هم 

زمینها با کوه هایشان بر فراز آب جا گرفت، سپس بلندی  گشودشان گشودنی چشمگیر، پس آسمانها به فرمان او بر پا شدند، و

گرفت پروردگار ما در آسمانهای بلند، خدا بخشاینده بر فرمانروایی هستی چیره گشت، تنها از آن اوست آنچه در آسمانها و 

 زمین است و هر آنچه بین آن دو و آنچه زیر خاک است،

 
ُ ال ََ ِلَما َرفَْعَت، َو ال فَأَنَا أَْشَهدُ بِأَنهَك أَْنَت ّللاه ََ ِلَما َوَضْعَت، َو ال َواِض  َرافِ

ََ ِلَما أَْعَطْیَت، َو ال  ُمِعزه ِلَمْن أَْذلَْلَت، َو ال ُمِذله ِلَمْن أَْعَزْزَت، َو ال َمانِ

http://golzarenoor.ir/


2 

 

ُ ال إِلَهَ إاِّل أَْنَت، ُكْنَت إِْذ لَْم تَُكْن َسَما ٌء َمْبنِیهةٌ، َو ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َو أَْنَت ّللاه

ال أَْرٌض َمْدِحیهةٌ، َو ال َشْمٌس ُمِضیئَةٌ، َو ال لَْیٌل ُمْظِلٌم، َو ال نََهاٌر ُمِضي ٌء، 

، َو ال َجبٌَل َراٍس، َو ال نَْجٌم َساٍر، َو ال قََمٌر ُمنِیٌر، َو ال ِریٌح  يٌّ َو ال بَْحٌر لُّجِ

، َو ال َسَحاٌب یَْسُكُب، َو ال بَْرٌق  ، َو ال َرْعدٌ یَُسبُِّح، َو ال ُروٌح تَُهبُّ َُ یَْلَم

تَتَنَفهُس ]تَنَفهَس[ ، َو ال َطائٌِر یَِطیُر، َو ال نَاٌر تَتََوقهدُ، َو ال َماٌء یَطهِردُ، ُكْنَت 

ْنَت ُكله َشْي ٍء، َو قَدَْرَت َعلَى ُكّلِ َشْي ٍء، َو اْبتَدَْعَت  قَْبَل ُكّلِ َشْي ٍء، َو َكوه

ْي ٍء، َو أَْغنَْیَت َو أَْفقَْرَت، َو أََمته َو أَْحیَْیَت، َو أَْضَحْكَت َو أَْبَكْیَت ،ُكله شَ   

 
پس من شهادت می دهم که تنها تویی خدا، باالبرنده ای برای آنچه بر زمین نشاندی نیست، و نه زمین زننده ای برای آنچه 

وارکننده ای نیست آن را که تو عزیز نمودی، و بازدارنده ای باال بردی، و نه عّزت بخشی آن را که تو خوارش کردی، و خ

برای آنچه عطا کردی نیست، و نه عطا کننده ای برای آنچه دریغ کردی، و تویی خدا، معبودی جز تو نیست، تو بودی آنگاه 

زی فروزان، و نه که نه آسمانی بنا شده بود، و نه زمینی گسترانیده، و نه خورشیدی تابان، و نه شبی تاریک، و نه رو

دریایی خروشان، و نه کوهی استوار، و نه ستاره ای روان، و نه ماهی تابنده، و نه بادی وزان، و نه ابری پرباران، و نه 

برقی درخشان، و نه صاعقه ای تسبیح گویان، و نه روحی دم زنان، و نه پرنده ای پرآن، و نه آتشی فروزان، و نه آبی روان 

هر چیز بودی، و همه چیز را پدید آوردی، و بر هر چیز توانا بودی، و همه چیز را نو آفریدی، و  بوده باشند، پیش از

 توانگر نمودی، و ناتوان ساختی، و میراندی، و زنده نمودی، و خنداندی، و گریاندی،

 

ُ الهِذي ال إِلَهَ إاِّل  ُ َو تَعَالَْیَت، أَْنَت ّللاه َو َعلَى اْلعَْرِش اْستََوْیَت، فَتَبَاَرْكَت یَا ّللاه

أَْنَت اْلَخاّلُق اْلُمِعیُن ]اْلعَِلیُم [ ، أَْمُرَك َغاِلٌب، َو ِعْلُمَك نَافِذٌ، َو َكْیدَُك 

، َو ُحْكُمَك َعْدٌل، َو َكالُمَك ُهدًى، َو َغِریٌب، َو َوْعدَُك َصاِدٌق، َو قَْولَُك َحقٌّ 

