
 
 

 صحیفة الزھراء

 جواد قیومى اصفھانى

 - فھرست -

 

   مقدمه مؤلف
   نیايشھا و ادعیه ى آن حضرت

   ادعیه ى آن حضرت در ثناء الھى و درخواست حوائج از او
  دعاوھا فى تسبیح هللا سبحانه 

  دعاؤھا في تسبیح اللّه سبحانه في الیوم الثالث من الشھر 
  دعاؤھا في طلب مكارم االخالق و مرضّي االفعال 

  دعاؤھا في جوامع مطالب الدنیا واآلخرة 
  ادعیه ى آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد 

  دعاؤھا بعد صالة الوتر 
  دعاؤھا في تعقیب صالة الظھر 
  دعاؤھا في تعقیب صالة العصر 

  دعاؤھا في تعقیب صالة المغرب 
  دعاؤھا في تعقیب صالة العشاء 

  دعاؤھا بعد كل صالة 
  دعاؤھا بعد كل صالة 

  دعاؤھا في الصباح، المسمى بدعاء الحريق 
  دعاؤھا في الصباح و السماء 

   ء حوائجادعیه ى آن حضرت در زوال اندوھھا و قضا
  الحوائج دعاؤھا لقضاء
  الحوائج  دعاؤھا لقضاء
  ء الحوائج دعاؤھا لقضا
  اءالدين و تیسیراالمور دعاؤھا لقض

  دعاؤھا لدفع الشدائد 
  دعاؤھا لالمر العظیم 

  دعاؤھا لقضاء الحوائج 
  دعاؤھا في تفريج الھموم و الغموم بعد صالتھا 

  دعاؤھا للخالص من المھالك 
  ادعیه آن حضرت در رفع خطرات و بیماريھا 

  دعاؤھا في االحتراز 
  دعاؤھا في العوذة للحّمي 
  دعاؤھا في العوذة للحّمى 
  دعاؤھا في العوذة للحّمى 

   دعاى آن حضرت در ايام و ماھھا
  دعاؤھا في يوم السبت 

  دعاؤھا في يوم االحد 
  دعاؤھا في يوم اإلثنین 
  دعاؤھا في يوم الثلثاء 

  دعاؤھا في يوم األربعاء 



  دعاؤھا في يوم الخمیس 
  دعاؤھا في يوم الجمعة 
  دعاؤھا في يوم الجمعة 

  دعاؤھا اذا طلع ھالل شھر رمضان 
  ادعیه ى آن حضرت در آداب خواب 

  دعاؤھا اذا اخذت مضجعھا 
  دعاؤھا اذا نامت 

  دعاؤھا عند المنام 
  دعاؤھا لدفع رؤيا المكروھة 

  دعاؤھا لدفع االرق 
  ادعیه ى آن حضرت در مدح يا مذمت افراد 

  دعاؤھا لبعله 
  دعاؤھا السماء بنت عمیس 

  دعاؤھا على من ظلمھا 
  دعاؤھا على ابي بكر و عمر 

  دعاؤھا علیھما 
  دعاؤھا علیھما 

  ادعیه ى آن حضرت در روز قیامت 
  دعاؤھا في يوم القیامة لدفع العذاب عن محبیھا 

  دعاؤھا في المحشر لشفاعة محبیّھا 
  دعاؤھا في المحشر لشفاعة محبّیھا 

  دعاؤھا في المحشر لغفران ذنوب شیعتھا 
  دعاؤھا في يوم القیامة على قتلة ولدھا و لشفاعة محبیھا 

  دعاؤھا في المحشر على قتلة الحسین 
  ن دعاؤھا في المحشر على قتلة الحسی

  لى قتلة ولدھا دعاؤھا في المحشر ع
  فى القیامة لعرفان حقه  دعاؤھا

  دعاؤھا فى القیامة لشفاعة امة ابیھا 
  دعاؤھا عند دخوله الى الجنّة 

  ادعیه ى آن حضرت در امور متفرقه 
  دعاؤھا لطلب نزول مائدة من السماء 

  دعاؤھا فى التعويذ من سخط هللا و رسوله 
  دعاؤھا فى التعويذ 

  دعاؤھا لغفران الذنوب 
  دعاؤھا في شكواھا لطلب الرحمة من اللّه تعالي 

  دعاؤھا فى لیلة و فاتھا لطلب رحمة هللا تعالى 
  دعاؤھا في شكواھا، لغفران ذنوب شیعتھم 

  دعاؤھا لطلب الموت لما وقع علیھا من الظلم 
  دعاؤھا لتعجیل وفاتھا 

  دعاؤھا عند وفاتھا 
  دعاؤھا عند وفاتھا لطلب 

  خطبه ھاى آن حضرت بعد از غصب فدك 
  خطبتھا بعد غصب الفدك 

  خطبتھا في مرضھا لنساء المھاجرين و االنصار 
  خطبتھا لقوم غصبوا حق زوجھا 

  گزيده اى از گفتار آن حضرت 
  قولھا في وصف اللَّه 

  قولھا في وصف القرآن 



  قولھا في وصف القرآن 
  قولھا في وصف القرآن 

  قولھا في وصف أبیه 
  قولھا في وصف أبیه 

  قولھا في فضل أبیه و بعله 
  قولھا في فضل أبیه و بعله 

  قولھا في فضل زوجھا 
  قولھا في كیفیة خلقتھا 

  قولھا في التعريف بأھل البیت 
  قولھا في وصف الشیعة 
  قولھا في وصف الشیعة 

  قولھا فى فضل علماء الشیعة 
  قولھا في محبتھا المة ابیھا 

  سین قولھا في قاتل ولدھا الح
  لدھا قولھا فیمن قتل و
  تسلیم علیھم قولھا في فضل ال

  ما يحبّھا قولھا فی
  ضائل بعض السور قولھا في ف

  اى از گفتار آن حضرت  گزيده
  قولھا في خصال المائدة 

  قولھا في شدة عذاب النار 
  قولھا في التحريض للدعاء للمیت 

  قولھا في الحّث على قراءة القرآن و الدعاء في لیلة الدفن 
  قولھا في فضل لیلة القدر 

  قولھا في ايثار الضیف 
  قولھا في تقديمھا الجار على نفسھا 

  قولھا في فضل مقام االّم 
  قولھا في تحديد خدمة الزوجین 

  قولھا فى توصیف خیر الرجال 
  قولھا في وصف خیر النساء 
  قولھا في ما ھو خیر للمرأة 

  قولھا في اھمیة الحجاب 
  قولھا في أدنى ما تكون المرأة من ربّھا 

  قولھا في تعیین ساعة االجابة 
  قولھا في فضل العمل الخالص 

  قولھا لمن غلب على عدوه 
  قولھا في وصف المؤمن 

  قولھا في فضیلة حسن الوجه 
  قولھا في ادب الصائم 

  استغاثه ھائى به آن حضرت 
  االستغاثة الیھا بالصالة و الدعاء 
  االستغاثة الیھا بالصالة و الدعاء 
  االستغاثة الیھا بالصّالة و الدعاء 

  االستغاثة الیھا بالدعاء 
  االستغاثة الیھا بالدعاء 

   اشعارى در مدح آن حضرت
  از جوى تو شبنمى است زمزم، و از بحر تو شعبه اى است كوثر 

  و پدر اين فخر بس كه بوسه زند دست ا



  خت طوبى زھرا خیر دو سرا، در
  صره شمس حقیقت آرا قرّه با

 لین محبوبه رّب رفت در خاك اى دريغ او

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 صحیفة الزھراء
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 مقدمه مؤلف 

  . تقديم به پیشگاه ارجمند تو، اى زھراى عزيز

  . بتو اى محبوبه خدا

  . بتو اى آرام جان و سرور دل خاتم انبیاء

  . بتو اى دخت نبوت و امام واليت

  . بتو اى ھمسر و ھمتاى على

  . بتو اى عطاى خداى سبحان و كوثر پر بھاى قرآن

  فرينش و باالخره، بتو اى واالترين بانوى جھان آ

اى عزيز دل و جان ما، اگر آنروز بر تو ستم كردند و از جسم پاك بخاك ناسپرده پیامبر شرم ننمودند، و 
حرمت خانه و كاشانه وحى را رعايت نكردند، وتو را در میان درھاى بسته زندگیت بیرحمانه فشردند، 

م به سینه گذارده و سرشك تلخ بر اكنون ديده بگشاى و ببین چگونه مردان و زنانى در اندوه تو، زانوى غ
  . دامن مى ريزند



اگر آن روز بسوز دل ناله بركشیدى، چه ناله ھا كه از دل ما در غم تو برخاست، اى محبوبه خدا و پیامبر 
او، اگر آن روز با تو چنان كردند معجزه خداوندى آنستكه پس از آن ھمه پرده پوشى، باز رخسارت از پس 

  . نمايان گرديده و تو را به جھانیان مى شناساند ابرھاى قرون و اعصار

شناخت شخصیت حضرت فاطمه علیھاالسالم فصلى است از كتاب رسالت الھى، و مطالعه آن 
كوششى است در راه معرفت روح اسالم، و ذخیره اى گرانقدر براى انسان معاصر و تا آنگاه كه خلقت 

  . باقى است

مفتخر فرمود، او » اّم أبیھا«خداست، كه پیامبر او را به عنوان  چرا كه او پرورده شده در دامان وحى
بخشى است از اسالم كه در وجود رسول اكرم تبلور يافته، و حیاتش سرمشق ھر زن مسلمان، بلكه 

  . ھرانسان با ايمان در ھر زمان و مكانست

یزكارى و خداپرستى چرا كه فاطمه، چھره درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت، و نمونه روشن پرھ
است، اين درخشندگى به ساعتى مخصوص و روزى معین اختصاص ندارد، از آن روز كه وظیفه اش را 

  . تعّھد كرد تا امروز و براى ھمیشه چون گوھرى بر تارك تربیت اسالمى مى درخشد

ر از ھمه اوست فرشته اى انسانى با گوھرى واال، كه در واالترين نقطه وجود سرشته شده، اوست برت
زنان گیتى كه در روز قیامت پرتوھاى نور او به ھمه جا مى تابد، و باالخره او فاطمه است، كسى كه از 
خشم او خداوند خشمگین و از خشنوديش خشنود است، اوست كه گناھكاران را شفاعت كرده و در 

  . بھشت جايشان دھد، و اوست كه وسیله تقرّب ما در روز قیامت است

ه توصیفاتى است كه جز بخشى اندك از دنیاى پر فضیلت و شرافت او را نمايان نساخته، و و اينھا ھم
  . جز مختصرى از فضائل و مناقب وى را نمودار نمى سازد

  والدت آن حضرت 

شخصیت ھر فرد تا حدود زيادى به اوضاع خانوادگى و شخصیت و اخالق پدر و مادر و محیط اجتماعى او 
درند كه شالوده و اساس ششخصیّت فرزند را پى ريزى مى كنند، و او را در قالب بستگى دارد، پدر و ما

  . روحیّات و اخالق خودشان ريخته، تحويل جامعه مى دھند

شخصیت فوق العاده و عظمت روحى و اخالق پسنديده و ھّمت عالى و فداكارى و شجاعت پیامبر، بر 
،در عظمت آن حضرت ھمین بس كه خداوند ھیچ مسلمان، بلكه بر ھیچ فرد مطّلعى پوشیده نیست

  » .اى محمد اخالق تو بزرگ و شگفت آور است«: درباره ايشان مى فرمايد

مادر آن حضرت زنى بود بنام خديجه، او زن ثروتمندى بود كه به تجارت اشتغال داشت، و مردانى را براى 
نتخاب كرد و امانت و صداقت او را ديد، به اين منظور اجیر كرده بود، بعد از آنكه پیامبر را به ھمین عنوان ا

او پیشنھاد ازدواج كرد، زيرا از بعضى از دانشمندان عصر خويش شنیده بود كه ايشان پیامبر آخرالزمان 
  . است

او نخستین انسانى است كه دعوت پیامبر را اجابت نمود، و اموال و ثروت بسیار خود را بدون قید و شرط 
   .در اختیار او قرار داد

يا رسول هللا خديجه پیرزنى : از بس پیامبر خديجه را بخوبى ياد مى كرد روزى عرض كردم: عايشه گويد
بخدا سوگند خدا بھتر از : پیش نبود، و خدا بھتر از او را به تو عطاء كرده است، پیامبر غضب نموده فرمود

رزيدند، و مرا تصديق نمود وقتى او را بمن نداده است، خديجه ھنگامى ايمان آورده كه ديگران كفر مى و
كه ديگران تكذيبم كردند، اموالش را رايگان در اختیارم گذاشت وقتى كه سائرين محرومم نمودند، وخدا 

  . نسل مرا در اوالد او قرار داد

سالم خدارا به خديجه برسان، : ھر وقت جبرئیل بر پیامبر نازل مى شد عرض میكرد: در روايات وارد شده
ند قصر زيبائى در بھشت براى تو آماده كرده است، روزى جبرئیل بر پیامبر نازل شده عرض وبگو خداو

چھل شبانه روز از خديجه كناره گیرى كن و به : خداوند بزرگ بر تو سالم فرستاده، مى فرمايد: كرد
در آن  عبادت و تھّجد مشغول باش، و پیامبر طبق دستور خداوند حكیم چھل روز به خانه خديجه نرفت، و

  . مدت شبھا به نماز و عبادت مى پرداخت و روزھا روزه دار بود



: چون چھل روز بدين منوال سپرى شد فرشته خدا فرود آمده و غذائى از بھشت آورد و عرض كرد
امشب از اين غذاھاى بھشتى تناول كن، رسول خدا با آن غذاھاى روحانى و بھشتى افطار كرد، 

اى رسول خدا امشب از : نماز و عبادت شود جبرئیل نازل شده عرض كردھنگامیكه برخاست تا آماده 
نماز مستحبّى بگذر و بسوى خانه خديجه حركت كن، زيرا خدا اراده نموده كه از صلب تو فرزند پاكیزه اى 

  . بیافريند

قطع  ھنگامى كه خديجه با رسول خدا ازدواج كرد، زنان مكّه با وى: امام صادق علیه السالم مى فرمايد
رابطه نموده و به خانه اش نمى رفتند، و اين جھت اندوھناك بود، ولى ھنگامیكه به حضرت فاطمه 

علیھاالسالم حامله گرديد، از غم تنھائى نجات يافت، و با كودكى كه در شكم داشت انس گرفت و با او 
  . سخن مى گفت

كودكى كه در رحم خديجه مى باشد  اى پیامبر: جبرئیل براى بشارت پیامبر و خديجه فرود آمده و گفت
دختر ارجمندى است كه نسل تو از وى خواھد بود، او مادر امامان و پیشوايان دين است كه بعد از 

انقطاع وحى جانشین تو خواھند شد، پیامبر پیام پروردگار جھان را به خديجه ابالغ نمود، و خديجه بدان 
  . نويد فرحبخش دلش راشاد گردانید

پروردگار جھان بر اين تعلق گرفته بود كه ذريه طاھر و سالله مطھر نبوى تنھا از طريق فاطمه  آرى، اراده
علیھاالسالم بوجود آيند، واين زمین پاكیزه و منبت طیّب، آن درخت برومند شرف و مجد را در خود 

  . بروياند

آنان بھترين گواه بر اين دعوى سالله پیامبر ھمان ذريّه و اوالد فاطمه اند، و رفتار خاص پیامبر نسبت به 
  . است

  نامھاى آن حضرت 

فاطمه، صّديقه، مباركه، طاھره، : از امام صادق علیه السالم روايت شده كه آن حضرت را نه نام است
  . زكیّه، راضیه، مرضیه، محّدثه، زھرا

و مسّمى مورد نامھايى كه بر آن حضرت نھاده شده به مناسبتھائى انجام پذيرفته، و سنخیّت بین اسم 
عنايت واقع شده است، و احاديث فراوانى مؤيد اين مطلب مى باشد، و در اينجا در مورد دو نام آن 

  . حضرت، يعنى فاطمه و محّدثه مطالبى را ذكر مى كنیم

فطم در لغت بمعنى بريده شدن است، و فاطم و فاطمه بمعنى بريده شده است، امام رضا علیه 
 علیه و آله نقل فرموده كه علت نامگذارى ايشان به فاطمه آنستكه وى و السالم از پیامبر صلى هللا

  . شیعیانش از آتش بريده شده اند

و در روايتى از امام باقر علیه السالم مى خوانیم كه علت نامگذارى ايشان به فاطمه آنستكه ايشان را 
  . شدبوسیله علم از شیر گرفتند، يعنى ايشان مملوّ از علم و دانش مى با

و در روايتى از امام صادق علیه السالم وارد شده كه علت نامگذارى ايشان آنستكه شر و بدى از ايشان 
  . بريده شده و در وجود ايشان راه ندارد

ثه است، محدَّث كسى است كه فرشته بر او نازل مى شود، چنانكه  يكى از نامھاى ديگر ايشان محدَّ
ثه بوده استامامان دوازده گانه محدَّث بوده ا   . ند حضرت فاطمه علیھاالسالم نیز محدَّ

ثه بود، اّما پیامبر : از امام صادق علیه السالم روايت شده كه فرمود فاطمه علیھاالسالم دختر پیامبر محدَّ
ثه نامیده اند كه فرشتگان از آسمان بر او نازل شده و با او سخن مى  نبود، و از اين جھت او را محدَّ

  . نه كه با مريم دختر عمران گفتگو داشتندگفتند، ھمانگو

روايات وارده در اين موضوع صريحاً حاكى از آنست كه بعد از رحلت پیامبر، خداوند متعال براى تسلّى 
خاطر آن حضرت فرشتگان را ھم صحبت و مأنوس او گردانید، و جبرئیل نزد ايشان مى آمد و تمام 

افتد را بوى خبر مى داد، و على علیه السالم آنھا را مى حوادثى كه بعد از زندگى ايشان اتفاق مى 
نگاشتند، و نام آن مصحف فاطمه علیھاالسالم است، كه نزد امامان علیھم السالم بوده و ھم اكنون در 

  . دست امام زمان علیه السالم مى باشد



  تعیین روز والدت ايشان 

ت يافت، لیكن روز و بلكه سال والدت ايشان فاطمه اطھر بانوى بزرگ اسالم از پدر و مادرى بزرگ والد
بدرستى روشن نیست، يعنى تاريخ نويسان در آن ھمداستان نیستند، نه تنھا در زاد روز ايشان چنین 

امرى صورت گرفته، بلكه تاريخ پیشوايان دين و ائمه معصومین، و نیز تاريخ تولد و رحلت پیامبر اكرم 
   .ھیچیك مورد اتفاق مورّخان نمى باشد

پنج : بھر حال، در آنچه در مورد سال والدت اين اختر آسمانى گفته شده سه قول مشھور مى باشد
  . سال قبل از بعثت، دو سال بعد از بعثت، پنج سال بعد از بعثت

قرينه اى قابل توجه و قوى در عموم روايتھاى علماء و محدثان شیعه وجود دارد و نشان دھنده آنستكه 
از بعثت واقع شده است، و اين قرينه ارتباط دادن والدت ايشان با معراج پیامبر مى والدت آن حضرت پس 

در شب معراج سیب بھشتى بمن دادند و نطفه : باشد، چرا كه در روايات آمده كه پیامبر فرموده اند
  . دخترم زھرا از آن مبدء تكوين يافته است

ال بعد از بعثت تا شش ماه پیش از ھجرت نوشته با توجه به اين نكته كه علماء شیعه معراج را از دو س
  . اند

از طرف ديگر در روايتى كه شیخ صدوق در امالى خود آورده ھنگام والدت آن حضرت كسى از زنان قريش 
اى خديجه نصیحت ما را نشنیدى و به يتیم ابوطالب : و بنى ھاشم براى يارى خديجه نیامده و گفتند

  . شوھر كردى

يريم تولد پنج سال بعد از بعثت بوده، پیامبر در اين زمان يارانى داشت، و ديگر يتیم و مسلماً اگر بپذ
ابوطالب تلقى نمى گرديد، و گروھى بودند كه از جان و دل پیرو ايشان بشمار مى آمدند، و خديجه 

  . نیازى به يارى غیر مسلمانان نداشت

آن حضرت با نوسازى خانه كعبه اشاره از سوى ديگر در چند روايت شیعه و سنى به ھمزمانى والدت 
شده است، و داستان تجديد بناى كعبه بر اثر سیل، و داورى پیامبر در نصب حجراالسود مسلماً پیش از 
بعثت يا اوائل بعثت بوده است، زيرا در سال پنجم قريش با پیامبر حالت خصمانه داشته و چنین داورى را 

  . به پیامبر نمى دادند

ه آمده است كه والدت آن حضرت پنج سال بعد از بعثت يا دو سال بعد از بعثت صورت در روايات شیع
  . گرفته، و روايات اھل سنت قول پنج سال قبل از بعثت را تأيید مى كند

بديھى است كه زادروز و يا سال مرگ شخصیتھاى بزرگ از نظر تحلیل شخصیت ايشان چندان مھم 
اد برجسته و استثنائى براى نسلھاى بعد اھمیت دارد اينستكه بنظر نمى رسد، آنچه از زندگانى افر

بدانند آنان كه بوده، چگونه زيستند، و چه كرده اند، و چه اثرى در محیط اجتماعى خود و پس از آن 
  . نھادند

  دوران كودكى ايشان 

از حضرت فاطمه علیھاالسالم در آغوش پر مھر مادرش حضرت خديجه علیھاالسالم پرورش يافت، و 
  . شیر پاك او كه از منبع شرافت و نجابت و بردبارى و فداكارى سرچشمه مى گرفت تغذيه شد

دوران شیر خوارگى و ايام كودكى آن حضرت در محیط بسیار خطرناك و اوضاع بحرانى صدر اسالم 
گذشت، مدتى از ايام كودكى ايشان در شعب ابوطالب سپرى شد، در حدود سه سال طول كشید كه 

  . رت به غیر از زندان سوزان شعب چیزى نديدآن حض

پس از آنكه پیامبر و بنى ھاشم از تنگناى شعب نجات يافته و به خانه و زندگى خود مراجعت نمودند، 
مناظر زندگى جديد و نعمت آزادى براى ايشان تازگى داشت و شادمان و مسرور بود، اّما افسوس كه 

چرا كه مادر مھربانش خديجه را از دست داد، و اين حادثه روزگار شادمانى آن حضرت دوامى نداشت، 
  . روح حساس ايشان را افسرده نمود

اّما ھر چه محرومیت آن حضرت بیشتر مى شد اظھار محبت پیامبر نسبت به ايشان فزونى مى گرفت، 
  . و در روايات وارد شده كه رسول خدا تا صورت آن حضرت را نمى بوسید بخواب نمى رفت



دث سھمگین و گرفتاريھاى مداوم است كه روح افراد ممتاز و برجسته را تقويت مى كند و اين حوا
استعدادھاى درونى و نیروھاى نھفته آنان را به عرصه ظھور و بروز مى آورد، تا در مقابل مشكالت 

  . پايدارى كنند

خللى در روح آن آرى، اوضاع بحرانى و خطرناك و حوادث دوران زندگى فاطمه علیھاالسالم نه تنھا 
حضرت وارد نساخت، بلكه بر عكس گوھر وجودش را صیقلى داد و تابناك نمود، و براى ھر گونه مبارزه 

  . اى دالور و نیرومندش گردانید

در وجود آن حضرت ذخائرى از انسانیت، جوانمردى، عفت، بزرگوارى كه امكان داشت بانوئى به آن 
مى كرد كه در مدرسه نبوت تربیت شده و در دانشگاه رسالت  دست يابد، فراھم آمده بود، او مباھات

  . به كمال رسیده است

در خانه پدرش كه مھبط فرشتگان الھى، و جايگاه نزول وحى خداوند بود پرورش يافته، و آموزگارانى 
  . چون پدر و شوھرش كه مجسمه انسان كامل بودند، داشت

ه آيات قرآن استناد كرده است،اين واقعیت به ظھور مى از مباحثاتى كه آن حضرت با ابوبكر نموده و ب
رسد كه آن حضرت به آيات قرآنى احاطه كامل داشته، چرا چنین نباشد، در حالیكه قرآن را از زبان رسول 

خدا صلى هللا علیه وآله شنیده، و در وجود او و على علیه السالم ديده بود، روح و روان خود را با 
  . ه نموده، واحكام و وظائف خود را از آن استخراج مى كردمفاھیمش تلطیف و تصفی

او ھمچون ديگر خاندان اھل بیت از موھبت فصاحت و بالغت بھره اى وافر داشت، با نیروى گفتار خود بر 
دلھا فرمانروايى مى كرد و با بیان استوار جانھا را در اختیار مى گرفت، و با نیكوترين روشھا سخن مى 

متیازات در خطابه اى كه آن حضرت به مخالفت با تصّدى مقام خالفت بوسیله ابوبكر و گفت، ھمه اين ا
  .به محاّجه با وى در مسأله فدك ايراد كرد، خودنمائى دارد

  

- ٢ - 

 

 ازدواج آن حضرت 

آنگاه كه خورشید رخسار زھرا در آسمان رسالت بدرخشید،و در افق جاللت ماه تمام شد، افكار ھمگان 
  . طوف گشت، و ھمه چشمھا بسوى او نگران شدبه او مع

اصحاب پیامبر چون ارزش و موقعیت آن حضرت را نزد پدر مى دانستند، از اينرو براى كسب شرافت و 
تقرب بیشتر به پیامبر خواستار ازدواج با ايشان شدند، لیكن پیامبر ھر بار به نوعى روى موافقت از 

  . ايشان بر مى تافت

بودن بشرى با بشر ديگر مطلبى است كه فھم انسان از درك آن عاجز است، و تشخیص كفو و ھمتا 
تنھا خداى تعالى كه از ضمائر مخلوقات آگاه است مى داند چه كسى كفو و نظیر كیست، و ھمتاى ھر 

  . موجودى در عالم كدام است

ھى، خداى تعالى از اينرو اختیار فاطمه علیھاالسالم براى ھمسرى على علیه السالم انتخابى است ال
خود براى زھرا زوجى كه كفو و ھمتاى اوست را برگزيد و در اين عقد آسمانى خود خطبه مى خواند، و 

  . شھود اين ازدواج مقدس پیامبر و جبرئیل وفرشتگان الھى ھستند

و در نتیجه ھمین جھل و نادانى و ناتوانى بشر در شناخت مقام شامخ ايشان است كه مى بینیم 
فاطمه از : عمر نیز خواستار ازدواج با آن حضرت مى شوند، و پیامبر در جواب ايشان چنین فرمود ابوبكر و

آن خداست و در اين مورد ھیچگونه اختیارى ندارم و تنھا خدا كه خالق زھراست و مى داند كفو و 
  . ھمسر و زوج شايسته او كیست

  : امام ششم علیه السالم مى فرمايد



  . »اْلُمْؤِمنیَن تََزوََّجھا لَما كاَن لَھا ُكْفٌو اِلى يَْوِم اْلِقیاَمِة َعلى َوْجِه اْالَْرضِ، اََدَم َفِمْن ُدونِهِ لَْوال اَنَّ اَمیرَ «

اگر حضرت على علیه السالم با حضرت زھرا علیھاالسالم ازدواج نمى كرد، از حضرت آدم تا روز قیامت 
  . براى آن حضرت كفو و ھمتايى نبود

  ايشان زندگى مشترك 

زندگانى حضرت زھرا علیھاالسالم در خانه شوھر نمونه است، چون سراسر زندگانى او نمونه است، 
  . چون شوى او، پدر او، و فرزندان او نمونه اند، نمونه انسانھاى آراسته به فضیلت و خوى اسالمى

مى گذشت، آنان زندگانى مشترك حضرت على و فاطمه علیھماالسالم در سايه ارشادات پیامبر اسالم 
  . در امور زندگى با يكديگر تعاون و ھمكارى داشتند

زندگى ايشان غالباً در تنگى معیشت مى گذشت، بطورى كه توانائى مال براى استخدام خدمتكارى 
نداشتند، كه در كارھاى سنگین و سخت آن حضرت را يارى نمايد،بسیار اتفاق مى افتاد كه اين زوج 

بر و خشن خود از سرما آرام نداشتند، اگر باالپوش بر سر مى كشیدند مھربان شبھا در بستر ز
  . پاھايشان از بستر بیرون بود، واگر پا را در زير آن قرار میدادند سرشان از آن بیرون قرار مى گرفت

او طبیعتى بى نیاز و روحى موقر و آرام داشت، از پدر خود شنیده بود كه ثروت و مال موجب بى نیازى 
  . بلكه بى نیازى در بى نیازى نفس و استغناى طبع آدمى حاصل مى شودنیست، 

پروردگار خواست تا بیابان مكه را انباشته از طال نمايد و : ھمچنین از پدر خود شنیده بود كه مى فرمايد
بمن دھد، گفتم پروردگارا دوست دارم كه يك روز گرسنه و ديگر روز سیر باشم، تا آنروز كه گرسنه ام ترا 

بخوانم و به نزد تو تضرّع و عرض نیاز كنم، و آن روز كه سیر باشم شكر نعمت گذارم و حمد وثناى تو 
  . گويم

او ھمچون ديگر خاندان اھل بیت از موھبت فصاحت و بالغت بھره اى وافر داشت، با نیروى گفتار خود بر 
فت، و با نیكوترين روشھا سخن مى دلھا فرمانروائى مى كرد و با بیان استوار جانھا را در اختیار مى گر

گفت، ھمه اين امتیازات در خطابه اى كه آن حضرت به مخالفت با تصّدى مقام خالفت بوسیله ابوبكر و 
  . به محاّجه با وى در مسأله فدك ايراد كرد خودنمائى دارد

نیكوتر باشد، زنان را چه چیز از ھمه : از انس بن مالك روايت شده كه روزى پیامبر خدا از ما پرسید
كسى پاسخ آنرا نمى دانست، حضرت على علیه السالم بى درنگ نزد حضرت فاطمه علیھاالسالم 

چرا نگفتى كه زنان را نیكوترين چیز آنستكه به مردان : رفت و مسأله را از او پرسش كرد، ايشان فرمودند
م بازگشت و پاسخ پیامبر را نظر نكنند، و مردان نیز ايشان را ديدار ننمايند، حضرت على علیه السال
اى على چه كسى ترا بر آن آگاه : بھمان صورت كه از ھمسر خود شنیده بود عرضه داشت، پیامبر فرمود

  . فاطمه، آنگاه پیامبر فرمود حقا كه فاطمه پاره تن من است: ساخت؟ گفت

و اين زوج صالح از چندى نگذشت كه تولد كودكانى عزيز فرح افزا و روشنى بخش آن خانه محقر گرديد، 
نعمت وجود پسران و دخترانى گرامى چون حسن و حسین و محسن، و زينب و ام كلثوم بھره مند 

نام اين سه پسر را پیامبر تعیین فرمودند، و آن دو دخت را زھرا به يادگار دو خواھر از دست رفته . شدند
  . م كلثوم نام نھادخود و بخاطر محبتھائى كه در كودكى از ايشان ديده بود زينب و ا

  رحلت پدر بزرگوارش 

حضرت فاطمه علیھماالسالم به زندگى خود ادامه میداد، اّما تحوّلى ديگر در زندگى آن حضرت در شرف 
وقوع بود، تحوّلى كه سر منشأ بسیارى از تحوالت زندگى ايشان در آينده بشمار مى آيد، و آن واقعه 

  . رحلت پیامبر مى باشد

ع كه رسول خدا در بستر بیمارى قرار داشت پیوسته در كنار او بود و به كارھا و حوائج وى زھرا در آن موق
واى ازاندوه و غم، فاطمه از شنیدن سخن : رسیدگى مى كرد، چون سايه مرگ بر آن حضرت افتاد فرمود

  . واى ازاندوه پدر: غم آلود پدر در حزنى عمیق فرو رفت و با ناله گفت

دخترم پس از امروز ديگر :فاطمه پريشان شد و براى آرامش دل رمیده دختر خود فرمودپیامبر از حال زار 
  . براى پدرت غصه مخور



دخترم زمان مرگ تو نیز نزديك است و تو :او به خاطر مى آورد كه پدرش رازگونه به وى فرموده بود
ايشان بشارت داده نخستین كسى ھستى كه از اھل بیت بمن ملحق مى گردد، و نیز بیاد آورد كه به 

  . بود كه فاطمه جان راضى نیستى سرور زنان عالم باشى

حضرت فاطمه علیھاالسالم پس از مرگ پدر ديگر لب به خنده نگشود و آنقدر بگريست كه يكى از شش 
تن بسیار گريه كننده در تاريخ محسوب گرديد، و آنقدر گريه كرد كه مردم مدينه تحّمل گريستن او را 

خواستار آن شدند كه روز يا شب گريه كند و باالخره آن حضرت براى گريستن به قبرستان نداشتند و 
  . بقیع روانه گرديد

  : در ماتم پیامبر حضرت فاطمه علیھاالسالم اشعارى را بدين مضمون سرود

ماِن َغوالِیا اَْن ال یَُشمَّ  َشمَّ تُْربَةَ اَْحَمدا ماذا َعلَى َمنْ   َمَدى الزَّ
 اِْن ُكْنَت تَْسَمُع َصْرَختي َونِدائِیا الثَّرى َغیَِّب تَْحَت اَْطباقِ قُْل لِْلمُ 

 لَیالِیا ُصبَّْت َعلَى اْالیَّاِم ِصْرنَ  َمصائُِب لَْو اَنَّھا ُصبَّْت َعلَىَّ 
دٍ  قَدْ   َضْیٍم َو كاَن ِحما لِیا ال اَْخَش ِمنْ  ُكْنَت ذاِت َرِحمي بِِظلِّ ُمَحمَّ

لیِل وَ فَاْلیَْوَم اَْخضَ   َضْیمي، َو اَْدفَُع ظالِمي بِِردائِیا اتَّقي ُع لِلذَّ
 َصباِحیا َشْجناً َعلى ُغْصٍن، بََكْیتُ  قُْمِریَّةٌ في لَْیلِھا فَاِذا بََكتْ 

ْمَع فیَك َو شاِحیا ُمونِسي فََالَ ْجَعلَنَّ اْلُحْزَن بَْعَدكَ   َوَالَْجَعلَنَّ الدَّ

یامبر را بوئیده، كه در تمام عمر ھیچ عطرى را نبويد، به آنكه رخ در چه باكى است بر آنكه خاك قبر پ
نقاب خاك نھان كرده بگو آيا صداى ناله و فرياد مرا مى شنوى، آنچنان مصیبتھا بر من باريدن گرفته، كه 

 اگر اينگونه بر روزھا مى باريدند چون شبھاى تار میگرديدند، من در سايه پیامبر و در حمايت و يارى او
بودم، از ھیچ دشمنى و كینه اى تا زمانیكه او ياورم بود، نمى ترسیدم،اما امروز در برابر فرومايگان 

خاضعم، و مى ترسم بمن تعّدى شود، و ستمگر را به تنھائى دفع میكنم، اگر قمرى شب ھنگام بر 
عد از تو حزن واندوه شاخسار گريه و ناله سر مى دھد، من ھر بامداد نیز در ناله و گريستنم، پدر جان، ب
  . را مونس خود خواھم ساخت و در سوگت سرشك غم زينت دامان من گرديده است

فاطمه با مرگ پدر مھربان و دلسوزش بسیار گريست، حسرت واندوه آسمان دلش را در غبار تیره فرو 
  . كشید، و زبانه ھاى غم و ماتم آتش بجان وى افكند

چگونه دلتان راضى شد كه : خاك نھادند به يكى از ياران پیامبر فرمودو آنگاه كه جسم پاك پیامبر را در 
  : آن حضرت را در زير خاكھا پنھان كنید، واينگونه ناله سرداد

َرتْ  اِْغبَرَّ آفاقُ   َو اَْظلََم اْلَعْصرانِ  َشْمُس النَّھارِ  السَّماِء َو ُكوِّ
َجفانِ اََسفاً  َكئیبَةٌ  اْالَْرُض ِمْن بَْعِد النَّبِيِّ  وَ   َعلَْیِھ َكثیَرةُ الرَّ

كرانه ھاى آسمان تیره و تار گرديد و خورشید روز به تاريكى افتاد، و روزگار به سیاھى گرائید، و زمین 
  . بعد از او به نشانه تأسف بر آن حضرت اندوھناك بوده،وبراو مى لرزد

  شھادت آن حضرت 

روايتى ھفتاد و پنج روز زندگى كرد، در اين مدت  حضرت فاطمه علیھاالسالم بعد از پیامبر نود روز و به
ھرگز شادمان ديده نشد و گويند در روز آخر از زندگیش در بستر ساده خود قرار گرفته بود، ساعتى از 

دختر عزيزم بسوى : ساعات آن روز را خوابید، و ظاھراًدر آن لحظات پدر خويش را در خواب ديد كه فرمود
من به ديدار شما مشتاقتر و آرزومندترم، پس پیامبر : آن حضرت عرض كرد من بیا كه مشتاق تو ھستم،

  . تو امشب در نزد من خواھى بود: فرمود

زھرا علیھاالسالم از خواب خويش بیدار شد، چشمانش را گشود،نشاطش بازگشت، گوئى كه وى در 
  . درخشش شمع زندگانى خويش لحظاتى قبل از مرگ قرار گرفته است

مى دانست بزودى از غمھا و غصه ھاى دنیا رھا شده و به پدر بزرگوارش ملحق خواھد گرديد او از اينكه 
خرسند و شادمان بود، از طرف ديگر قلبش را آتش فرا گرفته بود، چرا كه وى بزودى بايد ھمسر عزيز و 



ى جز كفو و شوى خود را ترك مى كرد، شوھرى كه در اين دنیاى پر از قساوت و سنگدلى ياور و ياور
خداى تعالى و او نداشت، چرا كه در آن حوادث سھمگین تنھا زھراى مرضیه حامى و ناصر مدافع و 

  . مونس او بود، اگر او از دنیا مى رفت چه كسى جاى او را براى على علیه السالم مى گرفت

، چرا است» حانیه«ديگر مسأله اى كه در ذھن او بود فرزندان كوچكش بوند، از جمله اسامى ايشان 
كه نسبت به ھمسر و فرزندانش مھربان و دلسوز بود، و او بزودى مى بايست پاره ھاى جگر خود را رھا 

  . سازد

او در تمام مراحل زندگى تسلیم امر خدا و قضاء الھى بود و در برابر آن سر تسلیم فرود مى آورد، و به 
  . رضاى او راضى بود

كه قلبش از كینه كینه توزان و حسد حسودان و قساوت و او در بستر مرگ قرار گرفته بود، زھرائى 
سنگدلى دشمنان پدر و شويش پاره پاره شده بود، از كینه آنانكه منافقانه ايمان آوردند و بر پشت 

  . اسالم خنجر زدند

زھرائى كه مجسمه صبر و بردبارى است اكنون آرزوى مرگ مى كند، و امید به لقاى الھى دارد، پس از 
يك لحظه روى خوش نديد، از ھنگامى كه پدرش بر بستر مرگ افتاده بود آن ديو سیرتان  رحلت پدر

انسان نما را ديده بود كه در فكر و خیال خیانت بودند، تا وصاياى پیامبر اسالم را در حق شوھرش زير پا 
  . گذارده و اسالم را از مسیر خود منحرف سازند

ماالمال از غصه ھا واندوھھا، از خیانت مسلمانان كه به  او در بستر مرگ قرار گرفته است با قلبى
  . حمايت او بر نخواسته و دختر و داماد پیامبرشان را تنھا رھا ساختند

آرى او در بستر مرگ قرار گرفته، مرگى كه در راه حمايت از امام زمانش، شوھرش،پدر فرزندانش پذيراى 
  . آن گرديده است

من در مقابل «: د، مرگى كه مسلمانان در پاسخ به نداى پیامبرشاناو در بستر مرگ قرار گرفته بو
، ايشان را متحّمل آن ساخته بودند، وچه خوب پاسخى به »كارھايم تنھا دوستى اھل بیتم را خواستارم

  نداى مقتدا و راھبر 

انه از او و مواليشان دادند،و تنھا مالى كه پدرش براى دختر خود و پاره تنش بجاى گذاشته بود را غاصب
ربودند، خانه اش را به آتش كشیدند، واو را در میان در وديوار، يا در حقیقت مرگ و زندگى قرار دادند، و 
حتى جان فرزند شش ماھه اش را گرفتند، تا آنجا كه مجبور شد در آن بى كسى و تنھائى به كنیزش 

  . فضه مرا درياب كه محسنم را كشتند: فضه پناه برده و بگويد

ر بستر مرگ قرار داشت، مرگى كه از ناحیه افرادى كه از دو لب پیامبر و با دو گوششان شنیده او د
، بر آن »ھر كس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، و خداوند براى غضب او غضبناك است«:بودند كه مى فرمايد

است دنیوى حضرت وارد آمده بود، آنانكه زندگى زودگذر دنیا چشمانشان را پر كرده و عشق به ري
وجودشان را لبريز ساخته، وخداى خود را به فراموشى سپرده بودند، آنانكه خود را والیان امر مسلمانان 

  . بشمار آورده، و در واقع ھنوز زنّار كفر برگردنشان آويزان بود

مگر میشود دين الھى به كسانى تفويض شود كه در گرداب كفر و بت پرستى غوطه ور بوده و در برابر 
  . تھاى سنگى و چوبى سر فرود آورده، و صحیفه اعمالشان مشحون از ھر كار زشت و پلیدى باشدب

مگر مى شود دين خدا به كسانى سپرده شود كه نقطه روشنى در زندگیشان وجود ندارد، زنان پشت 
امبرشان را پرده را از خود داناتر بشمار مى آورند، در جنگھا با خّفت و خوارى رو به فرار مى گذارند، پی

  . متّھم به نسبتھاى ناروا مى سازند، و از شناخت آيات قرآنى بى بھره اند، تو گوئى اصالً آنرا نخوانده اند

او در بستر مرگ قرار داشت و لحظه وداع با شوھر وفادار و كودكان مھربانش فرا رسیده بود، پس از 
ترك گفته و به كارھاى خانه مشغول مى چندى كه قدرت برخاستن از بستر را نداشت، بستر بیمارى را 

شود، حضرت على علیه السالم وارد شده و علت را جويا مى شود، آن حضرت خواب خود را نقل مى 
  . كند

اكنون زمان آن رسیده است كه شوھر خويش را از آنچه در طول اين مدت در دل انباشته و مخفى 
  . گذاردنموده، آگاه سازد و وصاياى خود را با او در میان 



حضرت على علیه السالم ھمه را از اتاق بیرون نمود، و در كنار بستر ھمسر مھربانش قرار گرفت، 
  : حضرت فاطمه علیھاالسالم فرمود

اى پسر عمو در طول زندگى مرا دروغگو و خائن نیافته اى، و نیز در اين مدت ھیچگاه مخالفت ترا ننموده 
با تقواتر و گرامیتر از آن ھستى كه من ترا بخاطر مخالفت كردنت با  تو داناتر و: ام، امیرالمؤمنین فرمود

خود مورد سرزنش و توبیخ قرار دھم، دورى از تو و نبودنت بر من بسى گران و دشوار خواھد بود، ولى 
چه بايد كه اين مسأله اى است كه كسى را از آن راه گريزى نیست، سوگند به خدا كه با رفتنت 

رايم تجديد مى شود، انا r و انا الیه راجعون، از اين مصیبت بس بزرگ و دردناك، مصیبت رسول خدا ب
  . اين مصیبتى است كه از آن دلدارى نتوان يافت، و سوگى است كه جايگزينى ندارد

بتو وصیت مى كنم كه در تشییع جنازه ام كسانى كه بمن ستم : حضرت فاطمه علیھاالسالم فرمود
ادا بگذارى كسى از آنان بر جنازه من نماز بگذارد، ومرا شب ھنگام آنگاه كه نمودند شركت نكنند، مب

  . چشمھا آرام گرفته و مردمان به خواب رفته اند بخاك سپار

از برخى از روايات استفاده مى شود كه در لحظات احتضار امیرالمؤمنین علیه السالم در خانه حضور 
نكه از دنیا رفتند، امام حسن وحسین علیھماالسالم وارد نداشت، و فقط اسماء در خانه بود، وپس از آ

اى فرزندان رسول : اسماء مادر ما ھیچ وقت در اين ساعت نمى خوابید، اوگفت: خانه شدند و گفتند
  . خدا مادر شما نخوابیده بلكه ازدنیا رفته است

ن گفتن پرداختند، اسماء با شنیدن اين سخن فرياد كودكان برخاست و بروى مادر افتادند، و با او به سخ
از آنان خواست كه پدرشان را كه در مسجد حضور داشت آگاه سازند، حضرت على علیه السالم در كنار 

  . بعد از اين به چه كسى خود را تسلّى دھم: ھمسر وفادارش قرار گرفت و گفت

سالم از دنیا رفت، مردم فرياد گريه و شیون تمام مرد و زن مدينه را فرا گرفت، ھمانند روزى كه پیامبر ا
در انتظار بودند كه جنازه را تشییع و بر آن نماز گذارند، امام تشییع را به تأخیر انداخت تا به وصیت 

ھنگامى كه ديدگان در خواب رفت و صداھا به خاموش گرائید امام آن بدن نحیف را . ھمسر عمل نمايد
بود را غسل داد، و درون كفن جاى داد، و او را با  كه مصیبتھاى فراوان آنرا چون ھالل ماه خمیده ساخته

  . حنوط بھشتى كه پیامبر داده بود حنوط كرد

اى حسن اى حسین اى زينب و اى ام كلثوم بیائید و با مادرتان : پس از مراسم به فرزندانش فرمود
  . یدخداحافظى كنید كه وقت جدائى رسیده، تا بار ديگر در بھشت با وى مالقات و ديدار نمائ

كودكان كه منتظر چنین فرصتى بودند بسرعت آمده و خود را روى آن بدن پاك افكندند، آنگونه كه پروانه 
  . روى شمع مى افتد، با صدائى آھسته گريسته و كفن مادرشان را با اشكھاى ريزانشان خیس نمودند

وز ظھور فرزندش بھر حال قبرى را براى ھمسرش زھرا آماده ساخت كه مكانش مجھول است، و تا ر
مھدى علیه السالم ھمچنان مخفى خواھد ماند، و زھرا را در آن قبر نھاد، و آن مجموعه مواھب و 

اى زمین امانت خود را بتو سپردم، اين دخت رسول خداست، اى : فضائل الھى را دفن نمود، و گفت
راضى شدم براى تو آنچه  فاطمه ترا به كسى تسلیم كردم كه از من بتو سزاوارتر و شايسته تر است، و

  . را كه خداى تعالى براى تو راضى شد

  

- ٣ - 

 

امیرالمؤمنین علیه السالم در اين لحظه سخت ترين لحظات زندگیش را مى گذراند، چرا كه عزيزترين 
كس خود را در ابتداى عمر و شكوفائى زندگانیش از دست داده بود، در اين لحظه بود كه غمھا و 

ت به آن حضرت روى آورد و ھنگامیكه دست خود را تكان داد تا خاكھاى قبر را از دست اندوھھا به شد
 : بیفشاند قطرات اشك بر چھره اش جارى گرديد و چنین ناله سر داد



الُم َعلَْیَك َعْن اِْبَنتَِك َو زائَِرتَِك َو اْلبائَِتِة في الثَّ  الُم َعلَْیَك يا َرُسوَل اللَِّه َعنى، اَلسَّ رى بُِبْقَعِتَك، َو اْلُمْختارِ اَلسَّ
میَن اللَِّه لَھا ُسْرَعَة اللِّحاقِ بَِك، َقلَّ يا َرُسوَل اللَِّه َعْن َصِفیَِّتَك َصْبرى، َو َعفا َعْن َسیَِّدِة نِساِء اْلعالَ 

  .... تََجلُّدى

ْیِه راِجُعوَن، َقِد اْسُتْرِجَعتِ اْلَوديَعُة َواُِخَذِت الرَّھینُة َو بَلى َو في كِتابِ اللَِّه لي اَْنَعُم اْلَقُبوِل، اِنَّا لِلَِّه َو اِنَّا اِلَ 
  . اْخُتلَِستِ الزَّْھراُء، َفمااَْقبََح اْلَخْضراُء َو اْلَغْبراءُ 

ٌد، َو َھمٌّ ال يَْبَرُح ِمْن َقْلبي، اَْو يَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ  ا لَْیلي َفُمَسھَّ ا ُحْزني َفَسْرَمٌد، َو اَمَّ ْختاَر اللَُّه لي داَرَك اَمَّ
  . والَّتي اَْنَت فیھا ُمقیٌم، َكَمٌد ُمَقیٌَّح َو َھمٌّ ُمَھیٌَّج، َسَرعاَن ما َفزََّق اللَُّه بَْیَننا، َو اِلَى اللَِّه اَْشكُ 

ؤا ھا، َفاْحِفَھا السُّ ، َو َعلى َھْضِمھا َحّقِ تَِك َعلَىَّ   . َل َو اْسَتْخبِْرَھا اْلحالَ َو َسُتَنبُِّئَك اِْبَنُتَك بَِتضاُفرِ ُامَّ

  . ْلحاكِمینَ َفَكْم ِمْن َغلیٍل ُمْعَتلِجٍ بَِصْدرِھا لَْم تَِجْد اِلى بَثِِّه َسبیالً، َو َسَتُقوُل، َو يَْحُكُم اللَُّه َو ُھَو َخْیُر ا

الُم َعلَْیُكما يا َرُسوَل اللَِّه، َسالَم ُمَودِّعٍ، ال َسئٍِم َو ال قاٍل، َفاِ  ْن اَْنَصرِْف َفال َعْن َماللٍَة، َو اِْن اُقِْم َفال َو السَّ
  . َعْن ُسوِءظَّنٍ بِما َوَعَد اللَُّه الصَّابِرينَ 

