نخبة االدعیة

از مصنفات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم

*« مقدمه »*
الحمد لله رب العاملین وصلیاللهعلیمحمدوالهالطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم
اجمعین.
و بعد چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابراهیم که دعاهای وارده از امئه طاهرین
سالم الله علیهم اجمعین در تعقیبات منازهای یومیه بسیار است بطوری که احصا
منیشود و بسیاری آنها بجهت اختالف احوال سائلین است چرا که هریک از آنها را
حاجتی بوده و درجه و مقامی و بعضی را معرفتی بوده و بعضی را نبوده .و معلوم
است که کسی منیتواند که جمیع آنها را بجا آورد و هر کس چیزی از آنها را انتخاب
کرده است برای خود ،و این نخبه من است از آنها برحسب احوال من .پس آنرا بر
چند فصل قرار دادم.
*« فصل اول در تعقیبات مشرتکه»*
در «تعقیبات مشرتکه» است و آنها بسیارند و بعضی از آنها را که ما انتخاب کردهایم
بجهت ادعیه و اذکار خود:
یکی تکبیرات سهگانه است که شعار شیعه شده است که بعد از مناز سه مرتبه
تکبیر میگویند و دست خود را بلند میکنند بهر تکبیری.
ایضا :تسبیح حرضت فاطمه زهراء سالم الله علیها است و آن سیوچهار مرتبه الله
اکرب و سیوسه مرتبه الحمد لله و سیوسه مرتبه سبحان الله است پیش از آنکه
پاهای خود را از جا بردارد و آمرزیده میشود هرکس آن را بجاآورد و این از ذکر
کثیر محسوب است و بعد از هر مناز بهرت است از هزار رکعت مناز در هر روز.
و بعد از آن ال اله اال الله میگویی یک دفعه و استغفار میکنی.
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ایضا :استغفر الله الذی ال اله اال هو الحی القیوم ذو الجالل و االکرام و اتوب الیه
است سه مرتبه و اگر این را بدل استغفار بعد از تسبیح حرضت زهراء قرار دهی و
بهمین اکتفا کنی خوبست.
ایضا :اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رشیک له الها واحدا احدا فردا صمدا ملیتخذ
صاحبه و ال ولدا ده مرتبه.
ایضا :اللهم ان مغفرتک ارجی من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی اللهم ان کان
ذنبی عندک عظیام فعفوک اعظم من ذنبی اللهم ان ملاکن اهال ان ابلغ رحمتک
فرحمتک اهل ان تبلغنی النها وسعت کل شیء برحمتک یا ارحم الراحمین.
ایضا :اللهم انی ادینک بطاعتک و والیتک و والیه رسولک و والیه امیراملومنین علی
بن ابیطالب و فاطمه الصدیقه و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن
علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و
علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد بن الحسن الحجه القائم اللهم ادینک
بطاعتک و والیتهم و الرضا مبا فضلتهم به غیر متکرب و ال مستکرب علی معنی ما
انزلت فی کتابک علی حدود ما اتانا فیه و ما مل یأتنا مومن مقر مسلم بذلک راض
مبا رضیت به یا رب ارید به وجهک و الدار االخره مرهوبا و مرغوبا الیک فیه
فاحینی ما احییتنی علی ذلک و امتنی اذا امتنی علی ذلک و ابعثنی اذا بعثتنی
علی ذلک و ان کان منی تقصیر فیام مضی فأنی اتوب الیک منه و ارغب الیک فیام
عندک و اسألک ان تعصمنی من معاصیک و ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا ما
احییتنی ال اقل من ذلک و ال اکرث ان النفس الماره بالسوء اال ما رحمت یا ارحم
الراحمین و اسألک ان تعصمنی بطاعتک حتی تتوفانی علیها و انت عنی راض و ان
تختم لی بالسعاده و ال تحولنی منها ابدا و ال قوه اال بک.
ایضا )]1[(:اللهم بربک القدیم و رأفتک برتبیتک اللطیفه و شفقتک بصنعتک
املحکمه و قدرتک بسرتک الجمیل[ ]2صل علی محمد و ال محمد و احی قلوبنا
بذکرک و اجعل ذنوبنا مغفوره و عیوبنا مستوره و فرائضنا مشکوره و نوافلنا مربوره
و قلوبنا بذکرک معموره و نفوسنا بطاعتک مرسوره و عقولنا علی توحیدک مجبوره
و ارواحنا علی دینک مفطوره و جوارحنا علی خدمتک مقهوره و اسامءنا فی
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خواصک مشهوره و حوائجنا لدیک میسوره و ارزاقنا من خزائنک مدروره انت الله
الذی ال اله اال انت لقد فاز من واالک و سعد من ناجاک و عز من ناداک و ظفر من
رجاک و غنم من قصدک و ربح من تاجرک)]3[(.
ایضا :رضیت بالله ربا و مبحمد نبیا و باالسالم دینا و بالقرءان کتابا و بعلی و بفاطمه
و بالحسن و بالحسین و بعلی بن الحسین و مبحمد بن علی و بجعفر بن محمد و
مبوسی بن جعفر و بعلی بن موسی و مبحمد بن علی و بعلی بن محمد و بالحسن
بن علی و مبحمد بن الحسن الحجه القائم امئه اللهم ولیک مهدیا فاحفظه من بین
یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شامله و من فوقه و من تحته و امدد له فی
عمره و اجعله القائم بامرک و املنترص لدینک و اره ما یحب و تقر به عینه فی نفسه
و ذریته و فی اهله و ماله و فی شیعته و فی عدوه و ارهم منه ما یحذرون و اره
فیهم ما یحب و تقر به عینه و اشف به صدورنا و صدور قوم مومنین.
ایضا :اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما ارسرت و ما اعلنت و ارسافی علی
نفسی ما انت اعلم به منی اللهم انت املقدم و انت املوخر ال اله اال انت بعلمک
الغیب و بقدرتک علی الخلق اجمعین ما علمت الحیوه خیرا لی فاحینی و توفنی
اذا علمت الوفاه خیرا لی اللهم انی اسألک خشیتک فی الرس و العالنیه و کلمه
الحق فی الغضب و الرضا و القصد فی الفقر و الغنی و اسألک نعیام ال ینفد و قره
عین ال تنقطع و اسألک الرضا بالقضاء و برکه املوت بعد العیش و برد العیش بعد
املوت و لذه النظر الی وجهک و شوقا الی رویتک و لقائک من غیر رضاء مرضه و
ال فتنه مضله اللهم زینا بزینه االیامن و اجعلنا هداه مهتدین اللهم اهدنا فی من
هدیت اللهم انی اسألک عزیمه الرشاد و الثبات فی االمر و الرشد و اسألک شکر
نعمتک و حسن عافیتک و اداء حقک و اسألک یا رب قلبا سلیام و لسانا صادقا و
استغفرک ملا تعلم و اسألک خیر ما تعلم و اعوذ بک من رش ما تعلم فانک تعلم و
ال نعلم و انت عالم الغیوب.
ایضا :الحمد و توحید و آیهالکرسی و آیه:
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شهد الله انه ال اله اال هو و املالئکه و اولوا العلم قامئا بالقسط ال اله اال هو العزیز
الحکیم ان الدین عند الله االسالم و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب اال من بعد ما
جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات الله فان الله رسیع الحساب.