َو َرْحَمتَُك َواِسعَةٌ، َو َعْفُوَك َعِظیٌم، َو فَْضلَُك َكثِیٌر، َو َوْحیَُك نُوٌر، 

َعَطاُؤَك َجِزیٌل، َو َحْبلَُك َمتِیٌن، َو إِْمَكانَُك َعتِیدٌ، َو َجاُرَك َعِزیٌز، َو بَأُْسَك 

َُ ُكّلِ َشْكَوى،َشِدیدٌ، َو َمْكُرَك َمِكیدٌ،  أَْنَت یَا َرّبِ َمْوِض  

 
و بر فرمانروایی هستی چیره گشتی، پس خجسته بودی، ای خدا، و بلندی گرفتی، تویی خدایی که معبودی جز تو نیست، 

آفریننده یاری رسانی که فرمانت چیره و علمت نافذ، و نیرنگت شگفت، و وعده ات راست، و گفته ات حق، و داوری ات 

ه و سخنت هدایتگر، و پیامت نور، و رحمتت فراگیر، و گذشتت بزرگ، و بخششت بسیار، و عطایت فراوان، و دادگران

ریسمانت استوار، و یاری ات فراهم، و پناهنده ات عّزتمند، و عذابت سخت، و نیرنگت زیرکانه است، توای پروردگار من، 

 آستانت جایگاه هر شکایتی است،

 

ُج ُكّلِ ]َو[ َحاِضُر ُكّلِ َمَلٍ  ، َو َشاِهدُ ُكّلِ نَْجَوى، ُمْنتََهى ُكّلِ َحاَجٍة، ُمفَّرِ

ُحْزٍن ]َحِزیٍن [ ، ِغنَى ُكّلِ ِمْسِكیٍن، ِحْصُن ُكّلِ َهاِرٍب، أََماُن ُكّلِ َخائٍِف، 

 ُ اِلِحیَن، ذَِلَك ّللاه اِء، ُمِعیُن الصه ُج اْلغَمه عَفَاِء، َكْنُز اْلفُقََراِء، ُمفَّرِ  َربُّنَا ِحْرُز الضُّ
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ال إِلَهَ إاِّل ُهَو، تَْكِفي ِمْن ِعبَاِدَك َمْن تََوكهَل َعلَْیَك، َو أَْنَت َجاُر َمْن الذَ بَِك َو 

َع إِلَْیَك، ِعْصَمةُ َمِن اْعتََصَم بَِك، نَاِصُر َمِن اْنتََصَر بَِك، تَْغِفُر  تََضره

بَِرةِ، َعِظیُم اْلعَُظَماِء،الذُّنُوَب ِلَمِن اْستَْغفََرَك، َجبهاُر اْلَجبَا  

 
و خود حاضر در هر جماعتی، و گواه هر گفتگوی نهانی، نهایت هر حاجتی، شادی بخش هر اندوهگین، توانگری هر بر 

خاک نشسته ای، دژ استوار هر گریزانی، امان هر هراسانی، نگاهدار ناتوانی، گنجینه تهیدستانی، غم زدای غم زدگانی، 

، آن است خدا، پروردگار ما، معبودی جز او نیست، کفایت می کنی از بندگانت آن را که بر تو توکل کند، پشتیبان شایستگانی

و تویی پناه آن که به تو پناه آورد و به درگاهت زاری نماید، نگهداِر کسی که به دامن تو چنگ زند، یاِر آن که از تو یاری 

هد، جبّار جبّارانی، بزرگ بزرگان،جوید، می آمرزی گناهان آن را که از تو آمرزش خوا  

 
َكبِیُر اْلُكبََراِء، َسیِّدُ السهادَاِت، َمْولَى اْلَمَواِلي، َصِریُخ اْلُمْستَْصِرِخیَن، ُمنَفٌِّس 

َُ السهاِمِعیَن، أَْبَصُر  یَن، أَْسَم َعِن اْلَمْكُروبِیَن، ُمِجیُب دَْعَوةِ اْلُمْضَطّرِ

اِحِمیَن، َخْیُر اْلَحاكِ النهاِظِریَن، أَْحَكُم  ِمیَن، أَْسَرُع اْلَحاِسبِیَن، أَْرَحُم الره

ُ ال إِلَهَ إاِّل  اِلِحیَن، أَْنَت ّللاه اْلغَافِِریَن، قَاِضي َحَوائِجِ اْلُمْؤِمنِیَن، ُمِغیُث الصه

َو أَنَا أَْنَت، َربُّ اْلعَالَِمیَن، أَْنَت اْلَخاِلُق َو أَنَا اْلَمْخلُوُق، َو أَْنَت اْلَماِلُك 