َث َك لِزاماً، َو التَّلَبُّ واھاً واھاً، َو الصَّْبُر اَْيَمُن َو اَْجَمُل، َو لَْوال َغلَبَُة اْلُمْسَتْولیَن َعلَْینا لََجَعْلُت اْلُمقاَم ِعْنَد َقْبرِ 
  . ِعْنَدُه ُعُكوفاً، َو َالَْعَوْلُت اِْعواَل الثَّْكلى َعلى َجلیِل الرَّزِيَّةِ 

ْنَك اْلَعْھُد، َو لَْم يَْخلِْق َفبَِعْیِن اللَِّه تُْدَفُن اِْبَنُتَك ِسرّاً، َو ُيْھَتَضُم َحقُّھا َقْھراً، َو ُيْمَنُع اِْرثُھا َجْھراً، َو لَْم يَطُْل مِ 
  . رُ ِمْنَك الّذِكْ 

َعلَْیَك َو  َفاِلَى اللَِّه يا َرُسوَل اللَِّه اْلُمْشَتكى، َو فیَك يا َرُسوَل اللَِّه اَْجَمُل اْلَعزاِء، َفَصلَواُت اللَِّه َعلَْیھا وَ 
  . َرْحَمُةاللَِّه َو بََركاتُهُ 

شما در خاك سالم بر تو اى رسول خدا، سالم بر تو از دخترت و زيارت كننده ات، وآن كس كه در بقعه 
آرمیده، و خدا زود رسیدن او را نزد تو برايش برگزيده، اى رسول خدا شكیبائیم از فراق محبوبه ات كم 

  ... شد، و خودداريم در فراق سرور زنان جھان از بین رفت

، »از مائید و بسوى ما باز مى گرديد«: آرى، در برابر تقدير خدا جز قبول چاره اى نیست كه مى فرمايد
  . مانت پس گرفته شد، و گروگان دريافت گشت، و زھرا از ستم ربوده شدپس ا

اى رسول خدا آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم بسیار زشت جلوه مى كند،اندوھم ھمیشگى و 
شبھايم در بیخوابى میگذرد، و غم پیوسته در دلم خانه كرده است، تا خدا خانه اى كه تو در آن اقامت 

گزيند، غصھائى دارم كه دل را خون مى كند و اندوھى دارم كه به جوشش درآمده دارى را برايم بر
  . است

چه زود خدا میان ما جدائى انداخت، و من از اين فراق بخدا شكايت مى برم، و بزودى دخترت براى شما 
ر خبر مى آورد كه امتت بر علیه من با ھمديگر ھمدست شدند، و از خوردن حق وى سؤال كن و با اصرا

  . ازاو بخواه تااحوال بازگويد

  زيرا چه بسا درد دلھائى داشت كه چون آتش در سینه اش مى جوشید 

و در دنیا راھى براى گفتن آن نیافت، ولى بزودى خواھد گفت و خدا داورى خواھد كرد كه او بھترين 
  . داوران است

گ است و نه خشمگین، اگر از و سالم بر ھردوى شما اى رسول خدا، سالم وداع كننده اى كه نه دلتن
اينجا بازگردم بواسطه دلتنگیم نیست، و اگر بمانم بخاطر بدگمانى به آنچه خدا به صابران وعده فرموده، 

  . نمى باشد

صبر و بردبارى مبارك تر و پسنديده تراست، و اگر بیم چیرگى دشمنان برما نبود در كنار قبر تو اقامت 
ند معتكفان برمى گزيدم، و مانند مادرى كه جوانش مرده باشد بر اين مى كردم و درنگ در نزد ترا مان

  . مصیبت بزرگ مى گريستم



آرى پیامبر، در محضر خدا دخترت مخفیانه بخاك سپرده شده، و با زور و قھر حّقش را خوردند، آشكارا 
  . ت از يادھا نرفته بودوى را از ارثش بازداشتند، باآنكه زمان رفتن شما ازدنیا طوالنى نشده بود، و يا نام

پس اى رسول خدا من شكايت فقط به سوى خدا مى برم، و بھترين دلدارى از جانب توست، پس 
  . درودھاى خداوند و رحمت و بركات او بر فاطمه و بر تو اى رسول خدا باد

  كتاب حاضر 

در جھت يافتن در پھنه بیكران جھان ھستى انسان چون قطره آبى است سرگردان و ناتوان، سرگردان 
راھى روشن، و ناتوان و عاجز در برابر امواج حوادث و ناكامیھا، و تنھا با اتصال و پیوند يافتن با سرچشمه 

بیكران اقیانوس حیات، و توكّل و تمّسك به منبع واقعى قدرتھا و كماالت است كه مفھوم عجز و فقر 
ه و مى تواند با اعتماد و اطمینان درھم مى شكند، و قلب آدمى كانونى مطمئن و تسلّى بخش گشت

  . ھر چه بیشتر بسوى آينده ھر چه بھتر گام بردارد

آنگاه كه ديده از ھمه جا بريده و آدمى خسته و ناتوان مى گردد، آن ھنگام كه بالھاى امید درھم مى 
و اسباب شكند، و پرنده آرزو بدنبال آشیانه اى است، آن زمان كه آدمى با وجود تمامى وسائل متعارف 

و قواى مادى بازمانده و مأيوس مى شود، بى اختیار دست نیاز بسوى وجودى برمى دارد كه منبع 
  . تمامى قدرتھا بوده و از او يارى و مدد مى جويد

راستى، اگر دعا نباشد و اگر بشر خدا را نخواند، چگونه مى تواند بر حوادث پیروز شود، و در سختیھا و 
  . دشدائد چه پناھگاھى دار

انوار دعا ضمائر آدمى را روشن، و تیرگیھاى قلبش را برطرف مى سازد، خستگیھا را از تن او ! آرى
  . زدوده، و فشار آالم و مصائب را سبك مى سازد

انسانى كه در جھانى پر از شدائد و مشكالت قدم مى نھد، دنیائى كه دائماً در آغوش امواج بالھا و 
بیكران الھى ايجاب مى كند، كه دستاويزھاى محكم و عروةالوثقاى گرداب حوادث عظیمه است، رحمت 

ناگسستنى در اختیار اين بشر سرگردان قرار دھد، تا در مسیر ناھموار زندگانیش امیدگاھى خداپسند و 
  . پناھگاھى دور از گزند داشته باشد

دعا و رفع مشكالتش  از ھمان زمان كه آدم علیه السالم آفريده شد، و بوسیله جبرئیل براى استجابت
توّسل به پنج تن علیھم السالم و شفیع قراردادن آنھا در پیشگاه پروردگار بى ھمتا، به او آموخته شد، 

  . تكلیف بنى آدم روشن گرديد

در اين مجموعه دعاھا و نیايشھاى وارده از محور آل كساء حضرت فاطمه ى زھرا علیھاالسالم و خطبه 
  رى شده است، ھا و احاديث آن حضرت گردآو

مضامین اين مجموعه خود گواه صادقى است بر باال بودن افق آنھا و دانش بى انتھاى پديد آورنده آن، 
وچرا چنین نباشد در حالیكه به صريح روايات، او دانائى است كه دانش خود را از منبع بیكران علم الھى 

  . اخذ نموده است

شرافت جسته و در پرتو انوار آن راه ھدايت الھى را مى  اين صحیفه توست، صحیفه نور، بدان! اى زھرا
  . يابیم

اى برگزيده خداى جھانیان، اى پاره تن برترين رسوالن، اى ھمسر امیر مؤمنان، اى پرورنده ! اى زھرا
معصومان، اى مظلومه دوران، اى مقھور ظالمان، اى ستم كشیده از دشمنان، اين اثر ناقابل را به تو 

  . ، تا مارا مشمول فضل و عنايت خود قرار داده، و تحیات و ثنايمان را در حق خود بپذيرىتقديم مى دارم

اكنون با قلبى سرشار از خلوص و امید، به درگاه خدا روى آورده و وجود مقدس و آبرومند تو را شفیع و 
  : واسطه فیض او قرار داده و عرضه مى داريم

نیم، و پیشاپیش حاجتھايمان تو را نزد خداوند شفیع قرار بسوى تو روى آورده و شفاعت تو را خواھا«
  . »مى دھیم، اى كسى كه نزد خدا آبرومند مى باشى نزد او شفاعت مارا بنما



در پايان از تالشھاى ھمسر خود كه در انجام اين اثر و سائر آثار اينجانب، از ھرگونه ھمكارى دريغ 
  . ت روزافزون ايشان را از درگاه ايزد متعال خواستارمنورزيدند، صمیمانه قدردانى مى نمايم، توفیقا

  جواد قیومى اصفھانى 
4 /6 /1373   

   نیايشھا و ادعیه ى آن حضرت

  ادعیه ى آن حضرت در ثناء الھى و درخواست حوائج از او 

  دعاوھا فى تسبیح هللا سبحانه 

اِمخِ اْلُمنیِف، ُسْبحاَن ِذى اْلَجاللِ  الباِذخِ اْلَعظیِم، ُسْبحاَن ِذى اْلُمْلِك اْلفاِخرِ اْلَقديِم،  ُسْبحاَن ِذى اْلِعزِّ الشَّ
ِل فِي ُسْبحاَن َمْن لَِبَس اْلبَْھَجَة َواْلَجماَل، ُسْبحاَن َمْن تََردَّى بِالنُّورِ َواْلَوقارِ، ُسْبحاَن َمْن يَرى اَثََر النَّمْ 

  . اِء، ُسْبحاَن َمْن ُھَو ھَكذا َو الھَكذا َغْیُرهُ الصَّفاِء، ُسْبحاَن َمْن يَرى َوْقَع الطَّْیرِ فِي اْلَھو

  : و في رواية

اِمخِ اْلُمنیِف، ُسْبحاَن ِذى اْلُمْلِك اْلفاِخرِ اْلقَ  ديِم، ُسْبحاَن ِذى اْلَجالِل الباِذخِ اْلَعظیِم، ُسْبحاَن ِذى اْلِعزِّ الشَّ
بِالنُّورِ َواْلَوقاِر، ُسْبحاَن َمْن يَرى اَثََرالنَّْمِل فِي الصَّفا َو َوْقَع ُسْبحاَن ِذى اْلبَْھَجِة َواْلَجماِل، ُسْبحاَن َمْن تََردّى 

  . الطَّْیرِ فِي اْلَھواءِ 

  دعاى آن حضرت در تسبیح و تنزيه خداوند ) 1(

پاك و منزّه است خداوند صاحب عزّت و سربلندى و سرافرازى، پاك و منزّه است خداوند صاحب جاللت و 
ه است خداوند صاحب فرمانروايى با افتخار و ازلى، پاك و منزّه است آنكه لباس خرّمى بزرگي، پاك و منزّ 

و زيبايى بر خود پوشانیده است، پاك و منزّه است آنكه خود را با نور و وقار مستور ساخته است، پاك و 
ده را در منزّه است آنكه جاى پاى مورچه را روى سنگ سخت مى بیند، پاك و منزّه است آنكه گذر پرن

  . ھوا مى نگرد، پاك و منزّه است آنكه اين چنین است و كسى ھمانند او نیست

  : و در روايتى ديگر چنین نقل شده است

پاك و منزّه است خداوند صاحب جاللت و بزرگى، پاك و منزّه است خداوند صاحب عزّت و سربلندى و 
ازلى، پاك و منزّه است خداوند صاحب خرمى  سرافرازى، پاك و منزّه است صاحب فرمانروايى با افتخار و

و زيبايى، پاك و منزّه است آنكه با نور و وقار خود را پوشانیده است، پاك و منزّه است آنكه جاى پاى 
  . مورچه را روى سنگ سخت، و گذر پرنده را در ھوا مى بیند

  دعاؤھا في تسبیح اللّه سبحانه في الیوم الثالث من الشھر 

  اْسَتناَر بِاْلَحْوِل َو اْلُقوَِّة،  ُسْبحاَن َمنِ 

َسُه ُسْبحاَن َمِن اْحَتَجَب فِي َسْبعِ َسماواٍت، َفالَعْیَن تَراُه، ُسْبحاَن َمْن اََذلَّ اْلَخالئَِق بِاْلَمْوِت، َواََعزَّ نَفْ 
  . بِاْلَحیاِة، ُسْبحاَن َمْن يَْبقى َو يَْفنى ُكلُّ َشْي ٍء ِسواهُ 

ْخلََص اْلَحْمَد لَِنْفِسِه َواْرتَضاُه، ُسْبحاَن اْلَحّيِ اْلَعلیِم، ُسْبحاَن اْلَحلیِم اْلَكريِم، ُسْبحاَن ُسْبحاَن َمِن اْستَ 
  . اْلَمِلِك اْلُقدُّوسِ، ُسْبحاَن اْلَعلِّيِ اْلَعظیِم، ُسْبحاَن اللَِّه َو بَِحْمِدهِ 

  دعاى آن حضرت در تسبیح و تنزيه خداوند در روز سوم ماه ) 2(

و منزّه است كسى كه با نیرو و قدرت جھان را منوّر ساخت، پاك و منزّه است كسى كه در  پاك
آسمانھاى ھفتگانه مستور شده، و از اينرو چشمى او را نمى بیند، پاك و منزّه است كسى كه بندگان 

كه  را با مرگ ذلیل ساخت، و با زندگى جاويدان خود را عزيز و گرامى نمود، پاك و منزّه است كسى
  . جاودان بوده و ھر چیز جز او فانى مى گردد



پاك و منزّه است كسى كه حمد و ستايش را ويژه خود قرار داده، و از آن خشنود شده است، پاك و 
منزّه است خداوند زنده دانا، پاك و منزّه است خداوند بردبار و بزرگوار، پاك و منزّه است خداوند قدرتمند و 

خداوند برتر و واال، پاك و منزّه است خداوند، و حمد و ستايش مخصوص  مقدس، پاك و منزّه است
  . اوست

- ۴ - 

 

 دعاؤھا في طلب مكارم االخالق و مرضّي االفعال 

اْلَوفاُة َخْیراً انَتِ اَللَُّھمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْیبِ َوُقْدَرتَِك َعلَي اْلَخْلقِ، اَْحیِني ما َعلِْمَت اْلَحیاَة َخْیراً لي، َو تََوفَّني اِذا ك
  . لي

ْخالصِ، َو َخْشیََتَك فِي الرِّضا َواْلَغَضبِ، َواْلَقْصَد فِي اْلِغني َواْلَفْقرِ    . اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك َكِلَمَة اْإلِ

ضاِء، َو اَْسأَلَُك بَْرَد اْلَعْیشِ بَْعَد اْلَمْوِت، َو اَْسأَلَُك نَعیماً اليَْنَفُد، َواَْسأَُلَك ُقرََّة َعْیٍن ال تَْنَقِطُع، َواَْسأَلَُك الرِّضا بِاْلقَ 
ْوَق اِلي لِقائَِك ِمْن َغْیرِ َضرَّاٍء ُمِضرٍَّة َو ال فِْتَنٍة ُمْظِلَمةٍ    . َواَْسأَلَُك النَّظََر اِلي َوْجِھَك، َو الشَّ

  . بَّ اْلعالَمینَ اَللَُّھمَّ َزيِّنَّا بِزيَنِة االْيماِن، َواْجَعْلنا ُھداًة َمْھديّیَن، يا رَ 

  دعاى آن حضرت در مورد بدست آوردن اخالق نیكو و كارھاى پسنديده ) 3(

بحّق آنكه غیبھا را مى دانى، و بر تمامى موجودات قادر و توانائى، مرا زنده بدار تا آن ھنگام ! پروردگارا
  . ر مرگم مى دانىكه مى دانى زندگى برايم نیكوست، و بمیران تا آن زمان كه خیر و نیكى ام را د

اخالص و ترس از خودت را در ھنگام خشنودى و غضب، و میانه روى در زمان بى نیازى و فقر را ! خداوندا
  . از تو خواستارم

و از تو نعمتى را مى خواھم كه پايانى ندارد، و نیز از تو جويا ھستم آنچه مرا خشنود مى سازد و پايان 
ء و حكم تو را مى خواھم، و زندگى نیكو بعد از مرگ را از تو در خشنودى به قضا! نمى پذيرد، بارالھا

خواست مى كنم، و نیز ديدار رويت و شوق به مالقات تو، بدون آنكه پريشان حالى و رنجى در آن باشد 
  . يا در آشوبى فراگیر قرار گیرم، را خواستارم

قرار ده كه مشمول ھدايت تو قرار گرفته  ما را به زينت ايمان مزيّن فرما، و ما را ھدايتگرانى! پروردگارا
  . باشیم، اى پروردگار جھانیان

  دعاؤھا في جوامع مطالب الدنیا واآلخرة 

ْیَتني، اَللَُّھمَّ ال اَللَُّھمَّ َقنِّْعني بِما َرَزْقَتني، َو اْسُتْرني َو عافِني اَبَداً ما اَْبَقْیَتني، َو اْغِفْرلي َو اْرَحْمني اِذا تََوفَّ 
راً َسْھالً تُعْ  ْرتَُه َفاْجَعْلُه ُمیَسَّ ْر لي، َوماَقدَّ   . یِني في طَلَبِ ما لَْم تَُقّدِ

، َو ُكلَّ َمْن لَُه نِْعَمٌة َعلَيَّ َخْیَر ُمكافاٍة، اَللَُّھمَّ َفرِّْغني لِما َخلَْقَتني  لَُه، َو ال تَْشَغْلني اَللَُّھمَّ كاِف َعنّي والَِدىَّ
ْلَت لي بِ    . ِه، َوال تَُعّذِْبني َواَنَا اَْسَتْغِفُرَك، َوال تَْحِرْمني َو اَنَا اَْسأَلُكَ بِما تََكفَّ

ْم َشْأنََك في نَْفسي، َو اَْلِھْمني طاَعَتَك، َو اْلَعَمَل بِما ُيْرضیَك، َو التََّجنُّبَ   لِما اَللَُّھمَّ َذلِّْل نَْفسي، َو َعظِّ
  . ُيْسِخُطَك، يا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ 

  دعاى آن حضرت در حاجتھاى جامعى براى دنیا و آخرت ) 4(

تا آنگاه كه مرا زنده مى دارى، به آنچه داده اى قانعم گردان، و عیوبم را بپوشان، و مرا ! پروردگارا
مرا بر آنچه برايم ! سالمت دار، و آن زمان كه مرا میمیرانى مرا بیامرز، و مشمول رحمتت قرار ده، بارالھا

  . اى به رنج نینداز، و آنچه برايم مقّدر نموده اى را سھل و آسان گردان مقّدر ساخته



مرا تنھا در آنچه ! پدر و مادر و ھر كه بر من حقى دارد را به بھترين وجه پاداش ده، خداوندا! پروردگارا
  . بجھت آن مرا خلق كرده اى مشغول نما، و در آنچه خود متكّفل آن برايم شده اى مشغول نساز

نفسم را ذلیل، و مقامت را در نفسم افزون فرما، و طاعتت و عمل به آنچه مورد رضايت ! دگاراپرور
  . توست، و دورى از آنچه مورد غضب تو مى باشد، را بمن الھام كن،اى بھترين رحم كنندگان

  ادعیه ى آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد 

  دعاؤھا بعد صالة الوتر 

: رّغب النبّي صلى هللا علیه وآله في الجھاد و ذكر فضله، فسألته الجھاد، فقال: یھاالسالمعن فاطمة عل
أال أدلّك على شي ء يسیر و اجره كبیر، ما من مؤمن و ال مؤمنة يسجد عقیب الوتر سجدتین و يقول في 

  : كل سجدة

وٌس َربُّ اْلَمالئَِكِة َو الرُّوحِ    . خمس مرات - ُسبُّوٌح ُقدُّ

  . رأسه حتّى يغفر اللّه ذنوبه كلھا و استجاب اللّه دعاءه و ان مات في لیلته مات شھیداً  ال يرفع

  دعاى آن حضرت بعد از نماز وتر ) 5(

بعد از آنكه پیامبر اصحابش را براى جھاد ترغیب كرد، آن حضرت قصد شركت در جھاد را : روايت شده
زى كه كوچك است اما پاداشش بسیار، ھیچ زن و آيا تو را راھنمائى كنم به چی: داشت، پیامبر فرمود

  : مرد مؤمنى نیستند كه بعد از نماز وتر دو سجده انجام دھند، و در ھر سجده پنج بار گويند

  . منزه و پاك است پروردگار فرشتگان و روح

گر جز آنكه خداوند قبل از آنكه سرش را بلند كند گناھانش را بخشیده و دعايش را اجابت مى كند، و ا
  . ھمان شب بمیرد شھید مرده است

  دعاؤھا في تعقیب صالة الظھر 

اِمخِ اْلُمنیِف، ُسْبحاَن ِذى اْلَجالِل اْلباِذخِ اْلَعظیِم، ُسْبحاَن ِذى اْلُمْلِك اْلفاِخرِ اْلقَ  ديِم، َو ُسْبحاَن ِذى اْلِعزِّ الشَّ
  . َن اْلِعْلِم بِِه َو اْلَعَمِل لَُه، َو الرَّْغبَِة اِلَْیِه َو الطَّاَعِة ِالَ◌ْمرِهِ اْلَحْمُد لِلَِّه الَّذى بِنِْعَمتِِه بَلَْغُت ما بَلَْغُت مِ 

  دعاى آن حضرت در تعقیب نماز ظھر ) 6(

پاك و منزّه است خداوندى كه داراى عزت بسیار بوده و سربلند و سرافراز است، منزّه است خداوندى 
خداوندى كه فرمانروائیش با افتخار است، و ستايش  كه جاللت او بسیار بزرگ مى باشد، منزّه است

مخصوص خداوندى است كه به لطف نعمتھايش به شناخت او، و عمل براى او و رغبت و توجه بسوى 
  . او، و اطاعت اوامر او، دست يافتم

في َشْي ٍء ِمْن اَْمرِِه، َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى  َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى لَْم يَْجَعْلني جاِحداً لَِشْي ٍء ِمْن كِتابِِه، َوال َمَتَحیِّراً 
  . َھداني لِدينِِه، َو لَْم يَْجَعْلني اَْعُبُد َشیئاً َغْیَرهُ 

لَُھْم، َو نیَن َو تََوكُّ اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك َقْوَل التَّوَّابیَن َو َعَملَُھْم، َو نَجاَة اْلُمجاِھديَن َو ثَوابَُھْم، َو تَْصديَق اْلُمْؤمِ 
  . عٍ يَطَِّلُع َعلَيَّ الرَّاَحَة ِعْنَد اْلَمْوتِ، َو اْألَْمَن ِعْنَد اْلِحسابِ، َو اْجَعِل اْلَمْوَت َخْیَر غائِبٍ اَْنَتِظُرُه، َو َخْیَر ُمطَّلِ 

النَّْفُس ِمْن بَْیِن التَّراقي، َو حیَن تَْبلُُغ َو اْرُزْقني ِعْنَد ُحُضورِ اْلَمْوتِ َو ِعْنَد نُُزولِِه، َو في َغَمراتِِه، َو حیَن تُْنزُِل 
اَعُة الَّتي ال اَْملُِك لَِنْفسي فیھا َضرّاً َو ال نَْفعاً،  ْنیا، َو تِْلَك السَّ َو ال اْلُحْلُقوَم، َو في حاِل ُخُروجي ِمَن الدُّ

ًة َو ال َرخاًء، ُروحاً ِمْن َرْحَمِتَك، َو َحظّاً ِمْن رِْضوانَِك، وَ    . ُبْشرًى ِمْن َكراَمتِكَ  ِشدَّ

ّبِ َقْبَل اَْن تََتَوفّي نَْفسي، َو تَْقِبَض ُروحي، َو تَُسلِّطَ َملََك اْلَمْوتِ َعلي اِْخراجِ نَْفسي، َو بُِبْشرًى ِمْنَك يا رَ 
، َو يََتَھلَُّل بِھا َوْجھي، َو يَْسُفُر لَْیَسْت ِمْن اََحٍد َغْیرَِك، تَْثُلُج بِھا َصْدرى، َو تَُسرُّ بِھا نَْفسي، َو تَِقرُّ بِھا َعْیني

  . بِھا لَْوني، َو يَْطَمئِنُّ بِھا َقْلبي، َويََتباَشُر بِھا َعلي َسرائِرِ َجَسدى



و او را سپاس مى گويم كه مرا منكر آيات كتابش، و نیز حیران در كارھايش قرار نداد، و سپاس او را 
  . ا آنگونه قرار داد كه چیزى جز او را نپرستمسزاست كه مرا به دين خود ھدايت كرده، و مر

گفتار توبه كنندگان و عمل آنانرا، و نجات تالشگران و ثواب آنانرا، و تصديق مؤمنان و توكّل آنانرا، ! خداوندا
و نیز آسودگى در ھنگام مرگ، و در امان بودن ھنگام حسابرسى در قیامت را از تو خواستارم، و مرگ را 

  . در انتظار اويم، و بھترين چیزى كه با او برخورد پیدا مى كنم، قرار ده بھترين غائبى كه

و ھنگام فرارسیدن مرگ، و آنگاه كه مرا در خود فرو مى برد، و زمانى كه جانم در میان استخوانھاى 
سینه ام قرار دارد، و آنھنگام كه به زير گلويم مى رسد، و در آن حال كه از دنیا بیرون مى روم، و در 

ساعتى كه ھیچ اختیارى از خود نداشته، و ھیچ نفع و ضرر و نیز سختى و آسايشى را نمى توانم براى 
  . خود فراھم سازم، نسیمى از رحمت خود، و بھره اى از خشنوديت را بمن عطا فرما

و قبل از آنكه جانم را بگیرى، و روحم را قبض نمايى، و فرشته مرگ را بر خارج ساختن جانم مسلّط 
ايى، بشارتى از كرامت خود را بمن ارزانى دار، بشارتى كه تنھا از جانب تو باشد، تا قلبم را مطمئن نم

گرداند، و جانم را خشنود سازد، و ديدگانم را نورانى كند،و چھره ام را مسرور سازد، و رنگ رخسارم را 
  . عضاى بدنم گردددرخشندگى عطا كند، و جانم را آرامش بخشد، بشارتى كه باعث آسودگى تمام ا

َفرُِّج يَْغِبطُني بِھا َمْن َحَضَرني ِمْن َخْلِقَك، َوَمْن َسِمَع بي ِمْن ِعباِدَك، تَُھوُِّن بِھا َعلَيَّ َسَكراتِ اْلَمْوتِ، َو تُ 
تَُه، َوتَْكِشُف َعنّي بِھا ُسْقَمُه، َو تَْذَھُب َعنّي ُف بِھا َعنّي ِشدَّ ُه َو َحْسَرتَُه،  َعنّي بِھا ُكْربََتُه، َوُتَخّفِ بِھا َھمَّ

ْیَرُه َو َخْیَر ما َوتَْعِصُمني بِھا ِمْن اََسِفِه َو فَِتنِِه، َوتُجیُرني بِھا ِمْن َشرِِّه َو َشرِّ ما يَْحُضُر اَْھلَُه، َو تَْرُزُقني بِھا خَ 
  . يَْحُضُر ِعْنَدُه، َو َخْیَر ما ُھَو كائٌِن بَْعَدهُ 

سي َو ُقبَِضْت ُروحي، َفاْجَعْل ُروحي فِي اْالَْرواحِ الرَّائَِحِة، َو اْجَعْل نَْفسي فِي اْالَْنُفسِ ثُمَّ اِذا تُُوفِّیَْت نَفْ 
َرِة، َو اْجَعْل َعَملي فِي اْالَْعماِل اْلُمَتَقبَّلَةِ    . الصَّالَِحِة، َو اْجَعْل َجَسدى فِي اْالَْجساِد اْلُمطَھَّ

ْرضِ، َو َمْوِضعِ ُجنَّتي، َحْیُث ُيْرَفُت لَْحمي، َو ُيْدَفُن َعْظمي، َو ُاْتَرُك َوحیداً ال ثُمَّ اْرُزْقني ِمْن ِخطَّتي ِمَن اْالَ 
  . حیلََة لي

اَْلقي ما َقْد لََفظَْتنِي اْلبِالُد َو تََخالَّ ِمنِّي اْلِعباُد، َو اْفَتَقْرُت اِلي َرْحَمِتَك، َو اْحَتْجُت اِلي صالِحِ َعَملي، َو 
ْدُت لِ  ْمُت ِالِخَرتي، َو َعِمْلُت في اَيَّاِم َحیاتي، َفْوزاً َمھَّ   َنْفسي، َو َقدَّ

تا ھر مخلوقى از مخلوقاتت كه مرا مى بیند، و ھر بنده اى از بندگانت كه توصیف مرا مى شنود، بر آن 
من دور غبطه خورد، و شدائد مرگ را بر من آسان گرداند، و رنج آنرا از من بر طرف سازد، و شّدت آنرا از 

گرداند، و بیمارى آنرا از من برطرف نمايد، و ھّم و غّم آنرا از من دور سازد، و مرا از بالھاى آن بر حذر 
دارد، و از شرّ آن و كسانى كه در آن ھنگام حضور دارند پناه دھد، و از خیر آن و خیر كسانى كه در آن 

  . ره مند نمايدزمان حاضر ھستند، و خیر آنچه بعد از آن واقع مى گردد، بھ

و آنگاه كه جانم گرفته شد، و روحم از كالبدم خارج گرديد، روحم را در میان ارواح پاك، و جانم را در بین 
  . جانھاى صالح، و جسدم را در میان جسدھاى پاكیزه،و عملم را در بین اعمال مقبول قرار ده

م كوبیده شده، و استخوانھايم دفن مى و از جايگاه قبرم، و محّل پوشانده شدن بدنم، آنجا كه گوشتھاي
  . گردد، و تنھا و بى كس رھا شده، و ھیچ قدرتى برخود ندارم

شھرھا مرا ازخود دور ساخته، و بندگان مرا رھا كرده اند، و نیازمند رحمت تو و محتاج اعمال صالح خود 
و در زندگى دنیا انجام ھستم، و آنچه را براى خود آماده ساخته، و براى سفر آخرت خود پیش فرستاده 

  داده ام 

  

- ۵ - 

 



ْنیا َو اْال  ِخَرِة، اِنََّك تَِضلُّ ِمْن َرْحَمِتَك، َو ِضیاًء ِمْن نُورَِك، َو تَْثبیتاً ِمْن َكراَمتَِك، بِاْلَقْوِل الثَّابِتِ فِي اْلَحیاِة الدُّ
 . الظَّالِمیَن َو تَْفَعُل ما تَشاءُ 

َو اْلِحسابِ، اَِذا اْنَشقَّتِ اْالَْرُض َعنّي، َو تََخالّ الِعباُد ِمنّي، َو َغِشیَْتنِي الصَّْیَحُة، َو  ثُمَّ بارِْك لي فِي اْلبَْعثِ 
  . اَْفَزَعْتني النَّْفَخُة، َو نََشْرتَني بَْعَد اْلَمْوتِ، َو بََعْثَتني لِْلِحسابِ 

َدىَّ َو َعْن يَمیني، تُْؤِمُنني بِِه، َو تَْربِطُ بِِه َعلي َقْلبي، َو َفاْبَعْث َمعي يا َرّبِ نُوراً ِمْن َرْحَمتَِك، يَْسعي بَْیَن يَ 
تي، َو ُتبَلُِّغني بِِه اْلعُ  ُق بِِه َحديثي، َو تُْفِلُج بِِه ُحجَّ ُِّض بِِه َوْجھي، َو تَُصّدِ ْرَوَة اْلُقْصوى تُْظِھُر بِِه ُعْذرى، َو تُبَی

َرَجةَ    . اْلُعْلیا ِمْن َجنَِّتكَ  ِمْن َرْحَمِتَك، َو تُِحلُّنِي الدَّ

ِبّيِ َعْبِدَك َو َرُسولَِك، فِي اَْعلَي اْلَجنَِّة َدَرَجًة، َو اَْبلَِغھا َفضی ٍد النَّ لًَة، َو اَبَرِّھا َعِطیًَّة، َو تَْرُزُقني بِِه ُمراَفَقَة ُمَحمَّ
َھداِء َو الصَّالِحیَن، َو َحُسَن اُولئَك َو اَْرَفِعھا نَْفَسًة، َمَع الَّذيَن اَْنَعْمَت َعلَْیِھْم ِمَن النَّبیّ  ّديقیَن َو الشُّ یَن َو الصِّ

  . َرفیقاً 

ْجَمعیَن، َو َعلي اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمٍَّد خاتَِم النَّبیّیَن، َو َعلي َجمیعِ اْالَْنبِیاِء َو اْلُمْرَسلیَن، َو َعلَي اْلَمالئَِكِة اَ 
ِة اْلُھدى اَْجَمعیَن، امیَن َربَّ اْلعالَمینَ الِِه الطَّیِّبیَن الطَّاِھريَن،    . َو َعلي اَئِمَّ

را مى يابم؛ به من بھره اى از رحمتت، و درخششى از نورت را ارزانى دار، و نیز مرا از كرامت خود، با 
سخن درست در زندگانى دنیا و آخرت، ثابت قدم گردان، بدرستیكه تو ستمكاران را گمراه كرده و بر ھر 

  . ادر ھستىكار ق

و در قیامت و موقع حسابرسى بر من مبارك گردان، آنگاه كه قبرم شكافته شده، و بندگان از من دور 
مى شوند، و صیحه آسمانى مرا فراگرفته، و نفخه صور مرا بوحشت درآورده، و بعد از مرگ مرا مبعوث 

را برانگیز، كه پیشاپیش و از  ھمراه من نورى از رحمتت! پروردگارا. ساخته و براى حساب برانگیخته اى
طرف راست من حركت كند، تا مرا در امنیت قرار داده، و قلبم را مطمئن سازد، و عذرم را ظاھر كرده، و 

چھره ام را درخشان، و گفتارم را تصديق، و دلیلم را قاطع گردانده، و مرا به آخرين درجه رحمتت برساند، 
   .و به برترين مرتبه بھشتت نائل گرداند

و ھمنشینى حضرت محمد، بنده و رسولت را در باالترين درجه بھشت، و با فضیلت ترين آن، و نیكوترين 
مرتبه آن، و ارزشمندترين قسمت آن روزيم گردان، ھمراه كسانى كه به آنان نعمتت را ارزانى داشته 

   .اى، از پیامبران و راستگويان و شھدا و صالحین، و اينان بھترين دوستان ھستند

بر محمد خاتم پیامبرانت، و بر تمامى انبیاء و رسوالنت، و بر تمامى فرشتگانت، و بر خاندان ! پروردگارا
  . پاك و مطّھر پیامبرت، و بر تمامى پیشوايان ھدايت درود فرست، اى پروردگار جھانیان اجابت فرما

ٍد َكما َعزَّْزتَنا اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمٍَّد َكما َھَدْيَتنا بِِه، َو َصّلِ عَ  ٍد َكما َرِحْمَتنا بِِه، َو َصّلِ َعلي ُمَحمَّ لي ُمَحمَّ
ٍد كَ  ْلَتنا بِِه، َو َصّلِ َعلي ُمَحمٍَّد َكما َشرَّْفَتنا بِِه، َو َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ما نََصْرتَنا بِِه، َو َصّلِ َعلي ُمَحمٍَّد َكما َفضَّ

  . ْذتَنا بِِه ِمْن َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النّارِ بِِه، َو َصّلِ َعلي ُمَحمٍَّد َكما اَْنقَ 

مْ  ْل میزانَُه، َو َعظِّ َتُه، َو اَْتِمْم نُوَرُه، َو ثَّقِ ِّْض َوْجَھُه، َو اَْعِل َكْعبَُه، َو اَْفلِْج ُحجَّ ُبْرھانَُه، َو اْفَسْح لَُه  اَللَُّھمَّ بَی
َرَجَة َو اْلَوسیلََة مِ  َن اْلَجنَِّة، َو اْبَعْثُه اْلَمقاَم اْلَمْحُموَد الَّذى َوَعْدتَُه، َو اْجَعْلُه اَْفَضَل َحتّي يَْرضي، َو بَلِّْغُه الدَّ

  . النَّبیّیَن َو اْلُمْرَسلیَن ِعْنَدَك َمْنزِلًَة َو َوسیلَةً 

َو تََوفَّنا َعلي ِملَّتِِه، َو اْسُلْك بِنا  َو اْقُصْص بِنا اَثََرُه، َو اْسِقنا بَِكْأِسِه، َو اَْورِْدنا َحْوَضُه، َو اْحُشْرنا في ُزْمَرتِِه،
  . ُسُبلَُه، َواْسَتْعِمْلنا بُِسنَّتِِه، َغْیَر َخزايا َو ال ناِدمیَن، َو ال شاكّیَن َو ال ُمبَّدِلینَ 

اْلَقْلبِ اْلَجريحِ، ال  يا َمْن باُبُه َمْفُتوٌح لِداعیِه، َو ِحجاُبُه َمْرُفوٌع لِراجیِه، يا ساتَِر اْالَْمرِ اْلَقبیحِ َو ُمداِوى
  . تَْفَضْحني في َمْشَھِد اْلِقیاَمِة بُِموبِقاتِ اْالثامِ 

بر محّمد درود فرست، ھمانگونه كه ما را بوسیله او ھدايت كردى، و بر او درود فرست، آنگونه ! پروردگارا
وسیله او گرامى كه بوسیله او بما رحمتت را ارزانى داشتى، و بر او درود فرست، ھمانطور كه ما راب

داشتى، وبر او درود فرست، آنگونه كه ما را بوسیله او برترى دادى، و براو درود فرست، ھمانطور كه ما 
را بوسیله او شرافت عطا كردى، و بر او درود فرست، آنچنانكه ما را بوسیله او يارى نمودى، و بر او درود 

  . نجات دادىفرست، ھمانگونه كه ما را بوسیله او از پرتگاه آتش 



چھره اش را درخشان، مقامش را افزون، دلیلش را قاطع، پرتوش را كامل، میزان اعمالش را ! پروردگارا
سنگین، برھانش را برتر، و نعمتت را براو گسترده ساز، تا خشنود گردد، و او را به برترين مقام بھشت 

و او را برترين پیامبران و رسوالن از حیث برسان، و به مقام محمودى كه به او وعده داده اى نائل گردان، 
  . مقام و منزلت قرار ده

و ما را رھرو راه او قرار ده، و از جام او سیراب گردان، و بر حوض او وارد ساز، و در گروه او محشور نما، و 
ه و پشیمان بر دين او بمیران، و ما را در راه او قرار ده، و عامل به فرامین او بگردان، بدون آنكه تحقیر شد

  . شويم، ومشكوك گرديده و راه او را تغییر دھیم

اى آنكه درگاھش براى خوانندگانش گشوده، و حجابش براى امیدواران برطرف شده، اى پوشاننده كار 
زشت و مداواكننده قلبھاى مجروح، در روز قیامت به گناھان ھالكت آور مرا تحقیر نكن، و از من روى 

  . مگردان

رائِِر، َو يا غايََة الْ  ُمْضطَرِّ اْلَفقیرِ، َو يا جابَِر اْلَعْظِم اْلَكسیرِ، َھْب لي ُموبِقاتِ اْلَجرائِِر، َو اْعُف َعْن فاِضحاتِ السَّ
  . اْغِسْل َقْلبي ِمْن وِْزرِ اْلَخطايا، َو اْرُزْقني ُحْسَن اْالِ◌ْسِتْعداِد لُِنُزوِل اْلَمنايا

ائِلیَن، اَْنَت َمْوالَى، َفَتْحَت لي باَب الدُّعاِء َو االِْ◌نابَِة، َفال تُْغلِْق َعنّي يا اَْكَرَم اْالَْكَرمیَن َو ُمْنتَ  ھي ُاْمنِیَِّة السَّ
كاً بِاْلُعْرَوِة باَب اْلَقُبوِل َو االِْ◌جابَِة، َو نَّجِني بَِرْحَمِتَك ِمَن النَّارِ، َو بَوِّْئني ُغُرفاتِ اْلِجناِن، َو اْجَعْلني ُمَتَمسِّ 

عاَدةِ الْ    . ُوْثقي، َو اْختِْم لي بِالسَّ

الَمِة يا َذااْلَفْضِل َو اْلَكماِل، َو اْلِعزَِّة َو اْلَجالِل، َو ال تُْشِمْت بي َعُدوّاً َو ال حاِسداً، َو ال تَُسلِّْط  َو اَْحیِني بِالسَّ
الرَّاِحمیَن، َو ال َحْوَل َو ال ُقوََّة اِالَّ بِاللَِّه اْلَعلِّيِ َعلَيَّ ُسْلطاناً َعنیداً َوال َشْیطاناً َمريداً، بَِرْحَمتَِك يا اَْرَحَم 
ٍد َو الِِه َو َسلََّم تَْسلیماً    . اْلَعظیِم، َو َصلَّي اللَُّه َعلي ُمَحمَّ

اى امید بیچاره فقیر، و اى التیام دھنده استخوان شكسته، گناھان بزرگ را بر من ببخشاى، و از 
نم را از عواقب خطاھا پاك گردان، و آمادگى نیكو براى مرگ را به من ارزانى كارھاى زشتم درگذر، و جا

  . دار

اى بخشنده ترين بخشندگان، و اى منتھاى آرزوى خواھندگان، تو موالى من ھستى، درگاه دعا و 
نیايش را بر من گشودى، پس راه قبول و اجابت رابرمن نبند، و به رحمتت مرا از آتش نجات ده، و در 

ھاى بھشت ساكن گردان، و مرا متمسك به دستگیره محكم قرار ده، و سعادتمندم گردان، اى  غرفه
  . كسى كه صاحب فضیلت و كمال و عزّت و جاللت ھستى

مرا با سالمتى زنده بدار، و دشمن و حسودى را از جھت من شادمان مكن، و پادشاه كینه توز و 
رحمتت اى بھترين رحم كنندگان، و حول و قوّه اى جز  شیطان رانده شده اى را بر من مسلّط مفرما، به

  . از جانب خداوند برتر و واالتر نمى باشد، و درود خدا بر محمد و خاندان او باد

  دعاؤھا في تعقیب صالة العصر 

نُوبِ، ُسْبحاَن َمْن ال يَ  ْخفي َعلَْیِه خافِیٌَة فِي ُسْبحاَن َمْن يَْعلَُم َجوارَِح اْلُقلُوِب، ُسْبحاَن َمْن ُيْحصي َعَدَد الذُّ
ماِء، َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى لَْم يَْجَعْلني كافِراً ِألَْنُعِمِه، َو ال جاِحداً لَِفْضلِِه، َفالْ  َخْیُر فیِه َوُھَو اْالَْرضِ و ال فِي السَّ

  . اَْھلُهُ 

تِِه اْلبالَِغِة َعلي َجمیعِ َمْن َخلََق، مِ  ْن اَطاَعُه َو ِممَّْن َعصاُه، َفاِْن َرِحَم َفِمْن َمنِِّه، َواِْن َو اْلَحْمُدلِلَِّه َعلي ُحجَّ مَّ
َمْت اَْيديِھْم، َوَما اللَُّه بِظَالٍَّم لِْلَعبیدِ  ديِد . عاَقَب َفبِما َقدَّ َو اْلَحْمُدلِلَِّه اْلَعلِّيِ اْلَمكاِن، َو الرَّفیعِ اْلُبْنیاِن، الشَّ

ْلطانِ  ْأِن، اْلواِضحِ اْلُبْرھاِن، الرَّحیِم الرَّْحماِن، اْلُمْنِعِم اْلَمنَّانِ اْالَْركاِن، اْلَعزيزِ السُّ   . ، اْلَعظیِم الشَّ

ْم ُتْدرِْكُه اْالَْبصاُر، َو لَْم اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى اِْحَتَجَب َعْن ُكّلِ َمْخلُوقٍ يَراُه بَِحقیَقِة الرُُّبوبِیَِّة َو ُقْدَرِة اْلَوْحدانِیَِّة، َفلَ 
ْمُه اِْعتِباٌر، ِالَ◌نَُّه اْلَملُِك اْلَجبَّارُ    . تَُحْط بِِه اْالَْخباُر، َو لَْم ُيَعیِّْنُه ِمْقداٌر، َو لَْم يََتَوھَّ

  دعاى آن حضرت در تعقیب نماز عصر ) 7(

پاك و منزّه است پروردگارى كه به اندام دلھا آگاھى دارد، پاك و منزّه است كسى كه شماره گناھان را 
داند، پاك و منزّه است آنكه ھیچ امرى در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست، سپاس خداوندى را مى 



سزاست كه مرا آنگونه قرار نداد كه نعمتھايش را بپوشانم، و فضل او را انكار نمايم، پس خیر و بركت در 
  . اوست و او اھل آنست

سانھا، اعّم از فرمانبران و گناھكاران، و سپاس خداوندى را سزاست كه حّجت و برھانش بر تمامى ان
گسترده است، اگر كسى را مورد رحمت خود قرار دھد از جود و بخشش اوست، و اگر مجازات نمايد در 

  . مقابل اعمال خود آنانست، و خداوند نسبت به بندگانش ستم روا نمى دارد

حكم، سلطنتش پايدار، و سپاس شايسته خداوندى است كه مكانش فراز، بنیانش برتر، اركانش م
  . مقامش رفیع، برھانش روشن بوده، بخشنده و مھربان و ُمنعم و منّان است

ستايش از آِن خداوندى است كه از ھر مخلوقى كه او را به حقیقت ربوبى و قدرت خداوندى شناخت، 
ین نمى نمايد، و مستور مانده، ديدگان او را نمى يابد، واخبار او را احاطه نمى كند، و مقدار او را تعی

  . اعتبار او را بتوّھم در نمى آورد، چرا كه او پادشاھى جبّار است

 اَللَُّھمَّ َقْد تَرى َمكاني َو تَْسَمُع َكالمي، َو تَطَّلُِع َعلي اَْمرى، َو تَْعلَُم ما في نَْفسي، َو لَْیَس يَْخفي َعلَْیكَ 
بَتي، َو طَلِْبُت اِلَْیَك في حاَجتي، َوتََضرَّْعُت اِلَْیَك في َمْساَلَتي، َو َشٌي ِمْن اَْمرى، َو َقْد َسَعْیُت اِلَْیَك في طَلِ 

  . َسأَْلُتَك لَِفْقرٍ َو حاَجٍة، َو ِذلٍَّة َو ضیَقٍة، َو ُبْؤسٍ َو َمْسَكَنةٍ 

ْیُرَك، َو اَْنَت َغنِيٌّ َعْن َعذابي َو و انت الرب الَجواُد بِاْلَمْغِفَرِة، تَِجُد َمْن تَُعّذُِب َغْیرى، َو ال اَِجُد َمْن يَْغِفُرلي غَ 
  . اَنَا َفقیٌر اِلي َرْحَمِتكَ 

ُدعاًء واَفَق  َفاَْسأَلَُك بَِفْقرى اِلَْیَك َو ِغناَك َعنّي، َو بُِقْدَرتَِك َعلَيَّ َو قِلَِّة اْمتِناعي ِمْنَك، اَْن تَْجَعَل ُدعائي ھذا
  . واَفَق ِمْنَك َرْحَمًة، َوطَلِبَتي ھذِه طَِلبًَة واَفَقْت نَجاحاً ِمْنَك اِجابًَة، َو َمْجِلسي ھذا َمْجلِساً 

ْعُه، َو َمْن اَراَدني بِسُ  ْرُه، َو ما ِخْفُت َعْجَزُه ِمَن اْالَْشیاِء َفَوّسِ وٍء ِمَن َو ما ِخْفُت ُعْسَرتَُه ِمَن اْالُُمورِ َفیَّسِ
  . الرَّاِحمینَ  اْلَخالئِقِ ُكلِِّھْم َفاَْغلِْبُه، امیَن يا اَْرَحمَ 

ْرلي ما َخشیُت ُعْسَرتَُه، امیَن َربَّ  تَُه، َو اْكِشْف َعنّي ما َخشیُت ُكْربََتُه، َو يَّسِ  َو َھوِّْن َعلَيَّ ما َخشیُت ِشدَّ
  . اْلعالَمینَ 

مكان و جايگاھم رامى بینى، و كالمم رامى شنوى، و بر كارھايم اشراف دارى، و بر آنچه در ! پروردگارا
ى باشد آگاھى، و ھیچیك از كارھايم از تو پوشیده نمى باشد، با نیاز بسوى تو آمده ام، و جانم م

حاجتھايم را از تو مى خواھم، و براى آنھا بسوى تو تضرّع و زارى مى كنم، و با فقر و نیاز و ذلّت و شّدت 
  . و مسكنت از تو يارى مى جويم

غیر از من كسانى را مى يابى كه عذاب كنى، و تو پروردگارى ھستى كه گناھان را مى بخشى، به 
ولى من جز تو آمرزنده اى را نمى يابم، و تو از عذاب من بى نیازى، و من نیازمند رحمت و لطف تو 

  . ھستم

پس به سبب نیازم بسوى تو، و بى نیازيت از من، و قدرت و تسلّطت بر من، از تو مى خواھم كه اين 
ون به اجابت باشد، و جايگاھم را جايگاه نزول رحمتت قرار دھى، و دعايم را دعائى قرار دھى كه مقر

  . اين در خواست و حاجتم را قرين موفّقیّت بنمايى

و كارھايى كه از سختى آنھا در ھراسم را آسان فرما، و براى كارھايى كه از انجام آنھا ناتوانم بمن 
قصد بدى دارد را مغلوب ساز، اى بھترين قدرت و نیرو ارزانى دار، و ھر يك از بندگانت كه نسبت بمن 