ایضا :قل اللهم مالک امللک توتی امللک من تشاء و تنزع امللک ممن تشاء و تعز
من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار
و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من املیت و تخرج املیت من الحی و ترزق
من تشاء بغیر حساب.
ایضا :اللهم انی اسألک بحقک العظیم علی محمد و ال محمد الطاهرین ان تصلی
علیهم صلوه کثیره تامه دامئه و ان تدخل علی محمد و ال محمد و محبیهم و
موالیهم حیث کانوا و این کانوا فی سهل او جبل او بر او بحر من برکه دعائی ما
تقر به عیونهم احفظ یا موالی الغائبین منهم و ارددهم الی اهالیهم ساملین و نفس
عن املهمومین و فرج عن املکروبین و اکس العارین و اشبع الجائعین و ارو الظم ٔـنین
و اقض دین الغارمین و زوج العازبین و اشف مرضی املسلمین و ادخل علی االموات
ما تقر به عیونهم و انرص املظلومین من اولیاء ال محمد علیهم السالم و اطفئ نائره
املخالفین اللهم و ضاعف لعنتک و بأسک و نکالک و عذابک علی اللذین کفرا
نعمتک و خانا رسولک و اتهام نبیک و بایناه و حال عقده فی وصیه و نبذا عهده
فی خلیفته من بعده و ادعیا مقامه و غیرا احکامه و بدال سنته و قلبا دینه و صغرا
قدر حججک و بدءا بظلمهم و طرقا طریق الغدر علیهم و الخالف عن امرهم و
القتل لهم و ارهاج الحروب علیهم و منع خلیفتک من سد الثلم و تقویم العوج و
تثقیف االود و امضاء االحکام و اظهار دین االسالم و اقامه حدود القرءان اللهم
العنهام و ابنتیهام و کل من مال میلهم و حذا حذوهم و سلک طریقتهم و تصدر
ببدعتهم لعنا ال یخطر علی بال و یستعیذ منه اهل النار و العن اللهم من دان
بقولهم و اتبع امرهم و دعا الی والیتهم و شک فی کفرهم من االولین و االخرین.
پس هر چه خواهی از خدا طلب کن که برآورده است انشاءالله.و روایت شده
است از امئه طاهرین سالم الله علیهم اجمعین که فرمودهاند از حق ما بر دوستان
و شیعیان ما آنست که برنخیزند از جای خود بعد از مناز تا این دعا را بخوانند)]4[(.
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اللهم صل علی محمد و ال محمد اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک و
اعوذ بک من کل رش احاط به علمک اللهم انی اسألک عافیتک فی اموری کلها و
اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب االخره.
پس این کمرت دعائی است که اکتفا بآن میشود در تعقیب.
ایضا :اللهم اجعلنی مع محمد و ال محمد فی کل عافیه و بالء و اجعلنی مع محمد
و ال محمد فی کل مثوی و منقلب اللهم اجعل محیای محیاهم و مامتی مامتهم
و اجعلنی معهم فی املواطن کلها و ال تفرق بینی و بینهم انک علی کل شیء قدیر.
ایضا :دوازده مرتبه سوره قل هو الله احد میخواند و دستهای خود را میگشاید و
میگوید:
اللهم انی اسألک باسمک املکنون املخزون الطاهر الطهر املبارک و اسألک باسمک
العظیم و بسلطانک القدیم یا واهب العطایا و یا مطلق االساری و یا فکاک الرقاب
من النار اسألک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تعتق رقبتی من النار و ان
تخرجنی من الدنیا ساملا و تدخلنی الجنه امنا و ان تجعل دعائی اوله صالحا و
اوسطه نجاحا و اخره فالحا انک انت عالم الغیوب.
*« فصل دوم درتعقیبات مخوصه ظهر »*
در «تعقیبات مخصوصه ظهر» است و بعضی از آنها که ما انتخاب کردهایم این
است:
اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم و ان کرب تفریطی فانت اکرب و ان دام بخلی
فانت اجود اللهم اغفر عظیم ذنوبی بعظیم عفوک و کبیر تفریطی بظاهر کرمک و
اقمع بخلی بفضل جودک اللهم ما بنا من نعمه فمنک ال اله اال انت استغفرک و
اتوب الیک.
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*« فصل سوم درتعقیبات مخوصه عرص»*
در «تعقیبات مخصوصه عرص» است و آنها بسیار است ذکر میشود بعضی از آنها،
یکی:
استغفر الله الذی ال اله اال هو الحی القیوم ذوالجالل و االکرام و اسأله ان یتوب
علی توبه عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر ال یملک لنفسه
نفعا و ال رضا و ال موتا و ال حیوه و ال نشورا.
ایضا :هفتاد مرتبه استغفار است.
ایضا :ده مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه است.
*« فصل چهارم درتعقیبات مخوصه مغرب»*
در «تعقیبات مخصوصه مغرب» است و آنها نیز بسیار است بعضی از آنها که ما
انتخاب کردهایم یکی این است:
اللهم انی اسألک بحق محمد و ال محمد علیک صل علی محمد و ال محمد و
اجعل النور فی برصی و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی و االخالص فی عملی
و السالمه فی نفسی و السعه فی رزقی و الشکر لک ابدا ما ابقیتنی.
ایضا :هفت مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم.
و بروایتی صد مرتبه بگو این را پیش از آنکه پای خود را بگشائی یا با کسی سخن
بگویی.
*« فصل پنجم درتعقیبات مخوصه عشاء»*
در «تعقیبات مخصوصه عشاء» است و آنها نیز بسیار است ،آنچه انتخاب میشود
این است:
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اللهم بحق محمد و ال محمد صل علی محمد و ال محمد و ال تومنا مکرک و ال
تنسنا ذکرک و ال تکشف عنا سرتک و ال تحرمنا فضلک و ال تحل علینا غضبک و ال
تباعدنا من جوارک و ال تنقصنا من رحمتک و ال تنزع منا برکتک و ال متنعنا عافیتک
و اصلح لنا ما اعطیتنا و زدنا من فضلک املبارک الطیب الحسن الجمیل و ال تغیر ما
بنا من نعمتک و ال تویسنا من روحک و ال تهنا بعد کرامتک و ال تضلنا بعد اذ
هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب اللهم اجعل قلوبنا سامله و
ارواحنا طیبه و ازواجنا مطهره و السنتنا صادقه و ایامننا دامئا و یقیننا صادقا و
تجارتنا ال تبور اللهم اتنا فی الدنیا حسنه و فی االخره حسنه و قنا برحمتک عذاب
النار.
*« فصل ششم درتعقیبات مخوصه صبح»*
در «تعقیبات مخصوصه صبح» است و آنها نیز بسیار است ،آنچه که انتخاب
میشود بعضی در مغرب گذشت و بعضی دیگر یکی این است:
الحمد لله الذی اذهب اللیل بقدرته و جاء بالنهار برحمته خلقا جدیدا و نحن فی
عافیه منه مبنه و جوده و کرمه مرحبا بالحافظین.