اِزُق َو أَنَا اْلَمْرُزوُق ، بُّ َو أَنَا اْلعَْبدُ، َو أَْنَت الره  اْلَمْملُوُك، َو أَْنَت الره

 
سرور سروران، آقای آقایان، سرآمد موالیان، دادرس دادخواهان، گره گشای گرفتاران، اجابت کننده دعای بیچارگان، 

ین داوران، سریَ ترین حسابرسان، مهربان ترین مهربانان، بهترین شنواترین شنوندگان، بیناترین بینندگان، داورتر

آمرزندگان، برآورنده حاجات مؤمنان، فریادرس نیکان، تویی خدا، معبودی جز تو نیست، پروردگار جهانیان، تویی آفریدگار 

روزی خوار، و من آفریده، و تویی مالک و من مملوک، و تویی پروردگار و من بنده، و تویی روزی دهنده و من  

 

أَْنَت اْلُمْعِطي َو أَنَا السهائُِل، َو أَْنَت اْلَجَوادُ َو أَنَا اْلبَِخیُل، َو أَْنَت اْلقَِويُّ َو  وَ 

ِعیُف، َو أَْنَت اْلعَِزیُز َو أَنَا الذهِلیُل، َو أَْنَت اْلغَنِيُّ َو أَنَا اْلفَِقیُر، َو أَْنَت  أَنَا الضه

یِّدُ َو أَنَا  اْلعَْبدُ، َو أَْنَت اْلغَافُِر َو أَنَا اْلُمِسي ُء، َو أَْنَت اْلعَاِلُم َو أَنَا اْلَجاِهُل، السه

ْحَمُن َو أَنَا اْلَمْرُحوُم، َو أَْنَت  َو أَْنَت اْلَحِلیُم َو أَنَا اْلعَُجوُل، َو أَْنَت الره

، َو أَنَا أَْشَهدُ بِأَنهَك اْلُمعَافِي َو أَنَا اْلُمْبتَلَى، َو أَْنَت اْلُمِجیُب َو أَنَ  ا اْلُمْضَطرُّ

ُ ال إِلَهَ إاِّل أَْنَت، اْلُمْعِطي ِعبَادََك باِل ُسَؤاٍل،  أَْنَت ّللاه

 
و تویی بخشنده و من سائل، و تویی دارای جود و من بخیل، و تویی توانمند و من ناتوان، و تویی عّزتمند و من خوار، و 

تویی آقا و من بنده، و تویی آمرزنده و من بدکار، و تویی دانا و من نادان، و تویی بردبار و تویی بی نیاز و من تهیدست، و 
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من شتابزده، و تویی رحم کننده و من رحم شده، و تویی عافیت بخش و من بالزده، و تویی اجابت کننده و من ناچار و 

دگانی بدون درخواست ایشان،پریشان، و گواهی می دهم که تویی خدا، معبودی جز تو نیست، عطابخش بن  

 
َمدُ اْلفَْردُ، َو إِلَْیَك اْلَمِصیُر،  دُ الصه ُ اْلَواِحدُ اْْلََحدُ اْلُمتَفَّرِ َو أَْشَهدُ بِأَنهَك أَْنَت ّللاه

یِّبِیَن الطهاِهِریَن، َو اْغِفْر ِلي ذُنُوبِي،  ٍد َو أَْهِل بَْیتِِه الطه ُ َعلَى ُمَحمه َو َصلهى ّللاه

ْستُْر َعلَيه ُعیُوبِي، َو اْفتَْح ِلي ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َو ِرْزقاً َواِسعاً، یَا أَْرَحَم َو ا

ُ َو نِْعَم اْلَوِكیُل، َو ال  ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن، َو َحْسبُنَا ّللاه اِحِمیَن، َو اْلَحْمدُ ّلِِله الره

ِ اْلعَِلّيِ اْلعَ  ةَ إاِّل بِاّلِله ِظیِم.َحْوَل َو ال قُوه  

 
و گواهی می دهم تویی خدای یگانه یکتای بی همتای بی نیاز تک، و بازگشت همه به سوی تو است، خدایا بر محّمد و اهل 

بیت پاک و پاکیزه اش درود فرست و گناهانم را بیامرز و بر من بپوشان کاستی هایم را، و از پیشگاهت برای من رحمت و 

مهربانان، و سپاس خدا را پروردگار جهانیان، و خدا ما را بس است، و چه نیکو روزی فراوان بگشا، ای مهربان ترین 

.وکیلی است، و جنبش و نیرویی نیست جز به عنایت خدای واالی بزرگ  
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