  . رحم كنندگان دعايم را اجابت فرما

ھر چه كه از شّدت آن نگرانم را آسان فرما، و رنج آنچه مرا در ھراس انداخته را بر طرف ساز، و ھرچه از 
  . سختى آن ھراسانم را آسان فرما، پروردگار جھانیان اجابت فرما

  

- ۶ - 



 

كَّ، َو اْلَوْھَن َو الضُّرَّ َو اْالَ اَللَُّھمَّ اَْنزِ  ْعَف َو الشَّ ْسقاَم، َو عِ اْلُعْجَب َو الرِّياَء، َو اْلكِْبَر َو اْلبَْغَي، َو اْلَحَسَد َو الضَّ
بِناِصیَتي اِلي  اْلِخْذالَن َو اْلَمْكَر َو اْلَخديَعَة، َو اْلبَلِیََّة َو اْلَفساَد، ِمْن َسْمعي َو بََصرى َو َجمیعِ َجوارِحي، َو ُخذْ 

 . ما تُِحبُّ َو تَْرضي، يا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ 

ٍد َو اْغِفْر َذْنبي، َو اْسُتْر َعْوَرتي، َو اِمْن َرْوَعتي، َو اْجُبْر َمْعصِ  ٍد و َاِل ُمَحمَّ یَتي، َو اَْغِن اللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
ْر حاَجتي، َو اَقِْلني َعْثَرتي، َو اْجَمْع َشْملي، َو اْكِفني ما اََھمَّني، َو ما غاَب َعنّي َو ما  َفْقرى، َو يَّسِ

  . َحَضَرني، َو ما اَتََخوَُّفُه ِمْنَك، يا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ 

َفَرقاً ِمْنَك َو َخْوفاً  اَللَُّھمَّ َفوَّْضُت اَْمرى اِلَْیَك، َو اَْلَجْاُت ظَْھرى اِلَْیَك، َو اَْسلَْمُت نَْفسي اِلَْیَك بِما َجَنْیُت َعلَْیھا،
  . َوطََمعاً، َو اَْنَت اْلَكريُم الَّذى اليَْقطَُع الرَّجاَء، َو ال ُيَخیُِّب الدُّعاءَ 

رَِف َفاَْساَلَُك بَِحّقِ اِْبراھیَم َخلیِلَك، َو ُموسي َكلیِمَك، َو عیسي ُروِحَك، َو ُمَحمٍَّد َصِفیَِّك َو نَبِیَِّك، اَالَّ تَصْ 
َم ْلَكريَم َعنّي، َحتّي تَْقبََل تَْوبَتي، َو تَْرَحَم َعْبَرتي، َو تَْغِفَرلي َخطیَئتي، يا اَْرَحَم الرَّاِحمیَن، َو يا اَْحكَ َوْجَھَك ا

  . اْلحاكِمینَ 

خودبینى و ريا و تكبّر و تجاوز و حسد، و ناتوانى و شك و سستى، و ضرر و انواع بیماريھا، و نیز ! خداوندا
یله و خدعه و نیرنگ و فساد را، از گوش و چشم و تمام اندامم دور دار، و مرا بسوى خذالن و مكر و ح

  . آنچه دوست مى دارى و تو را خشنود مى سازد، راھنمايى كن، اى رحم كننده ترين رحم كنندگان

ى بر محمد و خاندانش درود فرست، و گناھم را ببخش، و عیبم را پوشیده دار، و ترسم را ايمن! پروردگارا
بخش، و گناھانم را جبران فرما، و فقرم را به بى نیازى مبّدل ساز، حاجتم را آسان و از لغزشم درگذر، و 

آنچه را كه در پى آن ھستم، و نیز ھر چه از من پنھان و آشكار است، و مواردى كه از تو در ھراسم را 
  . كفايت فرما، اى بھترين رحم كنندگان

ار كردم، و خود را در پناه تو قرار دادم، و بسبب گناھانى كه انجام داده و بیم و كارھايم را بتو واگذ! بارالھا
امیدى كه بتو دارم، خود را بتو سپردم، و تو بزرگوارى ھستى كه امید را قطع نكرده و دعا را ناامید نمى 

  . گردانى

حمد، از تو مى بحّق دوستت ابراھیم، و ھم صحبتت موسى، و روح تو عیسى، و برگزيده و پیامبرت م
خواھم كه از من روى نگردانده، و بزرگواريت را از من دريغ ننمايى، تا آنكه توبه ام را قبول، و بر اشكھايم 

  . رحم بنمايى، و از اشتباھم درگذرى، اى بھترين رحم كنندگان و عادلترين حكم كنندگان

ي َمْن عاداني، اَللَُّھمَّ ال تَْجَعْل ُمصیبَتي في ديني، َو ال اَللَُّھمَّ اْجَعْل ثارى َعلي َمْن ظَلََمني، َو اْنُصْرني َعل
ْنیا اَْكبََر َھّمي َو ال َمْبلََغ ِعْلمي   . تَْجَعِل الدُّ

اِلھي اَْصلِْح لي ديِنَي الَّذى ُھَو ِعْصَمُة اَْمرى، َو اَْصلِْح لي ُدْنیاَى الَّتي فیھا َمعاشي، َو اَْصلِْح لي اِخَرتَِي 
  . ھا َمعادى، َو اْجَعِل اْلَحیاَة زِياَدًة لي ِمْن ُكّلِ َخْیرٍ، َو اْجَعِل اْلَمْوَت راَحًة لي ِمْن ُكّلِ َشرٍّ الَّتي اِلَیْ 

ْلَوفاُة ني اِذا كانَتِ ااَللَُّھمَّ اِنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنّي، اَللَُّھمَّ اَْحیِني ما َعِلْمَت اْلَحیاَة َخْیراً لي، َو تََوفَّ 
ھاَدِة، َو اْلَعْدَل فِي اْلَغَضبِ َو الرِّضا   . َخْیراً لي، َو اَْسأَلَُك َخْشیََتَك فِي اْلَغْیبِ َو الشَّ

ْعَد لَُك الرِّضا بَ َو اَْسأَلَُك اْلَقْصَد فِي اْلَفْقرِ َو اْلِغني، َو اَْسَألَُك نَعیماً ال يَبیُد، َو ُقَرةَّ َعْیٍن ال يَْنَقِطُع، َو اَْسأَ 
َة النَّظَرِ اِلي َوْجِھكَ    . اْلَقضاِء، َو اَْسأَُلَك لَذَّ

ْرشاِد اَْمرى، َو اَُعوُذبَِك ِمْن َشرِّ نَْفسي، اَللَُّھمَّ َعِمْلُت ُسوًء َو ظَلَْمُت نَ  ْفسي، اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسَتْھديَك ِالِ
نُوَب اِالَّ اَْنَت، اَل لَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك تَْعجیَل عافِیَتَِك، َو َصْبراً َعلي بَِلیَِّتَك، َو ُخُروجاً ِمَن َفاْغِفْرلي اِنَُّه ال يَْغِفُر الذُّ

ْنیا اِلي َرْحَمِتكَ    . الدُّ

از كسى كه بر من ستم روا مى دارد انتقام گیر، و مرا بر ھر كه با من دشمن است يارى ! پروردگارا
رر مگردان، و دنیا را مھمترين مقصود و نھايت شناختم مصیبت و گرفتاريم را در دينم مق! فرما، خداوندا

  . قرار نده



دينم كه مھمترين كارم، و دنیايم كه راه بدست آوردن معاشم، و آخرتم كه سرانجامم بسوى ! خداوندا
آنست، را اصالح گردان، و زندگى ام را راھى بسوى بدست آوردن ھر خیر و بركت، و مرگم را راه رھايى 

  . دى قرار دهاز ھر شرّ و ب

مرا زنده بدار تا آنگاه كه ! تو آمرزنده اى و بخشايش رادوست دارى، پس از من درگذر، بارالھا! پروردگارا
مى دانى زندگانى برايم خیر و بركت در بر دارد، و مرا بمیران آن ھنگام كه مى دانى مرگ برايم نیكو 

از خودت را بمن ارزانى دارى، و در غضب و است، و از تو مى خواھم كه در آشكار و نھان، ترس و بیم 
  . رضا، عدل و انصاف بمن عطا فرمائى

از تو مى خواھم در فقر و بى نیازى میانه روى بمن عطا كنى، واز تو نعمتى بى نھايت و ! خداوندا
خرسندكننده كه قطع نگردد، و نیز خشنودى به قضا و قدرت را خواھانم، و از تو لّذت ديدارت را جويا 

  . تمھس

كار ! براى ارشاد در كارھايم از تو ھدايت مى جويم، و از شرّ نفسم به تو پناه مى برم، خداوندا! پروردگارا
از ! زشت انجام داده و بخود ستم كردم، پس از من درگذر كه جز تو كسى گناھان را نمى بخشد، بارالھا

  . تت را خواستارمتو تعجیل در سالمتى، و صبر در مصائب، و خروج از دنیا بسوى رحم

ماواتِ َو َمْن فِي اْالَ  ْرضِ، اَنََّك اللَُّھمَّ اِنّي اُْشِھُدَك َو ُاْشِھُد َمالئَِكَتَك َو َحَملََة َعْرِشَك، َو ُاْشِھُد َمْن فِي السَّ
ُلَك، َو اَْسأَلَُك بِاَنَّ لََك اْلَحْمُد ال اِلَه اِالَّ اَْنَت اللَُّه ال اِلَه اِالَّ اَْنَت َوْحَدَك ال َشريَك لََك، َو اَنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدَك َو َرُسو

ماواتِ َو اْالَْرضِ، يا كائَِن َقْبَل اَْن يَُكوَن َشْي ٌء، َو اْلُمَكوَِّن لُِكّلِ َشْي ٍء، َو اْلكائِنَ  بَْعَد ما ال  اَْنَت، بَديُع السَّ
  . يَُكوُن َشْي ءٌ 

رى، َو اِلي ُجوِدَك بََسْطُت َكّفي، َفال تَْحرِْمني َواَنَا اَْسَألَُك، َو ال تَُعّذِْبني َو اَنَا اَللَُّھمَّ اِلي َرْحَمِتَك َرَفْعُت بَصَ 
ْبني َفاِنََّك َعلَيَّ قاِدٌر، بَِرْحَمِتَك يا اَرْ    . َحَم الرَّاِحمینَ اَْسَتْغِفُرَك، اَللَُّھمَّ َفاْغِفْرلي َفاِنََّك بي عالٌِم، َو ال ُتَعّذِ

ْیَك، َو اَْوَجِھِھْم َذاالرَّْحَمِة اْلواِسَعِة َو الصَّالِة النَّافَِعِة الرَّافَِعِة، َصّلِ َعلي اَْكَرِم َخْلِقَك َعلَْیَك، َو اََحبِِّھْم اِلَ  اَللَُّھمَّ 
ٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك، اْلَمْخُصوصِ بَِفضائِِل اْلَوسائِِل، اَْشَرَف َو اَْكَمَل، َو اَرْ  َفَع َو اَْعظََم، َو اَْكَرَم ما لََدْيَك، ُمَحمَّ

ِّغٍ َعْنَك، ُمْؤتَِمٍن َعلي َوْحیِكَ    . َصلَّْیَت َعلي ُمبَل

ِه لَناَسبَباً، اَللَُّھمَّ َكما َسَدْدَت بِِه اْلَعمي، َو َفَتْحَت بِِه اْلُھدى، َفاْجَعْل َمناِھَج ُسُبلِِه لَنا ُسَنناً، َو ُحَجَج ُبْرھانِ 
  . اْلُقُدوِم َعلَْیكَ  نَْأتَمُّ بِِه اِلَي

تو و فرشتگانت و حامالن عرشت، و آنچه در آسمانھا و زمین است را شاھد مى گیرم، كه تو ! پروردگارا
خداوندى ھستى كه جز تو خدايى نیست، و براى تو شريكى وجود ندارد، و محّمد بنده و فرستاده 

و بوده و معبودى جز تو نیست، و توست، و از تو حاجتھايم را مى خواھم، چرا كه ستايش مخصوص ت
آفريننده آسمانھا و زمین ھستى، اى كسى كه قبل از وجود ھر موجودى وجود داشته، و ھر چیز را 

چشمانم را بسوى رحمتت ! خداوندا. ايجاد كرده،و بعد از آنكه ھیچ موجودى وجود ندارد، وجوددارى
مكن آنگاه كه از تو درخواست مى كنم،  دوخته، و دستھايم را بسوى بخشش تو گشوده ام، مرا محروم

مرا ببخشاى، چرا كه تو به كارھايم ! و مرا عذاب منما آنھنگام كه از تو طلب بخشايش دارم، بارالھا
  . دانائى، و مرا عذاب مكن، چرا كه تو بر من قادر و توانائى، به رحمتت اى بھترين رحم كنندگان

ھاى نافع و باالبرنده، بر گرامى ترين بنده ات و دوستدارترين اى داراى رحمت گسترده، و درود! پروردگارا
آنان نزد تو، و ارزشمندترين ايشان در مقابل تو، محمد، بنده و فرستاده ات، كه او را به وسايل و اسباب 
ارزشمند مخصوص گردانده اى، درود فرست، شريفترين، و كاملترين، و برترين، و فزونترين، و گرامیترين 

  . بر مبلّغین فرامینت، و امینان بر وحیت فرستاده اى درودى كه

ھمچنانكه كورى و جھالت را با او برطرف كرده، و چشمه سارھاى ھدايت را بوسیله او جارى ! خداوندا
ساختى، ما را در راھھاى ھدايت او قرار ده، و براھین روشن او را براى ما اسبابى قرار ده كه براى 

  . كنیم رسیدن بتو از آنھا پیروى

ْبعِ، َو ِمْألَ ما ، َو ِمْألَ اْالََرضیَن السَّ ْبعِ، َو ِمْألَ ِطباقِِھنَّ ماواتِ السَّ بَْیَنُھما، َو ِمْألَ َعْرِش  اَللَُّھمَّ لََك اْلَحْمُد ِمْألَ السَّ
ارِ، وَ  اِر، َو ِمداَد َكِلماتِ َربَِّنا اْلَقھَّ ِمْألَ اْلَجنَِّة َو ِمْألَ النَّارِ، َو َعَدَد اْلماِء َو الثَّرى، َو  َربِّنا اْلَكريِم َو میزاَن َربَِّنا اْلَغفَّ

  . َعَدَد ما ُيرى َو ما ال ُيرى



َمَتَك، َو ِذْكَرَك َو اَللَُّھمَّ َو اْجَعْل َصلَواتَِك َو بََركاتَِك، َو َمنََّك َو َمْغِفَرتََك، َو َرْحَمَتَك َو رِْضوانََك، َو َفْضلََك َو َسال
ْمَت َعلي اِ نُورَ  ٍد، َكما َصلَّْیَت َو باَرْكَت َو تََرحَّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ ْبراھیَم َو َك، َو َشَرَفَك َو نِْعَمَتَك َو ِخیََرتََك َعلي ُمَحمَّ

  . اِل اِْبراھیَم، اِنََّك َحمیٌد َمجیدٌ 

  . ُعْقبي، َحتَّي ُتَشرَِّفُه يَْوَم اْلِقیاَمِة، يا اِلَه اْلُھدىاَللَُّھمَّ اَْعِط ُمَحمَّداً اْلَوسیلََة اْلُعْظمي، َو َكريَم َجزائَِك فِي الْ 

ٍد، َو َعلي َجمیعِ َمالئَِكِتَك َو اَْنبِیائَِك َو ُرُسِلَك، َسالٌم َعلي َجْبرَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ئیَل َو اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
َكِتَك اْلُمَقرَّبیَن، َو اْلكِراِم اْلكاتِبیَن َو اْلَكرُّوبِیّیَن، َو َسالٌم َعلي میكائیَل َو اِْسرافیَل، َو َحَملَِة اْلَعْرشِ َو َمالئِ 

  . َمالئَِكتَِك اَْجَمعینَ 

ستايش براى توست، به گنجايش آسمانھاى ھفتگانه و طبقه ھاى آن، و به گنجايش زمینھاى ! پروردگارا
زرگ ما، و به تعداد مخلوقات پروردگار ما، ھفتگانه و آنچه در بین آنھاست، و به گنجايش عرش پروردگار ب

. و به گنجايش بھشت و جھنم، و تعداد آب و خاك، و به میزان آنچه ديده شده و آنچه ديده نمى شود
درودھا و بركات، و منّت و بخشش و رحمت، و خشنودى و فضل و سالمت، و ذكر و نور و شرف ! خداوندا

ده، ھمچنانكه درود و بركت و رحمت خود را بر ابراھیم و و نعمت خود را، بر محمد و خاندانش قرار 
  . خاندان او ارزانى داشتى، بدرستیكه تو ستوده و بزرگوار مى باشى

وسیله برتر و بھترين پاداشت را در قیامت، به محمد ارزانى دار، تا آنكه او را در آن روز شرافت ! بارالھا
  . عطا فرمايى، اى خداوند ھدايت كننده

بر محمد و خاندان او، و بر تمامى فرشتگان و پیامبران و رسوالن، درود فرست، سالم بر ! راپروردگا
جبرئیل و میكائیل و اسرافیل، و حامالن عرش و فرشتگان مقرب، و فرشتگان بزرگوار نويسنده اعمال 

  . مردم، و سالم بر تمامى فرشتگان

َھداِء َو َو َسالٌم َعلي اَبینا اَدَم َو َعلي ُاّمِنا َحوَّاءَ  ّديقیَن َو الشُّ ، َو َسالٌم َعلَي النَّبیّیَن اَْجَمعیَن، َو الصِّ
 بِاللَِّه اْلَعلِّيِ الصَّالِحیَن، َو َسالٌم َعلَى اْلُمْرَسلیَن اَْجَمعیَن، َو اْلَحْمُدلِلَِّه َرّبِ اْلعالَمیَن، َو ال َحْوَل َو ال ُقوََّة اِالَّ 

ٍد َوالِِه َوَسلََّم َكثیراً  اْلَعظیِم، َو َحْسبَِي اللَّهُ    . َو نِْعَم اْلَوكیُل، َو َصلَّى اللَُّه َعلي ُمَحمَّ

و سالم بر پدر ما آدم، و مادر ما حوّا، و سالم بر تمامى پیامبران و راستگويان و شھیدان و صالحین، و 
از جانب  سالم بر تمامى رسوالن، و سپاس مخصوص خداوند جھانیان است، و ھیچ حول و قوه اى جز

خداى برتر و واالتر نمى باشد، و خداوند مرا كفايت مى كند، و او بھترين نگھبان است، و درود خدا بر 
  . محمد و خاندانش باد

  دعاؤھا في تعقیب صالة المغرب 

ُه اْلعادُّوَن، َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى ال ُيْحصي َمْدَحُه اْلقائِلُوَن، َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى ال ُيْحصي نَْعماءَ 
ُه اْلُمْجَتِھُدوَن، َو ال اِلَه اِالَّ اللَُّه اْالَوَُّل َو اْالِخُر، َو ال اِلَه اِالَّ اللَُّه الظَّاِھُر  َو اْلباِطُن، َو ال اِلَه اِالَّ اللَُّه الُيَؤدّى َحقَّ

ائِمِ اْلُمْحیِي اْلُممیُت، َو اللَُّه اَْكبَُر ُذوال   . طَّْوِل، َو اللَُّه اَْكبَُر ُذواْلبَقاِء الدَّ

ُحوَن ِمْدَحَتُه، َو ال َو اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى ال ُيْدِرُك اْلعالُِموَن ِعْلَمُه، َو ال يَْسَتِخفُّ اْلجاِھُلوَن ِحْلَمُه، َو ال يَْبلُُغ اْلمادِ 
  . ُق نَْعَتهُ يَِصُف اْلواِصُفوَن ِصَفَتُه، َو ال ُيْحِسُن اْلَخلْ 

  دعاى آن حضرت در تعقیب نماز مغرب ) 8(

سپاس و ستايش خداوندى را سزاست كه ستايش او را گويندگان به شمارش در نیاورند، و نعمتھايش 
را شمارندگان نشمارند، و سپاس شايسته خداوندى است كه حّقش را تالشگران ادا ننمايند، و جز او 

جز او معبودى نیست، ظاھر و باطن است، و جزاو معبودى نیست، معبودى نیست، اول و آخر است، و 
  . زنده كننده و میراننده است، و خداوند صاحب فضل برتر است، و خداوند باقى و جاودان برتر است

و سپاس مخصوص خداوندى است كه دانايان به ژرفاى علم او نرسیده، و جاھالن حلم او رااندك 
او دست نمى يابند، و توصیف كنندگان در توصیف او عاجز، و مخلوقات نشمارند، و ستايشگران به مدح 

  . از دست يافتن به كماالتش ناتوان مى باشند

 - ٧ - 



 

اْلَمھابَِة َو َو اْلَجالِل، َو  َو اْلَحْمُدلِلَِّه ِذى اْلُمْلِك َو اْلَملَُكوتِ، َو اْلَعظََمِة َو اْلَجبَُروتِ، َو اْلِعزِّ َو اْلكِْبرِياِء، َو اْلبَھاءِ 
َو اْلَعْدِل َو اْلَحّقِ، َو اْلَخْلقِ َو  اْلَجماِل، َو اْلِعزَِّة َو اْلُقْدَرِة، َو اْلَحْوِل َو اْلُقوَِّة، َو اْلِمنَِّة َو اْلَغلَبَِة، َو اْلَفْضِل َو الطَّْوِل،

َعِة، َو اْلبَْسِط َو اْلَقْبضِ، َو اْلِحْلِم َو اْلِعْلِم، َو  اْلُعالِء، َو الرَّْفَعِة َو اْلَمْجِد، َو اْلَفضیلَِة َو اْلِحْكَمِة، وَ  اْلِغناِء َو السَّ
ْنی ابَِغِة، َو الثَّناِء اْلَحَسِن اْلَجمیِل َواْالالِء اْلَكريَمِة، َمِلِك الدُّ ِة اْلبالَِغِة، َو النِّْعَمِة السَّ ا َو اْالِخَرِة َو اْلَجنَِّة َو اْلُحجَّ

 . ِھنَّ تَباَرَك َو تَعالىالنَّار،َو ما فی

ْھَرٌب، َو اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى َعلَِم اَْسراَر اْلُغُیوبِ، َو اطَّلََع َعلى ما تَجِنُّ اْلُقلُوُب، َفلَْیَس َعْنُه َمْذَھٌب َو ال مَ 
كِِه، اْلَقِوّىِ في بَْطِشِه، الرَّفیعِ َفْوَق اْلَحْمُدلِلَِّه اْلُمَتَكبِّرِ في ُسْلطانِِه، اْلَعزيزِ في َمكانِِه، اْلَمَتَجبِّرِ في ُملْ 

  . َعْرِشِه، اْلُمطَّلِعِ َعلي َخْلِقِه، َو اْلبالِغِ لِما اَراَد ِمْن ِعْلِمهِ 

داُد، َو ثَبََتتِ اْالََرُضوَن اْلِمھاُد، َو اْنَتَصبَتِ اْلِجب ماواُت الّشِ لرَّواِسي اُل ااَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى بَِكِلماتِِه قاَمتِ السَّ
حاُب، َو َوَقَفْت َعلي ُحُدوِدَھا اْلِبحاُر، َو  ماِء السَّ َوِجلَتِ اْالَْوتاُد، َوَجَرتِ الرِّياُح اللَّواقُِح، َو ساَر في َجوِّ السَّ

َجرِ، َو ُمْحیي  اْلُقلُوُب ِمْن َمخاَفتِِه، َو اْنَقَمَعتِ اْالَْرباُب لُِرُبوبِیَّتِِه، تَباَرْكَت يا ُمْحصي َقطَرِ اْلَمطَرِ وَ  َوَرقِ الشَّ
  . اَْجساِد اْلَمْوتي لِْلَحْشرِ 

و سپاس از آن خداوندى است كه داراى ملك و ملكوت، و عظمت و جبروت، عزت و كبرياء، و بھاء و 
جاللت، و مھابت و جمال، و عزت و قدرت، و نیرو و منّت، و غلبه و فضل و نعمت، و عدل و حق، و 

ت و مجد، و فضیلت و حكمت، و بى نیازى و وسعت، و بسط و قبض، و حلم و آفرينش و برترى، و رفع
علم مى باشد، كسى كه داراى دلیل روشن، و نعمت گسترده، و توصیف زيبا، و نعمتھاى گرامى است، 

  . و پادشاه دنیا و آخرت، و بھشت و جھنم و آنچه در آنھاست، مى باشد

ى پنھان را مى داند، و بر اسرار قلبھا آگاھست، و سپاس و ستايش شايسته خداوندى است كه رازھا
راه فرارى از او يافت نمى شود، سپاس خداوندى را سزاست كه در سلطنتش متكبّر، و در جايگاھش 

محكم، در پادشاھیش قدرتمند، در مجازات دادن نیرومند، از عرش برتر، و آگاه به اعمال مردم، و توانا بر 
  . آنچه مى خواھد، مى باشد

تايش از آن خداوندى است كه به نیروى او آسمانھاى محكم بر پاايستاده، و زمینھاى گاھواره مانند بر س
جاى خود ثابت گرديده اند، كوھھاى محكم كه باعث تثبیت زمین ھستند استوار شده، و بادھاى 

متوقف گرديده اند، باروركننده جريان مى يابند، ابرھا در آسمان بحركت در آمده، و درياھا در محدوده خود 
و قلبھا از بیم او بلرزه درمى آيند، و خداوندگاران موھوم با ربوبیّت او از جاى بركنده شده اند، خجسته 

  . باد اى شمارنده تعداد قطره ھاى باران و برگھاى درختان، و زنده كننده مردگان براى برانگیخته شدن

ْكراِم، ما  َفَعْلَت بِاْلَغريبِ اْلَفقیرِ اِذا اَتاَك ُمْسَتجیراً ُمْسَتغیثاً، ما َفَعْلَت بَِمْن اَناَخ ُسْبحانََك يا َذااْلَجالِل َو اْالِ
ونَنَّ يا َرّبِ َحظّي بِِفنائَِك َو تََعرََّض لِرِضاَك، َو َغدا اِلَْیَك، َفَجثا بَْیَن يََدْيَك، يَْشُكو اِلَْیَك ما ال يَْخفي َعلَْیَك، َفال يَكُ 

ا اَْرُجو ِمْنَك اْلِخْذالنُ ِمْن ُدعائي الْ    . ِحْرماُن، َوال نَصیبي ِممَّ

نْ  یا تَُزوُل، َو يا َمْن لَْم يََزْل، َو ال يَُزوُل َكما لَْم يََزْل، قائِماً َعلي ُكّلِ نَْفسٍ بِما َكَسبَْت، يا َمْن َجَعَل اَيَّاَم الدُّ
ائِ  ُھورُ ُشُھوَرھا تَُحوُل، َو ِسنِیَّھا تَُدوُر، َو اَْنَت الدَّ   . ُم ال تُْبلیَك اْالَْزماُن، َو ال تَُغیُِّرَك الدُّ

ْمَت اْالَرْ  ديد، َقسَّ زاَق بَْیَن يا َمْن ُكلُّ يَْوٍم ِعْنَدُه َجديٌد، َو ُكلُّ رِْزقٍ ِعْنَدُه َعتیٌد، لِلضَّعیِف َو اْلَقوِّىِ َو الشَّ
رَِّة َو اْلُعْصُفورِ    . اْلَخالئِقِ، َفَسوَّْيَت بَْیَن الذَّ

اْلُمْجرِمیَن،  اَللَُّھمَّ اِذا ضاَق اْلُمقاُم بِالنَّاسِ، َفَنُعوُذبَِك ِمْن ضیِق اْلُمقاِم، اَللَُّھمَّ اِذا طاَل يَْوَم اْلِقیاَمِة َعلَي
ْر ذلَِك اْلیَْوَم َعلَْینا َكما بَْیَن الصَّالِة اِلَي الصَّالةِ    . َفَقصِّ

در مقابل غريب و نیازمند، آنگاه كه بتو پناھنده ! م است، خداوندامنزّه باد خداوندى كه داراى جاللت و كر
شود و از تو يارى جويد، چه مى كنى، در برابر كسى كه بدرگاه تو آمده و خشنوديت را مى جويد، و در 

پس ! پیشگاه تو بر زمین افتاده،و از آنچه را كه بدان دانائى شكايت مى كند، چه مى كنى، پروردگارا
  . از دعايم ناامیدى قرار مده، و نصیبم را از آنچه كه از تو امید دارم بیچارگى مقرّر مفرما بھره ام را

اى كسى كه ھمواره بوده و جاودانه است، و بر اعمال بندگان آگاه مى باشد، اى كسى كه روزھاى 
ره بوده و زمانھا تو را دنیا را در گذر، و ماھھاى آن را در تّحول، و سالھاى آنرا در گردش قرار داد، و تو ھموا

  . نابود نساخته، و دورانھا تو را تغییر نمى دھند



اى كسى كه ھر روز براى او تازه است، و روزى ھر كسى، از ضعیف و قوى و شديد، نزد او آماده مى 
  . باشد، روزيھا را بین بندگان تقسیم مى كنى، و بین مخلوقات عدالت را بر قرار مى نمايى

آنگاه كه ! ه كه میان مردم بودن دشوار مى باشد از دشوارى آن به تو پناه مى برم، بارالھاآنگا! پروردگارا
  . روز قیامت بر گناھكاران طوالنى مى گردد، آن روز را بر ما كوتاه گردان، مانند فاصله بین دو نماز

ْمَس ِمَن اْلَجماِجِم، َفكاَن بَْیَنھا َو بَیْ  َن اْلَجماِجِم ِمْقداُر میٍل، َو زيَد في َحرِّھا َحرَّ َعْشَر اَللَُّھمَّ اِذا اَْدنَْیَت الشَّ
نَّاُس يَْنطَلُِقوَن فِي ِسنیَن، َفاِنَّا نَْسأَُلَك اَْن ُتِظلَّنا بِاْلَغماِم، َو تَْنِصَب لَنا اْلَمنابَِر َو اْلَكراِسيَّ نَْجِلُس َعلَْیھا، َو ال

َك اللَُّھمَّ بَِحّقِ ھِذِه اْلَمحاِمِد، اِالَّ َغَفْرَت لي َو تَجاَوْزَت َعنّي، َو اَْلبَْسَتني اَْسَألُ. اْلَمقاِم، امیَن َربَّ اْلعالَمینَ 
الَمَة في ديني   . اْلعافِیََة في بََدني، َو َرَزْقَتني السَّ

ٌم بِاِْستِماِعَك َدْعَوتي، َفاْسَتِمْع َفاِنّي اَْسأَُلَك، َو اَنَا واثٌِق بِاِجابَِتَك اِيَّاَى في َمْسأَلَتي، َو اَْدُعوَك َو اَنَا عالِ 
رانَِك، ُدعائي َو ال تَْقطَْع َرجائي، َو ال تَُردَّ ثَنائي، َو ال ُتَخیِّْب ُدعائي، اَنَا ُمْحتاٌج اِلي ِرْضوانَِك، َوَفقیٌر اِلي ُغفْ 

  . ِمْن َسَخِطكَ َواَْسأَلَُك َو ال ايٌِس ِمْن َرْحَمِتَك، َو اَْدُعوَك َو اَنَا َغْیُر ُمْحَترِزٍ 

ني َفْضلََك يا يا َرّبِ َو اْسَتجِْب لي َو اْمُنْن َعلَيَّ بَِعْفوَِك، َو تََوفَّني ُمْسلِماً َو اَْلِحْقني بِالصَّالِحیَن، َرّبِ ال تَْمَنعْ 
  . َمنَّاُن، َو ال تَِكْلني اِلي نَْفسي َمْخُذوالً يا َحنَّانُ 

بشّدت تابیده و نزديك مردم مى گردد، و فاصله بین آن و مردم يك  آنگاه كه خورشید در روز قیامت! بارالھا
میل مى شود، و به اندازه حرارت ده سال حرارت آن افزايش مى يابد، از تو مى خواھم كه ما را در سايه 
رحمت خود قرار داده، و در حالیكه مردم براى حسابرسى مى روند جايگاھھايى را براى ما مقرّر فرمايى 

  . ھا قرار گیريم، پروردگار جھانیان دعايم را اجابت فرماكه بر آن

بحّق اين ستايشھا از من درگذر، و مرا مورد غفران خود قرار ده، و سالمتى در بدن و دين را ! خداوندا
  . بمن عنايت فرما

ر در حالیكه به اجابت خواسته ام از طرف تو اطمینان دارم، از تو حاجتم رامى خواھم، و د! پروردگارا
حالیكه مى دانم سخنم رامى شنوى، تو رامى خوانم، پس دعايم را بشنو، و امیدم را قطع نكن، و مدح 

و ثنايم را ردّ ننما، و ناامیدم مكن، من نیازمند خشنودى و بخشش تو ھستم، و از تو حاجت خواسته و از 
  . رحمتت مأيوس نیستم، و تو را مى خوانم در حالى كه از غضبت ھراسان مى باشم

دعايم را اجابت فرما، و با بخششت بر من منّت گذار، و مرا مسلمان بمیران، و به صالحین ! خداوندا
مرا از فضل خود منع مكن اى منّان،و مرا به حالت بیچارگى بخود وامگذار، اى ! ملحق فرما، پروردگارا

  . مھربان

ُسُكوِن اْلَقْبرِ َوْحَدتي، َوفي َمفاَزِة اْلِقیاَمِة ُغْربَتي، َو بَْیَن يََدْيَك َرّبِ اْرَحْم ِعْنَد فِراقِ اْألَِحبَِّة َصْرَعتي، َوِعْنَد 
  . َمْوُقوفاً لِْلِحسابِ فاَقتي

َرّبِ  ارِ َفاَْبِعْدني،َرّبِ اَْسَتجیُربَِك ِمَن النَّارِ َفاَِجْرني، َرّبِ اَُعوُذبَِك ِمَن النَّارِ َفاَِعْذني، َرّبِ اَْفَزُع اِلَْیَك ِمَن النَّ 
  . اَْسَتْرِحُمَك َمْكُروباً َفاْرَحْمني

ُم َذااْالالِء َو َرّبِ اَْسَتْغِفُرَك لِما َجِھْلُت َفاْغِفْرلي، َرّبِ َقْد اَْبَرَزنِي الدُّعاُء لِْلحاَجِة اِلَْیَك َفال تُْؤيِْسني، يا َكري
ْحساِن َو التَّجاُوزِ    . اْالِ

بَْیَن اْلُمَتَضرِّعیَن اِلَْیَك َدْعَوتي، َو اْرَحْم بَْیَن اْلُمْنَتِحبیَن بِاْلَعويِل َعْبَرتي، َو  َسیِّدى يا بَرُّ يا َرحیُم، اِْسَتجِبْ 
نیا راَحتي، َو اْسُتْر بَْیَن اْألَْمواتِ يا َعظیَم الرَّجاِء َعْوَرتي، َو اعْ  ِطْف َعلَيَّ اْجَعْل في لِقائَِك يَْوَم اْلُخُروجِ ِمَن الدُّ

  . وُِّل َوحیداً اِلي ُحْفَرتي، اِنََّك اََملي َو َمْوِضُع طَِلبَتي، َو اْلعارُِف بِما اُريُد في تَْوجیِه َمْسأَلَتيِعْنَد التَّحَ 

نُوبِ َفاْقضِ يا قاِضَي اْلحاجاتِ حاَجتي، َفاِلَْیَك اْلُمْشَتكي َو اَْنَت اْلُمْسَتعاُن َواْلُمْرتَجي، افِرُّ اِلَْیَك ھارِباً ِمنَ   الذُّ
  اْقبِْلني، َواَْلَتجِي ُء ِمْن َعْدلَِك اِلي َمْغِفَرتَِك َفاَْدرِْكني، َو اَْلتاُذ فَ 

رحم كن زمین خوردنم را ھنگام مرگ و فراق دوستان، و تنھائیم را ھنگام جاى گرفتن در قبر، ! بارالھا
  . مى گیرم غربتم را در روز قیامت، و نیازم را در آن ھنگام كه براى حسابرسى در پیشگاھت قرار



از آتش به تو پناه مى برم، پناھم ده، بارالھا از آتش از تو نجات مى خواھم، نجاتم ده، پروردگارا ! خداوندا
از ھراس آتش بتو روى مى آورم، مرا از آتش دور دار، خداوندا با بیچارگى از تو رحمت مى طلبم مرا از 

  . رحمت خود مأيوس مفرما

اى خود از تو طلب بخشش دارم، مرا مورد بخشش خود قرار ده، خداوندا در برابر نادانیھ! پروردگارا
خواسته ام مرا در مقابل تو براى طلب حاجت قرار داد، پس مرا مأيوس نكن، اى بزرگوار و صاحب نعمتھا 

اى نیكوكار و اى مھربان، در بین زارى كنندگان دعايم را ! و احسان و در گذشتن از خطاھا، موالى من
ما، و در میان فرياد زنان اشكم را مورد رحمت خود قرار ده، و آسايشم را ھنگام مالقاتت،در اجابت فر

  . زمانیكه از اين دنیا خارج مى شوم، مقرّر مفرما

در میان مردگان عیبم را بپوشان، و آنگاه كه به تنھايى در میان قبر قرار مى ! اى نھايت امید امیدواران
. ه تو آرزوى من، و جايگاه ابراز خواسته ھايم، و دانا به حاجتھايم ھستىگیرم بر من لطف نما، بدرستیك

اى برآورنده حاجتھا، خواسته ھايم را برآور، شكايتم بسوى توست، و تو ياور و امید من ھستى،از 
  گناھانم بسوى تو مى گريزم، مرا بپذير، و از عدالتت 

ْسالِم َفَقرِّْبني، . ُح َرْحَمَتَك ِمْن ِعقابَِك َفَنّجِنيبَِعْفوَِك ِمْن بَْطِشَك َفاْمَنْعني، َو اَْسَتُرو َو اَْطلُُب اْلُقْربََة ِمْنَك بِاْالِ
ِّْلني، َو كِْفلَْیِن ِمْن َرْحَمِتَك َفَھْب لي، َو ِمَن ال ْنیا سالِماً َو ِمَن اْلَفَزعِ اْألَْكبَرِ َفاِمنّي، َو في ِظّلِ َعْرِشَك َفظَل دُّ

  . الظُّلُماتِ اِلَي النُّورِ َفاَْخرِْجني َفَنّجِني، َو ِمنَ 

ِّْض َوْجھي، َو ِحساباً يَسیراً َفحاِسْبني، َو بَِسرائِرى َفال تَْفَضْحني، َو َعلي بَالئَِك  َو يَْوَم اْلِقیاَمِة َفبَی
  . طاَقَة لي بِِه َفال تَُحّمِْلنيَفَصبِّْرني، َو َكما َصَرْفَت َعْن ُيوُسَف الُسوَء َو اْلَفْحشاَء َفاْصرِْفُه َعنّي، َو ما ال 

ْیطاِن الرَّ  الِم َفاْھِدني، َو بِاْلُقْراِن َفاْنَفْعني، َو بِاْلَقْوِل الثَّابِتِ َفَثبِّْتني، َو ِمَن الشَّ جیِم َفاْحَفْظني، َو اِلي دارِالسَّ
َك َوَسَعِة َرْحَمِتَك ِمْن َجَھنََّم َفَنّجِني، َو َجنََّتَك َو بَِحْولَِك َو ُقوَّتَِك َو َجبَُروتَِك َفاْعِصْمني، َو بِِحْلِمَك َو ِعْلمِ 

یاطینَ  ٍد َفاَْلِحْقني، َو ِمَن الشَّ َو اَْولِیائِِھْم َو  اْلِفْرَدْوَس َفاَْسكِنّي، َو النَّظََر اِلي َوْجِھَك َفاْرُزْقني، َو بَِنبِیَِّك ُمَحمَّ
  . ِمْن َشرِّ ُكّلِ ذى َشرٍّ َفاْكِفني

ن وبخششت پناه مى برم، مرا درياب، و از غضبت به بخششت پناه مى جويم،پناھم ده، و بسوى غفرا
  . از عقابت بوسیله رحمتت آسودگى مى طلبم، مرا نجات ده

و با اسالم خواستار نزديكى به توام، مرا بخود نزديك گردان، و از ھراس روز قیامت مرا ايمن دار، و در 
ول رحمتت گردان، و با سالمتى مرا از دنیا نجات ده، و از تاريكیھا سايه عرشت جايگاھم ده، و مرا مشم

  . بسوى نور خارج ساز

و در روز قیامت چھره ام را درخشان گردان، و با محاسبه اى آسان مرا مورد حسابرسى قرار ده، و به 
ا دور عیوبم شرمگینم مفرما، و بر بالھا صبورم گردان، و آنگونه كه از حضرت يوسف بدى و زشتى ر

  . ساختى، زشتى و بدى را از من دور ساز، و آنچه بدان طاقت ندارم رابر من تحمیل منما

و مرا بسوى بھشت رھنمون گردان، و از قرآن بھره مندم ساز، و با گفتار صحیح مرا ثابت قدم بگردان، و 
بم نما، و به از شیطان رانده شده حفظ فرما، و در بھشت فردوس ساكن گردان، و ديدار رويت را نصی

  . پیامبرت ملحق كن، و از شیاطین و دوستان آنھا و از شرّ ھر شرورى كفايت فرما

  

- ٨ - 

 

ْب َدوابَُّھْم، اَللَُّھمَّ َو اَْعدائي َو َمْن كاَدني اِْن اَتَْوا بَرّاً َفَجبِّْن َشْجَعُھْم، َفّضِ ُجُموَعُھْم، َكلِّْل ِسالَحُھْم، َعْرقِ 
اْلَعواِصَف َو اْلَقواِصَف اَبَداً َحتّي تُْصلیِھُم النَّاَر، اَْنزِْلُھْم ِمْن َصیاصیِھْم، َو اَْمِكنَّا ِمْن نَواصیِھْم،  َسلِّْط َعلَْیِھمُ 

 . امیَن َربَّ اْلعالَمینَ 

ٍد، َصالًة يَْشَھُد اْألَوَّلُوَن َمَع اْألَْبرارِ َوَسیِّدِ  ٍد َواِل ُمَحمَّ اْلُمْرَسلیَن، َو خاتَِم النَّبِیّیَن، َو قائِِد  اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . اْلَخْیرِ َو ِمْفتاحِ الرَّْحَمةِ 



ْھِر اْلَحراِم، َو َربَّ اْلَمْشَعرِ اْلَحراِم، َو ربَّ الرُّْكِن َو اْلَمقاِم،  ْحراِم، اَللَُّھمَّ َربَّ اْلبَْیتِ اْلَحراِم َوالشَّ َو َربَّ اْلِحّلِ َو اْالِ
ِّْغ رُ  المَ بَل ٍد ِمنَّا التَِّحیََّة َو السَّ   . وَح ُمَحمَّ

َد ْبَن َعْبِداللَِّه، اَلسَّ  الُم َعلَْیَك َو َسالٌم َعلَْیَك يا َرُسوَل اللَِّه، َسالٌم َعلَْیَك يا اَمیَن اللَِّه، َسالٌم َعلَْیَك يا ُمَحمَّ
  . ِمنیَن َرُؤوٌف َرحیمٌ َرْحَمُة اللَِّه َو بََركاتُُه، َفُھَو َكما َو َصْفَتُه بِاْلُمؤْ 

یاَمِة، امیَن يا اَللَُّھمَّ اَْعِطِه اَْفَضَل ما َسأَلََك، َو اَْفَضَل ما ُسئِْلَت لَُه، َو اَْفَضَل ما اَْنَت َمسُئوٌل لَُه اِلي يَْوِم اْلقِ 
  . َربَّ اْلعالَمینَ 

نمودند، قلب شجاعانشان را دشمنانم و كسانى كه نسبت بمن كینه دارند، اگر قصد آزار مرا ! پروردگارا
ضعیف، لشگريانشان را متفرق، سالحھايشان را از كار افتاده، و حیواناتشان را ناتوان گردان، و بادھاى 
سخت و طوفانھا را بر آنان مسلّط فرما، تا ايشان را به آتش وارد سازى، از آنچه بدانھا پناه جسته اند 

  . ادر فرما، پروردگار جھانیان اجابت فرماآنان را فرود آور، و ما را بر نابوديشان ق

بر محمد و خاندانش درود فرست، درودى كه پیشینیان ھمراه با نیكان بر آن شاھد باشند، ! خداوندا
  . پیشواى فرستاده شدگان، و آخرين پیامبران، راھبر خیر و كلید رحمت

، و پروردگار مشعر حرام، و - جهماه ذيح -، و ماه مقدس- خانه كعبه -اى پروردگار خانه مقدس! بارالھا
  . پروردگار ركن و مقام، و پروردگار حّل و حرم، به روح مقّدس پیامبر از جانب ما سالم و درود فرست

سالم بر تو اى فرستاده خدا، سالم بر تو اى امین خدا، سالم بر تو اى محمد بن عبداللَّه، سالم و 
  . توصیفش فرموده اى به مؤمنان مھربان و دلسوز استرحمت و بركات الھى بر تو باد، و او آنچنانكه 

برتر از آنچه از تو خواسته، و براى او تاكنون خواسته شده، و تا روز قیامت براى او خواسته مى ! خداوندا
  . شود، به او عطا كن، اى پروردگار جھانیان اجابت فرما

  دعاؤھا في تعقیب صالة العشاء 

َشْي ٍء لَِعظََمتِِه، ُسْبحاَن َمْن َذلَّ ُكلُّ َشْي ٍء لِِعزَّتِِه، ُسْبحاَن َمْن َخَضَع ُكلُّ َشْي ٍء ُسْبحاَن َمْن تَواَضَع ُكلُّ 
تِھا   . بِاَْمرِِه َوُمْلكِِه، ُسْبحاَن َمِن اْنقاَدْت لَُه اْالُُموُر بِاَِزمَّ

  . اليَخیُب َمْن َدعاُه، اَْلَحْمُدللَِّه الَّذى َمْن تََوكََّل َعلَْیِه َكفاهُ  اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى الُيْنسي َمْن َذَكَرُه، اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى

ماِء، َو ساِطحِ اْألَْرضِ، َو حاِصرِ اْلِبحارِ، ناِضِد اْلجِباِل، َو باِرى ِء اْلَحیَواِن، َو خ الِقِ اَْلَحْمُدلِلَِّه ساِمِك السَّ
َجرِ، َو فاتِحِ يَنابیعِ اْألَْرِض، َو مُ  حاِب، َو ُمْجرِى الرّيحِ َو اْلماِء َو النَّارِ ِمْن اَْغوارِ الشَّ َدبِّرِاْالُُمورِ، َو ُمَسیِّرِ السَّ

رِِه تَْسَتْوِجُب اْألَْرضِ، ُمَتسارِعاتٍ فِي اْلَھواِء، َو َمْھبِِط اْلَحرِّ َو اْلبَْرِد، اَلَّذى بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصَّالِحاُت، َو بُِشكْ 
ماواُت، َو بِِعزَّتِِه اْسَتَقرَّتِ الرَّاِسیاُت، َو َسبََّحتِ اْلُوُحوُش فِي اْلَفلَواتِ َو الطَّیْ  الزِّياداُت، ُر َو بِاَْمرِِه قاَمتِ السَّ

  . فِي اْلَوَكناتِ 

  دعاى آن حضرت در تعقیب نماز عشاء ) 9(

اك و منزّه است آنكه پاك و منزّه است پروردگارى كه تمامى موجودات در برابر عظمت او متواضعند، پ
ھمه اشیاء در برابر عزّت او خوار و ذلیلند، پاك و منزّه است كسى كه ھر چیز در برابر امر و پادشاھى او 

  . خاضع مى باشد، پاك و منزّه است آنكه ھر چیز در حیطه قدرت او قرار دارد

ز آن خداوندى است سپاس خداوندى را سزاست كه ھر كه او را ياد كند فراموشش نمى كند، سپاس ا
كه ھر كه او را بخواند ناامیدش ننمايد، سپاس شايسته خداوندى است كه ھر كه بر او توكّل نمايد او را 

سپاس و ستايش مخصوص خداوندى است كه آسمانھا را برافراشت، و زمین را مسطّح . كفايت كند
آورد، و حیوانات را آفريد، و درختان گردانید، و درياھا را محدود ساخت، و كوھھا را بصورت رشته ھايى در

را ايجاد كرد، و چشمه سارھاى زمین را گشود، و امور را تدبیر كرده، و ابرھا را بگردش درآورد، و بخار و 
  . آب و آتش را از اعماق زمین بسوى آسمان جارى ساخت، و گرما و سرما را در زمین قرار داد

َرجاِت، مُ  ْنزِِل اْالياتِ، واِسعِ اْلبََركاتِ، ساتِرِ اْلَعْوراتِ، قابِِل اْلَحَسناِت، ُمقیِل اْلَعَثراتِ، اَْلَحْمُدلِلَِّه َرفیعِ الدَّ
ماواتِ  اَْلَحْمُدلِلَِّه . ُمَنّفِسِ اْلُكُرباتِ، ُمْنزِِل اْلبََركاتِ، ُمجیبِ الدَّعواِت، ُمْحیِي اْألَْمواتِ، اِلِه َمْن فِي اْألَْرضِ َوالسَّ

ٍة، َو ٍد َو ِذْكرٍ، َو ُشْكرٍ َو َصْبرٍ، َو َصالٍة َو َزكاٍة، َو قِیاٍم َو ِعباَدٍة، َو َسعاَدٍة َو بََرَكٍة، َو زِياَدٍة َو َرْحمَ َعلي ُكّلِ َحمْ 