پس بطرف راست التفات کند و بگوید:
حیاکام الله من کاتبین.
پس بطرف چپ التفات کند و بگوید:
اکتبا رحمکام الله بسم الله اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رشیک له و اشهد ان
محمدا عبده و رسوله و اشهد ان الساعه اتیه ال ریب فیها و ان الله یبعث من فی
القبور علی ذلک احیی و علیه اموت و علیه ابعث ان شاء الله اقرءا محمدا صلی
الله علیه و اله منی السالم.
ایضا :اللهم اصلح لی دینی الذی جعلته لی عصمه .سه مرتبه.
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اللهم اصلح لی دنیای التی جعلت فیها معاشی .سه مرتبه.
اللهم اصلح لی اخرتی التی جعلت الیها مرجعی .سه مرتبه.
اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک من نقمتک .سه مرتبه.
اللهم انی اعوذ بک منک ال مانع ملا اعطیت و ال معطی ملا منعت و ال ینفع ذا الجد
منک الجد .سه مرتبه.
*« فصل هفتم در ادعیه صباح و مساء »*
در «ادعیه صباح و مساء» است و آنها بسیار است در اینجا ذکر میکنم آنچه را
انتخاب کرده شده است .یکی آنست که چون صبح کنی بگو:
اصبحت بالله مومنا علی دین محمد و سنته و دین علی صلوات الله علیهام و سنته
و دین االوصیاء علیهم السالم و سنتهم امنت برسهم و عالنیتهم و شاهدهم و
غائبهم اعوذ بالله مام استعاذ منه رسول الله صلی الله علیه و اله و علی و االوصیاء
علیهم السالم و ارغب الی الله فیام رغبوا الیه و ال حول و ال قوه اال بالله.
وقت طلوع صبح بگو:
الحمد لله فالق االصباح رب املساء و الصباح اللهم صبح ال محمد بربکه و عافیه و
رسور و قره عین اللهم انک تنزل باللیل و النهار ما تشاء فانزل علی و علی اهل بیتی
من برکه السموات و االرض رزقا حالال واسعا تغنینی به عن جمیع خلقک.
ایضا :وقت صبح بگوید:
اللهم انی اسألک ایامنا تبارش به قلبی و یقینا حتی اعلم انه ال یصیبنی اال ما کتبت
لی و رضا مبا قسمت لی.
ایضا :این دعا را ترک مکن در هر صبح و شام بگو:
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اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید.
ایضا :در هر صبح و شام بخوانند:
اللهم انی اصبحت استغفرک فی هذا الصباح و فی هذا الیوم الهل رحمتک و ابرء
الیک من اهل لعنتک اللهم انی اصبحت ابرء الیک فی هذا الیوم و فی هذا الصباح
ممن نحن بین ظهرانیهم من املرشکین و مام کانوا یعبدون انهم کانوا قوم سوء
فاسقین اللهم اجعل ما انزلت من السامء الی االرض فی هذا الصباح و فی هذا الیوم
برکه علی اولیائک و عقابا علی اعدائک اللهم وال من واالک و عاد من عاداک اللهم
اختم لی باالمن و االیامن کلام طلعت شمس او غربت اللهم اغفر لی و لوالدی و
ارحمهام کام ربیانی صغیرا اللهم اغفر للمومنین و املومنات و املسلمین و املسلامت
االحیاء منهم و االموات اللهم انک تعلم متقلبهم و مثواهم اللهم احفظ امام
املسلمین بحفظ االیامن و انرصه نرصا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا و اجعل له و لنا
من لدنک سلطانا نصیرا اللهم العن فالنا و فالنا و الفرق املختلفه علی رسولک و
واله االمر من بعد رسولک و االمئه من بعده و شیعتهم و اسألک الزیاده من فضلک
و االقرار مبا جاء به من عندک و التسلیم المرک و املحافظه علی ما امرت به ال ابتغی
به بدال و ال اشرتی به مثنا قلیال اللهم اهدنی فیمن هدیت و قنی رش ما قضیت انک
تقضی و ال یقضی علیک انه ال یذل من والیت و ال یعز من عادیت تبارکت و تعالیت
سبحانک رب البیت تقبل منی دعائی و ما تقربت به الیک من خیر فضاعفه لی
اضعافا کثیره و اتنا من لدنک اجرا عظیام رب ما احسن ما ابلیتنی و اعظم ما
اعطیتنی و اطول ما عافیتنی و اکرث ما سرتت علی فلک الحمد یا الهی حمدا کثیرا
طیبا مبارکا علیه مأل السموات و مأل االرض و مأل ما شاء ربی و رضی و کام ینبغی
لوجه ربی ذی الجالل و االکرام.
ایضا :در هر صبح و شام این دعا را سه مرتبه بگو:
امسیت (یا بگو) اصبحت([ )]5اللهم معتصام بذمامک و جوارک املنیع الذی ال
یطاول و ال یحاول من رش کل طارق و غاشم من سائر من خلقت و ما خلقت من
خلقک الصامت و الناطق فی جنه من کل مخوف بلباس سابغه حصینه و هی والء
اهل بیت نبیک علیهم السالم محتجبا من کل قاصد لی الی اذیه بجدار حصین
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االخالص فی االعرتاف بحقهم و التمسک بحبلهم جمیعا موقنا ان الحق لهم و معهم
و فیهم و بهم اوالی من والوا و اعادی من عادوا و اجانب من جانبوا فصل علی
محمد و ال محمد و اعذنی اللهم بهم من رش کل ما اتقیه یا عظیم حجزت االعادی
عنی ببدیع السموات و االرض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا
فأغشیناهم فهم ال یبرصون و ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم.
و روایت شده که تسبیحی از تربت حرضت سیدالشهداء علیه السالم بدست بگیر
پس بخوان این دعا را سه مرتبه ،پس ببوس آنرا و برچشم خود بگذار([ )]6پس بگو:
اللهم انی اسألک بحق هذه الرتبه املبارکه و بحق صاحبها و بحق جده و بحق ابیه
و بحق امه وبحق اخیه و بحق ولده الطاهرین اجعلها شفاء من کل داء و امانا من
کل خوف و حفظا من کل سوء.
پس آن را با خود نگاهدار.
ایضا :پیش از طلوع آفتاب و غروب آن ده مرتبه بگو:
ال اله اال الله وحده ال رشیک له له امللک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی ال
یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر.
ایضا :ده مرتبه بگو:
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحرضون ان الله
هو السمیع العلیم.
و روایت شده است که اکتفا میتوان کرد به گفنت ده مرتبه:
اعوذ بالله السمیع العلیم.
و روایت شده است که در صبح ،اول وقت این دعاء از طلوع صبح است تا قدری
پیش از طلوع آفتاب و آخر وقت آن مغرب است هرکه ترک کند آنها را قضا کند
چنانچه مناز را قضا میکند.
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ایضا :در هر صبح و پسین بخوان:
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور علی نور
بسم الله الذی هو مدبر االمور بسم الله الذی خلق النور من النور الحمد لله الذی
خلق النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مسطور بقدر مقدور علی نبی محبور
الحمد لله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور و علی الرضاء و الرساء مشکور و
صلی الله علی سیدنا محمد النبی و اله الطاهرین.