ٍة َو َرخاٍء، َو ُمصیبٍَة َو بَالٍء، َو َعْسرٍ َو ُيْسرٍ  اٍء َو َضرَّاٍء، َو ِشدَّ ، َو ِغناٍء َو َفْقرٍ، َو نِْعَمٍة َو َكراَمٍة، َو َفريَضٍة، َو َسرَّ
  . َعلي ُكّلِ حاٍل، َو فِي ُكّلِ اَواٍن َو َزماٍن، َو ُكّلِ َمْثوًى َو ُمْنَقلَبٍ َو ُمقامٍ 

ِغْثني، َو اَللَُّھمَّ اِنّي عائٌِذ بَِك َفاَِعْذني، َو ُمْسَتجیٌربَِك َفاَِجْرني، َو ُمْسَتعیٌن بَِك َفاَِعنّي، َو ُمْسَتغیٌث بَِك َفاَ 
یَك َفاَِجْبني، َو ُمْسَتْغِفُرَك َفاْغِفْرلي، َو ُمْسَتْنِصُرَك َفاْنُصْرني، َو ُمْسَتْھديَك َفاْھِدني، َو ُمْسَتْكفیَك داع

  . َفاْكِفني، َو ُمْلَتجِأٌ اِلَْیَك َفآوِني، َو ُمْسَتْمِسٌك بَِحْبِلَك َفاْعِصْمني، َو ُمَتَوكٌِّل َعلَْیَك َفاْكِفني

ِعیاِذَك َو ِجوارَِك، َو ِحْرزَِك َو َكْھِفَك، َو ِحیاطَِتَك َو َحراَستَِك، َو َكالَءتَِك َو ُحْرَمِتَك، َو اَْمنَِك َو َو اْجَعْلني في 
  . تَْحَت ِظلَِّك َو تَْحَت ِجناِحكَ 

خداوندى كه با نعمتھايش كارھاى نیك كامل شده، و شكر او موجب افزايش نعمتھا مى گردد، و با 
پايدار گرديده، و با عزّت او كوھھاى سر برافراشته مستقر گرديده اند، و حیوانات  فرمانش آسمانھا

سپاس خداوندى را سزاست كه . وحشى در بیابانھا و پرندگان در آشیانه ھا به تسبیح او مشغولند
و  باالبرنده درجات، و نازل كننده آيات، و گستراننده بركات، و پوشاننده عیبھا، و قبول كننده نیكیھا،

درگذرنده از لغزشھا، و برطرف كننده رنجھا، و اجابت كننده خواسته ھا، و زنده كننده مردگان، پروردگار 
  . زمین و آسمانھاست

سپاس و ستايش بر خداوند بر ھر مدح و ذكر، و شكر و صبر، و نماز و زكات، و قیام و عبادت، و سعادت، 
، و خوشى و ناراحتى، و شّدت و آسايش، و و بركت و زيادتى، و رحمت و نعمت و كرامت و واجب

مصیبت و بالء، و سختى و راحتى، و بى نیازى و فقر، و بر ھر حال، و در ھر زمان و ھنگام، و ھر مكان و 
  . جايگاه توقّف و كوچ

پناھنده به توام، مرا پناه ده، از تو يارى مى جويم، ياريم نما، از تو فريادرسى مى طلبم، ! پروردگارا
م رس، و تو را مى خوانم، مرا اجابت كن، از تو آمرزش مى طلبم، مرا ببخش، از تو كمك مى بفرياد

جويم، مرا كمك نما، و از تو ھدايت مى خواھم، مرا ھدايت كن، و از تو كفايت مى جويم، مرا كفايت نما، 
و بر تو توكل نموده  و بسوى تو پناه آورده ام، مرا پناه ده، و به ريسمان تو چنگ زده ام، مرا حفاظت نما،

  . ام، مرا كفايت كن

  . مرا در پناه و حفاظت، و حراست و كفايت، و حرمت و امنیّت، و در زير سايه رحمت خود قرار ده! بارالھا

َو اَمامي، َو َعْن َواْجَعْل َعلَيَّ ُجنًَّة و اقِیًَة ِمْنَك، َو اْجَعْل ِحْفظََك َو ِحیاطََتَك، َو َحراَسَتَك َو َكالَءتََك، ِمْن َورائي 
، َحتّي ال يَِصَل اََحٌد ِمَن اْلَمْخلُوقیَن اِلي  يَمیني َو َعْن ِشمالي، َو ِمْن َفْوقي َو ِمْن تَْحتي، َو َحوالِيَّ

ماواتِ َو اْألَْرضِ، ُذواْلَجالِل َو  ْكرامِ َمْكُروھي َو اَذاَى، بَِحّقِ ال اِلَه اِالَّ اَْنَت، اَْنَت اْلَمنَّاُن بَديُع السَّ   . اْالِ

الیَن، َو اَللَُّھمَّ اْكِفني َحَسَد اْلحاِسديَن، َو بَْغَي اْلباغیَن، َو َكْیَد اْلكائِديَن، َو َمْكَر اْلماكِريَن، َو حیلََة اْلُمْحت
َب  غیلََة اْلُمْغتالیَن، َو ظُْلَم الظَّالِمیَن، َو َجْوَر اْلجائِريَن، َو اِْعِتداَء اْلُمْعَتديَن، َو َسَخطَ  طیَن، َو تََشحُّ اْلُمَسّخِ

بیَن، َو َصْولََة الصَّائِلیَن، َو اْقتِساَر اْلُمْقَتِسريَن، َو َغْشَم اْلغاِشمیَن، َو َخْبطَ اْلخابِطیَن، َو سِ  عايََة اْلُمَتَشّحِ
یاطیَن، َو جَ  َحَرِة َو اْلَمَرَدِة َو الشَّ اعیَن، َو نَمیَمَة النَّاّمیَن، َو ِسْحَر السَّ الطیَن، َو َمْكُروَه اْلعالَمینَ السَّ   . ْوَر السَّ

ماواُت َو اْألَْرُض، َو اَ  ْشَرَقْت لَُه الظُّلَُم اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك بِاْسِمَك اْلَمْخُزوِن الطَّیِّبِ الطَّاِھرِ، الَّذى قاَمْت بِِه السَّ
، َو َخَضَعْت لَُه الرِّقاُب، َو اَْحیَْیَت بِِه اْلَمْوتي، اَْن تَْغِفَرلي ُكلَّ َو َسبََّحْت لَُه اْلَمالئَِكُة، َو َوِجلَْت َعْنُه اْلُقلُوبُ 

  . َذْنبٍ اَْذنَْبُتُه في ظُلَِم اللَّْیِل َوَضْوِء النَّھارِ، َعْمداً اَْو َخطَأً، ِسرّاً اَْو َعالنِیَةً 

ت چپ و راست، و از باال و و بر من سپر محكمى از جانب خود مقرّر فرما، از پیشاپیش و پشت رو، و سم
پائین و اطرافم، مرا از جانب خودت حفظ و حراست فرما، تا ھیچیك از مخلوقاتت نتواند بمن صدمه 

رسانده، و مرا مورد آزار خود قرار دھد، بحّق آنكه جز تو معبودى نیست، تو منّان، آفريننده آسمانھا و 
  . زمین، صاحب جاللت و بزرگوارى ھستى

سد حسودان، و تجاوز تجاوزگران، و كید مكّاران، و نیرنگ نیرنگ بازان، و حیله حیله گران، و ح! پروردگارا
ظلم ستمگران، و جور جائرين، و دشمنى دشمنان،و اجبار اجباركنندگان، و ستم ظالمین، و سعايت 

و  سعايتگران، وتھمت تھمت زنان، و سحر جادوگران، و رانده شده ھا و شیاطین، و ظلم پادشاھان،
  . كارھاى زشت جھانیان را از من دور دار

بنام پوشیده و پاك و پاكیزه ات، كه آسمانھا و زمین بدان استوار شده،و تاريكیھا بدان درخشان ! خداوندا
گرديده، و فرشتگان بدان تسبیح گو شده، و قلبھا از آن در ھراس بوده، و گردنھا بخاطر آن خاضع شده، 



كنى، از تو مى خواھم ھر گناھى كه از روى عمد و خطا، آشكار و نھان، در و مردگان را بدان زنده مى 
  تاريكیھاى شب و روشنائى روز، انجام داده ام را ببخشى، 

، َو اَُؤدَِّى َم َحراَمكَ َو اَْن تََھَب لي يَقیناً َو َھْدياً، َو نَْوراً َو ِعْلماً َو َفْھماً، َحتّي اُقیَم كِتابََك، َو اَِحلَّ َحاللََك َو اَُحرِّ 
  . َفرائَِضَك، َو ُاقیَم ُسنََّة نَبِیَِّك ُمَحمَّدٍ 

ُفوٌر اَللَُّھمَّ اَْلِحْقني بِصالِحِ َمْن َمضي، َو اْجَعْلني ِمْن صالِحِ َمْن بَِقَي، َو اْختِْم لي َعَملي بِاَْحَسنِِه، اِنََّك غَ 
  . َرحیمٌ 

اَم َحیاتي، َو كاَن الُبدَّ لي ِمْن لِقائَِك، َفاَْسأَُلَك يا لَطیُف اَْن تُوِجَب لي اَللَُّھمَّ اِذا َفني ُعْمرى، َو تََصرََّمْت اَيَّ 
  . ِمَن اْلَجنَِّة َمْنزِالً، يَْغِبطُني بِِه اْألَوَّلُوَن َو اْالِخُرونَ 

سي َو اْعتِرافي، َفَقْد اَللَُّھمَّ اَْقِبْل ِمْدَحتي َو التَّھافي، َو اْرَحْم ُضراَعتي َو َھتافي، َو اِْقرارى َعلي نَفْ 
ارِعیَن، َو ِمْدَحتي فِي اْلقائِلیَن، َو تَْسبیحي فِي  اعیَن، َو ُخُشوعي فِي الضَّ اَْسَمْعُتَك َصْوتي فِي الدَّ

  . اْلماِدحینَ 

َو َصريُخ اْلُمْؤِمنیَن، َو  َو اَْنَت ُمجیُب اْلُمْضطَرّيَن، َو ُمغیُث اْلُمْسَتغیثیَن، َو ِغیاُث اْلَمْلُھوفیَن، َو ِحْرُز اْلھاربیَن،
راجِ اْلُمنیرِ، َو َعلَي اْلَمالئَِكِة َو النَّبیّی   . نَ ُمقیُل اْلُمْذنِبیَن، َو َصلَّي اللَُّه َعلَي اْلبَشیرِ النَّذيرِ َو الّسِ

و به من يقین و ھدايت، و نور و علم و فھمى عنايت كنى، تا كتابت را برپاداشته، و حاللت را حالل، و 
  . مت را حرام نموده، و واجباتت را انجام و سنّت پیامبرت محّمد را بر پا دارمحرا

مرا به نیكان گذشته ملحق كن، و از صالحین باقیمانده قرار ده، و اعمالم را به نیكوترين آنھا ! بارالھا
  . خاتمه بخش، بدرستیكه تو آمرزنده و مھربانى

روزگار زندگیم خاتمه يافته، و بايد به مالقات تو آيم، اى  آنگاه كه عمرم به پايان رسیده، و! پروردگارا
از تو مى خواھم كه منزلى را در بھشت بمن عنايت كنى، كه تمام مخلوقات از اوّلین و آخرين ! مھربان

  . بدان حسرت خورند

ا، صدايم را ستايشم را بپذير، و به تضرّع و زاريم، و نیز به اقرار و اعترافم بر علیه نفسم رحم نم! خداوندا
ھمراه خوانندگان تو، و خشوعم را ھمراه تضرّع كنندگان، و مدحم را ھمراه گويندگان، و تسبیحم را 

  . ھمراه ستايشگران، به گوش تو رساندم

و تو اجابت كننده بیچارگان، و فريادرس فريادخواھان، و پناه پناھندگان، و جايگاه فراركنندگان، و فريادرس 
از گناه گناھكاران مى باشى، و درود خدا بر بشارت دھنده و بیم دھنده و نور  مؤمنان، و درگذرنده

  . و بر فرشتگان و پیامبران -حضرت محمد - درخشان

- ٩ - 

 

 ْجَعلْ اَللَُّھمَّ داِحي اْلَمْدُحوَّاتِ َو باِرَئ اْلَمْسُموكاِت، َو َجبَّاَل اْلُقلُوبِ َعلي فِْطَرتِھا، َشِقیِّھا َو َسعیِدھا، اِ 
ٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك َو اَمیِنَك َعلي وَ  ْحیَِك، اْلقائِِم َشرائَِف َصلَواتَِك َو نَواِمَي بََركاتَِك َو َكرائَِم تَِحیَّاتَِك، َعلي ُمَحمَّ

اّبِ َعْن َحَرِمَك، َو الصَّاِدعِ بِاَْمرَِك، َو اْلُمَشیِِّد ِالياتَِك، َو اْلُموفي لَِنذْ  ِتَك، َو الذَّ  . رِكَ بُِحجَّ

ِمْن َمناِزلِِه، َرأَْيَت اَللَُّھمَّ َفاَْعِطِه بُِكّلِ َفضیلٍَة ِمْن َفضائِلِِه، َو نَقیبٍَة ِمْن َمناقِبِِه، َو حاٍل ِمْن اَْحوالِِه، َو َمْنِزلٍَة 
ا َكرِْھَت ُمَحمَّداً لََك فیھا ناِصراً، َو َعلي َمْكُروِه بَالئَِك صابِراً، َو لَِمْن عاداَك ُمعاِدياً، َو لِ  َمْن واالَك ُموالِیاً، َو َعمَّ

َو ُتْعلي نائِیاً، َو اِلي ما اَْحبَْبَت داِعیاً، َفضائَِل ِمْن َجزائَِك، َو َخصائَِص ِمْن َعطائَِك َو ِحبائَِك، تُْسني بِھا اَْمَرُه، 
ابّیَن َعْن َحَرِمِك، حَ  تّي ال يَْبقي َسناٌء َو ال بَھاٌء، َوالَرْحَمٌة َو ال َكراَمٌة، بِھا َدَرَجَتُه، َمَع اْلُقوَّاِم بِِقْسِطَك، َو الذَّ

رى، َو بَلَّْغَتُه اْلَمقاماتِ اْلُعلي، امیَن َربَّ اْلعالَمینَ    . اِالَّ َخَصْصَت ُمَحمَّداً بِذلَِك َو اتَْیَتُه ِمْنَك الذَّ

، َفاْجَعْلني في َكَنِفَك َو ِحْفِظَك، َو ِعزَِّك َو َمْنِعَك، اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسَتْوِدُعَك ديني َو نَْفسي َو َجمیَع نِْعَمتِ  َك َعلَيَّ
  َعزَّ جاُرَك 



اى گستراننده زمینھا، و آفريننده آسمانھا، و خالق جانھاى بدبخت و خوشبخت بر سرشت ! پروردگارا
بنده و فرستاده و  خود، شريفترين درودھا، و روياننده ترين بركاتت، و ارزشمندترين تحیّاتت را، بر محمد،

امین بر وحیت، برپادارنده حجتت، و نگاھبان حرمت، و انجام دھنده اوامرت، و محكم كننده آياتت،و انجام 
  . دھنده نذرت، بفرست

در مقابل ھر فضیلتى از فضائل او، و ھر منقبتى از مناقب او، و ھر حالتى از حاالت او، و ھر ! خداوندا
حّمد را در آن منزلتھا ياور خود يافته، و بر رنجھا صابر، و بر دشمنانت منزلتى از منزلتھاى او، كه م

دشمن، و بر دوستانت دوست، و از مكروھاتت دور، و بسوى آنچه خوانده اى خواننده يافته اى، فضائلى 
، از پاداشت و ويژگیھائى از عطايت، را به او عطا فرما، كه امرش را برتر و درجه اش را بلند مرتبه گردانى
ھمراه بپادارندگان عدل تو و مدافعین از حرم تو، تا اينكه برترى و ارزش و رحمت و كرامتى باقى نماند، 

جز آنكه محمد را بدان مخصوص گردانى، و از جانب خود درجات عالى به او عطافرمايى، و او را به 
  . مقامات بلند برسانى، پروردگار جھانیان اجابت فرما

تمام نعمتھايى كه بمن داده اى، را بتو مى سپارم، پس مرا در حفظ و حراست و  دين و جان و! بارالھا
  كفايت خود قرار ده، حفاظت تو پايدار، و مدح 

دَّ  رَّاِء، َو الّشِ رَّاِء َو الضَّ َسْت اَْسماُؤَك، َو ال اِلَه َغْیُرَك، َحْسبي اَْنَت فِي السَّ َو  ِة َو الرَّخاِء،َو َجلَّ ثَناُؤَك، َو تََقدَّ
  . نِْعَم اْلَوكیلُ 

 اْغِفْرلَنا َربَّنا اِنََّك اَْنَت اْلَعزيُز َربَّنا َعلَْیَك تََوكَّْلنا َو اِلَْیَك اَنَْبنا َو اِلَْیَك اْلَمصیُر، َربَّنا ال تَْجَعْلنا فِْتَنًة لِلَّذيَن َكَفُروا، وَ 
  . اْلَحكیمُ 

ذابَھا كاَن َغراماً، اِنَّھا ساَءْت ُمْسَتَقرّاً َو ُمقاماً، َربََّنا اْفَتْح بَْیَننا َو بَْیَن َقْوِمنا َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذاَب َجَھنََّم، اِنَّ عَ 
  . بِاْلَحّقِ، َو اَْنَت َخْیُر اْلفاتِحینَ 

ْر َعنَّا َسیِّئاتِنا، َو تََوفَّنا َمَع اْألَبْ  رارِ، َربَّنا َو اتِنا ما َوَعْدتَنا َعلي ُرُسِلَك، َو ال َربَّنا اِنَّنا اَمنَّا َفاْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا، َو َكّفِ
  . تُْخزِنا يَْوَم اْلِقیاَمِة، اِنََّك ال ُتْخلُِف اْلمیعادَ 

  .  َقْبلِناَربَّنا ال تُؤاِخْذنا اِْن نَسینا اَْو اَْخطَْأنا، َربَّنا َو ال تَْحِمْل َعلَْینا اِْصراً َكما َحَمْلَتُه َعلَي الَّذيَن ِمنْ 

ْلنا ما ال طاَقَة لَنابِِه، َو اْعُف َعنَّا َو اْغِفْر لَنا َو اْرَحْمنا، اَْنَت َمْوالنا، َفاْنُصْرنا عَ    . لَي اْلَقْوِم اْلكافِرينَ َربَّنا َو ال تَُحّمِ

ْنیا َحَسَنًة، َو فِي اْالِخَرِة َحَسَنًة َو قِنا َعذاَب النَّارِ، َو َصلَّي ا ٍد النَّبِّيِ َو َربَّنا اتِنا فِي الدُّ للَُّه َعلي َسیِِّدنا ُمَحمَّ
  . الِِه الطَّاِھريَن َو َسلََّم تَْسلیماً 

تو بلند مرتبه، و نامھايت مقّدس، و جز تو پروردگارى نیست، تو در خوشحالى و ناراحتى و شّدت و 
  . آسايش مرا كافى بوده، و تو بھترين نگھبانى

ما را وسیله ! تو زارى نموده، و بازگشتمان بسوى توست، خداوندابر تو توكّل كرده، و بسوى ! پروردگارا
  . آزمايش كسانى كه كافر مى باشند، قرار مده، و ما را بیامرز، بدرستیكه تو استوار و پابرجائى

عذاب جھنم را از ما دور گردان، چرا كه عذاب آن جاودانه مى باشد، و براستى كه جھنم بد ! خداوندا
  . است، پروردگارا بین ما و قوم ما با حق حكم نما، و تو بھترين حكم كنندگانى جايگاه و قرارگاھى

ما ايمان آورديم، پس گناھان مارا ببخشاى، و خطاھايمان را بپوشان،و ما را با نیكان بمیران، ! پروردگارا
،بدرستیكه تو خداوندا آنچه به فرستادگانت وعده داده اى را بما عطا فرما، و روز قیامت ما را عذاب منما

  . خلف وعده نمى كنى

اگر فراموش كرده يا خطا نموديم ما را مؤاخذه منما، پروردگارا تكلیف سخت بر عھده ما قرار مده، ! بارالھا
  . ھمچنانكه بر عھده كسانى كه پیش از ما بوده اند قرار دادى

و از ما درگذر، و ما را ببخشاى، و  چیزھايى را كه ما بر آنھا قدرت نداريم را بر دوشمان قرار مده،! خداوندا
  . مورد رحمت خود قرارده، تو موالى ما ھستى، پس ما را بر گروه كافران يارى كن



در دنیا و آخرت بما نیكى عطا فرما، و به رحمتت ما را از عذاب آتش نگاھبان باش، و درود خدابر ! خداوندا
  . آقاى ما پیامبر و خاندان پاك او

  ة دعاؤھا بعد كل صال

  . عشراً  -ُسْبحاَن اللَّهِ 

  . عشراً  -اَْلَحْمُدلِلَّهِ 

  . عشراً  -اَللَُّه اَْكبَرُ 

  دعاى آن حضرت بعد از ھر نماز ) 10(

  . ده بار -خداوند برتر است

  . ده بار -سپاس خداوند را سزاست

  . ده بار -پاك و منزه است خداوند

  دعاؤھا بعد كل صالة 

  . ثینأربعاً و ثال -اَللَُّه اَْكبَرُ 

  . ثالثاً و ثالثین -اَْلَحْمُدلِلَّهِ 

  . ثالثاً و ثالثین -ُسْبحاَن اللَّهِ 

  . مرة واحدة -ال اِلَه اِالَّ اللَّهُ 

  دعاى آن حضرت بعد از ھر نماز ) 11(

  . سى و چھار بار -خداوند برتر است

  . سى و سه بار -سپاس خداوند را سزاست

  . سى و سه بار -پاك و منزه است خداوند

  . يك بار -معبودى جز خداوند نیست

  دعاؤھا في الصباح، المسمى بدعاء الحريق 

واتَِك َو اَللَُّھمَّ اِنّي اَْصبَْحُت ُاْشِھُدَك َو َكفي بَِك َشھیداً، َو ُاْشِھُد َمالئَِكَتَك َو َحَملََة َعْرِشَك، َو ُسكَّاَن َسما
  . حیَن ِمْن ِعباِدَك َو َجمیَع َخْلِقكَ اََرضیَك، َو اَْنِبیاَءَك َو ُرُسلََك، َو الصَّالِ 

رارِاْالََرضیَن بِأَنََّك اَْنَت اللَُّه ال اِلَه اِالَّ اَْنَت، َوْحَدَك ال َشريَك لََك، َو اَنَّ ُكلَّ َمْعُبوٍد ِمْن ُدوِن َعْرِشَك اِلي قَ 
ْفلي باِطٌل ماَخال َوْجِھَك اْلَكريمِ  ابَِعِة السُّ   . السَّ

  . َو اَْكَرُم َو اََجلُّ ِمْن اَْن يَِصَف اْلواِصُفوَن ُكْنَه َجاللِِه، اَْو تَْھَتِدى اْلُقلُوُب لُِكّلِ َعظََمتِهِ  َفاِنَُّه اََعزُّ 

ُم قیَن تَْعظیيا َمْن فاَق َمْدَح اْلماِدحیَن َفْخُر َمْدِحِه، َو َعدا َوْصَف اْلواِصفیَن َمآثُِر َحْمِدِه، َو َجلَّ َعْن َمقالَِة النَّاطِ 
  . تقول ذلك ثالثاً  -َشْأنِهِ 

  : ثمَّ تقول



  ال اِلَه اِالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشريَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َو لَُه اْلَحْمُد، 

  دعاى آن حضرت ھنگام صبح ) 12(

 - كه براى شھادت و گواھى، ذات تو كفايت مى كند -در اين صبحگاه تو را شاھد مى گیرم! پروردگارا
گانت، و حامالن عرشت، و ساكنین آسمانھا و زمینھايت، و پیامبران و رسوالنت، و بندگان ھمچنین فرشت

صالح تو و تمام بندگانت را شاھد مى گیرم، كه تو خداوندى ھستى كه معبودى جز تو نیست، يگانه 
باطل مى  بوده، و شريكى ندارى، و معبودھاى ديگر غیر از تو، از فراز آسمانھا تا ژرفاى زمینھا، موھوم و

  . باشند

تو برتر و گرامیتر و بزرگوارتر از آنى كه توصیف كنندگان كنه تو را بوصف در آورند، يا قلبھا عظمت تو را 
  . دريابند

اى كسى كه مدح و توصیف او از توصیف توصیف گران برتر، و اسباب ستايش او از وصف وصف كنندگان 
  . ن واالتر استبیرون، و عظمت و كبريايى او از گفتار گويندگا

  . اين قسمت از دعا را سه بار مى گويى

  : آنگاه يازده بار مى گويى

  معبودى جز او نیست، يگانه بوده و شريكى ندارد، و پادشاھى و ستايش 

  . رةتقول ذلك احد عشر م - ُيْحیي َو ُيمیُت، َو ُھَو َحيٌّ اليَُموُت، بِیَِدِه اْلَخْیُر َو ُھَو َعلي ُكّلِ َشْي ٍء َقديرٌ 

  : ثمَّ تقول

الَّ بِاللَِّه، اْلَحلیِم اْلَكريِم، ُسْبحاَن اللَِّه، َو اْلَحْمُدلِلَِّه، َو ال اِلَه اِال اللَُّه َو اللَُّه اَْكبَُر، ماشاَءاللَُّه، ال َحْوَل َو ال ُقوََّة اِ 
َدَد َخْلقِ اللَِّه، َوِزنََة َعْرِشِه، َو ِمْل َء َسماواتِِه َو اْلَعلِّيِ اْلَعظیِم، الرَّْحماِن الرَّحیِم، اْلَمِلِك اْلَحّقِ اْلُمبیِن، عَ 

  . تقول ذلك احد عشر مرة - اَْرِضِه، َو َعَدَد ماَجرى بِِه َقلَُمُه، َو اََ◌ْحصاُه كِتاُبُه، َو رِضا نَْفِسهِ 

  : ثمَّ تقول

ٍد َو اَْھِل بَْیتِِه اْلُمباَركیَن، َو صَ  ّلِ َعلي ِجْبرئیَل َو میكائیَل َو اِْسرافیَل َو َحَملَِة َعْرِشَك، َو اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
ا اَ  ْنَت اَْھلُُه، يا اَْرَحَم اْلَمالئَِكِة اْلُمَقرَّبیَن، َصّلِ اللَُّھمَّ َعلَْیِھْم َحتّى تُبَلَِّغُھُم الرِّضا، َو تَزيَدُھْم بَْعَد الرِّضا، ِممَّ

  . الرَّاِحمینَ 

ى كند و میمیراند، و او زنده اى است كه مرگ و نیستى در او راه ندارد، خیر و مخصوص اوست، زنده م
  . بركت بدست او بوده، و بر ھر كار قادر و تواناست

  : و يازده بار مى گويى

پاك و منزّه است خداوند، و ستايش مخصوص اوست، و معبودى جز او نیست، و بزرگتر از آنست كه 
انجام مى پذيرد، و نیرو و توانى نیست جز با اراده خداوند بردبار و بزرگوار، بوصف درآيد، آنچه خدا بخواھد 

و برتر و واالتر، و بخشنده و مھربان، و مالك و حق و آشكار، به تعداد مخلوقات الھى و وزن عرش الھى، و 
نوشته، و گنجايش آسمانھا و زمین، و به تعداد آنچه قلم آفرينش بر آن جارى شده، و كتاب الھى آنھا را 

  . به تعداد آنچه خداوند خشنود مى گردد

  : سپس مى گويى

بر محمد و خاندان پاكش درود فرست، و بر جبرئیل و میكائیل و اسرافیل، و حامالن عرشت و ! پروردگارا
بر آنان درود فرست تا خشنود گردند، و افزون فرما بعد از آنكه ! فرشتگان مقرّبت، درود فرست، پروردگارا

  . شنود شدند، از آنچه تو شايسته آنى، اى بھترين رحم كنندگانآنان خ

- ١٠ - 



 

نّیراِن، اَللَُّھمَّ اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي َمِلِك اْلَمْوتِ َو اَْعوانِِه، َو رِْضواٍن َو َخَزنَِة اْلَجناِن، َو َصّلِ َعلي مالٍِك َو َخَزنَِة ال
ا اَْنَت اَْھلُُه، يا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ َصّلِ َعلَْیِھْم َحتّي تُبَلَِّغُھُم الرِّض  . ا، َو تَزيَدُھْم بَْعَد الرِّضا، ِممَّ

َفَرِة اْلكِراِم اْلبََرَرِة، َو اْلَحَفظَِة لِبَني اَدَم، َو َصّلِ  َعلي َمالئَِكِة اَللُّھمَّ َو َصّلِ َعلَي اْلكِراِم اْلكاتِبیَن، َو السَّ
ماواتِ اْلُعلي، َو َمالئِكَ  ابَِعِة الُسْفلي، َو َمالئَِكِة اللَّْیِل َو النَّھارِ، َو اْألََرضیَن َو اْألَْقطارِ، َو السَّ ِة اْألََرضیَن السَّ

رابِ بَِتْقديِسكَ اْلبِحارِ َو اْألَْنھارِ، َو اْلبَرارى َو اْلِقفارِ، َو َصّلِ َعلي َمالئَِكِتَك، الَّذيَن اَْغَنْیَتُھْم َعِن الطَّعاِم َو ال   . شَّ

ا اَْنَت اَْھلُُه، يا اَْرَحَم الرَّ    . اِحمینَ اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلَْیِھْم َحتّي تُبَلَِّغُھُم الرِّضا َوتَزيَدُھْم بَْعَدالرِّضا ِممَّ

َھداِء وَ  ّديقیَن َو الشُّ الصَّالِحیَن، َصّلِ  اَللَُّھمَّ َو َصّلِ َعلي اَبي اَدَم َو اُّمي َحوَّاء، َو ما َولَدا ِمَن النَّبِیّیَن َو الصِّ
ا اَْنَت اَْھلُُه، يا اَْرَحَم الرَّاِحمی   . نَ اللَُّھمَّ َعلَْیِھْم َحتّي تُبَلَِّغُھُم الرِّضا َو تَزيَدُھْم بَْعَد الرِّضا ِممَّ

ٍد َو َعلي اَْھِل بَْیتِِه الطَّیِّبیَن، َو َعلي اَْصحابِِه اْلُمْنَتَجبینَ  ريَن، َوَعلي  اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ َو اَْزواِجِه اْلُمطَھَّ
  ُذرِّيَِّة 

بر فرشته مرگ و ياران او، و رضوان و نگاھبانان بھشت و مالك و نگاھبانان جھنم درود فرست، ! پروردگارا
پروردگارا بر آنان درود فرست تا خشنود گردند، و بر آنان افزون فرما بعد از آنكه خشنود شدند، از آنچه تو 

  . ى، اى بھترين رحم كنندگانشايسته آن

بر فرشتگانى كه نامه ھاى اعمال انسانھا را مى نگارند، و فرشتگانى كه حافظان انسانھا ! پروردگارا
ھستند درود فرست، و بر فرشتگان آسمانھا، و فرشتگان زمینھاى ھفتگانه، و فرشتگان شب و روز، و 

دشتھا، درود فرست، و بر فرشتگانى كه با تقديس و  زمینھا و تمام اماكن و درياھا و نھرھا و بیابانھا و
تنزيه تو، آنان را از خوردن و نوشیدن بى نیاز كرده اى درود فرست، پروردگارا بر آنان درود فرست تا 
ايشان خشنود گردند، و بر آنان افزون فرما بعد از آنكه خشنود شدند، از آنچه تو شايسته آنى، اى 

  . بھترين رحم كنندگان

و بر پدرم آدم و مادرم حوا، و آنچه از پیامبران و راستگويان و شھدا و صالحین از آندو بدنیا آمده ! دگاراپرور
بر آنان درود فرست تا خشنود گردند، و بر آنان افزون فرما بعد از آنكه خشنود ! اند، درود فرست، پروردگارا

  . شدند، از آنچه تو شايسته آنى، اى بھترين رحم كنندگان

بر محمد و خاندان پاكش، و بر ياران برگزيده اش و ھمسران پاكیزه اش،و بر فرزندان محمد، و ! ردگاراپرو
  بر ھر پیامبرى كه بشارت به آمدن آن حضرت 

ٍد، َو َعلي ُكّلِ نَبِّيٍ َولََد ُمَحمَّداً، َو َعلي ُكّلِ َمْرأٍَة صالَِحةٍ  َر بُِمَحمَّ ٍد َو َعلي ُكّلِ نَبِّيٍ بَشَّ َكفَّلَْت ُمَحمَّداً، َو  ُمَحمَّ
  . َعلي ُكّلِ َمْن َصالُتَك َعلَْیِه رِضاً لََك َو رِضا لَِنبیَِّك ُمَحمَّدٍ 

ا اَْنَت اَْھلُُه، يا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ َصّلِ اللَُّھمَّ َعلَْیِھْم حَ    . تّي تُبَلَِّغُھُم الرِّضا َو تَزيَدُھْم بَْعَد الرِّضا ِممَّ

ٍد، َو اْرَحْم ُمَحمَّداً َو اَل ُمحَ  ٍد َواِل ُمَحمَّ ٍد، َو بارِْك َعلي ُمَحمَّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٍد، َكما َصلَّْیَت اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ مَّ
َفْضَل َو باَرْكَت َو َرِحْمَت َعلي اِْبراھیَم َو اِل اِْبراھیَم اِنََّك َحمیٌد َمجیٌد، اَللَُّھمَّ اَْعِط ُمَحمَّداً اْلَوسیلََة َو الْ  وَ 

َرَجَة الرَّفیَعةَ    . اْلَفضیلََة َو الدَّ

ٍد و َاِل ُمَحمٍَّد َكما اََمْرتَنا اَْن نَُصلِّ  ٍد بَِعَدِد َمْن اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ َي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
ٍد بَِعَدِد ُكّلِ َصالٍة َصلَّْیَت َعلَْیهِ  ٍد َواِل ُمَحمَّ   . َصلَّي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ

ٍد بَِعَدِد ُكّلِ َحرْ  ٍد و َاِل ُمَحمَّ ٍد َو اِل اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ٍف في َصالٍة َصلَّْیَت َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
ٍد بَِعَدِد َشْعرِ َمْن لَْم يُ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٍد بَِعَدِد َشْعرِ َمْن َصلّي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ   . َصّلِ َعلَْیهِ ُمَحمَّ

آنان مى باشد، و بر ھر زن صالحه اى كه كفالت ايشان را را داده، و بر ھر پیامبرى كه ايشان از نسل 
بعھده گرفته، و بر ھر كه درود بر او موجب خشنودى تو و پیامبرت مى گردد، درود فرست، پروردگارا بر 
آنان درود فرست تا خشنود گردند، و بر آنان افزون فرما بعد از آنكه خشنود شدند، از آنچه تو شايسته 

  . م كنندگانآنى، اى بھترين رح



بر محمد و خاندان او درود فرست، و بر محمد و خاندانش بركت عطا كن، و بر محمد و ! پروردگارا
خاندانش رحمت نما، ھمچنانكه بر ابراھیم و خاندانش درود فرستاده و بركت عطا كرده ورحمت نمودى، 

  . جات برتر عطا فرمابدرستیكه تو ستوده و بخشنده اى، پروردگارا به محمد وسیله و فضیلت و در

بر محمد و خاندانش درود فرست، ھمچنانكه امر فرمودى تا بر او درود فرستیم، پروردگارا بر ! پروردگارا
محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد ھر كه بر او درود مى فرستد، پروردگارا بر محمد و خاندانش 

  . ستدرود فرست، به تعداد ھر درودى كه بر او فرستاده شده ا

بر محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد تمام حروفى كه در درودھايت بر او وجود دارد، ! پروردگارا
پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد موھاى ھر كه بر او درود فرستاد، پروردگارا بر محمد 

  . و خاندانش درود فرست، به تعداد موھاى ھر كه بر او درود نفرستاد

ٍد َو ا ٍد بَِعَدِد نََفسِ َمْن َصلَّي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٍد بَِعَدِد اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ِل ُمَحمَّ
ٍد بَِعَدِد ُسُكوِن َمْن صَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ لَّي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي نََفسِ َمْن لَْم ُيَصّلِ َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ

ٍد بَِعَدِد ُسُكوِن َمْن لَْم ُيَصّلِ َعلَْیهِ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ   . ُمَحمَّ

ٍد وَ  ٍد بَِعَدِد َحَرَكِة َمْن َصلَّي َعلَْیِه، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٍد بِعَ  اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ َدِد اِل ُمَحمَّ
ُكوُن اِلي يَْوِم َحَركاتِِھْم َو َدقائِِقِھْم َو ساعاتِِھْم، َو َعَدِد زِنَِة َذرِّ ما َعِملُوا اَْولَْم يَْعَملُوا، اَْو كاَن ِمْنُھْم اَْو يَ 

  . اْلِقیاَمةِ 

وت و اَللَّھم لك الحمد و الشكر و المن و الفضل و الطول و النعمه، و العظمه و الجبروت و الملك و الملك
القھر و الفخر و السودد و السلطان و االمتنان و الكرم و الجالل و الجبر و التوحید و التمجید و التھلیل و 

التكبیر و التقديس و العظمه و الرحمه و المغفره و الكبرياء و لك ما زكى و طاب من الثناء الطیب و المدح 
ْن قالَُه، َو ُھَو رِضاً لَكَ الفاخر و القول اْلَحَسِن اْلَجمیِل، الَّذى تَْرضي بِ    . ِه َعْن قائِلِِه َو تَْرضي بِِه ِممَّ

بر محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد نفسھاى ھر كه بر او درود فرستاد، پروردگارا بر ! پروردگارا
محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد نفسھاى ھر كه بر او درود نفرستاد، پروردگارا بر محمد و 

انش درود فرست، به تعداد سكونھاى ھر كه بر او درود فرستاد، پروردگارا بر محمد و خاندانش درود خاند
  . فرست، به تعداد سكونھاى ھر كه بر او درود نفرستاد

بر محمد و خاندانش درود فرست، به تعداد حركت ھر كه بر او درود فرستاد، پروردگارا بر محمد ! پروردگارا
، به تعداد حركات و صفات و دقائق و ساعتھا، و به تعداد وزن ذرّات آنچه عمل و خاندانش درود فرست

  . كرده يا عمل نكرده اند، يا از آنان صادر شده يا تا روز قیامت از آنان صادرمى شود

از آِن توست ستايش، و شكر و منّت، و فضل و نعمت، و بخشش و عظمت و جبروت، و ملك و ! پروردگارا
افتخار، و ھیبت و سلطنت، و امتنان و كرم، و جاللت و جبر، و توحید و تمجید، و تھلیل و ملكوت، و قھر و 

  . تكبیر، و تنزيه، و رحمت و مغفرت و كبرياء

و براى توست آنچه از ستايشھا پاك و پاكیزه است، و نیز ستايشھاى ارزشمند و گفتارھاى زيبا، كه از 
  . د مى باشىگوينده آن خشنود مى شوى، و از گفتارش خشنو

َھلِّلیَن، َو تَْكبیرى َفَتَقبَّْل َحْمدى بَِحْمِد اَوَِّل اْلحاِمديَن، َو ثَنائي بَِثناِء اَوَِّل اْلُمْثنیَن، َو تَْھلیلي بَِتْھلیِل اَوَِّل اْلمُ 
اْلُمْجِملیَن اْلُمْثنیَن َعلي َرّبِ اْلعالَمیَن، بَِتْكبیرِ اَوَِّل اْلُمَكبِّريَن، َو َقْولَِي اْلَحَسَن اْلَجمیَل بَِقْوِل اَوَِّل اْلقائِلیَن 

ْھرِ اِلي يَْوِم اْلِقیاَمةِ    . ُمتَِّصالً ذلَِك َكذلَِك ِمْن اَوَِّل الدَّ

قِ اْألَْشجاِر، َو َعَدِد َو َورَ َو بَِعَدِد زِنَِة َذرِّ الرِّماِل َو التَّالِل َو اْلجِباِل، َو َعَدِد ُجَرعِ ماِء اْلِبحارِ، َو َعَدِد َقطَرِ اْألَْمطاِر، 
ماواتِ َو اْألَْرضِ، َو ما فیِھنَّ َو ما  النُُّجوِم، َو َعَدِد زِنَِة ذلَِك، َو َعَدِد الثَّرى َو النَّوى َو اْلِحصي، َو َعَدِد زِنَِة َذرِّ السَّ

، َو ما بَْیَن ذلَِك، َو ما َفْوَق ذلَِك، ِمْن لَُدِن ا ْفليبَْیَنُھنَّ َو ما تَْحَتُھنَّ   . ْلَعْرشِ اِلي َقراِر اْألَْرضِ السابَِعِة السُّ

  َو عدد حروف الفاظ اھلھن و عدد ازمانھم 

  و دقائقھم و سكونھم و حركاتھم و اشعارھم ).] خ ل(ارماقھم [

  . اِلي يَْوِم اْلِقیاَمةِ  و ابشارھم، و عدد ِزنَِة ما َعِملُوا اَْو لَْم يَْعَملُوا، اَْو كاَن ِمْنُھْم اَْو يَُكونُ ).] خ ل(شعائرھم [



و حمد و ستايش مرا بپذير، ھمراه حمد و ستايش اوّلین ستايشگر تو، و ثناء مرا ھمراه ثناء اوّلین 
ثناگويت، تھلیل مرا ھمراه اوّلین تھلیل گويت، تكبیرم را ھمراه اولین تكبیر گويت، و سخن زيبايم را ھمراه 

تو را نمود، در حالى كه از اولین روز دنیا تا روز قیامت اين  گفتار اولین كسى كه سخن زيبا گفت و ثناء
  . امر اتصال داشته باشد

و به تعداد وزن ذرات شنھا و تپّه ھا و كوھھا، و تعداد جرعه ھاى آب درياھا، و تعداد قطرات بارانھا، و برگ 
يزه ھا، و به تعداد وزن ذرّات درختان، و به تعداد ستارگان، و وزن آنھا، و به تعداد خاكھا و دانه ھا و سنگر

آسمانھا و زمین، و آنچه در آنھاست، و آنچه بین آنھاست، و آنچه زير آنھاست، و آنچه بین آنھاست، و 
  . آنچه باالى آنھاست، از عرش تو تا ژرفاى زمینھاى ھفتگانه

نھا، و حركت و و به تعداد حروف الفاظ اھل زمینھاى ھفتگانه، و تعداد زمانھاى آنھا، و دقیقه ھاى آ
سكونھاى آنان، و موھا و پوستھاى آنان، و به تعداد وزن آنچه عمل كرده يا نكرده، يا آنچه از آنان صادر 

  . شده، يا تا روز قیامت از آنان صادرمى شود

ٍد َصلَّي اللَُّه َعلَْیِه َو الِِه، َو نَْفسي َو مالي َو ُذرِّيَّتي َو اَھْ  لي َو َولَدى َو َقراباتي َواَْھَل اُعیُذ اَْھَل بَْیتِ ُمَحمَّ
ْسالِم َو جیراني َو اِْخواني، َو َمْن َقلََّدني ُدعاًء اَْو اَْسدى اِلَيَّ بِرّ  اً، اَْو بَْیتي، َو ُكلَّ ذى َرِحٍم لي َدَخَل فِي اْإلِ

اِملَِة اْلكاِملَِة، اْلفاِضلَِة اْلُمباَرَكِة اِتََّخَذ ِعْندى يَداً ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناتِ، بِاللَِّه َو بِأَْسمائِِه ا ِة الشَّ لتَّامَّ
ريَفِة، اْلَمنیَعِة اْلَكريَمِة اْلَعظیَمِة، اْلَمْكُنونَِة اْلَمْخُزونَِة، الَّتي ال ُيجا وُِزُھنَّ بَرٌّ َو ال فاِجٌر، َو اْلُمَتعالِیَِة، الزَّكِیَِّة الشَّ

ما بَْیَنُھما، ِمْن ُسوَرٍة َشريَفٍة َو ايٍَة ُمْحَكَمٍة، َو َشفاٍء َو َرْحَمٍة، َو َعْوَذٍة َو بََرَكٍة، َو بِاُّمِ اْلكِتابِ َو خاتَِمتِِه َو 
ْنجیِل َو الزَُّبورِ، َو بُِصُحِف اِْبراھیَم َو ُموسي   . بِالتَّْوراِة َو اْإلِ

ٍة اَقاَمَھا اللَُّه، َو بُِكّلِ ُبْرھاٍن اَْظَھَرُه اللَُّه، َو بُِكّلِ َو بُِكّلِ كِتابٍ اَْنَزَل اللَُّه، َو بُِكّلِ َرُسوٍل اَْرَسَل اللَّ  ُه، َو بُِكّلِ ُحجَّ
  . نُورٍ اَناَرُه اللَُّه، َو بُِكّلِ االِء اللَِّه َو َعظََمتِهِ 

ْن َشرِّ ما َربّي تَباَرَك َو تَعالي ِمْنُه اعیُذ َو اَْسَتعیُذ بِاللَِّه ِمْن َشرِّ ُكّلِ ذى َشرٍّ َو ِمْن َشرِّ ما اَخاُف َو اَْحَذُر، َو مِ 
الطیَن، َو اِْبلیَس َو ُجُنوِدِه َو اَْشیاِعهِ  یاطیَن َو السَّ ْنسِ، َو الشَّ َو اَْتباِعِه، َو  اَْكبَُر، َو ِمْن َشرِّ َفَسَقِة اْلجِّنِ َو اْإلِ

  . ِمْن َشرِّ ما فِي النُّورِ َو الظُّْلَمةِ 

ماِء َو ما يَْعُرُج َو ِمْن َشرِّ ماَدَھَم اَ  ْو َھَجَم، َو ِمْن َشرِّ ُكّلِ َھّمٍ َو َغّمٍ َواَفٍة َو نََدٍم، َو ِمْن َشرِّ ما يَْنزُِل ِمَن السَّ
لي  َربّي عَ فیھا، َو ِمْن َشرِّ ما يَلُِج فِي اْألَْرضِ َو ما يَْخُرُج ِمْنھا، َو ِمْن َشرِّ ُكّلِ دابٍَّة َربّي اِخٌذ بِناِصیَتِھا، اِنَّ 

  . شِ اْلَعظیمِ ِصراٍط ُمْسَتقیٍم، َفاِْن تََولَّْوا َفُقْل َحْسبَِي اللَُّه ال اِلَه اِالَّ ُھَو َعلَْیِه تََوكَّْلُت، َو ُھَو َربُّ اْلَعرْ 

خاندان پیامبر، و جانم و مالم، و فرزندانم و خاندانم، و اوالدم و نزديكانم و خانواده ام، و ھر فردى از 
لمان شده، و ھمسايگانم و برادرانم، و ھر كه از زنان و مردان مؤمن كه بمن دعا كرده، بستگانم كه مس

يا كارنیكى در حق من انجام داده، يا نعمتى بمن ارزانى داشته اند را به خدا و نامھاى تاّم و شامل، و 
ھیچ خوب و بدى  كامل و برتر، و مبارك و واالتر، و پاك وشريف، و كريم و بزرگ، و پوشیده و پنھانى، كه

راه بدان ندارد، پناھنده مى سازم، و به قرآن كريم و پايان آن، و آنچه در مابین آنھاست، از سوره ھاى 
شريف و آيات محكم، و شفاء و رحمت، و عوذة و بركت، و به تورات و انجیل و زبور، و به صحیفه ھاى 

  . ابراھیم و موسى

ه ھر رسولى كه خداوند فرستاده، و به ھر حجتى كه خداوند و به ھر كتابى كه خداوند نازل كرده، و ب
برپا داشته، و به ھر برھانى كه خداوند ظاھر ساخته، و به ھر نورى كه خداوند آنرا نورانى ساخته، و به 

  . تمام نعمتھاى الھى، پناه مى برم

و از شر آنچه  و از خداوند پناه مى جويم از شر ھر شرورى، و از شر آنچه مى ترسم و ھراس دارم،
خداوند از آنھا برتر است، و از شر فاسقین از جن و انس، و شیاطین و پادشاھان، و ابلیس و لشكريان و 

  . پیروان و دوستان آن، و از شر آنچه در نور و ظلمت است

و از شرّ آنچه ھجوم آورد، و از شر ھر غم و اندوه و آفت و پشیمانى، و از شر آنچه از آسمان نازل شده 
يا به طرف آن صعود مى كند، و از شر آنچه داخل زمین شده و از آن خارج مى شود، و از شر ھر جنبده 
اى كه پروردگارم زمام امورش را بدست دارد، بدرستیكه پروردگارم بر راه مستقیم است، پس اگر روى 

پروردگار فرمانروايى گرداندند بگو خدا مرا كفايت مى كند، معبودى جز او نیست بر او توكل كرده، و او 
  . بزرگ است

  



- ١١ - 

 

 دعاؤھا في الصباح و السماء 

  . يا َحيُّ يا َقیُّوُم، بَِرْحَمِتَك اَْسَتغیُث، اَْصِلْح لي َشْأني ُكلَُّه َو ال تَكِْلني اِلي نَْفسي

  : و فى رواية

  . ى طَْرَفَة َعْیٍن، َو اَْصِلْح لى َشْأنى ُكلَّهُ يا َحىُّ يا َقیُّوُم، بَِرْحَمِتَك اَْسَتغیُث، َفال تَكِْلني اِلى نَْفس