ایضا :در هر صبح و پسین بخواند:
اللهم فاطر السموات و االرض عامل الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم انی اعهد الیک
فی هذه الدنیا انک انت الله ال اله اال انت وحدک ال رشیک لک و ان محمدا صلی
الله علیه و اله عبدک و رسولک و ان علیا و الحسن و الحسین و علی بن الحسین
و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد
بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد بن الحسن صلوات الله علیهم
اجمعین خلفاوک و اولیاوک امئتی و سادتی و ان اولیاءهم اولیاوک و بهم والیتی و
ان اعداءهم اعداوک و منهم براءتی و ان ما جاءوا به دینک و به دیانتی اللهم فصل
علی محمد و اله و ال تکلنی الی نفسی طرفه عین و ال الی احد من خلقک فانک
ان وکلتنی الیها تباعدنی من الخیر و تقربنی من الرش ای رب ال اثق اال برحمتک
فصل علی محمد و اله الطیبین و اجعل لی عندک عهدا تودیه الی یوم القیمه انک
ال تخلف املیعاد.
و چون زمان آن حرضت صلی الله علیه و آله زمانی بود که مردم متحمل والیت
نبودند ،ذکر والیت را نفرمودند .پس اگر بعد از عهد به نبوت عهد به والیت و
معامل دین و ارکان آن کنی گناهی ندارد)]7[(.
ایضا بخواند:
اللهم لک الحمد احمدک و استعینک و انت ربی و انا عبدک اصبحت علی عهدک
و وعدک و اومن بوعدک و اوفی بعهدک ما استطعت و ال حول و ال قوه اال بالله
وحده ال رشیک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اصبحت علی فطره االسالم و
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کلمه االخالص و مله ابرهیم و دین محمد علی ذلک احیی و اموت ان شاء الله
اللهم احینی ما احییتنی علی ذلک و امتنی اذا امتنی علی ذلک و ابعثنی اذا بعثتنی
علی ذلک ابتغی بذلک رضوانک و اتباع سبیلک الیک الجأت ظهری و الیک فوضت
امری ال محمد امئتی لیس لی امئه غیرهم بهم ائتم و ایاهم اتولی و بهم اقتدی
اللهم اجعلهم اولیائی فی الدنیا و االخره و اجعلنی اوالی اولیاءهم و اعادی اعداءهم
فی الدنیا و االخره و الحقنی بالصالحین و ابائی معهم.
میگویم دعا خواندن کم با وجود توجه و حضور قلب بهرت است از آنکه دعا بسیار
بخوانی با وجود عدم حضور قلب و بیتوجهی ،پس باید همت تو در توجه داشنت
باشد .پس اکتفا میکنم به اینقدر از تعقیبات و دعاهای صبح و شام.
و ختم میکنم در این موضع رساله را و نامیدم این رساله را به «نخبه» چنانکه در
اول رساله بود .و متام شد بر دست مولفش تقبل الله منه در عرص روز چهارشنبه
بیست و یکم شهر جامدیاالولی فی سنه  1265حامدا مصلیا مستغفرا.

ملحقات

*« حرزامام صادق»*
حرز امام صادق علیه السالم ([)]8
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی هدانی لالسالم و اکرمنی باالیامن و عرفنی الحق الذی عنه یوفکون
و النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون و سبحان الله الذی رفع السامء بغیر عمد
ترونها و انشأ جنات املأوی بال امد تلقونها و ال اله اال الله السابغ النعمه الدافع
النقمه الواسع الرحمه و الله اکرب ذو السلطان املنیع و االنشاء البدیع و الشأن الرفیع
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و الحساب الرسیع اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و امینک و
شهیدک التقی النقی البشیر النذیر الرساج املنیر و اله الطیبین االخیار ما شاء الله
توجها الی الله ما شاء الله تقربا الی الله ما شاء الله تلطفا الی الله ما شاء الله ما
یکن بنا من نعمه فمن الله ما شاء الله ال یرصف السوء اال الله ما شاء الله ال یسوق
الخیر اال الله ما شاء الله ال قوه اال بالله اعیذ نفسی و شعری و برشی و اهلی و
مالی و ولدی و ذریتی و دینی و دنیای و ما رزقنی ربی و ما اغلقت علیه ابوابی و
احاطت به جدرانی و ما اتقلب فیه من نعمه و احسانه و جمیع اخوانی و اقربائی
و قراباتی من املومنین و املومنات بالله العظیم و باسامئه التامه العامه الکامله
الکافیه الشافیه الفاضله املبارکه املنیفه املتعالیه الزاکیه الرشیفه الکریمه الطاهره
العظیمه املعظمه املخزونه املکنونه التی ال یجاوزهن بر و ال فاجر و بام الکتاب و
فاتحته و خامتته و ما بینهام من سوره رشیفه و ایه محکمه و شفاء و رحمه و عوذه
و برکه و بالتوریه و االنجیل و الزبور و الفرقان و بصحف ابرهیم و موسی و بکل
کتاب انزله الله و بکل رسول ارسله الله و بکل حجه اقامها الله و بکل برهان اظهره
الله و بکل نور اناره الله و بکل االء الله و عزه الله و عظمه الله و قدره الله و
سلطان الله و جالل الله و منعه الله و من الله و عفو الله و حلم الله و حکم الله
و حکمه الله و غفران الله و مالئکه الله و کتب الله و رسل الله و انبیاء الله و
محمد رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و علیهم اجمعین من غضب
الله و سخط الله و نکال الله و عقاب الله و اخذ الله و بطشه و اجتیاحه و اجتثاثه
و اصطالمه و استیصاله و تدمیره و سطواته و نقمته و جمیع مثالته و من اعراضه
و صدوده و تنکیله و توکیله و خذالنه و دمدمته و تخلیته و من الکفر و النفاق و
الشک و الرشک و الحیره فی دین الله و من رش یوم النشور و الحرش و املوقف و
الحساب و من رش کتاب قد سبق و من زوال النعمه و تحویل العافیه و حلول النقمه
و موجبات الهلکه و من مواقف الخزی و الفضیحه فی الدنیا و االخره و اعوذ بالله
العظیم من هوی مرد و قرین مله و صاحب مسه و جار موذ و غنی مطغ و فقر
منس و من قلب ال یخشع و صلوه ال تنفع و دعاء ال یسمع و عین ال تدمع و نفس
ال تقنع و بطن ال یشبع و عمل ال یرفع و استغاثه ال تجاب و غفله و تفریط یوجبان
الحرسه و الندامه و من الریاء و السمعه و الشک و الرشک و العمی فی دین الله و
من نصب و اجتهاد یوجبان العذاب و من مرد الی النار و من ضلع الدین و غلبه
الرجال و سوء املنظر فی الدین و النفس و االهل و املال و الولد و االخوان و عند
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معاینه ملک املوت علیه السالم و اعوذ بالله العلی العظیم من الغرق و الحرق و
الرشق و الرسق و الهدم و الخسف و املسخ و الرجم و الحجاره و الصیحه و الزالزل
و الفنت و العین و الصواعق و الربد و الربد و القود و القرد و الجنون و الجذام و
الربص و اکل السبع و میته السوء و جمیع انواع البالیا فی الدنیا و االخره و اعوذ
بالله العظیم من رش السامه و الهامه و الالمه و الخاصه و العامه و الحامه و من رش
احداث النهار و من رش طوارق اللیل اال طارقا یطرق بخیر یا رحمن و من درک
الشقاء و سوء القضاء و جهد البالء و شامته االعداء و تتابع العناء و الفقر الی االکفاء
و سوء املامت و املحیا و سوء املنقلب و اعوذ بالله العظیم من رش ابلیس و جنوده
و اتباعه و اشیاعه و من رش الجن و االنس و من رش الشیطان و من رش السلطان و
من رش کل ذی رش و من رش ما اخاف و احذر و من رش فسقه الجن و االنس و من
رش فسقه العرب و العجم و من رش ما فی النور و الظلم و من رش ما دهم او هجم
او امل و من رش کل سقم و هم و غم و افه و ندم و من رش ما فی اللیل و النهار و
الرب و البحار و من رش الفساق و الذعار و الفجار و الکفار و الحساد و السحار و
الجبابره و االرشار و من رش ما ینزل من السامء و ما یعرج فیها و من رش ما یلج فی
االرض و ما یخرج منها و من رش کل دابه ربی اخذ بناصیتها ان ربی علی رصاط
مستقیم و اعوذ بالله العظیم من رش ما استعاذ منه املالئکه املقربون و االنبیاء
املرسلون و الشهداء الصالحون و عبادک املتقون و محمد و علی و فاطمه و الحسن
و الحسین و االمئه املهدیون و االوصیاء و الحجج املطهرون علیهم السالم و رحمه
الله و برکاته و اسألک ان تعطینی من خیر ما سألوکه و ان تعیذنی من رش ما
استعاذوا بک منه و اسألک من الخیر کله عاجله و اجله ما علمت منه و ما مل اعلم
و اعوذ بک من الرش کله عاجله و اجله ما علمت منه و ما مل اعلم و اعوذ بک من
همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحرضون اللهم من ارادنی فی یومی هذا و
فیام بعده من االیام من جمیع خلقک کلهم من الجن و االنس من قریب او بعید
ضعیف او شدید برش او مکروه او مساءه بید او لسان او قلب فاحرج صدره و افحم
لسانه و الجم فاه و اسدد سمعه و اقمح برصه و ارعب قلبه و اشغله بنفسه و امته
بغیظه و اکفنیه مبا شئت و کیف شئت و انی شئت بحولک و قوتک انک علی کل
شیء قدیر اللهم اکفنی رش من نصب لی حده و اکفنی مکر املکره و اعنی علی
ذلک بالسکینه و الوقار و البسنی درعک الحصینه و احینی ما احییتنی فی سرتک
الواقی و اصلح حالی کله اصبحت فی جوار الله ممتنعا و بعزه الله التی ال ترام
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محتجبا و بسلطان الله املنیع محرتزا معتصام متمسکا و باسامء الله الحسنی کلها
عائذا اصبحت فی حمی الله الذی ال یستباح و فی ذمه الله التی ال تخفر و فی حبل
الله الذی ال یجذم و فی جوار الله الذی ال یستضام و فی منع الله الذی ال یدرک و
فی سرت الله الذی ال یهتک و فی عون الله الذی ال یخذل و ال حول و ال قوه اال بالله
العلی العظیم اللهم اعطف علینا قلوب عبیدک و امائک و اولیائک برأفه منک و
رحمهانک ارحم الراحمین حسبی الله و کفی سمع الله ملن دعا لیس وراء الله منتهی
و ال دون الله ملجأ من اعتصم بالله نجی کتب الله الغلنب انا و رسلی ان الله قوی
عزیز فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین و ما توفیقی اال بالله علیه توکلت و
الیه انیب و ان تولوا فقل حسبی الله ال اله اال هو علیه توکلت و هو رب العرش
العظیم شهد الله انه ال اله اال هو و امللئکه و اولوا العلم قامئا بالقسط ال اله اال هو
العزیز الحکیم ان الدین عند الله االسالم و انا علی ذلک من الشاهدین تحصنت
بالله العظیم و اعتصمت بالحی الذی ال یموت و رمیت کل عدو لنا بال حول و ال
قوه اال بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین و سلم.
حرز دیگری از
امام صادق علیه السالم
اعیذ نفسی و دینی و اهلی و ولدی و اخوانی و اهل حزانتی و ما خولنی ربی من
رش نفسی و من رش الشیطان و من رش االعوان و من رش الجیران و من رش االخوان
و من رش السلطان و من رش اهل البغی و العدوان من االنس و الجان و من رش کل
ما اخاف علیها منه و اعوذ بالله الذی ال اله اال هو الحی القیوم تا آخر آیه الکرسی
و ببسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون الی آخر و ببسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الی آخر و ببسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق الی آخر
و ببسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس الی آخر.
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*« حرزامام صادق*»3
حرز دیگری از امام صادق علیه السالم
بسم الله الرحمن الرحیم
و اذا قرأت القرءان جعلنا بینک و بین الذین ال یومنون باالخره حجابا مستورا و
جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی اذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرءان
وحده ولوا علی ادبارهم نفورا اللهم انی اسألک باالسم الذی به تحیی و متیت و
ترزق و تعطی و متنع یا ذا الجالل و االکرام اللهم من ارادنا بسوء من جمیع خلقک
فاعم عنا عینه و اصمم عنا سمعه و اشغل عنا قلبه و اغلل عنا یده و ارصف عنا
کیده و خذ من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شامله و من فوقه و من
تحته یا ذا الجالل و االکرام.
دعای توجه
قبل از تکبیره االحرام بگوید:
اللهم انی اتوجه الیک مبحمد و ال محمد و اقدمهم بین یدی صلوتی و اتقرب بهم
الیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و االخره و من املقربین مننت علی مبعرفتهم
فاختم لی بطاعتهم و معرفتهم و والیتهم فانها السعاده و اختم لی بها فانک علی
کل شیء قدیر.
و بعد از سالم بخواند دعایی را که در رساله مبارکه نخبه در تعقیبات مشرتکه ذکر
شده است.