  دعاى آن حضرت در صبح و شام ) 13(

  . اى زنده، اى پايدار، به رحمتت پناه مى جويم، تمام كارھايم را اصالح گردان، و مرا بخودم وامگذار

  : و در روايتى ديگر اينگونه آمده است

س مرا يك چشم بر ھم نھادن بخود واگذار مكن، و تمامى به رحمتت پناه مى برم، پ! اى زنده، اى پابرجا
  . امورم را اصالح فرما

  ادعیه ى آن حضرت در زوال اندوھھا و قضاء حوائج 

  دعاؤھا لقضاءالحوائج 

ّلِ َمْلُھوٍف اِلَْیِه، يا راِحَم يا اََعزَّ َمْذُكوٍر، َو اَْقَدَمُه قَِدماً فِي اْلِعزِّ َو اْلَجبَُروتِ، يا َرحیَم ُكّلِ ُمْسَتْرِحٍم، َو َمْفَزَع كُ 
يَخاُف اْلَمالئَِكُة ُكّلِ َحزيٍن يَْشُكو بَثَُّه َو ُحْزنَُه اِلَْیِه، يا َخْیَر َمْن ُسئَِل اْلَمْعُروُف ِمْنُه َو اَْسَرَعُه اِْعطاًء، يا َمْن 

  . اْلُمَتَوقَِّدُة بِا لنُّورِ ِمْنهُ 

وَك بِھا َحَملَُة َعْرِشَك، َو َمْن َحْوُل َعْرِشَك بُِنورَِك ُيَسبُِّحوَن َشَفَقًة ِمْن َخْوِف اَْساَلَُك بِاْالَْسماِء الَّتي يَْدعُ 
ُكْربَتي، َو  ِعقابَِك، َوبِا ْالَْسماِء الَّتي يَْدُعوَك بِھا َجْبَرئیُل َو میكائیُل َو اِْسرافیُل اِالَّ اََجْبَتني، َو َكَشْفَت يا اِلھي

  . َسَتْرَت ُذنُوبي

ْسِم الَّذى اَْحیَْیَت بِِه ي اِھَرِة َمْحُشوُروَن، َو بِذلَِك اْإلِ اْلِعظاَم َو ِھَي ا َمْن اََمَر بِالصَّْیَحِة في َخْلِقِه، َفاِذاُھْم بِالسَّ
  . َرمیٌم، اَْحيِ َقْلبي، َو اْشَرْح َصْدرى، َواَْصلِْح َشْأني

يَّتِِه اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة َو اْلَفناَء، يا َمْن فِْعلُُه َقْوٌل، َو َقْولُُه اَْمٌر، َواَْمُرُه ماضٍ يا َمْن َخصَّ نَْفَسُه بِاْلبَقاِء، َو َخلََق لِبَرِ 
  . َعلي ما يَشاءُ 

  دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات ) 14(

كه از او اى گرامى ترين نامى كه ياد شده، و ديرينه ترين نام در عزّت و فرمانروايى، اى رحم كننده بر ھر 
طلب رحمت كند، و پناه ھر كه به او پناھنده شود، اى رحم كننده بر ھر محزونى كه شكوه و شكايت 
بسوى او برد، اى بھترين كسى كه از او نیكى طلب شده و بسرعت آنرا اجابت فرمود، اى كسى كه 

  . فرشتگان نورانى از او در ھراسند

اطراف آن قرار دارند، و از ھراس عقاب تو تسبیح و تنزيه تو بحّق نامھايى كه حامالن عرشت، و آنانكه در 
را مى گويند، تو را بدان نامھامى خوانند، و بحّق نامھايى كه جبرئیل و میكائیل و اسرافیل تو را بدان 

نامھا مى خوانند، از تو مى خواھم دعايم را اجابت كنى، و مشكلم را بر طرف كرده، و گناھانم را 
  . بپوشانى



ى كه فرمان داد نفخه صور در میان موجودات دمیده شود، تا آنان در اجتماع بزرگ قیامت گرد ھم اى كس
آيند، و بحق آن نامى كه استخوانھاى پوسیده را زنده كردى، از تو مى خواھم كه قلبم را زنده، سینه ام 

  . را گشاده، و امورم را اصالح فرمائى

د قرار داد، و مرگ و زندگى و فناء را براى موجوداتش خلق اى كسى كه بقاء و جاودانگى را ويژه ى خو
فرمود، اى كسى كه عملش مطابق گفتارش، و گفتارش ھمانند فرمانش، و فرمانش بر ھر چه خواھد 

  . جارى مى باشد

يا نار كونى «: اسالك باالسم الذى دعاك به خلیلك حین القى فى النار فدعاك به، فاستجب له و قلت
  ، )على ابراھیمبردا و سالما 

ْسِم الَّذى .] 69االنبیاء [ و باالسم الذى دعاك به موسى من جانب الطور اْألَْيَمِن، َفاْسَتَجْبَت لَُه، َو بِاْإلِ
  . َخلَْقَت بِِه عیسي ِمْن ُروحِ اْلُقُدسِ 

ْسِم الَّذى َكَشْفَت  ْسِم الَّذى َوَھْبَت بِِه لَِزَكرِيَّا يَْحیي، َو بِاْإلِ ْسِم الَّذى تُْبَت بِِه َو بِاْإلِ بِِه َعْن اَيُّوَب الضُّرَّ، َو بِاْإلِ
یاطیَن، َو َعلَّْمَتُه َمْنِطَق الطَّْیرِ  ْرَت بِِه لُِسلَْیماَن الرّيَح تَْجرى بِأَْمرِِه، َو الشَّ   . َعلي داُوَد، َو َسخَّ

ْسِم الَّذى خَ  ْسِم الَّذى َخلَْقَت بِِه اْلَعْرَش، َو بِاْإلِ ْسِم الَّذى َخلَْقَت بِِه َو بِاْإلِ ، َو بِاْإلِ لَْقَت بِِه اْلُكْرِسيَّ
ْسِم الَّذى َخلَْقَت بِِه َجمیَع اْلَخلْ  ْنَس، َو بِاْإلِ ْسِم الَّذى َخلَْقَت بِِه اْلجِنَّ َو اْإلِ   . قِ الرُّوحانِیّیَن، َو بِاْإلِ

ْسِم الَّذى َخلَْقَت بِِه َجمیَع ما اََرْدَت ِمْن شَ  ْسِم الَّذى َقَدْرَت بِِه َعلي ُكّلِ َشْي ٍء، اَْسأَُلَك َو بِاْإلِ ْي ٍء، َو بِاْإلِ
  . بَِحّقِ ھِذِه اْألَْسماِء، اِالَّ ما اَْعطَْیَتني ُسْؤلي َو َقَضْیَت َحوائِجي ياَكريمُ 

تو  بحّق آن نامى كه حضرت ابراھیم، خلیل تو، آنگاه كه در آتش انداخته مى شد، تو را بدان نام خواند، و
، و بنامى كه موسى از »اى آتش بر ابراھیم سرد و سالمت شو«: دعايش را اجابت فرمودى، و گفتى

كنار كوه طور ايمن تو را بدان نام خواند، و تو او را اجابت فرمودى، و بنامى كه عیسى را از روح القدس 
  . آفريدى

را از ايّوب مرتفع ساختى، و بنامى و بنامى كه يحیى را به زكريّا بخشیدى، و بنامى كه رنج و مشّقت 
كه توبه داود را پذيرفتى، و بادھا را براى سلیمان مسّخر نمودى، كه بفرمان او بگردش درمى آمدند، 

و بنامى كه عرش را با آن آفريدى، . ھمچنین جّن را براى او مسّخر كردى،و زبان پرندگان را به او آموختى
گان را با آن ايجاد كردى، و جّن و انس را با آن خلق كردى، و و جھان را به آن خلق فرمودى، و فرشت

  . بنامى كه تمامى مخلوقات را پديد آوردى

و بنامى كه آنچه خواستى خلق فرمودى، و بنامى كه بر ھر چیز قادر شدى، بحّق اين نامھا از تو مى 
  . خواھم كه حاجتم را برآورى، و درخواستھايم را اجابت فرمايى، اى بخشنده

  دعاؤھا لقضاء الحوائج 

اكیَن، َو يا اَْرَحَم يا َربَّ اْالَوَّلیَن َو اْالَخريَن، َو يا َخْیَر اْالَوَّلیَن َو اْالِخريَن، يا َذااْلُقوَِّة اْلَمتیِن، َو يا راِحَم اْلَمس
  . الرَّاِحمینَ 

  : و في رواية

  . ْلُقوَِّة اْلَمتیِن، َويا اَْرَحَم الرَّاِحمیَن، اَْغنِنا َو اْقضِ حاَجَتنايا اَوََّل اْالَوَّلیَن، َو يا اِخَر اْالِخريَن، َو يا َذاا

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج ) 15(

اى پروردگار اولین و آخرين، و اى بھترين اولین و آخرين، و اى داراى نیروى قوى، و اى رحم كننده به 
  . بیچارگان، و اى مھربانترين مھربانان

  : آمدهو در روايتى 

اى آغاز ھر آغاز، و اى پايان ھر انتھا، و اى داراى نیروى قوى، و اى مھربانترين مھربانان، مرا بى نیاز 
  . گردان و حاجتم را ادا كن



  دعاؤھا لقضاء الحوائج 

  . َرجاهُ اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى ال يَْنسي َمْن َذَكَرُه، َو ال يَخیُب َمْن َدعاُه، َو ال يَْقطَُع َرجاَء َمْن 

  . ثم يسأل اللّه عز و جل ما يريد

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج ) 16(

سپاس خداى را سزاست كه ھر كه او را ياد كند فراموش ننموده، و ھركه او را بخواند ناامید نمى سازد، 
  . و امید امیدوار بخود را زائل نمى كند

  . آنگاه از خداوند آنچه مى خواھد بخواھد

  

- ١٢ - 

 

 دعاؤھا لقضاءالدين و تیسیراالمور 

ْنجیِل َو اْلُفْرقاِن، فالِقِ اْلَحّبِ َو النَّوى، اَ  ُعوُذبَِك ِمْن َشرِّ ُكّلِ اَللَُّھمَّ َربَّنا َو َربَّ ُكّلِ َشْي ٍء، ُمْنزَِل التَّوراِة َو اْإلِ
  . دابٍَّة، اَْنَت اِخٌذ بِناِصیَتِھا

َك َشْي ٌء، َو اَْنَت اْالِخُر َفلَْیَس بَْعَدَك َشْي ٌء، َو اَْنَت الظَّاِھُر َفلَْیَس َفْوَقَك َشْي ٌء، َو اَْنَت اَْنَت اْألَوَُّل َفلَْیَس َقْبلَ 
  . اْلباِطُن َفلَْیَس ُدونََك َشْي ءٌ 

ْينَ  الُم، َو اْقضِ َعنِّي الدَّ ٍد َو َعلي اَْھِل بَْیتِِه َعلَْیِه َو َعلَْیِھُم السَّ ْر َصّلِ َعلي ُمَحمَّ ، َو اَْغنِني ِمَن اْلَفْقرِ، َو يَّسِ
  . لي ُكلَّ اْألَْمرِ، يااَْرَحَم الرَّاِحمینَ 

ْبعِ َو َربَّ اْلَعْرشِ اْلَعظیِم، َربَّنا َو َربَّ ُكّلِ َشْي ٍء، ُمْنزَِل التَّْوراِة َو : و في رواية ماواتِ السَّ اَللَُّھَم َربَّ السَّ
ْنجیِل َو اْلُفْرقاِن، فالِ    . َق اْلَحّبِ َو النَّوى، اَُعوُذبَِك ِمْن ُكّلِ َشْي ٍء اَْنَت اِخٌذ بِناِصیَتِهِ اْالِ

  دعاى آن حضرت براى قضاء دين و آسان شدن كارھا ) 17(

پروردگار ما و پروردگار ھر چیز، نازل كننده تورات و انجیل و قرآن، شكافنده دانه ھا، از شرّ ھر ! خداوندا
  . ت توست، بتو پناه مى برمجنبده اى كه زندگیش بدس

تو اوّلى ھستى كه قبل از تو چیزى نبوده، و آخرى ھستى كه بعد از تو چیزى نخواھد بود، و ظاھرى 
ھستى كه برتر از تو چیزى نیست، و باطنى ھستى كه نزديكتر از تو چیزى وجود ندارد، بر محمد و 

رھايى بخش، و تمامى كارھا را برايم آسان خاندانش درود فرست و قرضم را ادا كن، و مرا از نیازمندى 
  . فرما، اى بھترين رحم كنندگان

  : اين دعا در روايتى ديگر چنین آمده است

اى پروردگار آسمانھاى ھفتگانه و پروردگار فرمانروايى بزرگ، اى پروردگار ما و پروردگار ھر چیز، ! خداوندا
ز ھر چیز كه زمام امورش بدست توست، بتو پناه مى نازل كننده تورات و انجیل و قرآن، شكافنده دانه، ا

  . برم

َك َشْي ٌء، َفاَْنَت اَْنَت اْالَوَُّل َفلَْیَس َقْبلََك َشْي ٌء، َواَْنَت اْآلِخُر َفلَْیَس بَْعَدَك َشْي ٌء، َو اَْنَت الظَّاِھُر َفلَْیَس َفْوقَ 
يْ    . َن َو اَْغنِني ِمَن اْلَفْقرِ اْلباِطُن َفلَْیَس ُدونََك َشْي ٌء، اِْقضِ َعنِّي الدَّ



َو اَللَُّھمَّ َربَّ السماواتِ َو َربَّ اْالََرضیَن َو َربَّ ُكّلِ َشْى ٍء، فالَِق اْلَحّبِ َو النَّوى، َو ُمْنزَِل التَّْوراِة : و فى رواية
ْنجیِل َو اْلُقْراِن، اَُعوُذ بَِك ِمْن ُكّلِ ذىَشرٍّ اَْنَت اِخٌذ بِناِصیَتِهِ    . اْالِ

ْى ٌء، َو اْلباِطُن اَْنَت اْالَوَُّل َفلَْیَس َقْبلََك َشْى ٌء، َو اَْنَت اْالِخُر َفلَْیَس بَْعَدَك َشْى ٌء، َو الظَّاِھُر َفلَْیَس َفْوَقَك شَ 
ْيَن، َو اَْغِننى ِمَن اْلَفْقرِ    . َفلَْیَس ُدونََك َشْى ٌء، اِْقضِ َعنِّى الدَّ

یزى نبوده، و آخرى ھستى كه بعد از تو چیزى نیست،و تو ظاھرى تو اوّلى ھستى كه قبل از تو چ
ھستى كه برتر از تو چیزى نیست، و باطنى ھستى كه نزديكتر از تو چیزى نیست، قرضم را ادا كرده و 

  . مرا از فقر و نیازمندى رھايى بخش

  : و در روايتى ديگر اينگونه آمده است

مینھا و پروردگار ھرچیز، شكافنده دانه و ھسته، ونازل كننده اى پروردگار آسمانھا و پروردگار ز! خدايا
  . تورات و انجیل و قرآن، بتو پناه مى برم از ھر شرورى كه زندگیش در اختیار توست

تو اولى ھستى كه قبل از تو چیزى نیست، و تو آخرى ھستى كه بعد از تو چیزى نیست، و ظاھرى 
ھستى كه غیر از تو چیزى نیست، قرضم را ادا كرده و مرا ھستى كه برتر از تو چیزى نیست، و باطنى 

  . از فقر بى نیاز گردان

  دعاؤھا لدفع الشدائد 

إن نزلت : روى أّن النبى صلى هللا علیه و آله علّم علیّاً و فاطمة علیھماالسالم ھذا الدعاء و قال لھما
ضوء و صلّیا ركعتین و ارفعا أيديكما بكما مصیبة او خفتما جور الّسلطان او ضلّت لكما ضالة، فأحسنا الو

  : إلى الّسماء و قوال

  دعاى آن حضرت براى دفع شدائد ) 18(

ھر گاه : روايت شده كه پیامبر اين دعا را به حضرت على و حضرت فاطمه علیھماالسالم ياد داد و فرمود
گرفته و دو ركعت  مصیبتى بر شما وارد شد، يا از ستم پادشاھى ترسیديد، يا چیزى گم شد، نیكو وضو

  : نماز بخوانید و دستھا را بلند كرده و بگوئید

رائِرِ، يا ُمطاُع يا َعلیُم، يا اَللَُّه يا اَللَُّه يا اَللَُّه، يا ھازَِم اْالَْحزابِ لُِمَحمَّ  ٍد َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو يا عالَِم اْلَغْیبِ َو السَّ
ُمْنِجَى عیسى ِمَن الظَّلََمِة، يا ُمَخلَِّص َقْوِم نُوحٍ ِمَن اْلَغَرِق، يا راِحَم َعْبِدِه  الِِه، يا كائَِد فِْرَعْوَن لُِموسى، يا

َخْیرٍ،يا  يَْعُقوَب، يا كاِشَف ُضرِّ اَيُّوَب، يا ُمْنِجَى ِذى النُّوِن ِمَن الظُُّلماتِ، يا فاِعَل ُكّلِ َخْیرٍ، يا ھاِدياً اِلى ُكلِّ 
ا اِمراً بُِكّلِ َخْیرٍ، يا خالَِق اْلَخْیرِ، يا اَْھَل اْلَخْیراتِ، اَْنَت اللَُّه َرِغْبُت اِلَْیَك فیما َقْد َعِلْمَت َو داالً َعلى ُكّلِ َخْیرٍ، ي

ٍد َو اِل ُمَحمَّدٍ    . اَْنَت َعالَُّم اْلُغُیوبِ، اَْساَُلَك اَْن ُتَصلَِّى َعلى ُمَحمَّ

  . ثم اسأال الحاجة تجاب ان شاءهللا تعالى

اناى غیب و اسرار، اى اطاعت شده اى دانا، اى خداوند، اى خداوند، اى خداوند، اى متفرق سازنده اى د
گروھھا براى پیامبر، اى آنكه براى موسى فرعون را فريب داد، اى آنكه عیسى را از تاريكى نجات داد، 

برطرف كننده  اى آنكه قوم نوح را از غرق شدن رھانید، اى آنكه به بنده اش يعقوب رحم كرد، اى
ناراحتى ايوب، اى نجات دھنده حضرت يونس از تاريكیھا، اى كننده ھر كار نیك، اى ھدايتگر به ھر خیر و 
نیكى، اى راھنما به كار نیك، اى آنكه به كار نیك امر مى كند، اى آفريننده خیر و نیكى، اى اھل خیر، تو 

و تو داناى پنھانیھا ھستى، از تو مى معبودم ھستى، در آنچه مى دانى بسوى تو مشتاق شده ام 
  . خواھم كه بر محمد و خاندانش درود فرستى

  . آنگاه حاجتت را مى طلبى، كه به يارى خدا اجابت میشود

  دعاؤھا لالمر العظیم 

ائِلیَن، يا َمْن يَْعلَُم ما بَِحّقِ يس َو اْلُقْراِن اْلَحكیِم، َو بَِحّقِ طه َو اْلُقْراِن اْلَعظیِم، يا َمْن يَْقِدُر َعلى َحوائِجِ ا لسَّ
ْیخِ اْلَكبیرِ، يا راِزقَ  ْفِل  فِى الضَّمیرِ، يا ُمَنّفِساً َعِن اْلَمْكُروبیَن، يا ُمَفرِّجاً َعِن اْلَمْغُمومیَن، يا راِحَم الشَّ الطِّ

ٍد َو اِل ُمَحمَّدٍ    . َو اْفَعْل بى الصَّغیرِ، يا َمْن ال يَْحتاُج اِلَى التَّْفسیرِ، َصّلِ َعلى ُمَحمَّ



  دعاى آن حضرت براى كارھاى مھم ) 19(

بحق يس و قرآن حكیم، و بحق طه و قران عظیم، اى آنكه بر حاجتھاى نیازمندان قادر است، اى آنكه 
اسرار را مى داند، اى برطرف كننده مشكل آنانكه دچارمشكل شده اند، اى گشاينده غم آنانكه دچار 

به پیرمرد و اى روزى دھنده به طفل كوچك، اى آنكه نیازى به تفسیرندارد،  غم و اندوھند، اى رحم كننده
  . بر محمد و خاندانش درود فرست و اين كار را برايم انجام ده

  دعاؤھا لقضاء الحوائج 

يصلّى أحدكما ركعتین، يقرء : روى اّن النبى صلى هللا علیه وآله علّم علیا و فاطمة علیھماالسالم و قال
 -ثالث مرات، و آخر الحشر -»ُقْل ُھَواللَُّه اََحدٌ «ثالث مرّات، و  - ة فاتحة الكتاب وآيةالكرسىفى كّل ركع

الى آخره، فاذا جلس فلیتشّھد و لیثن على اللّه » لَْو اَْنَزْلنا ھَذا اْلُقْراَن َعلى َجبَلٍ «: ثالث مرات، من قوله
  : على اثر ذلك فیقول ولیدع للمؤمنین والمؤمنات، ثم يدعو 9و لیصّل على النبى 

ْسأَُلَك بَِحّقِ ُكّلِ اَللَُّھمَّ اِنّى اَْسأَُلَك بَِحّقِ ُكّلِ اِْسٍم ُھَو لََك، يَِحقُّ َعلَْیَك فیِه اِجابَُة الدُّعاِء اِذا ُدعیَت بِِه، َو اَ 
َك َعلى َجمیعِ ما ُھَو ُدونََك اَْن تَْفَعَل بى   . َكذا َو َكذا ذى َحّقٍ َعلَْیَك، َو اَْسَألَُك بَِحّقِ

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج ) 20(

دو : روايت شده كه پیامبر به حضرت على و حضرت فاطمه علیھماالسالم اين نماز را آموخت و فرمود
ركعت نماز خوانده، در ھر ركعت يكبار سوره حمد و آيةالكرسى سه بار و سوره توحید سه بار، و آخر 

تا آخر سوره را مى خوانى، آنگاه نشسته و » .ا به كوھھا نازل مى كرديماگر اين قرآن ر«سوره حشر از 
تشھد خوانده و بر خداوند ثناء مى گويد و بر پیامبر درود مى فرستد و زنان و مردان با ايمان را دعا مى 

  : كند، آنگاه مى گويد

با آنھا بخوانم اجابت دعا از تو مى خواھم بحق تمام نامھايى كه براى توست، كه ھرگاه تو را ! پروردگارا
با آن محّقق مى گردد، و از تو مى خواھم بحق ھر صاحب حّقى كه بر تو حق دارد، و از تو مى خواھم 

  . به حّقت بر تمامى آنانكه غیر تو ھستند، كه اين كار را انجام دھى

  دعاؤھا في تفريج الھموم و الغموم بعد صالتھا 

اطمة علیھاالسالم صالة تصلّیھا علّمھا جبرئیل، ركعتان تقرء في كان المي ف: عن الصادق علیه السالم
» ُقْل ُھَو اللَُّه اََحدٌ «، و في الثانیة الحمد مرة و مائة مرة »اِنَّا اَْنَزْلناُه في لَْیلَِة اْلَقْدرِ «االولي الحمد مرة، و 

لمراد به التسبیح الذى ا[فاذا سلّمت سبّحت تسبیح الطاھرة علیھاالسالم، و ھو التسبیح الذى تقّدم،
  .] 1: ذكرناه تحت الرقم

تكشف عن ركبتیك و ذراعیك على المصلّي، و تدعو بھذا الدعاء، و تسأل حاجتك تعطھا ان شاءاللّه 
  : تعالى، الدعاء

  دعاى آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه ) 21(

ى داشت كه از جبرئیل فرا مادرم فاطمه علیھاالسالم نماز: از امام صادق علیه السالم روايت شده
در ركعت اول يك بار سوره ى حمد و سوره ى قدر، و در : گرفته بود و آنرا مى خواند، و آن دو ركعت بود

ركعت دوم يك بار سوره ى حمد و صد بار سوره ى توحید و بعد از سالم و تسبیح حضرت زھرا علیھا 
  ]ه مى باشدمراد دعاى شماره ى يك اين مجموع[السالم را مى خواند، 

  . سپس زانوھا و پاھا را روى سّجاده قرار داده و اين دعا را خوانده و حاجتش را مى خواھد 

  : ترفع يديك بعد الصالة على النبي صلى هللا علیه وآله و تقول

ِھُم، الَّذى ال يَْعلَمُ  ُل اِلَْیَك بَِحّقِ ُه اِلَْیَك بِِھْم، َو اَتََوسَّ ُه ِعْنَدَك  اَللَُّھمَّ اِنّي اَتََوجَّ ُكْنَھُه ِسواَك، َو بَِحّقِ َمْن َحقُّ
  . َعظیٌم، َو بِاَْسمائَِك اْلُحْسني َو َكلِماتَِك التَّامَّاتِ الَّتي اََمْرتَني اَْن اَْدُعَوَك بِھا

الُم اَْن يَْدُعَو بِِه الطَّ  ْیَر َفاَجابَْتُه، َو بِاْسِمَك اْلَعظیِم َو اَْسأَلَُك بِاْسِمَك اْلَعظیِم الَّذى اََمْرَت اِْبراھیَم َعلَْیِه السَّ
  . الَّذى ُقْلَت لِلنَّارِ ُكوني بَْرداً َو َسالماً َعلي اِْبراھیَم، َفكانَتْ 



َو بِاََحّبِ اَْسمائَِك اِلَْیَك، َو اَْشَرفِھا ِعْنَدَك، و اعظمھا لديك و اسرعھا اجابه، و انجحھا طلبه و بما انت اھله 
  . و مستحقه و مستوجبه

  : دستھايت را بعد از صلوات فرستادن بلند كرده و مى خوانى

بتو روى مى آورم، و بحّق آنان، كه جز تو كسى از ژرفاى آن  - ائمه علیھم السالم -با نام آنان! پروردگارا
آگاه نیست، بتو توسل مى جويم، و نیز بحق كسى كه حق او نزد تو بسیار بزرگ است، و به نامھاى 

  . دات كامل تو، كه مرا امر فرمودى با نام آنان تو را بخوانم، بتو متوّسل مى شومنیكويت و موجو

و بنام : و به نام بزرگت كه به ابراھیم امر فرمودى كه با آن پرنده را صدا كند و پرنده او را پاسخ گفت
  . بزرگت كه به آتش فرمان دادى كه بر ابراھیم سرد و سالمت باشد، و آتش چنین شد

بوبترين نامھايت و شريفترين آنھا در پیشگاھت و بزرگترين آنھا نزد تو و به نامھايت كه اجابت دعا و به مح
با آنھا سريعتر انجام مى پذيرد و به مقصود بھترى نائل مى شويم و به آنچه تو شايسته ى آنى تو را 

  . مى خوانم

  و اتوسل الیك و ارغب الیك، و اتصدق منك، و استغفرك و استمنحك، 

و اتضرع الیك و اخضع بین يديك و اخشع لك و َك، َواَْخَشُع لََك، َواُقِرُّ لََك بُِسوِء )] خ ل(استمیحك [
  . َصنیَعتي، َو اَتََملَُّق َو اُلِحُّ َعلَْیكَ 

ْنجیِل َو اْلُقْراِن َو اَْسأَلَُك بُِكُتبَِك الَّتي اَْنَزْلَتھا َعلي اَْنبِیائَِك َو ُرُسلَِك، َصلَواتَُك َعلَْیِھْم اَْجَمعینَ  ، ِمَن التَّْوراِة َو اْإلِ
  . اِلَْیكَ  اْلَعظیِم، ِمْن اَوَّلِھا اِلي اِخرِھا، َفاِنَّ فیَھا اْسَمَك اْألَْعظََم، َو بِما فیھا ِمْن اَْسمائَِك اْلُعْظمي اَتََقرَّبُ 

ٍد َو الِِه، َو اَْن تَُفرِّجَ  ٍد َو الِِه، َو تَْجَعَل َفَرجي َمْقُروناً بَِفَرِجِھْم، َو  َو اَْسأَلَُك اَْن تَُصلَِّي َعلي ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ
َمُھْم    تَُقّدِ

ماِء لُِدعائي في ھَذا اْلیَْوِم، َو تَْأَذَن في ھَذا اْلیَ  ْوِم، َو ھِذِه في ُكّلِ َخْیرٍ َو تَْبَدَء بِِھْم فیِه، َو تَْفَتَح اَْبواَب السَّ
ْنیا َو اْألَِخَرةِ اللَّْیلَِة بَِفَرجي، َو اِعْ    . طائي ُسْؤلي في الدُّ

ْمُت بِالذِّ  رُّ، َو َسلََّمْتنِي اْلَخصاَصُة، َو اَْلَجأَْتنِي اْلحاَجُة، َو تََوسَّ نَِي اْلَفْقُر، َو نالَني الضُّ لَِّة، َو َغلَبَْتنِي فَقْد َمسَّ
  . ْلَخطیَئةُ اْلَمْسَكَنُة، َو َحقَّْت َعلَيَّ اْلَكِلَمُة، َو أَحاطَْت بَِي ا

  
  

- ١٣ - 

 

و به تو توّسل جسته، و به تو روى مى آورم، و از تو كمك خواسته، و طلب بخشش گناه و احسان و 
فضل تو را دارم، و در پیشگاھت زارى كرده و خضوع و خشوع مى نمايم، و به كردار زشتم اقرار كرده، و 

 . بر تو اصرار مى نمايم

فرستادى، از تورات و انجیل و  -كه درود تو بر تمامى آنان باد -و رسوالنت و بحق كتابھايى كه بر پیامبران
قرآن بزرگ و ديگر كتب، كه اسم اعظم تو در آنھاست، و بحق نامھاى بزرگ تو كه در آنست، بتو نزديكى 

  . مى جويم

ايش و از تو مى خواھم، كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و بر آنان گشايش عطا فرمايى، و گش
كار مرا مقرون به گشايش كار آنان قرار دھى، و آنان را در ھر كار نیكى مقدم كرده و از ايشان آغاز 

نمائى، و در اين روز درھاى آسمان را براى دعايم بگشايى، و در اين روز و اين شب به گشايش كارم و 
  . دادن حاجتم در دنیا و آخرت، اجازه صادر فرمايى



گى مرا در خود فرو برده، و پريشانحالى بر من تسلط يافته، و نیاز و حاجت مرا به بدرستیكه فقر و بیچار
تو پناھنده ساخته، و ذلت و مسكنت بر چھره ام نقش بسته، و درماندگى بر من غالب شده، تو رافت و 

  . رحمت بر من واجب گرديده، و گناه مرا احاطه نموده است

به، فصل على محمد و آله و امسح مابى بیمینك الشافیه، و و ھذا وقت الذى وعدت اولیاءك فیه االجا
  . انظر الى بعینك الراحمه، و ادخلنى فى رحمتك الواسعه

  و اقبل الى بوجھك، الذى اذا اقبلت به على اسیر فككته و على ضال ھديته، و على غائب 

َقوَّْيَتُه، َو َعلي خائٍِف اَمْنَتُه، َو ال تُْخلِني لِقاَء  اديته، و على ُمْقَترٍّ اَْغَنْیَتُه، َو َعلي َضعیفٍ )] خ ل(حائر، جائر [ 
ْكرامِ    . َعُدوَِّك َو َعُدوّى، يا َذااْلَجالِل َو اْالِ

ماِء، َو َكبََس اْألَ  ْلماِء، َو ْرَض َعلَي ايا َمْن ال يَْعلَُم َكْیَف ُھَو، َو َحْیُث ُھَو َو ُقْدَرتَُه اِالَّ ُھَو، يا َمْن َسدَّ اْلَھواَء بِالسَّ
ْسِم الَّذى بِِه يَْقضي حاَجَة ُكّلِ طالِبٍ يَْدُعوُه    . بِهِ اْختاَر لَِنْفِسِه اَْحَسَن اْالَْسماِء، يا َمْن َسّمي نَْفَسُه بِاْإلِ

ٍد، اَْسأَُلَك اَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٍد َو اَْسأَلَُك بِذلَِك اْالِ◌ْسِم، َفال َشفیَع اَْقوى لي ِمْنُه َو بَِحّقِ ُمَحمَّ ْن تَُصلَِّي َعلي ُمَحمَّ
مَّداً، َو َو اَْن تَْقِضَي لي َحوائِجي، َو تَْسَمَع ُمَحمَّداً َو َعلِیّاً َو فاِطَمَة، َو اْلَحَسَن َو اْلُحَسْیَن، َو َعلِیّاً َو ُمحَ 

َة، َصلَ    واتَُك َعلَْیِھْم َجْعَفراً َو ُموسي، َو َعلِیّاً َو ُمَحمَّداً َو َعلِیّاً، َو اْلَحَسَن َو اْلُحجَّ

و اين زمان زمانى است كه به دوستانت وعده اجابت دعا را داده اى، پس بر محمد و خاندانش درود 
فرست، و آنچه از فقر و بیچارگى مرا در خود گرفته، را با قدرتت از من دور دار، و با چشم رحمتت بر من 

  . نظر افكن، و مرا در رحمت واسعه خود داخل ساز

توّجه بنما، توّجھى كه ھرگاه بر اسیرى افتد او را آزاد سازد، و آنگاه كه بر گمراھى افتد ھدايت  و به من
شود، و آنھنگام كه بر حیران و سرگردانى افتد او را از حیرت رھا سازد، و وقتى بر فقیرى افتد او را بى 

ائفى افتد او را ايمنى دھد، و مرا در نیاز گرداند، و آنزمان كه بر ناتوانى افتد نیرومند گردد، و ھرگاه بر خ
  . معرض دشمنان خود و دشمنانم قرار ندھى، اى صاحب جاللت و بزرگوارى

اى كسى كه ھیچكس جز خودش به كیفیّت و جايگاه و قدرتش آگاه نیست، اى كسى كه ھوا را با 
اى كسى كه خود را آسمان بست، و زمین را بر روى آب گستراند، و بھترين نامھا را براى خود برگزيد،

  . بنامى نامید، كه حاجت ھر كه با آن نام او را بخواند مستجاب مى شود

از تو مى خواھم به آن نام، كه براى من شفیعى نیرومندتر از او وجود ندارد، و بحق محمد و خاندانش، از 
ش محمد، على، تو مى خواھم كه بر محمد درود فرستى، و حاجتھايم را روا فرمائى، و صدايم را به گو

  كه  - فاطمه، حسن، حسین، على، محمد، جعفر، موسى، على، محمد، على، حسن، حّجت

، َو ال تَُردَّني خائِباً، بَِحّقِ ال اِل ُعُھْم فِيَّ َه اِالَّ اَْنَت، َو َو بََركاتَُك َو َرْحَمُتَك، َصْوتي، َفیَْشَفُعوا لي اِلَْیَك َو تَُشّفِ
ٍد، َو اْفَعْل بي َكذا َو َكذا يا َكريمُ بَِحّقِ ال اِلَه اِالَّ اَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ   . ْنَت، َو بَِحّقِ ُمَحمَّ

  دعاؤھا للخالص من المھالك 

روى اّن رجالً كان محبوساً بالشام مّدة طويلة مضیّقاً علیه، فرأى في منامه كأّن الزّھرا علیھاالسالم اتته، 
  : ه، فتخلّص و رجع الى منزله، و ھوادع بھذا الدعاء، فتعلّمه و دعا ب: فقالت له

َو بَِحّقِ اْلبَْیتِ َو َمْن  اَللَُّھمَّ بَِحّقِ اْلَعْرشِ َو َمْن َعالُه، َو بَِحّقِ اْلَوْحِي َو َمْن اَْوحاُه، َو بَِحّقِ النَّبِّيِ َو َمْن نَبَّأَُه،
  . بَناهُ 

ٍد َو اَْھِل بَْیِتِه، َو اتِنا َو يا ساِمَع ُكّلِ َصْوٍت، يا جاِمَع ُكّلِ َفْوتٍ، يا باِرَئ  النُُّفوِس بَْعَد اْلَمْوتِ، َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . َجمیَع اْلُمْؤ ِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت، في َمشارِقِ اْألَْرضِ َو َمغارِبِھا،َفَرجاً ِمْن ِعْنِدَك عاِجالً 

َك َو َرُسوُلَك، َصلَّي اللَُّه َعلَْیِه َو َعلي ُذرِّيَّتِِه الطَّیِّبیَن الطاَِّھريَن َو بَِشھاَدِة اَْن ال اِلَه اِالَّ اللَُّه، َو اَنَّ ُمَحمَّداً َعْبدُ 
  . َسلََّم تَْسلیماً 

برسانى، تا برايم نزد تو شفاعت كنند درود و بركات و رحمتت بر آنان  -درود و بركات و رحمتت بر آنان باد
را شفیعم گردانى، و مرا ناامید ننمائى، بحّق آنكه  برسانى، تا برايم نزد تو شفاعت كنند و آنان -باد



خدائى جز تو نیست، و بحّق آنكه خدائى جز تو نیست، و بحّق محمد و خاندانش، اين حاجاتم را روا 
  . ساز، اى بخشنده

  دعاى آن حضرت براى رھائى از مھالك ) 22(

ضرت زھرا علیھاالسالم را ديد روايت شده كه مردى در شھر شام مدتى طوالنى زندانى بود، در خواب ح
اين دعا را بخوان، آنمرد دعا را آموخته و خواند و رھا شد و به منزلش برگشت، : كه نزد او آمده و فرمود

سوگند به عرش و كسى كه آنرا را برافراشت، سوگند به وحى و ھر كه آنرا ! پروردگارا: آن دعا اينست
  . نبوت رسانید، و بحّق خانه كعبه و ھر كه آنرا ساخته است نازل كرد، و بحّق پیامبر و ھر كه او را به

اى شنونده ھر صدا، اى جمع كننده ھر گمشده، اى خالق جانھا بعد از مرگ، بر محمد و خاندانش درود 
فرست، و بما و تمامى زنان و مردان مؤمن در شرق و غرب زمین، بزودى از جانب خود گشايش عنايت 

بنده و  -كه درود خدا بر او و بر فرزندان پاكش باد -ى جز تو نیست، و محمدفرما،به شھادت آنكه خدائ
  . فرستاده توست

  ادعیه آن حضرت در رفع خطرات و بیماريھا 

  دعاؤھا في االحتراز 

لي نَْفسي طَْرَفَة َعْیٍن، بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم، يا َحيُّ يا َقیُّوُم، بَِرْحَمِتَك اَْسَتغیُث َفاَِغْثني، َو ال تَِكْلني اِ 
  . َو اَْصلِْح لي َشْأني ُكلَّهُ 

  : و في رواية

  . هُ يا َحيُّ يا َقیُّوُم بَِرْحَمتَِك اَْسَتغیُث، اَللَُّھمَّ ال تَكِْلني اِلي نَْفسي طَْرَفَة َعْیٍن، َو اَْصِلْح لي َشْأني ُكلَّ 

  دعاى آن حضرت براى جلوگیرى از خطرات ) 23(

بخشنده مھربان، اى زنده اى پايدار، به رحمتت پناه آورده ام، مرا پناه ده، و يك چشم بر ھم بنام خداوند 
  . زدن مرا بحال خود وامگذار، و تمام امورم را اصالح گردان

  : و در روايتى آمده

ا اى زنده، اى پايدار، به رحمتت پناھنده گرديده ام، خدايا يك لحظه مرا بخودم وامگذار، و تمام امورم ر
  . اصالح كن

  دعاؤھا في العوذة للحّمي 

بِْسِم اللَِّه الَّذى  بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم، بِْسِم اللَِّه النُّورِ، بِْسِم اللَِّه نُورِ النُّورِ، بِْسِم اللَِّه نُوٌر َعلي نُوٍر،
  . النُّورِ ُھَو ُمَدبُِّر اْالُُمورِ، بِْسِم اللَِّه الَّذى َخلََق النُّوَر ِمَن 

  دعاى آن حضرت براى بیمارى تب ) 24(

بنام خداوند بخشنده مھربان، بنام خداوند نور، بنام خداوندى كه نور در نور است، بنام خداوندى كه نور بر 
  . نور است، بنام خداوندى كه تدبیر امور بدست اوست، بنام خداوندى كه نور را از نور آفريد

َق النُّوَر ِمَن النُّورِ، َو اَْنَزَل النُّوَر َعلي الطُّوِر، في كِتابٍ َمْسطُوٍر، في ِرّقٍ َمْنُشورٍ، بَِقَدرٍ اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى َخلَ 
  . َمْقُدورٍ، َعلي نَبِّيٍ َمْحُبورٍ 

رَّ  رَّاِء َوالضَّ اِء َمْشُكوٌر، َو َصليَّ اللَُّه َعلي اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى ُھَو بِاْلِعزِّ َمْذُكوٌر، َو بِاْلَفْخرِ َمْشُھوٌر، َوَعلي السَّ
ٍد َو الِِه الطَّاِھرينَ    . َسیِِّدنا ُمَحمَّ

سپاس خداوندى را سزاست كه نور را از نور آفريده، و نور را بر كوه طور نازل فرمود، در كتابى نوشته 
  . شده، و در كاغذى گشوده شده، به اندازه معین، بر پیامبرى بزرگ



ى است كه به عزّت مذكور، و به فخر و افتخار مشھور، و به رنج و سرور سپاس شايسته خداوند
  . شكرگذار است، و درود خدا بر آقاى ما محّمد و خاندان پاكش باد

  : و في رواية

ْي ِء ُكْن َفیَُكونُ  ، بِْسِم اللَِّه الَّذى بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم، بِْسِم اللَِّه النُّورِ، بِْسِم اللَِّه الَّذى يَُقوُل لِلشَّ
  . يَْعلَُم خائَِنَة اْالَْعُیِن َو ما تُْخِفي الصُُّدورُ 

ذى اَْنَزَل النُّوَر َعلَي بِْسِم اللَِّه الَّذى َخلََق النُّوَر ِمَن النِّورِ، بِْسِم اللَِّه الَّذى ُھَو بِاْلَمْعُروِف َمْذُكوٌر، بِْسِم اللَِّه الَّ 
  . ُدورٍ، في كِتابٍ َمْسطُوٍر، َعلي نَبِّيٍ َمْحُبورٍ الطُّوِر، بَِقَدرٍ َمقْ 

  : و در روايتى ديگر اين دعا اينگونه آمده است

بنام خداوند بخشنده مھربان، بنام خداوند نور، بنام خداوندى كه ھرگاه اراده وجود چیزى را بكند، ايجاد 
  . مى دارند، آگاھستمى شود، بنام خداوندى كه بر خیانتھاى چشمھا و آنچه قلبھا پنھان 

بنام خداوندى كه نور را از نور آفريد، بنام خداوندى كه به كارھاى نیك شناخته شده، بنام خداوندى كه 
  . نور را بر كوه طور نازل فرمود، به اندازه معین، در كتابى نوشته شده، بر پیامبرى بزرگ

  

- ١۴ - 

 

 دعاؤھا في العوذة للحّمى 

ْلطاِن اْلَقديِم، َو اْلَمّنِ اْلَعظیِم، َو اْلَوْجِه اْلَكريِم، ال اِلَه اِالَّ اَ اَللَُّھمَّ ال اِلَه اِ  ْنَت الَّ اَْنَت اْلَعلِيُّ اْلَعظیُم، ُذوالسُّ
َعواتِ اْلُمْسَتجاباِت، َحّلِ ما اَْصبََح بُِفالنٍ    . اْلَعلِيُّ اْلَعظیُم، َولِيُّ اْلَكِلماتِ التَّامَّاتِ، َو الدَّ

  ى آن حضرت براى بیمارى تب دعا) 25(

معبودى جز تو نیست كه برتر و واالترى، صاحب فرمانروايى ديرينه و منّتى بزرگ و بزرگوارى ! پروردگارا
فراوان، معبودى جز تو نیست و برتر و واالترى، خالق موجودات، اجابت كننده دعاھا مى باشى، آنچه 

  . فالن شخص بدان گرفتار شده را بگشا

  العوذة للحّمى دعاؤھا في 

میُع اْلَعلیُم، يا اُّم ُمْلِدٍم اِْن ُكْنتِ اَمْنتِ بِاللَِّه اْلعَ  ظیِم َو َرُسولِِه َو لَُه ما َسَكَن فِي اللَّْیِل َو النَّھارِ َو ُھَو السَّ
مَ    . اْلَكريِم، َفال تَْھِشِمي اْلَعْظَم، َو ال تَْأُكلِي اللَّْحَم، َو ال تَْشرِبِي الدَّ

ٍد َو َعلِّيٍ َو فاَْخرِج اِطَمَة ي ِمْن حاِمِل كِتابي ھذا اِلي َمْن ال ُيْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعظیِم َو َرُسولِِه اْلَكريِم َو الِِه، ُمَحمَّ
المُ    . َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن َعلَْیِھُم السَّ

  دعاى آن حضرت براى بیمارى تب ) 26(

یرد، و او شنوا و داناست، اى تب اگر بخداى بزرگ و و براى اوست آنچه در شب و روز آرام مى گ
  . فرستاده گرامیش ايمان دارى، پس استخوانھا را خورد نكرده، و گوشتھا را نخور، و خونھا را ننوش

از حامل اين نوشته بسوى كسى كه بخداى بزرگ و پیامبر گرامیش و خاندان او، يعنى محمد و على و 
  . رد، بروفاطمه و حسن و حسین، ايمان ندا

  دعاى آن حضرت در ايام و ماھھا 



  دعاؤھا في يوم السبت 

ْنیا َو اْألَ  ُبنا بَْعَدھا فِي الدُّ ِخَرِة، َو اْرُزْقنا ِمْن َفْضلَِك اَللَُّھمَّ اْفَتْح لَنا َخزائَِن َرْحَمِتَك، َو َھْب لََنا اللَُّھمَّ َرْحَمًة ال تَُعّذِ
، َو ال ُتْحوِْجنا َو ال تُْفِقْرنا اِلي اََحٍد ِسواَك، َو زِْدنا لََك ُشْكراً، َو اِلَْیَك َفْقراً َوفاَقًة، َو بَِك اْلواِسعِ رِْزقاً َحالالً طَیِّباً 

  . َعمَّْن ِسواَك ِغناً َو تََعفُّفاً 

ْنیا، اَللَُّھمَّ اِنَّا نَُعوُذبَِك اَْن تَْزِوَى َوْجَھَك َعنَّ  ْع َعلَْینا فِي الدُّ   . ا في حاٍل، َو نَْحُن نَْرَغُب اِلَْیَك فیهِ اَللَُّھمَّ َوّسِ

، يا اَْرَحمَ  ، َو اْجَعْلُه لَنا ُقوًَّة فیما ُتِحبُّ ٍد، َو اَْعِطنا ما ُتِحبُّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ   .  الرَّاِحمینَ اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ

  دعاى آن حضرت در روز شنبه ) 27(

بگشا، و ما را مشمول رحمتى قرار ده كه بعد از آن در دنیا و آخرت گنجھاى رحمتت را براى ما ! پروردگارا
عذابمان ننمائى، و از فضل گسترده ات، ما را از روزى حالل و پاكیزه اى بھره مند گردان، و ما را نیازمند و 

محتاج كسى جز خودت قرار نده، و شكرگذارى ما را نسبت بخودت، و نیز فقر و نیازمان را بتو، و بى 
  . زى و كرامت نفسمان از غیر خودت را، افزون فرمانیا

از اينكه ما را در حالى كه ديدارت را طالبیم، از ديدارت ! در دنیا بر ما گشايش عطا فرما، بارالھا! خداوندا
  . منع نمائى، بتو پناه مى بريم

و آنرا نیرويى قرار بر محمد و خاندانش درود فرست، و آنچه را كه دوست دارى بما عطا فرما، ! پروردگارا
  . ده در آنچه ما دوست مى داريم، اى بھترين رحم كنندگان

  دعاؤھا في يوم االحد 

ٍد وَ  ٍد، َو اَللَُّھمَّ اْجَعْل اَوََّل يَْومي ھذا َفالحاً، َو اِخَرُه نَجاحاً، َو اَْوَسطَُه َصالحاً، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ  اِل ُمَحمَّ
ْن    . اَناَب اِلَْیَك َفَقبِْلَتُه، َو تََوكََّل َعلَْیَك َفَكَفْیَتُه، َو تََضرََّع اِلَْیَك َفَرِحْمَتهُ اْجَعْلنا ِممَّ

  دعاى آن حضرت در روز يكشنبه ) 28(

آغاز اين روزم را رستگارى، و پايانش را موفقیت، و وسط آنرا سعادتمندى قرار ده، خداوندا بر ! پروردگارا
ست، و ما را از كسانى قرار ده كه بسوى تو روى آورده، و تو آنان را پذيرفته محمد و خاندانش درود فر

اى، و بر تو توكّل كرده و آنان را كفايت نموده اى، و بسوى تو زارى كرده و آنان را مشمول رحمتت قرار 
  . داده اى

  دعاؤھا في يوم اإلثنین 

ٍد َو اِل اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك ُقوًَّة في ِعباَدتَِك، َو  تَبَصُّراً في كِتابَِك، َو َفْھماً في ُحْكِمَك، اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
راطَ زائِالً، َو ُمَحمَّداً َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو الِِه َعنَّا ٍد، َو ال تَْجَعِل اْلُقراَن بِنا ماِحالً، َو الصِّ   . ُمَولِّیاً  ُمَحمَّ

  به دعاى آن حضرت در روز دوشن) 29(

از تو نیرو در عبادت و بندگى، و بینش در درك آيات كتابت، و فھم در درك احكامت را خواستارم، ! خداوندا
پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست، و قرآن را دور از دسترس فھم ما، و صراط را زائل از ما، و 