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دعای اعتقادیه
که در هر صبح خوانده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم ان ذنوبی و کرثتها قد اخلقت وجهی عندک و حجبتنی عن استیهال رحمتک
و باعدتنی عن استیجاب مغفرتک و لوال تعلقی باالئک و متسکی بالرجاء ملا وعدت
امثالی من املرسفین و اشباهی من الخاطئین بقولک یا عبادی الذین ارسفوا علی
انفسهم ال تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم
و حذرت القانطین من رحمتک فقلت و من یقنط من رحمه ربه اال الضالون ثم
ندبتنا برحمتک الی دعائک فقلت ادعونی استجب لکم ان الذین یستکربون عن
عبادتی سیدخلون جهنم داخرین الهی لقد کان ذل االیاس علی مشتمال و القنوط
من رحمتک بی ملتحقا الهی قد وعدت املحسن ظنه بک ثوابا و اوعدت املسیء
ظنه بک عقابا اللهم و قد امسک رمقی حسن الظن بک فی عتق رقبتی من النار و
تغمد زللی و اقاله عرثتی و قلت و قولک الحق الذی ال خلف له و ال تبدیل یوم
ندعو کل اناس بامامهم ذلک یوم النشور اذا نفخ فی الصور و بعرث من فی القبور
اللهم انی اقر و اشهد و اعرتف و ال اجحد و ارس و اظهر و اعلن و ابطن بانک انت
الله ال اله اال انت وحدک ال رشیک لک و ان محمدا عبدک و رسولک و ان علیا امیر
املومنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین و قاتل املرشکین و امام املتقین و مبیر
املنافقین و مجاهد الناکثین و القاسطین و املارقین امامی و حجتی و عروتی و
رصاطی و دلیلی و محجتی و من ال اثق باالعامل و ان زکت و ال اراها منجیه لی و
ان صلحت اال بوالیته و االیتامم به و االقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسلیم
لرواتها اللهم و اقر باوصیائه من ابنائه امئه و حججا و ادله و رسجا و اعالما و منارا
و ساده ابرارا و اومن برسهم و جهرهم و ظاهرهم و باطنهم و حیهم و میتهم و
شاهدهم و غائبهم الشک فی ذلک و ال ارتیاب یحولنی عنهم و ال انقالب اللهم
فادعنی یوم حرشی و حین نرشی بامامتهم و احرشنی فی زمرتهم و اکتبنی فی
اصحابهم و اجعلنی من احزابهم و انقذنی بهم من حر النیران و ان مل ترزقنی روح
الجنان فانک ان اعتقتنی من النار کنت من الفائزین اللهم و قد اصبحت فی یومی
هذا و ال ثقه لی و ال رجاء و ال مفزع و ال ملجأ و ال ملتجأ غیر من توسلت بهم
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الیک و هم رسولک و اله علی امیر املومنین و سیدتی فاطمه الزهراء سیده النساء
و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و
الحسن و مقیم املحجه من بعدهم الحجه املستوره من ولدهم و املرجو لالمه من
ذریتهم و خیرتک علیه و علیهم السالم اللهم و اجعلهم فی هذا الیوم و ما بعده
حصنی من املکاره و معقلی من املخاوف و نجنی بهم من کل عدو طاغ و فاسق باغ
و من رش ما اعرف و ما انکر و ما استرت علی و ما ابرص و من رش کل دابه ربی اخذ
بناصیتها ان ربی علی رصاط مستقیم اللهم فبتوسلی بهم الیک و تقربی مبحبتهم و
تحصنی بامامتهم افتح علی فی هذا الیوم ابواب رزقک و انرش علی رحمتک و
مغفرتک و حببنی الی خلقک و جنبنی عداوتهم و بغضهم انک علی کل شیء قدیر
اللهم و لکل متوسل ثواب و لکل ذی شفاعه حق فأسألک بحق من جعلته الیک
وسیلتی و قدمته امام طلبتی ان تعرفنی برکه یومی هذا و شهری هذا و عامی هذا
اللهم فهم مفزعی و معولی فی شدتی و رخائی و عافیتی و بالئی و نومی و یقظتی
و ظعنی و اقامتی و عرسی و یرسی و عالنیتی و رسی و صباحی و مسائی و منقلبی
و مثوای اللهم فال تخیبنی بهم من نائلک و ال تقطع رجائی من رحمتک و ال تخلنی
بهم من نعمتک و ال تویسنی من روحک و ال تفتنی بانغالق ابواب االرزاق و انسداد
مسالکها و ارتتاج مذاهبها و افتح لی من لدنک فتحا یسیرا و اجعل لی من کل
ضنک مخرجا و الی کل سعه منهجا برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم و اجعل اللیل
و النهار مختلفین علی برحمتک و معافاتک و منک و فضلک و ال تفقرنی الی احد
من خلقک برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر و هو بکل شیء
محیط و حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.
مناز ا ول ماه
از حرضت جواد علیه السالم مروی است که هر که در روز اول هر ماه دو رکعت
مناز کند در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه «قل هو الله احد» و در رکعت دوم
بعد از حمد سی مرتبه «انا انزلناه» بخواند و بعد از مناز تصدق کند ،سالمتی آن
ماه را از خدا خریده.
و در روایت دیگر است که بعد از این دو رکعت این دعا را بخواند:
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بسم الله الرحمن الرحیم
و ما من دابه فی االرض اال علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی
کتاب مبین بسم الله الرحمن الرحیم و ان یمسسک الله برض فال کاشف له اال هو
و ان یردک بخیر فال راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عرس یرسا ما شاء الله ال قوه اال بالله
حسبنا الله و نعم الوکیل و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد ال اله اال انت
سبحانک انی کنت من الظاملین رب انی ملا انزلت الی من خیر فقیر رب ال تذرنی
فردا و انت خیر الوارثین.
*« زیارت جامعه صغیره»*
السالم علی اولیاء الله و اصفیائه السالم علی امناء الله و احبائه السالم علی انصار
الله و خلفائه السالم علی محال معرفه الله السالم علی مساکن ذکر الله السالم علی
مظهری امر الله و نهیه السالم علی الدعاه الی الله السالم علی املستقرین فی
مرضات الله السالم علی املخلصین فی طاعه الله السالم علی االدالء علی الله السالم
علی الذین من واالهم فقد والی الله و من عاداهم فقد عادی الله و من عرفهم فقد
عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله و من
تخلی منهم فقد تخلی من الله اشهد الله انی سلم ملن ساملکم و حرب ملن حاربکم
مومن برسکم و عالنیتکم مفوض فی ذلک کله الیکم لعن الله عدو ال محمد من
الجن و االنس من االولین و االخرین و ابرأ الی الله منهم و صلی الله علی محمد و
اله الطاهرین.
و بسیار صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و نام برب هریک هریک را باسمهای
ایشان و تربی کن از اعدای ایشان و اختیار کن از دعا برای خود و مومنین و مومنات.
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زیارت جامعه از راه دور
حرضت صادق علیه السالم فرمودند هرکس بخواهد زیارت قرب رسول الله صلی الله
علیه و آله و قرب امیراملومنین و فاطمه و حسن و حسین و قربهای سایر حجج
علیهم السالم را و در شهر خودش باشد ،پس در روز جمعه غسل کند و دو جامه
پاکیزه بپوشد و بیرون رود به صحرائی و چهار رکعت مناز بخواند ،هر سورهای که
میرس باشد و چون تشهد بگوید و سالم مناز را دهد برخیزد رو بقبله و بگوید:
السالم علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته السالم علیک ایها النبی املرسل و الوصی
املرتضی و السیده الزهراء و السبطان املنتجبان و االوالد االعالم و االمناء املنتجبون
جئت انقطاعا الیکم و الی ابائکم و ولدکم الخلف علی برکه الحق فقلبی لکم سلم
و نرصتی لکم معده حتی یحکم الله لدینه فمعکم معکم ال مع عدوکم انی ملن
القائلین بفضلکم مقر برجعتکم ال انکر لله قدره و ال ازعم اال ما شاء الله سبحان
الله ذی امللک و امللکوت یسبح الله باسامئه جمیع خلقه السالم علی ارواحکم و
اجسادکم و السالم علیکم و رحمه الله و برکاته.