  . محّمد را روى گردان از ما قرار مده

  دعاؤھا في يوم الثلثاء 

  . تِنانِیًَّة في ُقلُوبِناللَُّھمَّ اْجَعْل َغْفلََة النَّاسِ لَنا ِذْكراً، َو اْجَعْل ِذْكَرُھْم لَنا ُشْكراً، َو اْجَعْل صالَِح ما نَُقوُل بِأَْلِسنَ اَ 

ٍد، اَللَُّھمَّ اِنَّ َمْغِفَرتََك اَْوَسُع ِمْن ُذنُوبِنا، َو رْحَمَتَك اَْرجي ِعْنَدنا ِمْن اَْعمالِنا، اَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ للَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . َو َوفِّْقنا لِصالِحِ اْألَْعماِل َو الصَّوابِ ِمَن اْلِفعالِ 

  دعاى آن حضرت در روز سه شنبه ) 30(



در مقابل غفلت مردم ما را متذكّر قرار ده، و در برابر ذكر آنان براى ما شكر و سپاس مقرر فرما، ! پروردگارا
  . ن چیزى كه بر زبانمان جارى مى شود را نیّات قلبى ما قرار دهو بھتري

خداوندا، غفران و بخشش تو از گناھان ما گسترده تر و رحمت تو امیدواركننده تر از اعمال ما مى باشد، 
  . خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست، و ما را بر اعمال صالح و كارھاى نیك موفق دار

  بعاء دعاؤھا في يوم األر

ٍد َو الِِه، َو اَللَُّھمَّ اْحُرْسنا بَِعْیِنَك الَّتي ال تَناُم، َو ُرْكنَِك الَّذى ال ُيراُم، َو بِأَْسمائَِك اْلِعظاِم، َو َصّلِ َعلي ُمحَ  مَّ
ْجَعْل ُكلَّ ذلَِك لَنا ِمْطواعاً، اْحَفْظ َعلَْینا ما لَْو َحِفظَُه َغْیُرَك ضاَع، َو اْسُتْر َعلَْینا ما لَْو َسَتَرُه َغْیُرَك شاَع، َو ا

  . اِنََّك َسمیُع الدُّعاِء، َقريٌب ُمجیبٌ 

  دعاى آن حضرت در روز چھارشنبه ) 31(

ما را با ديدگانت كه ھرگز بخواب نمى رود، و با پايه و ستونى كه مورد تجاوز قرار نمى گیرد، و ! پروردگارا
خاندانش درود فرست، و برايمان حفظ كن آنچه را كه اگر با نامھاى بزرگت مرا حفاظت فرما، و بر محمد و 

حافظى غیر از تو داشته باشد ضايع مى گردد، و بپوشان بر ما آنچه اگر غیر تو آنرا بپوشاند شیوع پیدا 
مى كند، و ھمه اينھا را فرمانبر ما قرار ده، بدرستیكه تو خواسته ھا را مى شنوى،و نزديك بوده و اجابت 

  . كننده اى

  اؤھا في يوم الخمیس دع

نّي اَْسأَلَُك ِمْن اَللَُّھمَّ اِنّي اَْسأَُلَك اْلُھدى َو التُّقي، َو اْلِعفاَف َو اْلِغني، َو اْلَعَمَل بِما ُتِحبُّ َو تَْرضي، اَللَُّھمَّ اِ 
  . َجْھلِناُقوَّتَِك لَِضْعِفنا، َو ِمْن ِغناَك لَِفْقِرنا َو فاَقتِنا، َو ِمْن ِحْلِمَك َو ِعلِمَك لِ 

ٍد، َو اَِعنَّا َعلي ُشْكرَِك َو ِذْكرَِك، َو طاَعِتَك َو ِعباَدتَِك، بَِرْحمَ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ِتَك يا اَْرَحَم اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . الرَّاِحمینَ 

  دعاى آن حضرت در روز پنج شنبه ) 32(

آنچه كه دوست دارى و خشنود مى گردى، را ھدايت و تقوى، و عفاف و بى نیازى، و عمل به ! پروردگارا
از تو خواستارم، خداوندا از تو در مقابل ناتوانیمان نیرو، و در مقابل نیازمان بى نیازى، و در مقابل جھالت 

  . و نادانیمان علم و حلم خواھانیم

رما، برحمتت بر محمد و خاندانش درود فرست، و ما را بر شكر و ذكر، و اطاعت و عبادتت يارى ف! خداوندا
  . اى بھترين رحم كنندگان

  دعاؤھا في يوم الجمعة 

َه اِلَْیَك، َو اَْنَجحِ َمْن َسأَلََك وَ    .  تََضرََّع اِلَْیكَ اَللَُّھمَّ اْجَعْلنا ِمْن اَْقَربِ َمْن تََقرََّب اِلَْیَك، َو اَْوَجِه َمْن تََوجَّ

ْن َكأَنَُّه يَراَك اِل ي يَْوِم اْلِقیاَمِة الَّذى فیِه يَْلقاَك، َو ال تَُمْتنا اِالَّ َعلي رِضاَك، اَللَُّھمَّ َو اْجَعْلنا اَللَُّھمَّ اْجَعْلنا ِممَّ
ْن اَْخلََص لََك بَِعَملِِه، َو اََحبََّك في َجمیعِ َخْلِقكَ    . ِممَّ

ٍد، َو اْغِفْرلَنا َمْغِفَرًة َجْزماً  ٍد َو اِل ُمَحمَّ َحْتماً ال نَْقَترُِف بَْعَدھا َذْنباً، َو ال نَْكَتِسُب َخطیَئًة اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . َو ال اِْثماً 

ٍد، َصالًة ناِمیًَة دائَِمًة، زاكِیًَة ُمَتتابَِعًة، ُمَتواِصلًَة ُمَتراِدَفةً  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ، بَِرْحَمتَِك يا اَْرَحَم اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلي ُمَحمَّ
  . الرَّاِحمینَ 

  اى آن حضرت در روز جمعه دع) 33(

ما را از نزديكترين كسانى كه بتو تقرب جسته اند، و از آبرومندترين كسانى كه بتو روى آورده اند، ! بارالھا
  . و پیروزمندترين كسانیكه از تو درخواست كرده و زارى نموده اند، قرار ده



ه روز ديدار تست، مى بینند، پروردگارا ما را ما را از كسانى قرار ده كه گويا تو را تا روز قیامت، ك! خداوندا
  . از كسانى قرار ده كه در عمل نسبت بتو اخالص ورزيده، و در تمامى مخلوقاتت تو را دوست دارند

بر محمد و خاندانش درود فرست، و ما را مورد بخششى قرار ده كه بعد از آن گناھى انجام ! پروردگارا
بر محمد و خاندانش درود فرست، درودى ! خداوندا. نشويمنداده، و خطا و اشتباھى را مرتكب 

  . رشدكننده، ھمیشگى، پاكیزه، پى درپى و سلسله وار، برحمتت اى بھترين رحم كنندگان

- ١۵ - 

 

 دعاؤھا في يوم الجمعة 

دخل محمد بن علي الحلبي على ابي عبداللّه علیه السالم في يوم الجمعة، : روى عن صفوان انّه قال
يا محمد ما اعلم اّن احداً كان اكبر عند رسول اللّه : تعلّمني افضل ما اصنع في ھذا الیوم، فقال: هفقال ل

  : صلى هللا علیه وآله من فاطمة، و ال افضل مّما علّمھا ابوھا محمد بن عبداللّه صلى هللا علیه وآله قال

ثنّي، يقرء في اوّل ركعة فاتحة من اصبح يوم الجمعة فاغتسل و صّف قدمیه و صلّى اربع ركعات مثنّي م
خمسین مرة، و في الثانیة فاتحة الكتاب والعاديات خمسین مرة، و في » ُقْل ُھَو اللَُّه اََحدٌ «الكتاب و 

» اِذا جاَء نَْصُر اللَِّه َو اْلَفْتحُ «خمسین مرة، و في الرابعة فاتحة الكتاب و » اِذا ُزْلزِلَتِ «الثالثة فاتحة الكتاب و 
  : فاذا فرغ منھا دعا فقال -و ھذه سورة النصر و ھي آخر سورة نُزلت -رةخمسین م

، لِوِفاَدِة َمْخلُوقٍ َرجاَء رِْفِدِه َو َفوائِدِ  ِه َو نائِلِِه، َو َفواِضلِِه َو اِلھي َو َسیِّدى َمْن تََھیَّاَ اَْو تََعبَّأَ، اَْو اََعدَّ اَوِ اْسَتَعدَّ
كانَْت تَْھیِأَتي َو تَْعبِأَتي، َو اِْعدادى َو اْستِعدادى، َرجاَء َفوائِِدَك َو َمْعُروفَِك، َو نائِلَِك َو  َجوائِزِه، َفاِلَْیَك يا اِلھي

  . َجوائِزِكَ 

  دعاى آن حضرت در روز جمعه ) 34(

بھترين : روايت شده كه يكى از اصحاب امام صادق علیه السالم در روز جمعه نزد ايشان آمده و گفت
كسى را نزد پیامبر صلى هللا علیه و : ن روز مى توانم انجام دھم را بمن بیاموز،امام فرمودكارى كه در اي

  : آله گرامیتر از فاطمه علیھاالسالم، و چیزى را بھتر از چیزى كه آن حضرت به ايشان آموخت، نمى يابم

پنجاه مرتبه  در اولین ركعت حمد و - دو ركعت دو ركعت -روز جمعه غسل كرده و چھار ركعت نمازگذار
، و در ركعت دوم حمد و پنجاه بار سوره العاديات، و در ركعت سوم حمد و پنجاه بار »قل ھو اللَّه احد«
كه آخرين سوره اى است كه  -»اذا جاء نصر اللَّه و الفتح«، و در ركعت چھارم حمد و پنجاه بار »اذازلزلت«

   :بعد از نماز اين دعا را بخواند - بر پیامبر نازل شده

ھر كسى مھیّا و مجّھز، و آماده و توشه برگرفته است، تا به امید صله و عطا و ! اى معبودم و اى آقايم
بھره و عطیّه و بخشش و جائزه اى نزد مخلوقى برود، پس بسوى توست اى معبودم مھیّا شدنم، و 

ده ات، و عطیّه مجّھز بودنم، و آمادگیم، و توشه برگرفتنم، به امید بھره ھايت و نیكى شناخته ش
  . مطلوبت و جائزه ھايت

ائِِل، َو ال تَْنُقُصُه َعِطیَُّة نائٍِل، َفاِنّي لَمْ   اتَِك بَِعَمٍل َفال تَُخیِّْبني ِمْن ذلَِك، يا َمْن ال تَخیُب َعلَْیِه َمْسأَلَُة السَّ
ْمُتُه، َو ال َشفاَعَة َمْخُلوقٍ َرَجْوتُهُ    . صالِحٍ َقدَّ

ٍد َو اَْھِل بَْیتِِه َصلَواُتَك َعلَْیِه َو َعلَْیِھْم، اَتَْیُتَك اَْرُجو َعظیَم َعْفوِ  اَتََقرَُّب اِلَْیكَ  َك، الَّذى بَِشفاَعتِِه اِالَّ َشفاَعُة ُمَحمَّ
ِم اَْن ُجْدَت ُعْدَت بِِه َعلَي اْلخاِطئیَن ِعْنَد ُعُكوفِِھْم َعلَي اْلَمحارِِم، َفلَْم يَْمَنْعَك طُوُل ُعُكوفِِھْم َعلَي اْلَمحارِ 

  . َعلَْیِھْم بِاْلَمْغِفَرةِ 

ٍد َو الِِه الطَّاھِ  ريَن اَْن تَْغِفَرلي َذْنبَِي َو اَْنَت َسیِِّدى اْلَعوَّاُد بِالنَّْعماِء، َو اَنَا اْلَعوَّاُد بِاْلَخطاِء، اَْسأَلَُك بَِحّقِ ُمَحمَّ
  . یُم، يا َعظیُم يا َعظیُم، يا َعظیُم يا َعظیُم، يا َعظیُم يا َعظیمُ اْلَعظیَم، َفاِنَُّه ال يَْغِفُر اْلَعظیَم اِالَّاْلَعظ

پس اى آنكه درخواست سائلى نزد او محروم نشد، و بخشش خواھنده اى در او كاستى پديد نیاورد، 
مرا محروم مفرما، چرا كه من با عمل صالحى كه قبالً انجام داده ام، و يا شفاعت مخلوقى كه امید به او 



و تقرّب به او جسته ام، نزد تو نیامده ام، جز شفاعت محمد و خاندانش، كه درود تو بر او و  بسته،
خاندان پاكش باد،به درگاه تو آمده ام، و امیدوار عفو و بخشش بزرگت، كه بر خطاكارانى كه محرّمات تو 

جام امور حرام، تو را از را انجام داده اند، وعده داده اى، مى باشم، بطوريكه پافشارى طوالنى آنان در ان
  . بخشش وجود به آنان باز نداشت

و تو اى آقاى من بسیار نعمت دھنده اى و من بسیار خطاكار، و بحق محمد و خاندان پاكش از تو مى 
خواھم، كه گناه بزرگم را ببخشى، چرا كه گناه بزرگ را جز بزرگ نمى بخشد، اى بزرگ، اى بزرگ، اى 

  . اى بزرگ بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ،

  دعاؤھا اذا طلع ھالل شھر رمضان 

  : عن الرضا علیه السالم في حديث

معاشر شیعتي اذا طلع ھالل شھر رمضان فال تشیروا الیه باالصابع، و لكن استقبلوا القبلة و ارفعوا 
  : ايديكم الى الّسماء، و خاطبوا الھالل و قولوا

اَللَُّھمَّ اْجَعْلُه َعلَْینا ِھالالً ُمباَركاً، َو َوفِّْقنا لِِصیاِم َشْھرِ َرَمضاَن، َوَسلِّْمنا فیِه، َو  َربُّنا َو َربَُّك اللَُّه َربُّ اْلعالَمیَن،
  . تََسلَّْمنا ِمْنُه، في ُيْسرٍ َو عافِیٍَة، َو اْسَتْعِمْلنا فیِه بِطاَعِتَك، اِنََّك َعلي ُكّلِ َشْي ٍء َقديرٌ 

اءالعالمین علیھاالسالم، تقول ذلك سنة، فاذا طلع ھالل شھر و لقد كانت فاطمة سیدة نس: ثم قال
  . رمضان، فكان نورھا يغلب الھالل يخفي، فاذا غابت عنه ظھر

  دعاى آن حضرت ھنگام آشكار شدن ھالل ماه رمضان ) 35(

  : از امام رضا علیه السالم روايت شده كه در حديثى فرمودند

آشكار شد، با دست بدان اشاره نكنید، بلكه رو به قبله اى شیعیان من، آنگاه كه ھالل ماه رمضان 
  : ايستاده و دستھايتان را بسوى آسمان بلند كرده و اين دعا را بخوانید

پروردگار ما و تو خداوند جھانیان است، پروردگارا اين ھالل ماه را ھالل مباركى قرار ده، و ما را براى روزه 
لم گردان، و اين ماه را از ما در سالمت قرار ده، در راحتى و ماه رمضان موفق نما، و ما را در آن سا

آسايش، و ما را در آن ماه به طاعت خود مشغول ساز، بدرستیكه تو بر ھر كار توانا و نیرومند مى 
  . باشى

حضرت فاطمه علیھاالسالم اين دعا را مى خواند، آنگاه كه ھالل ماه رمضان آشكار مى : سپس فرمود
ت بر نور ھالل برترى داشت و ھالل ديده نمى شد، و ھرگاه كه آن حضرت غائب مى شد، نور آن حضر

  . شد ھالل آشكار مى گشت

  ادعیه ى آن حضرت در آداب خواب 

  دعاؤھا اذا اخذت مضجعھا 

اللَُّه لَِمْن َدعا، لَْیَس  اَْلَحْمُدلِلَِّه اْلكافي، ُسْبحاَن اللَِّه اْالَْعلي، َحْسبَِي اللَُّه َو َكفي، ماشاَءاللَُّه َقضي، َسِمعَ 
  . ِمَن اللَِّه َمْلَجأٌ، و ال َوراَء اللَِّه ُمْلَتجأ

  . یمٍ تََوكَّْلُت َعلَي اللَِّه َربّي َو َربُِّكْم، ما ِمْن دابٍَّة اِالَّ ُھَو اِخٌذ بِناِصیَتِھا، اِنَّ َربّي َعلي ِصراٍط ُمْسَتق

، َو َكبِّْرُه تَْكبیراً اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى لَْم يَتَِّخْذ وَ  ّلِ   . لَداً، َو لَْم يَُكْن لَُه َشريٌك فِي اْلُمْلِك، َو لَْم يَُكْن لَُه َولِيٌّ ِمَن الذُّ

  دعاى آن حضرت ھنگام خواب ) 36(

سپاس مخصوص خداوندى است كه كفايت كننده است، پاك و منزّه است خداوند برتر، خداوند مرا كافى 
د انجام مى گیرد، خداوند سخن كسى كه او را خواند شنید، غیر از خدا است، آنچه خدا مى خواھ

  . پناھگاه و مأوايى نیست



به پروردگار شما و خودم خداوند يكتا توكّل نمودم، ھیچ جنبنده اى نیست جز آنكه خداوند زمام او را 
كه فرزندى بدست دارد، بدرستیكه پروردگار من در راه راست مى باشد، سپاس خداوندى را سزاست 

براى خود نگرفته، و در فرمانروائیش شريكى ندارد، و تحت سرپرستى كسى نبوده، و او را بسیار 
  . تكبیرگو

  دعاؤھا اذا نامت 

: دخل علّى رسول اللّه صلى هللا علیه و آله و قد افترشت فراشي للنوم، فقال: روى عنھا علیه السالم
ختمت القرآن و جعلت االنبیاء شفعاءك و ارضیت المؤمنین عن : يا فاطمة ال تنامي االّ و قد عملت اربعة

ثالث مرات فكأنك ختمت » ُقْل ُھَو اللَُّه اََحدٌ «اذا قرأت : قال - :الى ان قالت -نفسك و حججت واعتمرت
القرآن، و اذا صلّیت علّى و على االنبیاء قبلي كنّا شفعاؤك يوم القیامة، و اذا استغفرت للمؤمنین رضوا 

  : نك، و اذا قلتكلھم ع

  . ُسْبحاَن اللَِّه َو اْلَحْمُدلِلَِّه َو ال اِلَه اِالَّ اللَُّه َو اللَُّه اَْكبَرُ 

  . فقد حججت و اعتمرت

  دعاى آن حضرت ھنگام خواب ) 37(

اى : پیامبر بر من وارد شد درحالیكه بستر خواب را آماده كرده بودم، و فرمود: از آن حضرت روايت شده
ب جز آنكه چھار كار را انجام دھى، قرآن را ختم كرده و پیامبران را شفیع خود قرار داده و فاطمه نخوا

ھرگاه : پیامبر فرمود - :تا آنجا كه فرمود - مؤمنین را از خود راضى نموده، و حج و عمره را انجام دھى
ن قبل از من درود سوره توحید را سه بار بخوانى گويا قران را ختم كرده اى، و ھرگاه بر من و پیامبرا

فرستى ما شفیعان تو در روز قیامت مى شويم، و ھرگاه براى مؤمنان استغفار كنى آنان از تو راضى 
  : مى گردند، و ھرگاه بگويى

  . پاك و منزه است خداوند، و سپاس مخصوص اوست، و معبودى جز او نمى باشد، و خداوند برتر است

  . حج و عمره را انجام داده اى

- ١۶ - 

 

 دعاؤھا عند المنام 

  . أربعاً و ثالثین -اَللَُّه اَْكبَرُ 

  . ثالثاً و ثالثین -اَْلَحْمُدلِلَّهِ 

  . ثالثاً و ثالثین -ُسْبحاَن اللَّهِ 

  دعاى آن حضرت ھنگام خواب ) 38(

  . سى و چھار بار -خداوند برتر است

  . سى وسه بار -سپاس خداوند را سزاست

  . ه بارسى وس -خداوند پاك و منزه است

  دعاؤھا لدفع رؤيا المكروھة 



شكت فاطمة علیھاالسالم الى رسول اللّه صلى هللا علیه و آله ما تلقاه : عن الصادق علیه السالم قال
ِه اَُعوُذ بِما عاَذْت بِِه َمالئَِكُة اللَِّه اْلُمَقرَُّبوَن، َو اَْنبِیاُء اللَّ : اذا رأيت شیئاً من ذلك فقولي: في المنام، فقال لھا

  . اْلُمْرَسلُوَن، َو ِعباُد اللَِّه الصَّالُِحوَن، ِمْن َشرِّ ُرْؤياَى الَّتي َرأَْيُت، اَْن تَُضرَّني في ديني َو ُدْنیاى

  . و اتفلي على يسارك ثالثاً 

  دعاى آن حضرت براى دفع رؤياى زشت ) 39(

الم از خوابھاى پريشان به حضرت فاطمه علیھاالس: از امام صادق علیه السالم روايت است كه فرمود
  : ھرگاه چنین خوابى ديدى،بگو: پیامبر شكايت كرد، آن حضرت فرمود

پناه مى برم به كسى كه فرشتگان مقرب الھى، و پیامبران برگزيده خداوند، و بندگان صالح او بدان 
  . پناھنده شدند، از شرّ و زشتى اين خوابى كه ديدم، تا به دين و دنیايم ضرر وارد نسازد

  . و سه بار به سمت چپ خود آب دھان بینداز

  دعاؤھا لدفع االرق 

اّن فاطمة علیھاالسالم شكت الى رسول اللَّه صلى هللا علیه وآله االرق، فقال : عن علي علیه السالم
  : قولي يا بنیّة: لھا

ارِبَِة، َو يا ُمَنوَِّم اْلُعُیوِن يا ُمْشبَِع اْلُبطُوِن اْلجائَِعِة، َو يا كاِسَي اْلُجُسوِم اْلعارِيَِة، َو يا س اكَِن اْلُعُروقِ الضَّ
ارِبَِة، َو ْأَذْن لَِعْیني نَْوماً عاِجالً  اِھَرِة، َسكِّْن ُعُروقَِي الضَّ   . السَّ

  دعاى آن حضرت براى رفع بیخوابى ) 40(

ده، و اى اى سیر كننده شكمھاى خالى، و اى پوشاننده بدنھاى عريان، و اى آرام كننده رگھاى زنن
  . خواباننده چشمھاى بیدار، رگھاى مرا آرام گردان، و چشمھاى مرا بزودى بخواب بر

  ادعیه ى آن حضرت در مدح يا مذمت افراد 

  دعاؤھا لبعله 

إذا أنا مّت فغّسلنى بیدك، و حنّطنى و كّفنّى، و ادفنّى : قالت علیھاالسالم فى وصیّتھا الیه علیه السالم
  فالن و فالن، و ال زيادة عندك فى وصیتى الیك، و استودعك اللّه تعالى حتّى القاك، لیالً، و ال يشھدنى 

  . َجَمَع الَّلُه بَْیني َو بَْیَنَك فى داِرِه َو ُقْربِ ِجوارِهِ 

  دعاى آن حضرت براى شوھرش ) 41(

مرا غسل  آنگاه كه از دنیا رفتم، با دست خود: آن حضرت در وصیّتش به حضرت على علیه السالم فرمود
ده و حنوط نموده و كفن كن و شبانه مرا دفن نما، و فالنى و فالنى را بر جنازه من حاضر منما، و در 

  . وصیتنامه ام چیزى زياد نكن، و تو را بخدا سپردم تا بار ديگر تو را مالقات نمايم

  . خداوند من و تو را در بھشتش و جوار خود ھمنشین ھم گرداند

  عمیس دعاؤھا السماء بنت 

الى ان  - انى نحلت و ذھب لحمى، اال تجعلین لى شیئاً يسترنى: روى انھا علیھاالسالم قالت السماء
فدعت بسرير فاكبّته لوجھه، ثم دعت بجرائد فشّددته على قوائمه، ثم جلّلته ثوباً، فقالت  -:قال

  اصنعى لى مثله، استرينى، :علیھاالسالم

  . سَتَرِك اللَُّه ِمَن النَّارِ 



  دعاى آن حضرت براى اسماء بنت عمیس ) 42(

من ضعیف شده وگوشتم از بین رفته است، مرا در چیزى قرار : آن حضرت به اسماء گفت: روايت شده
اسماء تخته اى چوبى را برداشت و بر زمین نھاد و قطعه  -:تا آنجا كه گويد -نمى دھى كه مرا بپوشاند

ھمانند اين : پارچه اى آنرا پوشانید، آن حضرت آنرا ديد و فرمود ھاى چوبى را بر كنار آن با میخ كوبید و با
  برايم درست كن، مرا بپوشان 

  . خداوند تو را از آتش دوزخ بپوشاند

  دعاؤھا على من ظلمھا 

تِِه، َو َمْنَعُھْم اِ  َنا الَّذى َجَعْلَتُه لَنا في كِتابَِك اَللَُّھمَّ اِلَْیَك نَْشُكوا َفْقَد نَبِیَِّك َو َرُسولَِك َوَصِفیَِّك َو اْرتِداَد اُمَّ يَّانا َحقَّ
  . اْلُمْنَزِل َعلي نَِبیَِّك بِلِسانِهِ 

  دعاى آن حضرت برآنانكه به او ستم كردند ) 43(

بتو شكايت مى كنیم فقدان پیامبر و رسول و برگزيده ات، و ارتداد اّمت او، و منع نمودن ايشان ! پروردگارا
  . ابى كه بر پیامبرت نازل فرمودى براى ما قرار دادىحق ما را، حقى كه در كت

  دعاؤھا على ابي بكر و عمر 

لّما ُقبض رسول اللّه صلى هللا علیه وآله و جلس ابوبكر مجلسه، بعث : عن الصادق علیه السالم قال
 الى وكیل فاطمة علیھاالسالم فاخرجه من فدك الى ان ذكر شھادة علي علیه السالم و اّم ايمن فقال

  : فقامت مغضبة و قالت: انت امرأة و ال نجیز شھادة امرأة وحدھا، و اّما علي فیجرّ الى نفسه، قال: عمر

ٍد نَِبیَِّك َحقَّھا، َفاْشُدْد َو ْطأَتََك َعلَْیِھما   . اَللَُّھمَّ اِنَُّھما ظَلَما اِْبَنَة ُمَحمَّ

  دعاى آن حضرت بر ابى بكر و عمر ) 44(

كه سرزمینى بود كه پیامبر به  -پس از آنكه عمر و ابوبكر وكیل ايشان را از فدك روايت شده كه آن حضرت
بیرون كردند و شھادت حضرت على علیه السالم و اّم ايمن را در خصوص مالكیّت  -ايشان بخشیده بود

  : آنجا نپذيرفتند، ايشان فرمود

را مورد ستم و آزار قرار دادند، پس  اين دو نفر به حق دختر پیامبرت محمد تجاوز كرده، و او! پروردگارا
  . غضب خود را بر آنان شّدت بخش

  دعاؤھا علیھما 

كیف أصبحت : لما قبض رسول اللّه صلى هللا علیه و آله دخل الیھا رجالن من الصحابة،فقاال لھا: عن جابر
  . يا بنت رسول اللّه

فاطمة بضعة منّي فمن آذاھا فقد : اصدقاني، ھل سمعتما من رسول اللّه صلى هللا علیه و آله: قالت
  : نعم، واللّه لقد سمعنا ذلك منه، فرفعت يديھاالى السماء و قالت: آذاني، قاال

  . اَللَُّھمَّ اِنّي اُْشِھُدَك اَنَُّھما َقْد اَذياني َو َغَصبا َحّقي

  : و في رواية

اِلى َرُسولَِك، ال َو اللَِّه ال اَْرضى َعْنُكما اَبَداً َحتّى اَْلقى اَبي اَللَُّھمَّ اِنَُّھما َقْد اَذيانى، َفاَنَا اَْشُكوُھما اِلَْیَك َو 
  . َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو الِِه، َو اَْخبََرُه بِما َصَنْعُتما،، َفیَُكوُن ُھَو اْلحاكُِم فیُكما

  دعاى آن حضرت بر آن دو نفر ) 45(



اى دختر : رحلت فرمود دو نفر از اصحاب نزد ايشان رفته و گفتند ھنگامى كه پیامبر: از جابر نقل شده
فاطمه پاره تن من است : راست بگوئید، آيا از پیامبر شنیديد كه فرمود: پیامبر حالت چگونه است؟ فرمود

آرى بخدا سوگند از او شنیديم كه اين سخن را مى فرمود، آن : ھر كه او را بیازارد مرا آزرده است، گفتند
  : دست خود رابلند كرد و فرمود حضرت

  . تو را شاھد مى گیرم كه اين دو مرا آزار داده و حّقم را غصب كردند! پروردگارا

  : و در روايتى ديگر آمده است

اين دو مرا آزار داده اند، و من از اين دو نزد تو وپیامبرت شكايت مى كنم، نه، سوگند به خدا ! پروردگارا
شوم، تا پدرم پیامبر را ديدار كرده، و كارتان را به او گزارش دھم، تا اينكه او  كه ھرگز از شما راضى نمى

  . بین ما حاكم باشد

  

- ١٧ - 

 

 دعاؤھا علیھما 

فاطمة بضعة : انشد كما باr ھل سمعتما النبي صلى هللا علیه و آله يقول: قالت علیھاالسالم لھما
  : اللھم نعم، فقالت: ذاھا بعد موتي؟ قاالمني و انا منھا، من آذاھا في حیاتي كان كمن آ

  . ياَْلَحْمُدلِلَِّه، اَللَُّھمَّ اِنّي ُاْشِھُدَك َفاْشَھُدوا يا َمْن َحَضَرني اَنَُّھما َقْد اَذياني في َحیاتي َو ِعْنَد َمْوت

  . منيواللّه ال اكلّمھما من رأسي كلمة حتّي ألقي ربي، فاشكو كما الیه بما صنعتما بي و ارتكبتما 

  دعاى آن حضرت بر آن دو نفر ) 46(

فاطمه پاره تن من : شما را بخدا سوگند آيا شنیديد كه پیامبر مى فرمود: آن حضرت به آن دو نفر فرمود
است و من از اويم، ھر كه او را در حال حیاتم آزار دھد مانند كسى است كه بعد از مرگم او را آزار دھد، 

  : خدايا آرى، فرمود: گفتند

پاس خداى را سزاست، خداوندا تو را شاھد مى گیرم، پس اى حاضرين شاھد باشید، كه اين دو در س
  . حال حیات و ھنگام مرگم مرا آزار دادند

بخدا سوگند با شما سخن نمى گويم تا بمیرم و شكايت شما را در مقابل اعمالى كه انجام داده و 
  . مرتكب شده ايد به او بنمايم

  در روز قیامت ادعیه ى آن حضرت 

  دعاؤھا في يوم القیامة لدفع العذاب عن محبیھا 

لفاطمة علیھاالسالم : سمعت اباجعفر علیه السالم يقول: روى عن محمد بن مسلم الثقفي انه قال
وقفة على باب جھنّم، فاذا كان يوم القیامة كتب بین عیني كل رجل مؤمن او كافر، فیؤمر بمحّب قد 

  : فتقرء فاطمة علیھاالسالم بین عینیه محبّاً، فتقول كثرت ذنوبه الى النار،

ْیَتني فاِطَمَة، َو َفطَْمَت بي َمْن تََوالَّني َو تََولّي ُذرِّيَّتي ِمَن النَّاِر، َو َوْعُدَك اْلَحقُّ  ، َو اَْنَت اِلھي َو َسیِّدى َسمَّ
  . ال تُْخِلُف اْلمیعادَ 



تك فاطمة و فطمت بك من احبك و توالك و احب ذريتك و صدقت يا فاطمة، انى سمی: فیقول هللا عز و جل
فمن قرأت بین عینیه مؤمناً، فخذى  - :الى ان قال - توالھم من النار، و وعدى الحق، و انا ال اخلف المیعاد

  . بیده و ادخلیه الجنة

  دعاى آن حضرت در روز قیامت براى بر طرف شدن عذاب از دوستانش ) 47(

حضرت فاطمه علیھاالسالم لحظه اى در كنار جھنم : م روايت شده كه فرموداز امام باقر علیه السال
فرمان داده مى شود كه  -در آن روز در پیشانى ھر كس ايمان و كفر او نقش بسته است - توقف مى كند

مؤمنى كه بسیار گناه كرده را به جھنم بیندازند، آن حضرت در پیشانى او محبت و دلبستگى او را 
  : ر مى بیند، و مى گويدبخاندان پیامب

مرا فاطمه نامیدى، و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم را بوسیله من از ! اى پروردگار من و اى مواليم
  . آتش رھانیدى، و وعده تو حق است و تو خلف وعده نمى كنى

ست داشته اى فاطمه راست گفتى، من تو را فاطمه نامیدم، و ھر كه تو را دو: آنگاه خداوند مى فرمايد
باشد و از تو پیروى كند، و فرزندانت را دوست داشته و از آنان پیروى نمايد، را از آتش جھنم بازداشته 

پس روى چھره ھر كه ايمان را  -:تا آنجا كه فرمايد -ام، و وعده من حق است، ومن خلف وعده نمى كنم
  . ديدى، دست او را گرفته و داخل بھشت گردان

  شفاعة محبیّھا دعاؤھا في المحشر ل

: روى أنّه إذا كان يوم القیامة يبعث الیھا ملك، لم يبعث الى احد قبلھا و ال يبعث الى احد بعدھا، فیقول
  : سلیني أعطك، فتقول: ان ربك يقرؤك الّسالم و يقول

  . رِّيَّتي َوَمْن َودَُّھمْ َقْد اَتَمَّ نِْعَمَتُه َو َھنَّأَني َكراَمَتُه َو اَباَحني َجنََّتُه، اَْساَلُُه ُوْلدى َو ذُ 

  : و في رواية

لَني َعلى نِساِء َخْلِقِه، اَْساَلُ َعني َقْد اَتَمَّ َعلَىَّ نِْعَمَتُه، َو اَباَحني َجنََّتُه، َو َھنَّاَني َكرا َمَتُه، َو َفضَّ ُه اَْن ُيَشّفِ
  . في ُوْلدى َو ُذرِّيَّتي َو َمْن َودَُّھْم بَْعدى َو َحِفظَُھْم بَْعدى

  : فیعطیھا اللّه ذريّتھا و ولدھا و من ودّھم لھا و حفظھم فیھا، فتقول

  . اَْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى اَْذَھَب َعنَّا اْلَحَزَن َو اََقرَّ َعْیني

  دعاى آن حضرت در محشر براى شفاعت دوستانش ) 48(

بعد ايشان نرفته  در روز قیامت فرشته اى بسوى آن حضرت مى آيد كه نزد كسى قبل و: روايت شده
بخواه تا عطا كنم، و حضرت فاطمه : پروردگارت سالم رسانده و مى گويد: است، و مى گويد

  : علیھاالسالم مى فرمايد

نعمتش را بر من تمام كرده و كرامتش را گوارايم نمود، و بھشتش را به من ارزانى داشت، از او فرزندانم 
  . و نسلم و دوستان آنان را خواستارم

  : روايتى اينگونه آمده است و در

نعمتش را بر من تمام كرده و بھشتش را بر من ارزانى داشت، و كرامتش را گوارايم نمود، و مرا بر 
تمامى زنان برترى داد، از او مى خواھم كه مرا در مورد فرزندانم و نسلم و دوستان آنان شفیع قرار 

  . دھد

ن و حفاظت آنان را به آن حضرت عطا كرده، آنگاه آن حضرت و خداوند فرزندان و ذرّيه ايشان و دوستانشا
  : مى فرمايد

  . سپاس خداى را سزاست كه حزن و اندوه را از ما زدود، و چشمم را روشن كرد



  دعاؤھا في المحشر لشفاعة محبّیھا 

 دخل رسول اللّه صلى هللا علیه وآله ذات يوم على فاطمة علیھاالسالم و ھي: عن علي علیه السالم
يا : يا ابت ذكرت المحشر و وقوف الناس عراة يوم القیامة، قال: ما حزنك يا بنیّة؟ قالت: حزينة، فقال لھا

  : يا فاطمه سلي حاجتك؟ فتقولین: ثم يقول جبرئیل - :الى ان قال -بنیّة انه لیوم عظیم

  . يا َرّبِ اَرِنِى اْلَحَسَن َو اْلُحَسْینَ 

يا فاطمة سلى :ثم يقول جبرئیل - :الى ان قال -الم تشخب دماً فیأتیانك و اوداج الحسین علیه الس
  : حاجتك، فتقول

  . يا َرّبِ شیَعتي

  : قد غفرت لھم، فتقولین: فیقول اللّه عز و جل

  . يا َرّبِ شیَعَة ُوْلدى

  : قد غفرت لھم، فتقولین: فیقول اللّه

  . يا َرّبِ شیَعَة شیَعتي

  . معك في الجنّةانطلقي فمن اعتصم بك فھو : فیقول اللّه

  دعاى آن حضرت در محشر براى شفاعت دوستانش ) 49(

روزى پیامبر نزد فاطمه علیھاالسالم كه محزون بود آمد و : از حضرت على علیه السالم روايت شده
: پدرم به ياد محشر و عريان بودن مردم در آن روز افتادم، فرمود: دخترم از چه محزونى؟ فرمود: فرمود

اى فاطمه حاجتت را بگو، و مى : جبرئیل مى گويد -:تا آنجا كه فرمود -روز بزرگى است دخترم آن روز
  : گوئى

  . حسن و حسین را به من نشان ده! پروردگارا

تا آنجا كه  -آنگاه آن دو نزد تو مى آيند، در حالیكه از رگھاى گردن امام حسین علیه السالم خون مى ريزد
  : اطمه حاجتت را بخواه، و تو مى گوئىاى ف: آنگاه جبرئیل گويد -:فرمود

  . شیعیانم! پروردگارا

  : آنان را بخشیدم، و مى گويى: و خداوند مى فرمايد

  . شیعیان فرزندم! پروردگارا

  : آنان را بخشیدم، و مى گويى: و خداوند مى فرمايد

  . شیعیان شیعیانم! پروردگارا

  . بھشت استبرو، ھر كه به تو چنگ زند در : و خداوند مى فرمايد

 - ١٨ - 

 

 دعاؤھا في المحشر لغفران ذنوب شیعتھا 



الى ان  -الخوف علیكم الیوم و الانتم تحزنون: اذا كان يوم القیامة نادى مناد: عن السجاد علیه السالم
ھذه فاطمة علیھاالسالم بنت محمد صلى هللا علیه وآله تمرّ بكم ھي و من معھا الى : ثم ينادى -:قال

  : يا فاطمة سلیني حاجتك، فتقول: يرسل اللّه لھا ملكاً فیقولالجنة، ثم 

  . يا َرّبِ حاَجتي اَْن تَْغِفَرلي َو لَِمْن نََصَر ُوْلدى

  دعاى آن حضرت در محشر براى بخشیده شدن گناھان شیعیانش ) 50(

ن و اندوھى امروز بر شما حز: در روز قیامت منادى ندا مى كند: از امام سجاد علیه السالم روايت شده
اين فاطمه دختر پیامبر است، او و ھر كه با اوست : سپس ندا مى كند -:تا آنجا كه فرمود -وجود ندارد

داخل بھشت مى شود، سپس خداوند فرشته اى را مى فرستد كه اى فاطمه حاجتت رابگو، و مى 
  : گويى

  . حاجتم آنستكه مرا و ياوران فرزندم را ببخشى! پروردگار

  وم القیامة على قتلة ولدھا و لشفاعة محبیھا دعاؤھا في ي

قال رسول اللّه صلى هللا علیه و : سمعت جابر بن عبداللّه االنصاري يقول: عن الباقر علیه السالم قال
فتسیر حتّى تحاذي  -:الى ان قال - اذا كان يوم القیامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنة: آله

  : خ بنفسھا عن ناقتھا، و تقولعرش ربھا جل جالله، فتنز

  . اِلھي َو َسیِّدى اُْحُكْم بَْیني َو بَْیَن َمْن ظَلََمني، اَللَُّھمَّ اْحُكْم بَْیني َو بَْین َمْن َقَتَل َولَدى

  دعاى آن حضرت در روز قیامت بر قاتلین فرزندش و شفاعت دوستدارانش ) 51(

پیامبر : جابر بن عبداللّه انصارى شنیدم كه مى گفت از: امام باقر علیه السالم روايت شده كه فرمود
  : در روز قیامت حضرت فاطمه علیھاالسالم در پیشگاه عرش الھى قرار گرفته و گويد: فرمود

بین من و ھر كه بمن ظلم كرده حكم كن، پروردگارا بین من و قاتلین فرزندم ! اى پروردگار من و اى آقايم
  . حكم كن

يا حبیبتي و ابنة حبیبي، سلیني تعطي و اشفعي تشّفعي، فو : للّه جل جاللهفاذا النداء من قبل ا
  : عزّتي و جاللي ال جازني ظلم ظالم، فتقول

  . الھي َو َسیِّدى ُذرِّيَّتي َو شیَعتي، َو شیَعَة ُذرِّيَّتي َو ُمِحبّي َو ُمِحبّي ُذرِّيَّتي

شیعتھا و محبوھا و محبوا ذريتھا، فیقبلون و قد اين ذرية فاطمة و : فاذا النداء من قبل اللّه جل جالله
  . احاط بھم الرحمة، فتقدمھم فاطمة علیھاالسالم حتى تدخلھم الجنة

اى حبیبه من و دختر حبیب من، از من بخواه تا بتو بدھم، و شفاعت كن : آنگاه از جانب خدا ندا مى آيد
پنھان نمى ماند، آنگاه آنحضرت مى  تا بپذيرم، سوگند به عزت و جاللم كه ستم ستمگرى از ديد من

  : فرمايد

فرزندانم و شیعیانم، و شیعیان فرزندانم، و دوستدارانم و دوستداران ! اى پروردگار من و اى آقايم
  . فرزندانم را حفظ فرما

كجايند فرزندان فاطمه و شیعیان او، دوستداران او و : در اين ھنگام از جانب خداوند ندا مى آيد
رزندان او، آنگاه ايشان در حالیكه فرشتگان رحمت الھى پیشاپیش آنان قرار دارند به حركت دوستداران ف

  . در مى آيند، و فاطمه علیھاالسالم در جلوى آنان حركت مى كند، تا ايشان را به بھشت داخل گرداند

  دعاؤھا في المحشر على قتلة الحسین 



: اذا كان يوم القیامة نادى مناد من بطنان العرش: هعن علي علیه السالم، عن النبي صلى هللا علیه و آل
يا أھل القیامة اغمضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى هللا علیه و آله مع قمیص مخضوب بدم 

  : الحسین علیه السالم، فتحتوى على ساق العرش فتقول

  . دىاَْنَت اْلَجبَّاُر اْلَعْدُل، اِْقضِ بَْیني َو بَْیَن َمْن َقَتَل َولَ 

  : فیقضي اللّه لبنتي و رّب الكعبة، ثم تقول

ْعني فیَمْن بَكى َعلى ُمصیبَتِهِ    . اَللَُّھمَّ َشّفِ

  . فیشّفعھا اللّه فیھم

  دعاى آن حضرت در محشر بر علیه قاتالن امام حسین علیه السالم ) 52(

ى از عرش الھى ندا مى در روز قیامت مناد: از حضرت على علیه السالم روايت شده كه پیامبر فرمودند
اى حاضران در محشر چشمھايتان را ببنديد تا فاطمه دختر پیامبر ھمراه با پیراھن خون آلود امام : كند

  : حسین علیه السالم بگذرد، آنگاه آن حضرت بر ساق عرش الھى قرار گرفته و گويد

  . تو نیرومند و عادلى، بین من و قاتالن فرزندم حكم نما

  : گار كعبه كه خداوند به سود دخترم حكم مى كند، آنگاه مى فرمايدسوگند به پرورد

و خداوند او را شفیع آنان قرار . مرا در مورد كسانیكه بر مصیبت فرزندم گريستند شفیع قرار ده! پروردگارا
  . مى دھد

  دعاؤھا في المحشر على قتلة الحسین 

 -:الى ان قال -االولین و اآلخرين في صعید واحد اذا كان يوم القیامة جمع اللّه: عن الصادق علیه السالم
  : فتأتي فاطمة علیھاالسالم فتأخذ قمیص الحسین بن علي علیھماالسالم بیدھا مضمّخا بدمه و تقول

  . يا َرّبِ ھذا َقمیُص َولَدى َو َقْد َعلِْمَت ما ُصنَِع بِهِ 

  : تقوليا فاطمة لك عندى الرضا، ف: فیأتیھا النداء من قبل اللّه عزوجل

  . يا َرّبِ اِْنَتِصْر لي ِمْن قاتِلِهِ 

فیأمر اللّه تعالي عنقاً من النار، فتخرج من جھنم فتلتقط قتلة الحسین بن علي علیھماالسالم كما يلتقط 
  . الطیر الحب، ثم يعود العنق بھم الى النار، فیعّذبون فیھا بانواع العذاب

  سین علیه السالم دعاى آن حضرت در محشر بر قاتالن امام ح) 53(

در روز قیامت خداوند تمامى آدمیان، از آغاز تاكنون را، در يك جا : از امام صادق علیه السالم روايت شده
فاطمه علیھاالسالم آمده و لباس خون آلود امام حسین علیه  - :تا آنجا كه مى گويد -جمع مى كند

  : السالم را بدست گرفته و گويد

  . زندم است و تو مى دانى كه در مورد آن چه عملى انجام داده انداين پیراھن فر! پروردگارا

  : اى فاطمه من از تو خشنودم، و آن حضرت میگويد: آنگاه از جانب خداى بزرگ ندا مى آيد

  . از قاتالنش انتقام گیر! پروردگارا

بیرون مى و خداوند دستور مى دھد كه گروھى را از آتش خارج سازند، قاتالن آن حضرت را از جھنم 
آورند، ھمچنانكه پرندگان دانه بر مى دارند، آنگاه آنان را به آتش برمى گردانند و در آن به انواع عذابھا 

  . عذاب مى كنند



  دعاؤھا في المحشر على قتلة ولدھا 

تحشر ابنتي فاطمة علیھاالسالم يوم القیامة و معھا ثیاب مصبوغة : عن النبي صلى هللا علیه و آله
  : تتعلّق بقائمة من قوائم العرش، تقولبالدماء، 

  . يا َعْدُل، اُْحُكْم بَْیني َو بَْیَن قاتِِل َولَدى

  : و في رواية

  . يا َعْدُل، يا َجبَّاُر، اُْحُكْم بَْیني َو بَْیَن قاتِِل َولَدى

  : و في رواية

  . يا َحَكُم، اُْحُكْم بَْیني َو بَْیَن قاتِِل َولَدى

  . رب الكعبةفیحكم هللا ال بنتى و 

  دعاى آن حضرت در محشر بر علیه قاتالن فرزندش ) 54(

دخترم فاطمه در روز قیامت محشور مى شود در حالیكه : از پیامبر صلى هللا علیه وآله روايت شده
  : لباسى خون آلود در دست دارد، به كنار عرش الھى آمده و گويد

  . اى عادل، بین من و قاتل فرزندم حكم نما

  : يتى آمدهو در روا

  . اى عادل، اى نیرومند، بین من و قاتل فرزندم حكم نما

  : و در روايتى آمده

  . اى حاكم، بین من و قاتل فرزندم حكم كن

  . و سوگند به پروردگار كعبه، كه خداوند به سود فرزندم فاطمه علیھاالسالم حكم مى كند

  دعاؤھا فى القیامة لعرفان حقه 

جعلت فداك يابن رسول هللا، حدثنى بحديث فى فضل جّدتك فاطمة، : السالمقال جابر البى جعفر علیه 
  : إلى أن قال علیه السالم -إذا أنا حّدثت به الشیعة فرحوا بذلك

يا أھل الجمع إنّى قد جعلت الكرم لمحّمد و على و الحسن و الحسین و فاطمة، يا : فیقول هللا تعالى
  : إلى أن قال -ار، فاّن ھذه فاطمة تسیر إلى الجنّةأھل الجمع طأطؤوا الرؤوس و غّضوا االبص

  : يابنت حبیبى ما التفاتك و قد أمرت بك إلى جنتى، فتقول: فاذا صارت عند باب الجنّة تلتفت، فیقول هللا

  . يا َرّبِ اَْحبَْبُت اَْن ُيْعَرَف َقْدرى فى ھَذا اْلیَْومِ 

ى قلبه حّب لك أو الحد من ذرّيتك، خذى بیده يا بنت حبیبى، إرجعى فانظرى من كان ف: فیقول اللّه
  . فادخلیه الجنّة

  دعاى آن حضرت در روز قیامت براى شناخته شدن حّقش ) 55(

فدايت شوم اى پسر پیامبر، حديثى از فضیلتھاى : روايت شده كه جابر به امام باقر علیه السالم گفت
تا آنجا كه امام  -به شیعیان بگويم خرسند شوند جّدت فاطمه علیھاالسالم را برايم بازگو كن، كه اگر آنرا

اى اھل محشر من بزرگوارى را براى محمد و على و حسن و حسین و : خداوند مى فرمايد: فرمود



قرار دادم، اى اھل محشر سرھايتان را فرودآورده و چشمانتان را پائین اندازيد، اين فاطمه است : فاطمه
  : رمودتا آنجا كه ف -كه بسوى بھشت مى رود