و در روایتی فرمودند این کار را روی بام خانه خود انجام بده.
*« دعای قنوت وتیره»*
دعای قنوت وتیره
اللهم یا سبب من ال سبب له و یا سبب کل ذی سبب و یا مسبب االسباب من غیر
سبب سبب لنا سببا ال نستطیع له طلبا بحق ال اله اال الله محمد رسول الله علی
ولی الله اللهم اغننا بحاللک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن
سواک اللهم صل علی محمد و ال محمد اللهم صن وجهی بالیسار و ال تبذل جاهی
باالقتار فاسرتزق طالبی رزقک و استعطف رشار خلقک فابتلی مبدح من اعطانی و
افتنت بذم من منعنی و انت من وراء ذلک کله ولی االعطاء و املنع انک علی کل
شیء قدیر.
٭٭٭٭
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دعای مروی از رسولالله صلی الله علیه و آله
بسم الله الرحمن الرحیم
از پیامرب صلی الله علیه و آله این فرمایش رسیده است که فرمود :هرکس این
کلامت را در هر روز دهبار بگوید خدا میآمرزد برای او چهار هزار از گناهان
بزرگش را و نگاه میدارد او را از دشواری مردن و فشار قرب و سختیهای برانگیخته
شدن (در قیامت) و حساب و همه هراسها که صدهزار هراس است که سبکرتین
آنها خود مردن است و نگه میدارد او را از بدیهای ابلیس و لشگریانش و (اسباب)
پرداخت بدهکاری او را (فراهم میسازد) و اندوه او را (نسبت به گذشته و یا
آینده) برطرف میمناید و (خاطر) او را از نگرانیها آسوده میکند و آن کلامت اینها
است:
اعددت لکل هول ال اله اال الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمه الحمد لله
و لکل رخاء الشکر لله و لکل اعجوبه سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله و لکل
مصیبه انا لله و انا الیه راجعون و لکل ضیق حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت
علی الله و لکل عدو اعتصمت بالله و لکل طاعه و معصیه ال حول و ال قوه اال بالله
العلی العظیم.
سیدبزرگوار میفرماید :این دعایی است بزرگ که کلید گنجها و گشاینده رمزها
است .در برگرفته یازده بخش را که هر بخشی رسچشمه خوبی و ریشه روشنی
(ایامنی) است بطوری که اگر بخوانی هر بخش آن را به تعداد عدد حرفهای آن
بخش (به این وسیله) به آنچه که آن بخش در بردارد (از خوبی و روشنی و معنی)
خواهی رسید.
برای منونه اگر به بلیهای (گرفتاری وحشتزایی) گرفتار شدی و هراسی به تو رسید
بگو «ال اله اال الله» را به تعداد عدد کبیر آن ( )165یا به تعداد عدد تنزیل آن که
صدگان دهگان و دهگان یکان شود لیکن همراه با توجه کامل و حضور قلب باشد.
و هرگاه اندوهی نسبت به امور گذشته و یا آینده داشته باشی «ماشاء الله» را به
تعداد عدد حرفهای آن ( )409بگو.
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و هرگاه خدا به تو نعمتی دنیایی یا آخرتی بخشید «الحمدلله» بگو ( )148بار تا
خدا آن نعمت را برای تو نگه دارد و پایدار بدارد.
و هرگاه گناه کردی «استغفر الله» را همراه پشیامنی به تعداد عدد آن ()1807
بگو.
و هرگاه گرفتار آسیبی شدی درباره دنیایت و یا دینت (پناه به خدا) پس «انا لله و
انا الیه راجعون» را به تعداد عدد آن ( )551بگو تا خدا تو را از بدی آن آسیب
نگهداری کند و آن آسیب را به نعمت گسرتده و همهجانبی و پایدار برگرداند و
هرگاه به گرفتاریهای فرشدهای دچار شدی و کارهای مهم تو بر تو سخت گردید و
دشواریها رو به تو آورد بطوری که راه فرار و آسودگی از آنها برای تو پیدا نشد پس
«حسبی الله» را به تعداد عدد آن ( )146همراه با توجه بگو تا خدای سبحان تو را
از آن تنگیهایی که گرفتار شدهای رهایی بخشد اگر بخواهد.
و هرگاه پیشامدهای ناگواری رو به تو آورد به پناهگاه «توکلت علی الله» به تعداد
عدد کبیر ( )1032یا عدد کوچک آن پناهنده شو تا خدای تعالی خشنود کند تو را
و آن پیشامد ناگوار را بواسطه بزرگواری و بخشش خود از تو برطرف سازد.
و هرگاه دشمنی نسبت به تو تصمیم بدی بگیرد و یا از شخصی برتسی «اعتصمت
بالله» را به تعداد عدد آن ( )1069بگو تا خدای تعالی تو را در امان بدارد و از
دشمنت رهائیت دهد قطعا اگر بخواهد.
و هرگاه نافرمانی (معصیت) کردی یا فرمانربداری (طاعت) کردی (از فرمان خدا)
ولیکن ترسیدی که گرفتار خودپسندی شوی یا از تو پذیرفته نشود «ال حول و ال قوه
اال بالله العلی العظیم» را به تعداد عدد آن ( )1910بار بگو تا خدای سبحان گناه
تو را بیامرزد و برای فرمانربداری قابلپذیرفنت تو را توفیق دهد.
و هرگاه ترسیدی از اینکه گرفتار نافرمانی (معصیت) گردی یا برای فرمانربداری
(طاعت) توفیق نیابی همین «ال حول و القوه اال بالله العلی العظیم» را به تعداد
عدد آن بگو تا خدا تو را از نافرمانی نگه دارد و برای انجام فرمانربداری توفیق دهد.
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و خالصه درخواست کن (از خدا بوسیله این دعا) چه بصورت مجموع و یا بصورت
متفرق (چه از ابتداء تا آخر آن و چه در موارد نامربده پارهای از بخشهای آن) و در
همه حاالت خود آن را مرتب بخوان که (آثار و نتایج) حیرتزا و شگفتانگیز
خواهی دید و همه خواستههای مهم دنیایی و آخرتی تو به سود تو برآورده خواهد
شد.