اى دختر دوستم چرا : آنگاه كه ايشان به كنار در بھشت مى رسند توقّف مى كنند، خداوند مى فرمايد
  : توقف كردى در حالیكه دستور دادم كه به بھشت روى، فرمود

  . دوست دارم ارزشم در اين روز شناخته شود: پروردگارا

كس محبت تو يا يكى از فرزندانت بود، دست اى دختر دوستم، بازگرد، در قلب ھر : و خداوند مى فرمايد
  . او را بگیر و داخل بھشت گردان

  دعاؤھا فى القیامة لشفاعة امة ابیھا 

اذا دفنتنى ادفن معى ھذا : روى اّن فى جملة ما اوصته الزّھرا علیھاالسالم الى على علیه السالم
: ، ثم جاء بھذا الكتاب مكتوب فیهفرجع جبرئیل -:الى ان قالت علیھاالسالم -الكاغذ الّذى فى الحقه

  : شفاعة امة محّمد صداق فاطمة علیھاالسالم، فاذا كان يوم القیامة اقول

ٍد َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو الِهِ  ِة ُمَحمَّ   . اِلھى ھِذِه َقبالَُة َشفاَعِة ُامَّ

  دعاى آن حضرت در روز قیامت براى شفاعت امت پدرش ) 56(

ھنگامى كه مرا دفن كردى : نچه آن حضرت به ھمسرش وصیت كرد آن بود كهروايت شده كه در بین آ
پس جبرئیل  -:تا آنجا كه آن حضرت فرمود -كاغذى كه در آن ظرف قرار دارد را ھمراه من دفن كن

شفاعت امت پیامبر مھر حضرت فاطمه علیھاالسالم است، پس در روز : بازگشت، و اين نوشته را آورد
  : قیامت مى گويم

  . اين قباله شفاعت امت پیامبر مى باشد! اونداخد

 

- ١٩ - 

 

 دعاؤھا عند دخوله الى الجنّة 

  : روى انّھا علیھاالسالم لما دخلت الجنّة و نظرت الى ما اعّد الّله لھا من الكرامة، قرأت

اِنَّ َربَّنا لََغُفوٌر َشُكوٌر، اَلَّذى اََحلَّنا داَراْلُمقاَمِة بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم، اْلَحْمُدلِلَِّه الَّذى اَْذَھَب َعنَّا اْلَحَزَن 
نا فیھا لُُغوبٌ  نا فیھا نََصٌب َو ال يََمسُّ   . ِمْن َفْضلِِه، اليََمسُّ

  : يا فاطمة سلینى اعطك و تمنى علّى ارضك، فقالت: فیوحى الّله عز و جل الیه

َب ُمِحبّي َو ُمِحبَّ ِعْتَرتي بِالنَّارِ اِلھي اَْنَت اْلُمنى َو َفْوَق اْلُمنى، اَْسأَلُ    . َك اَْن ال تَُعّذِ

يا فاطمة و عزتى و جاللى و ارتفاع مكانى، لقد آلیت على نفسى من قبل : فیوحى الّله عز و جل الیھا
  . أن اخلق السماوات و االرض بالفى عام، أن ال اعّذب محبّیك و محبّى عترتك

  دن به بھشت دعاى آن حضرت ھنگام داخل ش) 57(

ھنگامى كه آن حضرت داخل بھشت شده و به آنچه خداوند براى او آماده ساخته مى : روايت شده
  : نگرد، اين آيه را مى خواند



بنام خداوند بخشنده مھربان، سپاس خداوندى را سزاست كه حزن و اندوه را از ما زدود، بدرستیكه 
را از فضل خود در بھشت ساكن گردانید، كه در آن پروردگار ما آمرزنده و شكرگذار است، كسى كه ما 

  . رنج و تعبى بما نمى رسد

اى فاطمه از من بخواه تا به تو بدھم، و آرزويت را بگو تا تو را : در اين ھنگام خداوند به او وحى مى كند
  : خشنود سازم، و آن حضرت گويد

خواھم كه دوستدارانم و دوستداران  تو آروزى من و باالتر از آرزوى من ھستى، از تو مى! پروردگارا
  . فرزندانم را در آتش عذاب نكنى

اى فاطمه سوگند به عزت و جاللم و بلند مرتبه بودن : در اين ھنگام خداوند به او وحى مى كند
جايگاھم، دو ھزار سال قبل از آنكه آسمانھا و زمین را خلق كنم، بر خود سوگند ياد كرده ام كه 

  . اندانت را به آتش جھنّم عذاب نكنمدوستانت و دوستان خ

  ادعیه ى آن حضرت در امور متفرقه 

  دعاؤھا لطلب نزول مائدة من السماء 

روى عن ابن عباس في حديث طويل ان النبي صلى هللا علیه وآله دخل على فاطمة علیھاالسالم فنظر 
: ن صفار وجھك و تغیّر حدقتیك؟ فقالتيا بنیّة، ما الذى اراه م: الى صفار وجھھا و تغیّر حد قتیھا، فقال لھا

ثم و ثبت حتّى دخلت الى مخدع لھا فصّفت قدمیھا فصلّت : يا ابه اّن لنا ثالثاً ما طعمنا طعاماً الى ان قال
  : ركعتین، ثم رفعت باطن كّفیھا الى السماء و قالت

ٌد نَبِیَُّك، َوھذا َعلِيٌّ اْبُن َعّمِ نَبِ    . یَِّك، َو ھذاِن اْلَحَسُن َواْلُحَسْیُن ِسْبطا نَبِیّكَ اِلھي َو َسیِّدى ھذا ُمَحمَّ

ماِء َكما اَْنَزْلَتھا َعلي بَنیِاْسرائیَل، اََكلُوا ِمْنھا َو َكَفُروا بِھا، اَللَّ  ُھمَّ اَْنزِْلھا َعلَْینا اِلھي اَْنزِْل َعلَْینا مائَِدًة ِمَن السَّ
  . َفاِنَّا بِھا ُمْؤِمُنونَ 

  : و في رواية

َضرَّ بِِه اْلُجوُع، َفاَْنزِِل ُھمَّ اِنَّ فاِطَمَة بِْنَت نَبِیَِّك َقْد اََضرَّبَِھا اْلُجوُع، َو ھذا َعلِيُّ ْبُن اَبیطالِبٍ اْبُن َعّمِ نَبِیَِّك َقْد اَ اَللَّ 
ماِء َكما اَْنَزْلَتھا َعلي بَني اِْسرائیَل َفَكَفرُوا وَ    . اِنَّا ُمْؤِمُنونَ  اللَُّھمَّ َعلَْینا مائَِدًة ِمَن السَّ

  . الخبر -واللّه ما استتّمت الدعوة، فاذا ھي بصحفة من ورائھا: قال ابن عباس

  دعاى آن حضرت براى طلب نزول سفره آسمانى ) 58(

روايت شده كه روزى پیامبر بر آن حضرت وارد شد و ديد چھره ايشان زرد شده است،پیامبر اكرم از علّت 
روز است كه غذا نخورده ايم، حضرت فاطمه علیھاالسالم آنگاه به اتاقى  سه: آن جويا شد، فرمودند

  : رفته و دو ركعت نماز گذارد و دستھا را بلند كرده و فرمود

اين محمد پیامبر تو، اين على پسر عموى پیامبرت، اين دو حسن و ! اى پروردگار من و اى موالى من
  . حسین دو نوه پیامبرت مى باشند

چنانكه براى بنى اسرائیل از آسمان غذا نازل فرمودى، براى ما نیز غذا نازل فرما، اگر بنى ھم! پروردگارا
  . اسرائیل غذا را خورده و بدان كافر شدند، خداوندا غذا را براى ما نازل فرما، چرا كه ما بدان ايمان داريم

  : و در روايتى آمده

، و به على بن ابى طالب پسر عموى پیامبرت به فاطمه دختر پیامبرت گرسنگى فشار آورده! پروردگارا
گرسنگى فشار آورده، پس براى ما غذائى از آسمان بفرست، ھمچنانكه بر بنى اسرائیل فرستادى، 

  آنان به تو كافر شدند، و مابه تو ايمان داريم 



ابن عباس گويد، بخداى سوگند كه دعاى ايشان تمام نشده بود كه سفره اى در پشت آن حضرت قرار 
  تا آخر حديث  -گرفت

  دعاؤھا فى التعويذ من سخط هللا و رسوله 

  . اَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن َسَخِط اللَِّه َو َسَخِط َرُسولِهِ 

  دعاى آن حضرت در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش ) 59(

  پناه مى برم به خدا از غضب او و غضب پیامبرش 

  دعاؤھا فى التعويذ 

  . ّبِ ِمَن اْلَحْورِ بَْعَد اْلَكْورِ اَُعوُذ بَِك يا رَ 

  دعاى آن حضرت در كمى ياور ) 60(

  . پروردگارا بتو پناه مى برم از كمى ياران پس از پیروزى و فراوانى آنھا

  دعاؤھا لغفران الذنوب 

ن م: علّمنى رسول هللا صلى هللا علیه و آله صالة لیلة االربعاء، فقال: روى عنھا علیھاالسالم انھا قالت
 -:الى قوله -قل اللھم مالك الملك توتى الملك من تشاء«صلّى ست ركعات، يقرء فى كل ركعة الحمد و 

  » بغیر حساب

  : ، فاذا فرغ من صالته قال.] 26: آل عمران[

  . جزى هللا محمدا ما ھو اھله

  . غفر هللا له كل ذنب الى سبعین سنه و عطاه من الثواب ما ال يحصى

  براى بخشیده شدن گناھان دعاى آن حضرت ) 61(

ھر كه : تعلیم داد و فرمود-پیامبر نماز شب چھارشنبه را به من : از آن حضرت روايت شده كه فرمود
بگو خداوند صاحب اختیار جھان است، به ھر كه بخواھد «شش ركعت نماز بگذارد ، در ھر ركعت حمد، و 

  : عد از نماز بگويدرا بخواند، و ب» بدون حساب -:تا آنجا كه فرمود -مى دھد

  . خداوند پیامبر را آنگونه كه شايسته اوست پاداش دھد

  . خداوند گناھانش را تا ھفتاد سال مى آمرزد، و ثواب بسیارى را به او مى دھد

  دعاؤھا في شكواھا لطلب الرحمة من اللّه تعالي 

له مكثت بعد رسول اللّه ستین ان فاطمة بنت رسول اللّه صلى هللا علیه و آ: عن الباقر علیه السالم قال
  : يوماً، ثم مرضت فاشتّدت علیھا، فكان من دعائھا في شكواھا

اَْلِحْقني بِاَبي  يا َحىُّ يا َقیُّوُم، بَِرْحَمِتَك اَْسَتغیُث َفاَِغْثني، اَللَُّھمَّ َزْحزِْحني َعِن النَّارِ، َو اَْدِخْلنيِ اْلَجنََّة، وَ 
  . لَْیه َو الِهِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه عَ 

  دعاى آن حضرت در ھنگام بیمارى براى كسب رحمت الھى ) 62(

فاطمه علیه السالم دختر پیامبر، بعد از پدرش شصت : از امام باقر علیه السالم روايت شده كه فرمود
روز زندگى كرد، آنگاه ايشان بیمار شد و بیمارى آن حضرت شدت يافت، از جمله دعاھاى ايشان در 

اى زنده، اى پايدار، به رحمتت پناه آورده ام، مرا پناه ده، خداوندا : بیماريش اين دعا بود كه فرمودھنگام 



ملحق  -كه درود تو بر او و خاندانش باد -مرا از آتش دور دار و به بھشت وارد ساز، و مرا به پدرم محمد
  . ساز، و در خانه امنت بھشت مرا ساكن گردان

  لطلب رحمة هللا تعالى دعاؤھا فى لیلة و فاتھا 

: فلّما كانت اللیلة التى اراد الّله ان يكرمھا و يقبضھا الیه اقبلت تقول: روى عن على علیه السالم انه قال
و : فسمعناھا تقول -:الى ان قال - يابن عم قد اتانى جبرئیل مسلّماً : و علیكم السالم، و ھى تقول لى

  : ال تعذبنى، ثم سمعناھا تقولعلیك السالم يا قابض االرواح، عّجل بى و 

  . اِلَْیَك َربّي، ال اِلَى النَّارِ 

  . ثم غمضت عینیھا و مّدت يديھا و رجلیھا، كأنّھا لم تكن حیة قط

  دعاى آنحضرت در شب وفاتش براى طلب رحمت الھى ) 63(

یوست و در شبى كه حضرت فاطمه علیھاالسالم به لقاءهللا پ: از حضرت على علیه السالم روايت شده
پسر عمويم جبرئیل سالم گويان : و سالم بر شما، و بمن گفت: خداوند او را بسوى خود فراخواند، گفت

و بر تو سالم باد اى گیرنده روحھا، جان مرا سريعتر : شنیديم كه گفت - :تا آنجا كه فرمود - نزد من آمد
  : بگیر و مرا آزار مده، آنگاه شنیديم كه گفت

  . آيم، نه بسوى آتش و عذابت پروردگارم بسوى تو مى

  . آنگاه چشمھايش را بر ھم نھاد و دستھا و پاھايش را دراز كرد، گويا ھرگز زنده نبوده است

  

- ٢٠ - 

 

 دعاؤھا في شكواھا، لغفران ذنوب شیعتھم 

رأيتھا علیھاالسالم فى مرضھا جالسة الى القبلة، رافعة يديھا الى السماء، : عن اسماء بنت عمیس
  : قائلة

َعِة اِلھي َو َسیِّدي اَْساَُلَك بِالَّديَن اْصطََفْیَتُھْم، َو بُِبكاِء َولَدي في ُمفاَرَقتى، اَْن تَْغِفَر لُِعصاِة شیَعتي َو شی
  . ُذرِّيَّتي

  دعاى آن حضرت در ھنگام بیمارى براى بخشش گناھان شیعیانشان ) 64(

بیمار بود ديدم كه رو به قبله نشسته و  در زمانى كه آن حضرت: از اسماء بنت عمیس روايت شده
  : دستھا را بسوى آسمان بلند كرده و مى گفت

تو را سوگند میدھم به آنانكه ايشانرا برگزيدى، و تو را سوگند میدھم به گريستن ! پروردگارا و معبودا
  . فرزندانم در فراق من، كه گناھكاران شیعیانم و شیعیان فرزندانم را بیامرزى

  لب الموت لما وقع علیھا من الظلم دعاؤھا لط

ْنیا، َفاَْلِحْقني بِاَبي   . يا َرّبِ اِنّي َقْد َسئِْمُت اْلَحیاَة، َو تَبَرَّْمُت بِاَْھِل الدٌّ

  دعاى آن حضرت در طلب مرگ، بعد از آنكه بر ايشان ظلم واقع شد ) 65(

  . س مرا به پدرم ملحق نمااز زندگى دنیا خسته شده و از اھل آن بیزار گشته ام، پ! پروردگارا



  دعاؤھا لتعجیل وفاتھا 

  . يا اِلھي َعّجِْل َوفاتي َسريعاً، َفلََقْد تََنغََّصتِ اْلَحیاةُ 

  دعاى آن حضرت براى تعجیل در وفاتش ) 66(

  . لحظه مرگم را زودتر برسان كه زندگى برايم تنگ گرديده است! بارالھا

  دعاؤھا عند وفاتھا 

، َو بِاْلَحَسِن اَللَُّھمَّ اِنّي اَ  ، َو بِبَْعلي َعلِّيِ اْلُمْرتَضي َو ُحْزنِِه َعلَيَّ ٍد اْلُمْصطَفي َو َشْوقِِه اِلَيَّ ْساَُلَك بُِمَحمَّ
رِھِ  ، َو بِبَناتَِي اْلفاِطِمیَّاتِ َو تََحسُّ ھیِد َو َكآبَتِِه َعلَيَّ ، َو بِاْلُحَسْیِن الشَّ ، اَنََّك نَّ َعلَ اْلُمْجَتبي َو ُبكائِِه َعلَيَّ يَّ

ٍد َو تُْدِخلُُھْم اْلَجنََّة، اِنََّك اَْكَرُم اْلَمْسُؤولِیَن، َو اَْرحَ  ِة ُمَحمَّ   . ُم الرَّاِحمینَ تَْرَحُم َو تَْغِفُر لِْلُعصاِة ِمْن اُمَّ

  دعاى آن حضرت در ھنگام وفات ) 67(

لى مرتضى و حزن او بر از تو مى خواھم بحق محمد مصطفى و شوق او بمن، و به شوھرم ع! خداوندا
من، و به حسن مجتبى و گريه او بر من، و به حسین شھید و اندوھش بر من، و به فرزندانم و حسرت 
خوردنشان بر من، كه گناھكاران امت پیامبر را بخشیده و برآنان رحم نموده، و داخل بھشت نمائى، تو 

  . بزرگوارترين سؤال شده و مھربانترين مھربانانى

  د وفاتھا لطلب دعاؤھا عن

روى عن عبداللّه بن الحسن، عن ابیه، عن جده علیه السالم اّن فاطمة بنت رسول اللّه صلى هللا علیه 
  : وآله لّما احتضرت نظرت نظراً حادّاً، ثم قالت

الُم َعلى َرُسوِل اللَِّه، اَللَُّھمَّ َمَع َرُسولَِك، اَللَُّھمَّ ف الُم َعلى َجْبَرئیَل، اَلسَّ ي رِْضوانَِك َو ِجوارَِك َو دارَِك اَلسَّ
المِ    . دارِالسَّ

ھذه مواكب اھل السماوات، و ھذا جبرئیل و ھذا : ما ترى؟ قالت: اترون ما راى، فقیل لھا: ثم قالت
  . يا بنیّة اقدمى، فما امامك خیر لك: رسول هللا و يقول

  دعاى آن حضرت ھنگام وفات، براى كسب رحمت الھى ) 68(

سالم بر جبرئیل، سالم بر : آن حضرت ھنگام احتضار به جانبى توجه كرده و فرمودند روايت شده كه
رسول خدا، پروردگارا مرا ھمراه پیامبرت قرار ده، پروردگارا در رضوان تو و ھمسايگى تو و در خانه امنت 

  . بھشت مرا ساكن گردان

اينھا : چه مى بینى؟ فرمود:ن گفته شدآيا آنچه من مى بینم را شما نیز مى بینید، به ايشا: آنگاه فرمود
دخترم بیا، : دسته ھايى از اھل آسمان مى باشند، و اين جبرئیل، و اين پیامبر است كه مى فرمايد

  آنچه در پیش روى توست براى تو بھتر است 

  خطبه ھاى آن حضرت بعد از غصب فدك 

  خطبتھا بعد غصب الفدك 

ع فاطمة علیھاالسالم فدكاً و بلغھا ذلك،الثت خمارھا علي روى انّه لّما أجمع أبوبكر و عمر علي من
رأسھا، و اشتملت بجلبابھا، و أقبلت في لّمة من حفدتھا و نساء قومھا، تطأ ذيولھا، ما تخرم مشیتھا 
مشیة رسول اللَّه صلى هللا علیه و آله،حتّى دخلت علي أبي بكر، و ھو في حشد من المھاجرين و 

ت دونھا مالءة فجلست، ثم أنّت أنّة أجھش القوم لھا بالبكاء، فارتّج المجلس، ثم االنصار و غیر ھم، فنیط
  . أمھلت ھنیئة

حتّى اذا سكن نشیج القوم و ھدأت فورتھم، افتتحت الكالم بحمداللَّه و الثناء علیه و الصالة علي 
   :رسوله، فعاد القوم في بكائھم، فلّما أمسكوا عادت في كالمھا فقالت علیھاالسالم



َم، ِمْن ُعُموِم نَِعٍم اِْبتَ  ْكُر َعلي ما اَْلَھَم، َو الثَّناُء بِما َقدَّ َداَھا، َو ُسُبوغِ االٍء اَْلَحْمُدلِلَِّه َعلي ما اَْنَعَم، َو لَُه الشُّ
ْحصاِء َعَدُدھا، َو نَأى َعِن اْلَجزاِء اََمُدھا، وَ  ْدراِك اَبَُدھا،  اَْسداھا، َو تَماِم ِمَنٍن اَْوالھا، َجمَّ َعِن اْالِ تَفاَوَت َعِن اْالِ

ْكرِ ِالتِّصالِھا، َو اْسَتْحَمَد اِلَى اْلَخالئِِق بِاِْجزالِھا، َو ثَني بِالنَّْدبِ اِ    . لى اَْمثالِھاَو نََدبَُھْم ِالْستِزاَدتِھا بِالشُّ

  خطبه آن حضرت بعد از غصب فدك ) 1(

ند فدك را از حضرت فاطمه علیھاالسالم بگیرند و اين ھنگامى كه ابوبكر و عمر تصمیم گرفت: روايت شده
خبر به ايشان رسید، لباس بتن كرده و چادر بر سر نھاد، و با گروھى از زنان فامیل و خدمتكاران خود 

بسوى مسجد روانه شد، در حالیكه چادرش به زمین كشیده مى شد، و راه رفتن او ھمانند راه رفتن 
ه در میان عده اى از مھاجرين و انصار و غیر آنان نشسته بود وارد شد، در اين پیامبر خدا بود، بر ابوبكر ك

ھنگام بین او و ديگران پرده اى آويختند، آنگاه ناله اى جانسوز از دل برآورد كه ھمه مردم بگريه افتادند و 
  . مجلس و مسجد بسختى به جنبش درآمد

آنان ساكت شد و جوش و خروش ايشان سپس لحظه اى سكوت كرد تا ھمھمه مردم خاموش و گريه 
آرام يافت، آنگاه كالمش را با حمد و ثناى الھى آغاز فرمود و درود بر رسول خدا فرستاد، در اينجا دوباره 

  : صداى گريه مردم برخاست، وقتى سكوت برقرار شد، كالم خويش را دنبال كرد و فرمود

را در آنچه الھام فرمود، و ثنا و شكر براو برآنچه حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شكر او 
پیش فرستاد، از نعمتھاى فراوانى كه خلق فرمود و عطاياى گسترده اى كه اعطا كرد، و منّتھاى بى 

شمارى كه ارزانى داشت، كه شمارش از شمردن آنھا عاجز، و نھايت آن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا 
ردمان را فراخواند، تا با شكرگذارى آنھا نعمتھا را زياده گرداند، و با ابد از ادراك دورتر است، و م

گستردگى آنھا مردم را به سپاسگزارى خود متوّجه ساخت، و با دعوت نمودن به اين نعمتھا آنھا را دو 
  . چندان كرد

َن اْلُقلُوَب َمْوُصولَھا، َو اَناَر َو اَْشَھُد اَْن ال اِلَه اِالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشريَك لَُه، َكِلَمٌة َجَعَل اْالِ  ْخالَص تَْأويلَھا، َو َضمَّ
  . ْیِفیَُّتهُ فِي التََّفكُّرِ َمْعُقولَھا، اْلُمْمَتنُِع َعِن اْالَْبصارِ ُرْؤيَُتُه، َو ِمَن اْالَْلُسِن ِصَفُتُه، َو ِمَن اْالَْوھاِم كَ 

ھا، َو اَْنَشاَھا بِالَاْحتِذاِء اَْمثِلٍَة اِْمَتَثلَھا، َكوَّنَھا بُِقْدَرتِِه َو َذَرأَھا بَِمِشیَّتِِه، اِْبَتَدَع اْالَْشیاَء ال ِمْن َشْى ٍء كاَن َقْبلَ 
طاَعتِِه، َو  ِمْن َغْیرِ حاَجٍة ِمْنُه اِلى تَْكوينِھا، َو ال فائَِدٍة لَُه في تَْصويرِھا، اِالَّ تَْثبیتاً لِِحْكَمتِِه َو تَْنبیھاً َعلي

 َعلي َمْعِصیَتِِه، لُِقْدَرتِِه َو تََعبُّداً لِبَرِيَّتِِه، َو اِْعزازاً لَِدْعَوتِِه، ثُمَّ َجَعَل الثَّواَب َعلي طاَعتِِه، َو َوَضَع اْلِعقابَ  اِْظھاراً 
  . ِذياَدًة لِِعباِدِه ِمْن نِْقَمتِِه َو ِحیاَشًة لَُھْم اِلى َجنَّتِهِ 

اُه َقْبَل اَْن اِْجَتباُه، َو اْصطَفاُه َقْبَل اَْن َو اَْشَھُد اَنَّ اَبي ُمَحمَّداً َعبْ  ُدُه َو َرُسولُُه، اِْختاَرُه َقْبَل اَْن اَْرَسلَُه، َو َسمَّ
اللَِّه تَعالي ، ِعْلماً ِمَن اِْبَتَعَثُه، اِذ اْلَخالئُِق بِاْلَغْیبِ َمْكُنونٌَة، َو بَِسْترِ اْالَھاويِل َمُصونٌَة، َو بِنِھايَِة اْلَعَدِم َمْقُرونَةٌ 

ُھوِر، َو َمْعرَِفًة بَِمواقِعِ اْالُُمورِ    . بِمائِِل اْالُُمورِ، َو اِحاطًَة بَِحواِدثِ الدُّ

و گواھى مى دھم كه معبودى جز خداوند نیست و شريكى ندارد، كه اين امر بزرگى است كه اخالص 
نديشه شناخت آنرا آسان نمود، را تأويل آن و قلوب را متضّمن وصل آن ساخت، و در پیشگاه تفكر و ا

خداوندى كه چشم ھا از ديدنش بازمانده، و زبانھا از وصفش ناتوان، و اوھام و خیاالت از درك او عاجز 
  . مى باشند

موجودات را خلق فرمود بدون آنكه از ماده اى موجود شوند، و آنھا را پديد آورد بدون آنكه از قالبى تبعیّت 
ويش ايجاد و به مشیّتش پديد آورد، بى آنكه در ساختن آنھا نیازى داشته و در كنند، آنھا را به قدرت خ

تصويرگرى آنھا فائده اى برايش وجود داشته باشد، جز تثبیت حكمتش و آگاھى بر طاعتش، واظھار 
قدرت خود،و شناسائى راه عبوديت و گرامى داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتش 

  . تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنان را بسوى بھشتش رھنمون گردد عقاب مقرر داشت،

و گواھى مى دھم كه پدرم محّمد بنده و فرستاده اوست، كه قبل از فرستاده شدن او را انتخاب، و قبل 
 از برگزيدن نام پیامبرى بر او نھاد، و قبل از مبعوث شدن او را برانگیخت، آن ھنگام كه مخلوقات در حجاب

غیبت بوده، و در نھايت تاريكى ھا بسر برده، و در سر حد عدم و نیستى قرار داشتند، او را برانگیخت 
  . بخاطر علمش به عواقب كارھا، و احاطه اش به حوادث زمان، و شناسائى كاملش به وقوع مقّدرات

  

- ٢٣ - 



 

طُوفاً َكريماً، َرُؤوفاً َرحیماً، َو َعلَى اْلكافِريَن َعذاباً اَلیماً َو ِعقاباً لََقْد كاَن اَُبوِك بِاْلُمؤِمنیَن عَ ! يا بِْنَت َرُسوِل اللَّهِ 
 ساَعَدُه في َعظیماً، اِْن َعَزْوناُه َوَجْدناُه اَباِك ُدوَن النِّساِء، َو اَخا اِْلِفِك ُدوَن اْالَِخالَِّء، اثََرُه َعلى ُكّلِ َحمیٍم وَ 

 . اِالَّ َسعیٌد، َو ال ُيْبِغُضُكْم اِالَّ َشِقيٌّ بَعیدٌ  ُكّلِ اَْمرٍ َجسیِم، ال ُيِحبُُّكمْ 

ِة َمسالُِكنا، َو اَْنتِ يا ِخیََرَة َفاَْنُتْم ِعْتَرُة َرُسوِل اللَِّه الطَّیُِّبوَن، اْلِخیََرُة اْلُمْنَتَجُبوَن، َعلَى اْلَخْیرِ اَِدلَُّتنا َو اِلَى اْلَجنَّ 
ِك، َو ال َمْصُدوَدٍة النِّساِء َو اْبَنَة َخْیرِ اْالَنْ  ِبیاِء، صاِدَقٌة في َقْولِِك، سابَِقٌة في ُوُفورِ َعْقلِِك، َغْیَر َمْرُدوَدٍة َعْن َحّقِ

  . َعْن ِصْدقِكِ 

ْشِھُد اللََّه َو َكفى بِِه اُ  َو اللَِّه ما َعَدْوُت َرْأَى َرُسوِل اللَِّه، َو ال َعِمْلُت اِالَّ بِاِْذنِِه، َو الرَّائُِد ال يَْكِذُب اَْھلَُه، َو اِنّي
، َو ال داراً َو ال ِعقاراً، َو «: َشھیداً، اَنّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه يَُقولُ  ّةً نَْحُن َمعاِشَر اْالَْنِبیاِء ال نَُورُِّث َذَھباً َو ال فِضَّ

َن لَنا ِمْن طُْعَمٍة َفلَِولِّيِ اْالَْمرِ بَْعَدنا اَْن يَْحُكَم فیِه اِنَّما نَُورُِّث اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو اْلِعْلَم َو النُُّبوََّة، َو ما كا
  . »بُِحْكِمهِ 

پدر تو بر مؤمنین مھربان و بزرگوار و رئوف و رحیم، و بر كافران عذاب دردناك و عقاب ! اى دختر رسول خدا
ان برادر شوھر توست، كه بزرگ بود، اگر به نسب او بنگريم وى در میان زنانمان پدر تو، و در میان دوست

وى را بر ھر دوستى برترى داد، و او نیز در ھر كار بزرگى پیامبر را يارى نمود، جز سعادتمندان شما را 
  . دوست نمى دارند، و تنھا بدكاران شما را دشمن مى شمرند

رھنمون  پس شما خاندان پیامبر، پاكان برگزيدگان جھان بوده، و ما را به خیر راھنما، و بسوى بھشت
بوديد، و تو اى برترين زنان و دختر برترين پیامبران، در گفتارت صادق، در عقل فراوان پیشقدم بوده، و 

  . ھرگز از حقت بازداشته نخواھى شد و از گفتار صادقت مانعى ايجاد نخواھد گرديد

م، و پیشرو قوم به آنان و بخدا سوگند از رأى پیامبر قدمى فراتر نگذارده، و جز با اجازه او اقدام نكرده ا
ما گروه «: دروغ نمى گويد، و خدا را گواه مى گیرم كه بھترين گواه است، از پیامبر شنیدم كه فرمود

پیامبران دينار و درھم و خانه و مزرعه به ارث نمى گذاريم، و تنھا كتاب و حكمت و علم و نبوت را به ارث 
ر ولّى امر بعد از ماست، كه ھر حكمى كه بخواھد در آن مى نھیم، و آنچه از ما باقى مى ماند در اختیا

  » .بنمايد

اَر، َو ُيجالِ  ُدوَن اْلَمَرَدَة َو َقْد َجَعْلنا ما حاَوْلتِِه فِي اْلكِراعِ َو الّسِالحِ، ُيقاتُِل بَِھا اْلُمْسِلُموَن َو ُيجاِھُدوَن اْلُكفَّ
اَر، َو ذلَِك بِاِْجماعِ اْلُمْسلِمیَن، لَمْ  اَْنَفرِْد بِِه َوْحدى،َو لَْم اَْسَتبِْد بِما كاَن الرَّْأُى ِعْندى، َو ھِذِه حالي َو  اْلُفجَّ

ِة اَبیِك  ِخُر ُدونَِك، َو اَنَِّك، َو اَْنتِ َسیَِّدُة ُامَّ َجَرُة الطَّیِّبَُة مالي، ِھَي لَِك َو بَْیَن يََدْيِك، ال تَْزوى َعْنِك َو ال نَدَّ َو الشَّ
ْن ْدَفُع مالَِك ِمْن َفْضِلِك، َو ال ُيوَضُع في َفْرِعِك َو اَْصِلِك، ُحْكُمِك نافٌِذ فیما َملََّكْت يَداَى، َفَھْل تََريِنَّ اَ لِبَنیِك، ال يُ 

  : فقالت). َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو الِِه َو َسلَّمَ (اُخالَِف في ذاَك اَباِك 

َعْن كِتابِ اللَِّه صاِدفاً، َو ال ِالَْحكاِمِه ُمخالِفاً، بَْل كاَن يَْتبَُع اَثََرُه، َو يَْقُفو ُسْبحاَن اللَِّه، ما كاَن اَبي َرُسوُل اللَِّه 
 اْلَغوائِِل في َحیاتِِه، ُسَوَرُه، اََفَتْجَمُعوَن اِلَى اْلَغْدرِ اِْعتِالالً َعلَْیِه بِالزُّوِر، َو ھذا بَْعَد َوفاتِِه َشبیٌه بِما ُبِغَي لَُه ِمنَ 

َو َورَِث ُسلَْیماُن «: ، َو يَُقولُ »يَرُِثني َو يَرُِث ِمْن اِل يَْعُقوبَ «: تاُب اللَِّه ُحْكماً َعْدالً َو ناِطقاً َفْصالً، يَُقولُ ھذا كِ 
  . »داُودَ 

و ما آنچه را كه مى خواھى در راه خريد اسب و اسلحه قرار داديم، تا مسلمانان با آن كارزار كرده و با 
و با سركشان بدكار جدال كنند، و اين تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنھا  كّفار جھاد نموده

دست به اين كار نزدم، و در رأى و نظرم مستبّدانه عمل ننمودم، و اين حال من و اين اموال من است كه 
بانوان  براى تو و در اختیار توست، و از تو دريغ نمى شود و براى فرد ديگرى ذخیره نشده، توئى سرور

اّمت پدرت، و درخت بارور و پاك براى فرزندانت، فضائلت انكار نشده، و از شاخه و ساقه ات فرونھاده 
نمى گردد، ُحكمت در آنچه من مالك آن ھستم نافذ است، آيا مى پسندى كه در اين زمینه مخالف 

  . سخن پدرت عمل كنم

  : حضرت فاطمه علیھاالسالم فرمود

د، پدرم پیامبر، از كتاب خدا روى گردان و با احكامش مخالف نبود، بلكه پیرو آن بود پاك و منزه است خداون
و به آيات آن عمل مى نمود، آيا مى خواھید عالوه بر نیرنگ و مكر به زور او را متھم نمائید، و اين كار بعد 

است كه از رحلت او شبیه است به دامھائى كه در زمان حیاتش برايش گسترده شد، اين كتاب خد
: زكريا گفت -:حاكمى است عادل، و ناطقى است كه بین حق و باطل جدائى مى اندازد، و مى فرمايد



سلیمان از داود ارث «: ، و مى فرمايد»از من و خاندان يعقوب ارث ببرد« -خدايا فرزندى به من بده كه
  . »برد

ناثِ، ما َو بَیََّن َعزََّوَجلَّ فیما َوزََّع ِمَن اْالَْقساِط، َو َشرَ  َكراِن َو اْالِ َع ِمَن اْلَفرائِضِ َواْلمیراثِ، َو اَباَح ِمْن َحظِّ الذَّ
بَھاتِ فِي اْلغابِريَن، َكالَّ بَْل َسوَّلَْت لَُكْم اَْنُفُسكُ  ْم اَْمراً، َفَصْبٌر اَزاَح بِِه ِعلََّة اْلُمْبِطلیَن َو اَزاَل التَّظَنّي َو الشُّ

  . عاُن َعلى ما تَِصُفونَ َجمیٌل َو اللَُّه اْلُمْستَ 

  : فقال أبوبكر

ِة، َصَدَق اللَُّه َو َرُسولُُه َو َصَدَقْت اِْبَنُتُه، َمْعِدُن اْلِحْكَمِة، َو َمْوِطُن اْلُھدى َو الرَّْحَمِة، َو ُرْكُن الّدي ِن، َو َعْیُن اْلُحجَّ
وَن بَْیني َو بَْیَنِك َقلَُّدوني ما تََقلَّْدُت، َو بِاتِّفاقٍ ِمْنُھْم اََخْذُت ما ال اَْبَعُد َصوابَِك َو ال اُْنكُِر ِخطابَِك، ھُؤالِء اْلُمْسِلمُ 

  . اََخْذُت، َغْیَر َمكابِرٍ َو ال ُمْسَتِبّدٍ َو ال ُمْسَتْأثِرٍ، َو ُھْم بِذلَِك ُشُھودٌ 

  : فالتفت فاطمة علیھاالسالم الى النساء، و قالت

اِلى قیِل اْلباِطِل، اْلُمْغِضیَِة َعلَى اْلِفْعِل اْلَقبیحِ اْلخاِسرِ، اََفال تََتَدبَُّروَن اْلُقْراَن  َمعاِشَر اْلُمْسلِمیَن اْلُمْسرَِعةِ 
صارُِكْم، َو اَْم َعلي ُقلُوبٍ اَْقفالُھا، َكالَّ بَْل راَن َعلى ُقلُوبُِكْم ما اََسْأُتْم ِمْن اَْعمالُِكْم، َفاََخَذ بَِسْمِعُكْم َو اَبْ 

  ا تَأَوَّْلُتْم، لَبِْئَس م

و خداوند در سھمیه ھائى كه مقرر كرد، و مقاديرى كه در ارث تعیین فرمود، و بھره ھائى كه براى مردان 
و زنان قرار داد، توضیحات كافى داده، كه بھانه ھاى اھل باطل، و گمانھا و شبھات را تا روز قیامت زائل 

ا راھى را پیش پايتان قرار داده، و جز صبر زيبا فرموده است، نه چنین است، بلكه ھواھاى نفسانى شم
  . چاره اى ندارم، و خداوند در آنچه مى كنید ياور ماست

  : ابوبكر گفت

خدا و پیامبرش راست گفته، و دختر او نیز، كه معدن حكمت و جايگاه ھدايت و رحمت، و ركن دين و 
نیفكنده و گفتارت را انكار  سرچشمه حجت و دلیل مى باشد و راست مى گويد، سخن حّقت را دور

نمى كنم، اين مسلمانان بین من و تو حاكم ھستند، و آنان اين حكومت را بمن سپردند، و به تصمیم 
آنھا اين منصب را پذيرفتم، نه متكبّر بوده و نه مستبّد به رأى ھستم، و نه چیزى را براى خود برداشته 

  . ام، و اينان ھمگى گواه و شاھدند

  : فاطمه علیھاالسالم رو به مردم كرده و فرمودآنگاه حضرت 

كه براى شنیدن حرفھاى بیھوده شتابان بوده، و كردار زشت را ناديده میگیريد، آيا در قرآن ! اى مسلمانان
نمى انديشید، يا بر دلھا مھر زده شده است، نه چنین است بلكه اعمال زشتتان بر دلھايتان تیرگى 

  را فراگرفته، و بسیار بد آيات قرآن را تأويل كرده، و بد راھى را به او آورده، و گوشھا و چشمانتان 

   

اِذا ُكِشَف لَُكُم َو ساَء ما بِِه اََشْرتُْم، َو َشرَّ ما ِمْنُه اِْعَتْضُتْم، لََتجَِدنَّ َو اللَِّه َمْحِملَُه ثَقیالً، َو ِغبَُّه َو بیالً، 
رَّاءُ    . ، َو بَدا لَُكْم ِمْن َربُِّكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْحَتِسُبوَن، َو َخِسَر ُھنالَِك اْلُمْبِطلُونَ اْلِغطاُء، َو باَن ما َورائَُه الضَّ

  : ، و قالت)صلى هللا علیه و آله(ثم عطفت على قبر النبّي 

 شاِھَدھا لَْم تَْكثِِر اْلُخطَبُ  لَْو ُكْنتَ  بَْعَدَك اَْنباٌء َوھَْنبَثَةٌ  قَْدكانَ 
 َو ال تَِغبُ  َو اْختَلَّ قَْوُمَك فَاْشھَْدھُمْ  اْالَْرِض وابِلَھا ناَك فَْقدَ  اِنَّا فَقَدْ 
لِھ َعلَي اْالَْدنَْیِن ُمْقتَِربُ  ِعْندَ  اَْھٍل لَھُ قُْربي َو َمْنِزلَةٌ  َو ُكلُّ   اْالِ

ا َمَضْیَت َو حالَْت ُدونَكَ  ُصُدوِرِھمُ  اَْبَدْت ِرجاٌل لَنا نَْجوى  التَُّربُ  لمَّ
ا فُقِْدتَ  ِرجاٌل َو اْستُِخفَّ بِنا َجھََّمْتناتَ  ْرِث ُمْغتََصبُ  لَمَّ  َو ُكلُّ اْالِ

ِة اْلُكتُبُ  بِِھ َعلَْیكَ  َو ُكْنَت بَْدراً َو نُوراً یُْستَضاءُ   تُْنِزُل ِمْن ِذى اْلِعزَّ



و عاقبتش پر از وزر  نشان داده، و با بدچیزى معاوضه نموديد، بخدا سوگند تحّمل اين بار برايتان سنگین،
و وبال است، آنگاه كه پرده ھا كنار رود و زيانھاى آن روشن گردد، و آنچه را كه حساب نمى كرديد و 

  . براى شما آشكار گردد، آنجاست كه اھل باطل زيانكار گردند

  : سپس آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر كرد و فرمود

  . بودى آنچنان بزرگ جلوه نمى كردبعد از تو خبرھا و مسائلى پیش آمد، كه اگر 

ما تو را از دست داديم مانند سرزمینى كه از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق شدند، بیا بنگر كه 
  . چگونه از راه منحرف گرديدند

  . ھر خاندانى كه نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر ازما

ھمینكه رفتى، و پرده خاك میان ما و تو حائل شد، اسرار سینه ھا را آشكار مردانى چند از امت تو 
  . كردند

  . بعد از تو مردانى ديگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و میراثمان دزديده شد

  . تو ماه شب چھارده و چراغ نوربخشى بودى، كه از جانب خداوند بر تو كتابھا نازل مى گرديد

 َو ُكلُّ اْلَخْیِر ُمْحتََجبُ  فَقَْد فُقِْدتَ  بِاْالیاِت یُْؤنُِسنا ریلُ َو كاَن ِجبْ 
ا صاِدفُنا فَلَْیَت قَْبلََك كاَن اْلَمْوتُ   َمَضْیَت َو حالَْت ُدونََك اْلُكتُبُ  لَمَّ

ا ثم انكفأت علیھاالسالم و امیرالمؤمنین علیه السالم يتوقّع رجوعھا الیه و يتطلّع طلوعھا علیه، فلمّ 
  : استقرّت بھا الدار، قالت المیرالمؤمنین علیھماالسالم

اِْشَتَمْلَت ِشْملََة اْلَجنیِن، َو َقَعْدَت ُحْجَرَة الظَّنیِن، نََقْضَت قاِدَمَة اْالَْجَدِل، َفخانََك ريُش ! يَاْبَن اَبي طالِبٍ 
  . اْالَْعَزلِ 

لََقْد اَْجَھَر في ِخصامي َو اَْلَفْیُتُه اَلَدَّ في َكالمي َحتَّى ! ْلَغَة اْبَنىَّ ھذا اِْبُن اَبي ُقحاَفَة يَْبَتزُّني نِْحلََة اَبي َو بُ 
ُت َحبََسْتني قیلَُة نَْصَرھا َو اْلُمھاِجَرُة َوْصلَھا، َو َغضَّتِ اْلَجماَعُة ُدوني طَْرَفھا، َفال دافَِع َو ال مانَِع، َخَرجْ 

  . كاِظَمًة، َو ُعْدُت راِغَمةً 

ئاَب َو اْفَتَرشت التُّراَب، ما َكَفْفَت قائِالً َو ال اَْغَنْیَت باطالً َو اَْضَرْعَت خَ  َك، اِْفَتَرْسَت الّذِ َك يَْوَم اََضْعَت َحدَّ ال دَّ
  . ِخیاَر لي، لَْیَتني ِمتُّ َقْبَل َھنیَئتي َو ُدوَن َذلَّتي، َعذيِرَى اللَُّه ِمْنَك عاِدياً َو ِمْنَك حاِمیاً 

  . لھى مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرھا پوشیده شدجبرئیل با آيات ا

  . اى كاش پیش از تو مرده بوديم، آنگاه كه رفتى و خاك ترا در زير خود پنھان كرد

آنگاه حضرت فاطمه علیھاالسالم به خانه بازگشت و حضرت على علیه السالم در انتظار او بسر برده و 
  : انه آرام گرفت به حضرت على علیه السالم فرمودمنتظر طلوع آفتاب جمالش بود، وقتى در خ

ھمانند جنین در شكم مادر پرده نشین شده، و در خانه اتھام به زمین نشسته اى، ! اى پسر ابوطالب
اين . شاه پرھاى شاھین را شكسته، و حال آنكه پرھاى كوچك ھم در پرواز به تو خیانت خواھد كرد

ايه زندگى دو پسرم را از من گرفته است، با كمال وضوح با من پسر ابى قحافه است كه ھديه پدرم و م
دشمنى كرد، و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و كینه توز ديدم، تا آنكه انصار حمايتشان را 

از من باز داشته، و مھاجران ياريشان را از من دريغ نمودند، و مردم از ياريم چشم پوشى كردند، نه 
و نه كسى كه مانع از كردار آنان گردد، در حالیكه خشمم را فرو برده بودم از خانه خارج مدافعى دارم 

  . شدم و بدون نتیجه بازگشتم

آنروز كه شمشیرت را بر زمین نھادى ھمان روز خويشتن را خانه نشین نمودى، تو شیرمردى بودى كه 
را از من دفع نكرده، و باطلى را از من گرگان را مى كشتى، و امروز بر روى زمین آرمیده اى، گوينده اى 

دور نمى گردانى، و من از خود اختیارى ندارم، اى كاش قبل از اين كار و قبل از اينكه اين چنین خوار 



شوم مرده بودم، از اينكه اينگونه سخن مى گويم خداوندا عذر مى خواھم، و يارى و كمك از جانب 
  . توست

َى في ُكّلِ غارِبٍ، ماَت اْلَعَمُد َو َوَھَن اْلَعُضُد، َشْكواَى اِلى اَبي َو َعْدواَى اِلى َوْيالَى في ُكّلِ شاِرقٍ، َوْيال
ًة َو َحْوالً، َو اََشدُّ بَْأساً َو تَْنكیالً    . َربّي، اَللَُّھمَّ اِنََّك اََشدُّ ِمْنُھْم ُقوَّ

  : فقال امیرالمؤمنین علیه السالم

ْفَوِة َو بَِقیََّة النُُّبوَِّة، َفما َونَْیُت َعْن ديني، َو ال ال َوْيَل لَِك، بَِل اْلَوْيُل لِ  شانِئِِك، نَْھنِْھني َعْن ُوْجِدِك، يا اِْبَنَة الصَّ
ا قُ اَْخطَْأُت َمْقُدورى، َفاِْن ُكْنتِ تُريديَن اْلُبْلَغَة َفرِْزُقِك َمْضُموٌن، َو َكفیلُِك َمْأُموٌن، َو ما اُِعدَّ لَِك اَفْ  ِطَع َضُل ِممَّ

  . َحْسبَِي اللَُّه، و أمسكت: فقالت. َعْنِك، َفاْحَتِسبِي اللَّهَ 

از اين پس واى بر من در ھر صبح و شام، پناھم از دنیا رفت، و بازويم سست شد، شكايتم بسوى پدرم 
   .بوده و از خدا يارى مى خواھم، پروردگارا نیرو و توانت از آنان بیشتر، و عذاب و عقابت دردناكتر است

شايسته تو نیست كه واى بر من بگوئى، بلكه سزاوار دشمن ستمگر : حضرت على علیه السالم فرمود
توست، اى دختر برگزيده خدا و اى باقیمانده نبوت، از اندوه و غضب دست بردار، من در دينم سست 

بدانكه روزى تو  نشده و از آنچه در حّد توانم است مضائقه نمى كنم، اگر تو براى گذران روزيت ناراحتى،
نزد خدا ضمانت شده و كفیل تو امین است، و آنچه برايت آماده شده از آنچه از تو گرفته شده بھتر 

  . است، پس براى خدا صبركن

  . خدا مرا كافى است، آنگاه ساكت شد: حضرت فاطمه علیھاالسالم فرمود

  خطبتھا في مرضھا لنساء المھاجرين و االنصار 

لّما مرضت فاطمة علیھاالسالم المرضة الّتي توفّیت فیھا، دخلت علیھا نساء : قال سويد بن غفلة
  كیف أصبحت من علّتك يا ابنة رسول اللَّه؟ : المھاجرين و االنصار يعدنھا، فقلن لھا

  : فحمدت اللَّه و صلّت على أبیھا، ثم قالت

  خطبه آن حضرت در بیماريش براى زنان مھاجرين و انصار ) 2(

ھنگامى كه حضرت فاطمه علیھاالسالم بیمار شد، به ھمان بیمارى كه در اثر آن : ه گويدسويد بن غفل
اى دختر پیامبر خدا با اين بیمارى : از دنیا رفت، زنان مھاجرين و انصار به عیادت ايشان آمده و گفتند

  حالت چطور است؟ 

  : آن حضرت حمد و سپاس الھى را گفته و برپدرش درود فرستاد و فرمود

، لََفْظُتُھْم بَْعَد اَْن َعَجْمُتُھْم، َو َسِئْمُتُھْم بَ اَ  ، قالِیًَة لِرِجالُِكنَّ ْعَد اَْن َسبَْرتُُھْم، ْصبَْحُت َواللَِّه عائَِفًة لُِدْنیا ُكنَّ
ِل اْالراِء َو َزلَِل اْالَْھواِء، َو بِْئَس ما َفُقْبحاً لُِفلُوِل اْلَحّدِ َو اللَّْعبِ بَْعَد اْلِجّدِ، َو َقْرعِ الصَّفاِة َو َصْدعِ اْلَقناِة، َو َخطَ 