٭٭٭٭
دعای رجبیه
که از ناحیه مقدسه صادر شده و در ماه رجب هر روز خوانده میشود
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم انی اسألک مبعانی جمیع ما یدعوک به واله امرک املأمونون علی رسک
املستبرشون بامرک الواصفون لقدرتک املعلنون لعظمتک اسألک مبا نطق فیهم من
مشیتک فجعلتهم معادن لکلامتک و ارکانا لتوحیدک و ایاتک و مقاماتک التی ال
تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک
و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدوها منک و عودها الیک اعضاد و اشهاد و مناه و
اذواد و حفظه و رواد فبهم مالت سامءک و ارضک حتی ظهر ان ال اله اال انت
فبذلک اسألک و مبواقع العز من رحمتک و مبقاماتک و عالماتک ان تصلی علی
محمد و ال محمد و ان تزیدنی ایامنا و تثبیتا یا باطنا فی ظهوره و ظاهرا فی بطونه
و مکنونه یا مفرقا بین النور و الدیجور یا موصوفا بغیر کنه و معروفا بغیر شبه حاد
کل محدود و شاهد کل مشهود و موجد کل موجود و محصی کل معدود و فاقد
کل مفقود لیس دونک من معبود اهل الکربیاء و الجود یا من ال یکیف بکیف و ال
یوین بأین یا محتجبا عن کل عین یا دیموم یا قیوم و عامل کل معلوم صل علی
عبادک املنتجبین و برشک املحتجبین و مالئکتک املقربین و البهم الصافین الحافین
و بارک لنا فی شهرنا هذا املرجب املکرم و ما بعده من االشهر الحرم و اسبغ علینا
فیه النعم و اجزل لنا فیه القسم و ابرر لنا فیه القسم باسمک االعظم االعظم االجل
االکرم الذی وضعته علی النهار فاضاء و علی اللیل فاظلم و اغفر لنا ما تعلم منا و
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ال نعلم و اعصمنا من الذنوب خیر العصم و اکفنا کوافئ قدرک و امنن علینا بحسن
نظرک و ال تکلنا الی غیرک و ال متنعنا من خیرک و بارک لنا فیام کتبته لنا من اعامرنا
و اصلح لنا خبیئه ارسارنا و اعطنا منک االمان و استعملنا بحسن االیامن و بلغنا شهر
الصیام و ما بعده من االیام و االعوام یا ذا الجالل و االکرام.
دعای تعقیب در رجب
مروی از حرضت صادق علیه السالم که در هر روز از رجب در صبح و شام در
عقب منازهای روز و شب خوانده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لکل خیر و امن سخطه عند کل رش یا من
یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من ساله یا من یعطی من مل یساله و من مل یعرفه
تحننا منه و رحمه اعطنی مبسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر االخره و
ارصف عنی مبسألتی ایاک جمیع رش الدنیا و رش االخره فانه غیر منقوص ما اعطیت
و زدنی من فضلک یا کریم پس گرفت حرضت محاسن رشیف خود را در پنجه چپ
خود و خواند این دعا را به حال التجا و ترضع به حرکت دادن انگشت سبابه دست
راست.
پس گفت بعد از این یا ذا الجالل و االکرام یا ذا النعامء و الجود یا ذا املن و الطول
حرم شیبتی علی النار.
صلوات شعبانیه
مرویه از حرضت امام زینالعابدین علیه السالم که در هر روز شعبان در وقت
زوال و در شب نیمه آن خوانده میشود.
اللهم صل علی محمد و ال محمد شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف املالئکه
و معدن العلم و اهل بیت الوحی اللهم صل علی محمد و ال محمد الفلک الجاریه
فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها املتقدم لهم مارق و املتأخر عنهم
زاهق و الالزم لهم الحق اللهم صل علی محمد و ال محمد الکهف الحصین و غیاث
املضطر املستکین و ملجأ الهاربین و عصمه املعتصمین اللهم صل علی محمد و ال
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محمد صلوه کثیره تکون لهم رضا و لحق محمد و ال محمد اداء و قضاء بحول منک
و قوه یا رب العاملین اللهم صل علی محمد و ال محمد الطیبین االبرار االخیار الذین
اوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و والیتهم اللهم صل علی محمد و ال محمد و
اعمر قلبی بطاعتک و التخزنی مبعصیتک و ارزقنی مواساه من قرتت علیه من رزقک
مبا وسعت علی من فضلک و نرشت علی من عدلک و احییتنی تحت ظلک و هذا
شهر نبیک سید رسلک شعبان الذی حففته منک بالرحمه و الرضوان الذی کان رسول
الله صلی الله علیه و اله و سلم یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا
لک فی اکرامه و اعظامه الی محل حاممه اللهم فاعنا علی االستنان بسنته فیه و
نیل الشفاعه لدیه اللهم و اجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا و اجعلنی
له متبعا حتی القاک یوم القیمه عنی راضیا و عن ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک
الرحمه و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل االخیار.
دعاهای تعقیب در ماه رمضان
از اول ماه مبارک رمضان تا به آخر آن بعد از هر فریضه خوانده میشود.
اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ما ابقیتنی فی یرس منک
و عافیه و سعه رزق و ال تخلنی من تلک املواقف الکریمه و املشاهد الرشیفه و
زیاره قرب نبیک صلواتک علیه و اله و فی جمیع حوائج الدنیا و االخره فکن لی اللهم
انی اسألک فیام تقضی و تقدر من االمر املحتوم فی لیله القدر من القضاء الذی ال
یرد و ال یبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام املربور حجهم املشکور سعیهم
املغفور ذنوبهم املکفر عنهم سیئاتهم و اجعل فیام تقضی و تقدر ان تطیل عمری و
توسع علی فی رزقی و تودی عنی امانتی و دینی امین رب العاملین.
و نیز در ماه مبارک رمضان عقب منازهای فریضه خوانده میشود.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو
السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و رشفته و فضلته علی الشهور و هو
الشهر الذی فرضت صیامه علی و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرءان هدی
للناس و بینات من الهدی و الفرقان و جعلت فیه لیله القدر و جعلتها خیرا من الف
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شهر فیا ذا املن و ال یمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار فیمن متن علیه و
ادخلنی الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین.
و همچنین در ماه مبارک رمضان عقب منازهای فریضه خوانده میشود.
اللهم ادخل علی اهل القبور الرسور اللهم اغن کل فقیر اللهم اشبع کل جائع اللهم
اکس کل عریان اللهم اقض دین کل مدین اللهم فرج عن کل مکروب اللهم رد کل
غریب اللهم فک کل اسیر اللهم اصلح کل فاسد من امور املسلمین اللهم اشف کل
مریض اللهم سد فقرنا بغناک اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللهم اقض عنا
الدین و اغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر.
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([ )]1در مستدرک الوسائل از امام کاظم 7نقل شده که هامنا از حقوق واجب مابر
شیعیان این است که در تعقیب منازهای فریضه از حال تورک خارج نشوند تا این
دعا را بخوانند .نارش
([ )]2و علمک مستدرکالوسائل.نارش.
([)]3و انت علی کل شیء قدیر اللهم و صل علی محمد و المحمد و اسمع دعائی
کامتعلم فقری الیک انک علی کل شیء قدیر .مستدرکالوسائل.نارش.
([ )]4مقصود دعایی است که گذشت .نارش
([ )]5مقصود آنست که در صبح «اصبحت» و در شب «امسیت» بگو .نارش
([ )]6مقصود آنست که تسبیح بدست بگیر و دعای گذشته را سه مرتبه بخوان بعد
از آن ببوس تسبیح را و بر چشم گذارده یک مرتبه بگو :اللهم انی اسألک بحق ...
نارش
([ )]7از این جهت خود آن بزرگوار اعلی الله مقامه یا دیگری از «و ان علیا» تا «و
به دیانتی» را اضافه کردهاند( .نارش)
([ )]8هنگامی که منصور دوانیقی (لع) میخواست آن حرضت را بکشد ،حرضت
همین حرز را در راه میخواندند و خداوند آن حرضت را نجات داد.
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