َمْت لَُھْم اَْنُفُسُھْم اَْن َسِخطَ اللَُّه َعلَْیِھْم، َو فِي اْلَعذابِ ُھْم خالُِدوَن، ال َجَرَم لََقْد َقلََّدْتُھمْ  ِرْبَقُتھا َو  َقدَّ
لَْتُھْم اَْوَقُتھا، َو َشنََّنْت َعلَْیِھْم عاَرتُھا، َفجِْدعاً    . َو َعْقراً َو ُبْعداً لِْلَقْوِم الظَّالِمینَ  َحمَّ

بّیِن َو ْيَحُھْم اَنَّى َزْحزُِحوھا َعْن َرواِسي الرِّسالَِة َو َقواِعِد النُُّبوَِّة َو الّدِاللَِة، َو َمْھِبِط الرُّوحِ اْالَمی ِن َو الطِّ
ْنیا َو الّديِن، اَال ذلَِك ُھَو اْلُخْسراُن اْلمُ  الُم، نَِقُموا بِاُُمورِالدُّ بیُن، َو َما الَّذى نَِقُموا ِمْن اَبِي اْلَحَسِن َعلَْیِه السَّ

َة َو ْطأَتِِه، َو نَكاَل َوْقَعتِِه، َو تََنمُّرَ    . ُه في ذاتِ اللَّهِ َواللَِّه ِمْنُه نَكیَر َسْیِفِه، َو قِلََّة ُمباالتِِه لَِحْتِفِه، َو ِشدَّ

ِة اْلواِضَحِة لََردَُّھْم اِلَْیھا َو َحَملَُھْم َعلَْیھا،َو لَسارَ  َو تَا للَِّه لَْو مالُوا َعنِ  ِة الالَّئَِحِة، َو زالُوا َعْن َقُبوِل اْلُحجَّ  اْلَمَحجَّ
صافِیاً َروِيّاً،  راً بِِھْم َسْیراً ُسُجحاً، اليَْكلَُم ُخشاُشُه، َو ال يَِكلُّ سائُِرُه، َو ال يَِملُّ راكُِبُه، َو َالَْوَرَدُھْم َمْنَھالً نَمی

  . تَْطَفُح ِضفَّتاُه َو ال يََتَرنَُّق جانِباُه، َو َالَ ْصَدَرُھْم بِطاناً َو نََصَح لَُھْم ِسرّاً َو اِْعالناً 

  
  



- ٢۴ - 

 

بخدا سوگند صبح كردم در حالیكه نسبت به دنیاى شما بى میل و نسبت به مردان شما ناراحتم، آنان 
نده، و بعد از شناخت حالشان به آنان بغض ورزيدم، پس چه زشت است را از دھان خويش بدور افك

كندى شمشیرھا و سستى بعد از تالش و سر بر سنگ خارا زدن، و شكاف نیزه ھا وفساد آراء و 
انحراف انگیزه ھا، و چه زشت است ذخیره ھائى كه پیش فرستادند، و خداوند بر آنان خشم گرفته و در 

د، بدون شك مسئولیت اين عمل بعھده ايشان بود و سنگینى آن بدوششان عذاب جاودانه خواھند بو
است، و ننگ و عارش دامنگیرشان مى گردد، پس اين شتر بینى بريده و زخم خورده باشد، و گروه 

 . ستمكاران از رحمت الھى بدورند

جبرئیل، و آگاھان به  واى بر آنان، چگونه خالفت را از مواضع ثابت و بنیانھاى نبوت و ارشاد، و محل ھبوط
امور دين و دنیا دور ساختند، آگاه باشید كه اين زيان بزرگى است، و چه عیبى از على علیه السالم 
گرفتند، بخدا سوگند عیب او شمشیر براّنش، و بى اعتنائى به مرگ، و شّدت برخوردش، و عقوبت 

  . دردناكش، و اينكه غضبش در راه رضاى الھى بود

از راه روشن بدور رفته، و از پذيرش طريق مستقیم كناره مى گرفتند، آنانرا بسوى آن  بخدا سوگند اگر
آورده و بر آن وامى داشت، و به سھولت براھشان مى برد، واين شتر را سالم به مقصد مى رساند، كه 

، كه راھبرش را دچار زحمت نكند و سواره اش را ملول نگرداند، وآنان را به محل آب خوردنى مى رساند
آبش صاف و فراوان بوده و از آن لبريز باشد و ھرگز كدر نگردد، و ايشان را از آنجا سیراب بیرون مى آورد، 

  . و در پنھان و آشكار برايشان ناصح بود

ْنیا بِطائٍِل، َو ال يَْحظي ِمْنھا بِنائٍِل، َغْیَر َرّىِ النَّاِھِل َو َشْبعَ  ِة اْلكافِِل، َو لَباَن لَُھُم َو لَْم يَُكْن يََتَحلَّى ِمَن الدُّ
  . الزَّاِھُد ِمَن الرَّاِغبِ َو الصَّاِدُق ِمَن اْلكاِذبِ 

بُ  ماِء َو اْالَْرضِ َو لكِْن َكذَّ وا َفاََخْذناُھْم بِما كانُوا َو لَْو اَنَّ اَْھَل اْلُقرى اَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْیِھْم بََركات ٍ ِمَن السَّ
  . ، َو الَّذيَن ظَلَُموا ِمْن ھُؤالِء َسُیصیُبُھْم َسیِّئاُت ما َكَسُبوا َو ما ُھْم بُِمْعجِزينَ يَْكِسُبونَ 

ْھَر َعَجباً، َو اِْن تَْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُھْم، لَْیَت ِشْعرى اِلى اَىِّ  ِسناٍد  اَال َھلُمَّ َفاْسَمْع، َو ما ِعْشَت اَراَك الدَّ
ُكوا، َو َعلي اَيَِّة ُذرِّيٍَّة اَْقَدُموا َواْحَتَنُكوا؟ لَِبْئَس اْلَموْ  اْسَتَندُوا، َو اِلى اَىِّ  لى َو ِعماٍد اِْعَتَمُدوا، َو بِاَيَِّة ُعْرَوٍة تََمسَّ

  . لَبِْئَس اْلَعشیُر، َوبِْئَس لِلظَّالِمیَن بََدالً 

نابي بِاْلَقواِدِم، َواْلَعُجَز بِاْلكاھِ  ِل، َفَرْغماً لُِمعاِطسِ َقْوٍم يَْحَسُبوَن اَنَُّھْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً، اَال اِْسَتْبَدلُوا َواللَِّه الذَّ
 الَيِھّدى اِالَّ اَْن اِنَُّھْم ُھُم اْلُمْفِسُدوَن َو لكِْن ال يَْشُعُروَن، َوْيَحُھْم اََفَمْن يَْھدى اِلى اْلَحّقِ اََحقُّ اَْن ُيتَّبََع اَمَّنْ 

  . تَْحُكُمونَ ُيْھدى، َفما لَُكْم َكْیَف 

اگر او در محل خالفت مى نشست ھرگز ثروت دنیوى براى خود قرار نمى داد، و از آن بھره فراوانى 
برنمى داشت، جز به اندازه فرونشاندن تشنگى و رفع گرسنگى، و به ايشان مى شناساند تا بین زاھد 

ده وتقوى پیشه كنند بركات و اگر ملّتھا ايمان آور. و دنیا پرست، و راستگو و دروغگو تشخیص دھند
آسمان و زمین را بر آنان فرو مى ريختیم، و لكن آيات الھى را تكذيب كردند و از اينرو آنانرا در برابر آنچه 

انجام دادند گرفتار ساختیم، و كسانى كه از اين گروه ستم نمودند نتايج زشتى كارشان بزودى 
  . اھند شددامنگیرشان شده و ھرگز بر ما غالب و پیروز نخو

آگاه باش، بیا و بشنو، ھر چه زندگى كنى روزگار عجائبى را بتو نشان خواھد داد، و اگر تعجب كنى، 
گفتار اينان تعجب آور است، اى كاش مى دانستم كه به چه پناھگاھى پناھنده شده، وبه كدام ستونى 

رھبر و دوستى را انتخاب كرده  تكیه داده، و بر كدام فرزندانى تجاوز نموده و استیال جسته اند؟ چه بد
  . اند، و براى ستمكاران بد بدلى است

بخدا سوگند، بجاى پرھاى بزرگ، روى بال دم را انتخاب، و بجاى پشت، دم را برگزيدند، ذلیل گردد قومى 
كه مى پندارد با اين اعمال كار خوبى انجام داده است، بدانید كه اينان فاسدند اما نمى دانند، واى بر 

نان، آيا كسى كه ھدايت يافته سزاوار پیروى است، يا كسى كه ھدايت نیافته و نیازمند ھدايت است، اي
  . واى برشما چگونه حكم مى كنید



يَْخَسُر  اً، ُھنالِكَ اَما لََعْمرى لََقْد لََقَحْت، َفَنِظَرٌة َرْيَثما تُْنتُِج ُثمَّ اْحَتِلُبوا ِمْالَ اْلَقْعِب َدماً َعبیطاً َو ِذعافاً ُمبید
سَّ اْالَوَّلُوَن، ُثمَّ طیُبوا َعْن ُدْنیاُكْم اَْنُفساً َواْطَمئِنُّوا لِْلِفْتَنِة جاشاً، َو  اْلُمْبِطلُوَن َو يَْعرُِف التَّالُوَن ِغبَّ ما اَسَّ

الظَّالِمیَن، يََدُع َفْیَئُكْم َزھیداً، َو اَْبِشُروا بَِسْیٍف َصارٍم َو َسْطَوٍة َمْعَتٍد غاِشٍم، َو بَِھَرجٍ شاِمٍل، َو اْستِْبداٍد ِمَن 
  . ارُِھونَ َجْمَعُكْم َحصیداً، َفیا َحْسَرتا لَُكْم، َو اَنَّى بُِكْم َو َقْد ُعّمِیَْت َعلَْیُكْم، اَنُْلزُِمُكُموھا َو اَْنُتْم لَھا ك

م من المھاجرين و فأعادت النساء قولھا علیھاالسالم على رجالھّن، فجاء الیھا قو: قال سويد بن غفلة
يا سیدة النساء لو كان أبوالحسن ذكر لنا ھذا االمر قبل أن يبرم العھد و يحكم : االنصار معتذرين، و قالوا

  . العقد لما عدلنا عنه الى غیره

  . اِلَْیُكْم َعنّى، َفال ُعْذَر بَْعَد تَْعذيرُِكْم، َو ال اَْمَر بَْعَد تَْقصیرُِكمْ : فقالت علیھاالسالم 

ان خودم سوگند، نطفه اين فساد بسته شد، در انتظار باشید تا اين مرض فساد در پیكر جامعه بج
منتشر شود، آنگاه از پستان شیر خون تازه و زھرى ھالك كننده بدوشید، در اينجاست كه رھپیمايان راه 

یايتان، و قلبتان با باطل زيانكار شده، و آيندگان عاقبت اعمال گذشتگان را مى يابند، آنگاه جانتان با دن
فتنه ھا آرام مى گیرد، و بشارت باد شما را به شمشیرھاى كشیده و حمله متجاوز ستمكار، و به ھرج 

و مرج عمومى و استبداد زورگويان، كه حقوقتان رااندك داده و اجتماع شما را بوسیله شمشیرھايش 
آيا من مى توانم شما را به كارى درو خواھد كرد، پس حسرت برشما باد كه كارتان به كجا مى رسد، 

  . وادارم كه از آن روى گردانید

زنان سخنان آن حضرت را براى شوھرانشان بازگو كردند، گروھى از مھاجرين و : سويد بن غفله گويد
اى سرور زنان، اگر حضرت على علیه السالم اين : انصار براى عذرخواھى نزد ايشان آمده و گفتند

  . با ابوبكر برايمان مى گفت كسى را بر او ترجیح نمى داديم مطالب را قبل از بیعت

از نزدم دور شويد، بعد از ارتكاب گناه و سھل انگارى، عذرخواھى براى شما مفھومى : آن حضرت فرمود
  . ندارد

  خطبتھا لقوم غصبوا حق زوجھا 

ازاره و جعل يطوف روى أن بعد رحلة النبى صلى هللا علیه و آله و غصب والية وصیّه، احتزم عمر ب
ان ابابكر قد بويع له، فھلّموا الى البیعة، فینثال الناس فیبايعون، حتى اذا مضت أيام : بالمدينة و ينادى

: أقبل فى جمع كثیر الى منزل على علیه السالم فطالبه بالخروج، فأبى، فدعا عمر بحطب و نار و قال
و خرجت فاطمة بنت رسول هللا  - :الى ان قال والذي نفس عمر بیده لیخرجن أو ال حرقنه على ما فیه
  : صلى هللا علیه و آله الیھم، فوقفت على الباب ثم قالت

 فیما بَْیَنُكْم، َفلَْم ال َعْھَد لي بَِقْوٍم اَْسَوَء َمْحَضرٍ ِمْنُكْم، تََرْكُتْم َرُسوَل الّلِه ِجناَزًة بَْیَن اَْيدينا، َو َقطَْعُتْم اَْمَرُكمْ 
ُرون   . ا َو لَْم تََرْوا لَنا َحقَّنا، َكأَنَُّكْم لَْم تَْعلَُموا ما قاَل يَْوَم َغديرِ ُخّمٍ تَُؤمَّ

ْسباَب بَْیَنُكْم َو بَْیَن َواللَِّه لََقْد َعَقَد لَُه يَْوَمئٍِذ اْلَوالَء، لِیَْقطََع ِمْنُكْم بِذلَِك ِمْنَھا الَّرجاَء، َو لكِنَُّكْم َقطَْعُتُم اْالَ 
  . ْم، َو اللَُّه َحسیٌب بَْیَننا َو بَْیَنُكْم فِى الٌْدنیا َواْالِخَرةِ نَبِیِّكُ 

  خطبه آن حضرت براى مردمى كه حق شوھرش را غصب كردند ) 3(

بعد از رحلت پیامبر و غصب شدن واليت وصى آن حضرت، عمر شمشیر به كمر بسته و دور : روايت شده
ت شده است، بشتابید به بیعت كردن با او، مردم از ھر با ابوبكر بیع: شھر مدينه مى چرخید و مى گفت

طرف براى بیعت مى آمدند، چند روز كه گذشت ھمراه با گروه كثیرى به در خانه حضرت على علیه 
السالم آمده و خواستار خروج ايشان از منزل شد، ايشان امتناع كرد، عمر خواستار ھیزم و آتش گرديد و 

ر در اختیار اوست يا خارج مى شود يا او را با تمامى اھل خانه آتش سوگند به كسى كه جان عم: گفت
و حضرت فاطمه علیھاالسالم بسوى ايشان آمده و كنار درب خانه ايستاد و  -:تا آنجا كه گويد - مى زنم

ملتى را ھمانند شما نمى شناسم كه اينگونه عھدشكن و بد برخورد باشند، جنازه رسول خدا را : فرمود
رھا كرديد و عھد و پیمانھاى میان خود را بريده و فراموش نموديد، و ما را به فرمانروائى در دست ما 

سوگند بخدا كه پیامبر . نرسانده و حّقى را براى ما قائل نیستید، گويا از حادثه روز غديرخم آگاھى نداريد
مید شما فرصت طلبان در آن روز واليت حضرت على علیه السالم را مطرح كرد و از مردم بیعت گرفت تا ا

را قطع نمايد، ولى شما رشته ھاى پیوند معنوى میان خود و پیامبر را پاره كرديد، اين را بدانید كه 
  » سخنان آن حضرت«. خداوند در دنیا و آخرت بین ما و شما داورى خواھد كرد



  گزيده اى از گفتار آن حضرت 

  قولھا في وصف اللَّه 

تِِه، ْن َشْي ٍء كاَن َقْبلَھا، َو اَْنَشأَھا بِالَ اْحتِذاِء اَْمثِلٍَة اِْمَتَثلَھا، َكوَّنَھا بُِقْدَرتِِه، َو َذَرأَھا بَِمِشیَّ اِْبَتَدَع اْالَْشیاَء ال مِ 
لي طاَعتِِه، َو ِمْن َغْیرِ حاَجٍة ِمْنُه اِلى تَْكوينِھا، َو ال فائَِدٍة لَُه في تَْصويرِھا، اِالَّ تَْثبیتاً لِِحْكَمتِِه، َو تَْنبیھاً عَ 

  . اِْظھاراً لُِقْدَرتِِه، َو تََعبُّداً لِبَرِيَّتِِه، َو اِْعزازاً لَِدْعَوتِهِ 

  سخن آن حضرت در توصیف خداوند ) 1(

موجودات را خلق نمود بدون آنكه از ماده اى موجود شود، و آنان را بدون ھیچ مشابھى پديد آورد، با 
اد نمود، بدون آنكه در ايجاد آن و پديد آوردنشان نیازى داشته، و در قدرتش آنھا را خلق و با مشیتّش ايج

تصويرگرى آنھا فائده اى برايش وجود داشته باشد، جز تثبیت حكمتش و آگاھى بر طاعتش و اظھار 
  . قدرت خود، و شناسائى راه عبوديّت، و گرامى داشت دعوتش

  قولھا في وصف القرآن 

َرُة، َو بَیِّناتُُه اْلجالِیَُة، َو بَراھیُنُه اْلكافِیَُة،بِِه تُناُل ُحَجُج اللَِّه المُ  َرُة، َو َمحارُِمُه اْلُمَحذَّ َرُة، َو َعزائُِمُه اْلُمَفسَّ َو  َنوَّ
  . َفضائِلُُه اْلَمْنُدوبَُة، َو ُرَخُصُه اْلَمْوُھوبَُة، َو َشرائُِعُه اْلَمْكُتوبَةُ 

  سخن آن حضرت در توصیف قرآن ) 2(

جتّھاى فروزان الھى، و واجبات تفسیر شده، و محرّمات برحذر گردانده شده، و براھین روشن، با قرآن ح
  . و دالئل كافى، و فضائل ارزشمند، و مجوزات بخشیده شده، و قوانین نوشته شده روشن مى شود

  قولھا في وصف القرآن 

یاَء الالَِّمَع، بَیَِّنًة بَصائُِرُه، اِْسَتْخلََف َعلَْیُكْم كِتاَب اللَِّه النَّاِطَق، َو اْلُقْراَن ا اِطَع، َو الّضِ لصَّاِدَق، َو النُّوَر السَّ
اِلَى النَّجاِة  ُمْنَكِشَفًة َسرائُِرُه، ُمْنَجلِیًَة ظَواِھُرُه، ُمْغَتبَطًَة بِِه اَْشیاُعُه، قائِداً اِلَى الرِّْضواِن اَْتباَعُه، ُمَودٍّ 

  . اْسِتماُعهُ 

  توصیف قرآن  سخن آن حضرت در) 3(

نزد شما كتاب گوياى خدا، و قرآن راستگو، و نور فروزان، و پرتو درخشنده را بر جاى نھاد، كه براھینش 
روشن و رازھايش آشكار، و ظواھرش نمايان، پیروانش مورد غبطه بوده، و آنانرا بسوى بھشت رھنمون و 

  . شنیدن آن راه نجات است

  قولھا في وصف القرآن 

  . ِھَرٌة، َو اَْحكاُمُه زاِھَرٌة، َو اَْعالُمُه باِھَرٌة، َو َزواِجُرُه الئَِحٌة، َو اَواِمُرُه واِضَحةٌ اُُموُرُه ظا

  سخن آن حضرت در توصیف قرآن ) 4(

  . امور آن نمايان، و احكامش شكوفا، و نشانه ھايش روشن، و محرّماتش آشكار، و اوامرش ھويدا است

  

- ٢۵ - 

 

 قولھا في وصف أبیه 



  . اِْبَتَعَثُه اللَُّه اِْتماماً ِالَْمرِِه، َو َعزيَمًة َعلي اِْمضاِء ُحْكِمِه، َو اِْنفاذاً لَِمقاديرِ َرْحَمتِهِ 

  سخن آن حضرت در توصیف پدرش ) 5(

خداوند پیامبر را براى پايان بخشیدن فرمانش، و به پايان رسانیدن احكامش، و تثبیت رحمت بیكرانش 
  . مبعوث كرد

  في وصف أبیه قولھا 

داِعیاً اِلى َسبیِل بَلََّغ الرِّسالََة صاِدعاً بِالنَّذاَرِة، مائِالً َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشرِكیَن، ضارِباً ثَبََجُھْم، اِخذاً بِاَْكظاِمِھْم، 
  . َربِِّه بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة، يَُجفُّ اْالَْصناَم، َو يَْنُكُث اْلھامَّ 

  سخن آن حضرت در توصیف پدرش ) 6(

رسالت خود را باانذاز ابالغ كرد، و از روش مشركین دورى، با رؤساى آنان دشمنى و درگیر با آنان بود، با 
حكمت و پند نیكو بسوى پروردگارش رھنمون شد، بتھا را سرنگون و گردنھاى زورمندان را به خاك مذلّت 

  . انداخت

  قولھا في فضل أبیه و بعله 

، ُيقیماِن اَِوَدُھْم، َو ُيْنِقذانِِھْم ِمَن اْلَعذابِ اْالَلیِم اِْن اَطاُعو ُھمااَ  ٌد َو َعلِيٌّ ِة ُمَحمَّ ، َو ُيبیحانِِھُم بَوا ھِذِه اْالُمَّ
ائَِم اِْن واَفُقو ُھما   . النَّعیَم الدَّ

  سخن آن حضرت در فضل پدر و شوھرش ) 7(

م ھستند، اگر از آنان تبعیت كنند كژى ھاى ايشان را برطرف، پدران اين امت محمد و على علیھماالسال
و آنان را از عذاب دردناك نجات مى دھد، و اگر پیروى ايشان را نمايند بھشت جاودان را ارزانى ايشان 

  . مى كند

  قولھا في فضل أبیه و بعله 

ِك، َو ال تَْرضى اَبََوْى نََسِبِك بَِسَخِط اَبََوْى دينِِك، َفاِنَّ اَْرضي اَبََوْى ديِنِك، ُمَحمَّداً َو َعِلیّاً، بَِسَخِط اَبََوْى نََسبِ 
ٌد َو َعِليٌّ علیھماالسالم بَِثوابِ ُجْزٍء ِمْن اَْلِف اَْلِف ُجْزٍء ِمْن سا َعٍة ِمْن اَبََوْى نََسِبِك اِْن َسَخطَ اَْرضا ُھما ُمَحمَّ

ْنیا طاعاتِِھما، َو اِنَّ اَبََوْى دينِِك اِْن َسَخطا لَ  ْم يَْقِدْر اَبََوْى نََسبِِك اَْن ُيْرِضیا ُھما، ِالَنَّ ثَواَب طاعاتِ اَْھِل الدُّ
  . ُكلِِّھْم ال يَفي بَِسَخِطِھما

  سخن آن حضرت در فضل پدر و شوھرش ) 8(

را با ناراحتى پدر نسبى ات خشنود ساز، ولى پدر نسبى  - پیامبر و على علیھماالسالم -پدران دينیت
ناراحتى آنان خشنود نكن، چرا كه پدر نسبى ات اگر ناراحت شود آنان او را با پاداش قسمتى از  ات را با

ھزاران قسمت ساعتى از اطاعتشان خشنود مى سازند، و اگر پدران دينیت ناراحت شوند پدر نسبى 
ى ايشان ات قادر نیست كه ايشان را خرسند سازند، چرا كه پاداش طاعتھاى تمامى اھل دنیا با ناراحت

  . قابل مقايسه نیست

  قولھا في فضل زوجھا 

عیِد، َمْن اََحبَّ َعلِیّاً في َحیاتِِه َو بَْعَد َمْوتِهِ  عیِد َحقَّ السَّ عیَد ُكلَّ السَّ   . اِنَّ السَّ

  سخن آن حضرت در فضیلت شوھرش ) 9(

ى در كسى است سعادت و رستگارى، ھمه سعادتھا و رستگاريھا، حقانیت و واقّعیت سعادت و رستگار
  . كه على علیه السالم را در دوران زندگى و پس از شھادتش دوست داشته باشد

  قولھا في كیفیة خلقتھا 



ا  اِنَّ اللَّه تَعالى َخلََق نُورى، َو كاَن ُيَسبُِّح الَّلَه َجلَّ َجاللُُه، ثُمَّ اَْوَدَعُه َشَجَرًة ِمْن َشَجرِ اْلَجنَِّة، َفاَضاَءْت، َفلَمَّ
َجَرِة َو اَِدْرھاَدخَ  في لََھواتَِك،  َل اَبي اْلَجنََّة اَْوَحى الَّلُه تَعالى اِلَْیِه اِْلھاماً اَْن اَْقَتِطَف الثََّمَرَة ِمْن تِْلَك اْلشَّ

َو اَنَا ِمْن ذلَِك النُّورِ، َفَفَعَل، َفاَْوَدَعِني الّلُه ُسْبحانَُه ُصْلَب اَبي، ثَمَّ اَْوَدَعني َخديَجَه بِْنَت ُخَوْيلََد، َفَوَضَعْتني، 
  . اَْعلَُم ما كاَن َو ما يَُكوُن َو ما لَْم يَُكنْ 

  سخن آن حضرت در كیفیت خلقتش ) 10(

خداوند نورم را خلق فرمود، و آن تسبیح و تنزيه او را مى نمود، آنگاه آنرا در درختى از درختان بھشتى به 
ھنگامى كه پدرم داخل بھشت شد، خداوند به او الھام وديعت نھاد، كه به سبب آن نور درخشان گرديد، 

كرد كه میوه آن درخت را بچیند و بخورد، پیامبر اين كار را انجام داد، خداوند نورم را در صلب پدرم به 
وديعت نھاد، آنگاه آنرا در رحم مادرم قرار داد، تا آنكه ايشان مرا به دنیا آوردند، و من از آن نور ھستم، 

  . افتاده، و آنچه اتفاق خواھد افتاد و آنچه نبوده است را مى دانم آنچه اتفاق

  قولھا في التعريف بأھل البیت 

ُتُه في َغْیبِِه، َو نَْحُن َوَرثَُة    . اَْنبِیائِهِ نَْحُن َوسیلَُتُه في َخْلِقِه، َو نَْحُن خاصَُّتُه، َو َمَحلُّ ُقْدِسِه، َو نَْحُن ُحجَّ

  سائى اھل بیت سخن آن حضرت در شنا) 11(

ما وسیله ھاى الھى در میان مخلوقاتش، و خواص او، و تنزيه كنندگانش، و حجت او و وارثان پیامبرانش 
  . مى باشیم

  قولھا في وصف الشیعة 

ا َزَجْرناِك َعْنُه، َفاَْنتِ ِمْن شیَعتِنا، َو اِالَّ َفال   . اِْن ُكْنتِ تَْعَمُل بِما اََمْرناِك، َو تَْنَتھي َعمَّ

  سخن آن حضرت در توصیف شیعه ) 12(

اگر به آنچه تو را بدان امر نموديم عمل كنى، و از آنچه نھى كرديم بازايستى، از شیعیان ما مى باشى، 
  . و در غیر اينصورت از آنان شمرده نمى شوى

  قولھا في وصف الشیعة 

والي اَْولِیائِنا َو ُمعادى اَْعدائِنا َو اْلُمَسلِِّم بَِقْلبِِه َو لِسانِِه لَنا، اِنَّ شیَعَتنا ِمْن ِخیارِ اَْھِل اْلَجنَِّة، ُكلُّ ُمِحبّینا َو مَ 
 بَْعَد ما لَْیُسوا من شیَعتِنا اِذا خالَُفوا اَواِمَرنا َو نَواھینا في سائِرِ اْلُمْوبِقاتِ، َو ُھْم َمَع ذلَِك فِي اْلَجنَِّة، َو لكِنْ 

ُروَن ِمْن ُذنُوبِِھْم بِالْ  بَاليا َو الرَّزايا، اَْو في َعَرصاتِ اْلِقیاَمِة بِاَْنواعِ َشدائِِدھا، اَْو فِي الطَّبَقِ اْالَْعلي ِمْن يَطَّھَّ
  . َجَھنََّم بَِعذابِھا، اِلى اَْن نَْسَتْنِقَذُھْم بُِحبِّنا ِمْنھا، َو نَْنُقلَُھْم اِلى َحْضَرتِنا

  سخن آن حضرت در توصیف شیعه ) 13(

ترين افراد اھل بھشت مى باشند، دوستان ما و دوستداران دوستان ما، و دشمنان شیعیان ما از بھ
دشمنان ما و كسانى كه با قلب و زبان تسلیم ما ھستند از شیعیان ما شمرده نمى شوند، آنگاه كه با 

 او امر ما مخالفت نموده و از نواھى ما اجتناب نكنند، و با اينھمه در بھشت مى باشند، ولیكن بعد از
آنكه با ناراحتى ھا و گرفتاريھا از گناھان پاك شوند، يا در موقفھاى قیامت با انواع دردھا، يا در طبقه اول 

از جھنم قرار داده شوند و با عذابھاى الھى عقاب شوند، تا با محبت ما از آن نجات يابند و به حضور ما 
  . برسند

  قولھا فى فضل علماء الشیعة 

ان لى والدة ضعیفة و قد لبس علیھا في : فاطمة الزھراء علیھاالسالم فقالت حضرت امرأة عند الصديقة
امر صالتھا شى ء، و قد بعثتنى الیك اسالك، فاجابتھا فاطمة علیھاالسالم عن ذلك، ثم ثنّت فاجابت، ثم 

ال اشق علیك يا بنت رسول هللا، : ثلّثت فاجابت، الى ان عّشرت فاجابت، ثم خجلت من الكثرة، فقالت
   -:الى ان قالت -ھاتى و سلى عّما بدا لك: قالت فاطمة علیھاالسالم



ان علماء شیعتنا يحشرون، فیخلع علیھم من خلع : سمعت ابى رسول هللا صلى هللا علیه وآله يقول
الكرامات على قدر كثرة علومھم و جّدھم في ارشاد عبادهللا، حتى يخلع على الواحد منھم الف الف 

ْمُس اَْلَف اَْلِف : ان قالتالى  -خلعة من نور ا طَلََعْت َعلَْیِه الشَّ يا اََمَة اللَِّه اِنَّ ِسْلكاً ِمْن تِْلَك اْلُخلَعِ َالَْفَضُل ممَّ
  . َمرًَّة َو ما َفُضَل َفاِنَُّه َمُشوٌب بِالتَّْنغیصِ َو اْلَكِدرِ 

  سخن آن حضرت در فضیلت دانشمندان شیعه ) 14(

مادر ناتوانى دارم كه بعضى از مسائل نماز براى او مورد سؤال قرار : فتزنى نزد آن حضرت آمده و گ
گرفته است و مرا نزد تو فرستاده تا سؤال نمايم، آن حضرت پاسخ او را داد، دوباره پرسید پاسخ شنید، 
مرحله سوم پرسید باز پاسخ شنید، تا ده سؤال مطرح كرد و باز پاسخ خود را دريافت، در اينجا از كثرت 

سؤاالتت را مطرح : اى دختر پیامبر دچار مشكل شدى، آن حضرت فرمود: ؤال خجالت كشید و گفتس
  : تا آنجا كه فرمود -كن

دانشمندان شیعه در روز قیامت كه محشور مى شوند به اندازه كثرت : از پدرم شنیدم كه مى فرمود
مى پوشانند، تا آنجا كه بر  علومشان و جّديتشان در ارشاد بندگان خداوند خلعتھاى كرامت بر آنان

اى كنیز، رشته اى از آن خلعتھا : تا آنجا كه فرمود -بعضى از آنان میلیونھا خلعت نور پوشانده مى شود
  . میلیونھا بار برتر است از آنچه خورشید بر آن تابیده است

  قولھا في محبتھا المة ابیھا 

مھراً لھا سألت اباھا أن يجعل مھرھا الشفاعة في روى انھا لّما سمعت بان اباھا زوّجھا و جعل الدراھم 
جعل هللا مھر فاطمة الزھراء شفاعة : عصاة امته، نزل جبرئیل و معه بطاقة من حرير مكتوب فیھا

  : المذنبین من امة ابیھا، فلّما احتضرت اوصت بان توضع تلك البطاقة صدرھا تحت الكفن فوضعت و قالت

ِة اَبياِذا َحَشْرُت يَْوَم اْلِقیامَ  ْعُت في ُعصاِة اُمَّ   . ِة َرَفْعُت تِْلَك اْلبِطاَقَة بِیََدىَّ َو َشفَّ

  سخن آن حضرت در محبّتش به امت پدرش ) 15(

آنگاه كه شنید پدرش او را تزويج كرده و مھرش را مبلغى پول قرار داده، از پدرش خواست : روايت شده
نگاه جبرئیل نازل شد و در دستش پارچه اى قرار كه مھرش را شفاعت گناھكاران امت او قرار دھد، آ

خداوند مھر فاطمه را شفاعت گناھكاران امت پدرش قرار داده است، : داشت كه روى آن نوشته بود
ھنگامى كه آن حضرت به حال احتضار رسیده وصیت كرد كه آن پارچه را روى سینه و زير كفنش قرار 

  : دھند، و فرمود

ين پارچه را با دستم بلند كرده در مورد گناھكاران امت پدرم شفاعت مى آنگاه كه محشور گرديدم ا
  . نمايم

  

- ٢۶ - 

 

 قولھا في قاتل ولدھا الحسین 

  . قاتُِل اْلُحَسْیِن فِى النَّارِ 

  سخن آن حضرت در مورد قاتل فرزندش امام حسین علیه السالم ) 16(

  . قاتل حسین علیه السالم در آتش دوزخ است

  ن قتل ولدھا قولھا فیم



ِّھا ٌة َقَتلَْت اِْبَن بِْنتِ نَبِی   . خابَْت اُمَّ

  سخن آن حضرت در مورد قاتل فرزندش علیه السالم ) 17(

  . زيان كار است امتى كه پسر دختر پیامبرش را به شھادت مى رساند

  قولھا في فضل التسلیم علیھم 

على فاطمة بنت رسول هللا  دخلت: عن يزيد بن عبدالملك النوفلي، عن ابیه، عن جده قال
من سلّم على و علیك ثالثة ايام :قال ابي، و ھو ذا حى: و قالت: علیھماالسالم فبد أتني بالسالم، قال

  : ذا في حیاته و حیاتك او بعد موته و موتك؟ قالت: فله الجنة، قلت له

  . في َحیاتِنا َو بَْعَد َوفاتِنا

  به ايشان  سخن آن حضرت در فضیلت درود فرستادن) 18(

به خدمت آن حضرت رسیدم، ابتدا به : يزيد بن عبدالملك از پدرش، از جدش روايت مى كند، كه گفت
ھر كه بر من يا بر تو سه بار درود فرستد داخل : پدرم در زمان زنده بودن فرمود: سالم نمود، و فرمود

امبر و شماست يا بعد از اين مطلب در زمان زندگى پی: به آن حضرت گفتم: بھشت مى شود، او گويد
  : رحلت ايشان و شما؟ فرمود

  . در زمان زندگى ما و بعد از رحلتمان از اين دنیا

  قولھا فیما يحبّھا 

ْنفاُق في َسبیِل اللَّهِ : ُحبَِّب اِلَىَّ ِمْن ُدْنیاُكْم ثَالثٌ    . تِالَوُة كِتابِ اللَِّه، َوالنَّظَُر في َوْجِه َرُسوِل اللَِّه، َو اْالِ

  سخن آن حضرت در آنچه محبوب آن حضرت است ) 19(

  . تالوت قرآن، نگاه به چھره پیامبر، انفاق در راه خدا: از دنیاى شما سه چیز محبوب من است

  قولھا في فضائل بعض السور 

ماواتِ » ُسوَرِة الرَّْحمنِ «َو » اِذا َوَقَعتْ «َو » اْلَحديدِ «قارِى ُء    . ُن اْلِفْرَدْوسِ ساكِ : ُيْدعى في َملَُكوِت السَّ

  سخن آن حضرت در فضیلت قرائت بعضى از سور قرآن ) 20(

تو ساكن بھشت فردوس : خواننده سوره حديد و واقعه و رحمان در ملكوت آسمانھا ندا كرده مى شود
  . مى باشى

  گزيده اى از گفتار آن حضرت 

  قولھا في خصال المائدة 

ًة، يَجُِب َعلى ُكّلِ ُمْسِلٍم اَْن يَْعرَِفھا، اَْربٌَع فیھا َفْرٌض َو اَْربٌَع فیھا ُسنٌَّة، َو اَْربٌَع فِي اْلمائَِدِة اِْثَنتا َعَشَرَة َخْصلَ 
  . فیھا تَْأديبٌ 

ا اْلَفْرضُ  ْكرُ : َفاَمَّ   . َفاْلَمْعرَِفُة َو الرِّضا َو التَّْسِمیَُة َو الشُّ

نَّةُ  ا السُّ   . اْلُجلُوُس َعلَى اْلجانِبِ اْالَ ْيَسرِ، َو اْالَْكُل بََثالثِ اَصابِعَ  َفاْلُوُضوُء َقْبَل الطَّعاِم وَ : َو اَمَّ

ا التَّْأديبُ  ُِّة النَّظَرِ في ُوُجوِه النَّاسِ : َو اَمَّ ديُد، َو قِل   . َفاْالَْكُل بِما يَلیَك َو تَْصغیُر اللُّْقَمِة َو اْلَمْضُغ الشَّ

  سخن آن حضرت در آداب غذا خوردن ) 21(



وردن دوازده ويژگى مى باشد كه بر ھر مسلمانى واجب است آنھا را بداند، چھار ويژگى واجب، در غذاخ
  . چھار ويژگى مستحب، و چھار ويژگى از ادب است

  . شناخت و رضايت و خشنودى، و نام خدا را بردن و شكر او را نمودن: اما واجبات آن

  . طرف چپ، و خوردن به سه انگشتشستن دست قبل از غذا، و نشستن بر : و اما مستحبّات آن

خوردن از جلوى ظرف غذا، و كوچك گرفتن لقمه، و جويدن زياد، و كمتر : و اما آنچه از ادب است
  . نگريستن به چھرھاى مردم

  قولھا في شدة عذاب النار 

  . اَْلَوْيُل ُثمَّ اْلَوْيُل لَِمْن َدَخَل النَّارَ 

  سخن آن حضرت در شدت عذاب جھنم ) 22(

  . ، واى، بر آنكه داخل آتش دوزخ شودواى

  قولھا في التحريض للدعاء للمیت 

مروا اھالیكم بالقول الحسن عند موتاكم، فان فاطمة علیھاالسالم لّما قبض : عن على علیه السالم
  : ابوھا صلى هللا علیه و آله اسعدتھا بنات ھاشم، فقالت

  . اُْتُرْكَن التِّْعداَد َو َعلَْیُكنَّ بِالٌّدعاءِ 

  سخن آن حضرت در تحريض به دعا نمودن بر مرده ) 23(

به خانواده ھاى خود دستور دھید تا در مورد : از حضرت على علیه السالم روايت شده كه فرمود
مردگانتان سخن زيبا گويند، ھنگام رحلت پیامبر صلى هللا علیه و آله دختران بنى ھاشم حضرت فاطمه 

  : د، آن حضرت فرمودعلیھاالسالم را يارى مى نمودن

  . از ذكر مناقب و مفاخر بپرھیزيد و بر شما باد به دعا كردن

  قولھا في الحّث على قراءة القرآن و الدعاء في لیلة الدفن 

الى  -اذا انا مّت فتوّل انت غسلي: روى انھا علیھاالسالم لما احتضرت اوصت علیا علیه السالم فقالت
  وجھي  و اجلس عند رأسي قبالة -:ان قالت

  . َفاَْكثِْر ِمْن تِالَوِة اْلُقْراِن َو الدُّعاِء، َفاِنَّھا ساَعٌة يَْحتاُج اْلَمیُِّت فیھا اِلى اُْنسِ اْالَْحیاءِ 

  سخن آن حضرت در ترغیب به تالوت قرآن و دعا در شب اول دفن ) 24(

ھنگامى كه از : ودآن حضرت ھنگام احتضار به حضرت على علیه السالم وصیت كرد و فرم: روايت شده
و باالى سرم در حالیكه روبرويم قرار دارى بنشین و  -:تا آنجا كه فرمود -دنیا رفتم غسلم را به عھده گیر

بسیار قرآن بخوان و دعا بنما، زيرا آن ساعتى است كه شخص مرده به ھمنشینى زنده ھا نیازمند 
  . است

  قولھا في فضل لیلة القدر 

، و تداويھم بقلة الطعام و تتأّھب )لیلة القدر(تدع احداً من اھلھا ينام تلك اللیلة روى انھا علیھاالسالم ال 
  : لھا من النھار، و تقول

  . َمْحُروٌم َمْن ُحرَِم َخْیَرھا



  سخن آن حضرت در فضیلت شب قدر ) 25(

ن به در شب قدر آن حضرت نمى گذاشت افراد خانواده اش به خواب روند، و با كم غذا داد: روايت شده
ايشان، آنان را بیدار نگاه مى داشت، و براى اين منظور در روز قبل مواردى را آماده مى كرد، و مى 

  : فرمود

  . محروم و زيانكار كسى است كه از خیر شب قدر محروم باشد

  

- ٢٧ - 

 

 قولھا في ايثار الضیف 

من لھذا الرجل : فقال رسول هللا روى ان رجالً جاء الى النبى صلى هللا علیه و آله، فشكا الیه الجوع،
ما عندك يا ابنة : انا له يا رسول هللا، فاتى فاطمة علیھاالسالم فقال لھا: اللیلة؟ فقال على علیه السالم

  : رسول هللا؟ فقالت

ِبیَِّة، لكِنَّا ُنْؤثُِر بِِه َضْیَفنا   . ما ِعْنَدنا اِالَّ ُقوُت الصَّ

  ھمان سخن آن حضرت در گرامى داشتن می) 26(

امشب چه كسى او را : مردى نزد پیامبر آمد و از گرسنگى شكايت كرد، آن حضرت فرمود: روايت شده
اى پیامبر من، آنگاه نزد حضرت فاطمه علیھاالسالم : سیر مى كند، حضرت على علیه السالم فرمود

  : اى دختر پیامبر نزد تو چیزى ھست؟ فرمود: آمده و گفت

  . كان باقى نمانده است، اّما ما میھمانمان را بر خود مقدم مى داريمنزد ما غذائى جز غذاى كود

  قولھا في تقديمھا الجار على نفسھا 

رأيت امى فاطمة علیھاالسالم قامت في محرابھا لیلة جمعتھا، فلم تزل : عن الحسن علیه السالم
تسّمیھم و تكثر الدعاء  راكعة ساجدة، حتّى اتّضح عمود الصبح، و سمعتھا تدعو للمؤمنین و المؤمنات و

  : يا اّماه، لم ال تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟ قالت: لھم، و ال تدعو لنفسھا بشى ء، فقلت لھا

ارُ ! يا ُبَنىَّ    . اَْلجاُر ثُمَّ الدَّ

  سخن آن حضرت در مقدم داشتن ھمسايه بر خود ) 27(

مه علیھاالسالم را در شب جمعه مادرم حضرت فاط: از امام حسن علیه السالم روايت شده كه فرمود
اى در محراب عبادت ديدم، ھمواره در ركوع و سجود بود، تا آنكه طلوع فجر شد، و مى شنیدم كه زنان و 

اى مادر چرا : مردان را نام برده و بسیار براى آنھا دعا مى كند ولى براى خود دعائى نفرمود، گفتم
  : دت دعا نمى نمائى؟ فرمودھمانگونه كه براى ديگران دعا مى كنى براى خو

  . ابتدا ھمسايه آنگاه خاندان خود! پسرم

  قولھا في فضل مقام االّم 

  . اَْلزِْم رِْجلَھا َفاِنَّ اْلَجنََّة تَْحَت اَْقداِمھا

  سخن آن حضرت در فضیلت مقام مادر ) 28(



  . ھمواره در كنار مادر باش، زيرا بھشت زير پاى مادران است

  مة الزوجین قولھا في تحديد خد

تقاضي علّي و فاطمة علیھماالسالم الي رسول اللَّه صلى هللا علیه و آله في الخدمة، فقضى على 
  : فاطمة بخدمة ما دون الباب، و قضى على علّي ما خلفه، فقالت فاطمة علیھماالسالم

ُرورِ اِالَّ اللَُّه بِاِْكفائي َرُسوُل اللَّ    . ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َو آلِِه تََحمَُّل رِقابِ الرِّجالِ َفال يَْعلَُم ما داَخلَني ِمَن السُّ

  سخن آن حضرت در تعیین حدود وظائف زن و مرد ) 29(

حضرت على و فاطمه علیھماالسالم در مورد تعیین وظائف شان در خانه از پیامبر نظرخواھى نمودند، 
كارھاى بیرون خانه را به على علیه السالم پیامبر كارھاى درون خانه را بحضرت فاطمه علیھاالسالم و 

از سرور و خوشحالى من از اينكه پیامبر مرا از برخورد با : سپرد، حضرت فاطمه علیھاالسالم فرمود
  . مردان معاف كرد كسى جز خداوند آگاه نیست

  قولھا فى توصیف خیر الرجال 

  . ِھمْ ِخیاُرُكْم اَْلیَُنُكْم َمناكُِبُه َو اَْكَرُمُھْم لِنِسائِ 

  سخن آن حضرت در توصیف بھترين مردان ) 30(

  . بھترين شما كسى است كه اخالقش نیكو بوده و نسبت به ھمسرش مھربانتر باشد

  قولھا في وصف خیر النساء 

  . اَْن ال يََريَنَّ الرِّجاَل َو ال يَُرونَُھنَّ : ما خیر النساء؟ قالت: روى أّن أمیرالمؤمنین علیه السالم سألھا

  : فى روايةو 

  . ال يَراُھنَّ الِّرجالُ 

  سخن آن حضرت در توصیف بھترين زنان ) 31(

بھترين زنان كیانند؟ : روايت شده كه حضرت على علیه السالم از حضرت فاطمه علیھاالسالم پرسید
  : فرمود

  . آنانكه مردان را نبینند، و مردان نیز آنان را نبینند

  : و در روايتى ديگر اينگونه آمده

  . ينكه مردان او را نبینندا

  قولھا في ما ھو خیر للمرأة 

  . اَْن ال تَرى َرُجالً، َو ال يَراھا َرُجلٌ : اى شي خیر للمرأة؟ قالت:روى أن النبي صلى هللا علیه و آله قال لھا

  : و فى رواية

  . اَْن ال تَرى الِّرجاَل َو ال يَُروھا

  ن سخن آن حضرت در مورد بھترين چیز براى ز) 32(



  . مردى را نبیند، و مردى نیز او را نبیند: چه چیز براى زن نیكوست؟ فرمود: روايت شده كه پیامبر پرسید

  : و در روايتى ديگر اينگونه آمده

  . مردى او نبیند و مردان او را نبینند

  قولھا في اھمیة الحجاب 

ال رسول اللَّه صلى هللا استأذن أعمى على فاطمة علیھاالسالم فحجبته، فق: عن علي علیه السالم
  : لم حجبتیه و ھو ال يراك؟ فقالت: علیه و آله

  . اِْن لَْم يَُكْن يَراني َفاِنّي اَراُه، َو ُھَو يَُشمُّ الرِّيحَ 

  سخن آن حضرت در اھمیت حجاب ) 33(

 مرد كورى از حضرت فاطمه علیھاالسالم اجازه ورود: از حضرت على علیه السالم روايت شده كه فرمود
چرا خودت را در پوشش قرار دادى در حالیكه او :خواست، ايشان خود را در پوشش قرار داد،پیامبر فرمود

  : تو را نمى بیند؟ فرمود

  . اگر مرا نمى بیند من او را مى بینم، و او بو را احساس مى كند

  قولھا في أدنى ما تكون المرأة من ربّھا 

  : المرأة متى تكون أدنى من ربّھا؟ قالت سأل رسول اللَّه صلى هللا علیه و آله عن

  . اَْدني ما تَُكوُن ِمْن َربِّھا اَْن تَْلَزَم َقْعَر بَْیتِھا

  سخن آن حضرت در نزديكترين حالت زن نسبت به پروردگارش ) 34(

  : نزديكترين زمانیكه زن نسبت به پروردگارش قرار دارد چه ھنگام است؟ فرمود: پیامبر پرسید

  . ان زن نسبت به پروردگارش ھنگامى است كه در كنج خانه اش قرار داردنزديكترين زم

  قولھا في تعیین ساعة االجابة 

  : كانت علیھا السالم تقول لغالمھا

ْمسِ َقْد تََدلَّى لِْلُغُروِب َفاَْعلِْمني َحتّى اَْدُعو ْطحِ، َفاِْن َرأَْيَت َعْیَن الشَّ   . اِْصَعْد َعلَي السَّ

  ت در تعیین ساعت اجابت دعا سخن آن حضر) 35(

بر بلندى قرار گیر، آنگاه كه ديدى قرص خورشید در حال : آن حضرت در روز جمعه به غالم خود مى فرمود
  . غروب است مرا آگاه كن، تا دعا نمايم

  قولھا في فضل العمل الخالص 

  . اَْفَضَل َمْصلََحِتهِ  َمْن اَْصَعَد اِلَى اللَِّه خالَِص ِعباَدتِِه، اَْھبَطَ اللَُّه اِلَْیهِ 

  سخن آن حضرت در فضیلت عمل خالص ) 36(

  . ھر كه خالصترين عباداتش را نزد خداوند بفرستد، او بھترين مصلحتش را براى او مقّدر مى فرمايد

  قولھا لمن غلب على عدوه 



، ففتحت على احداھما معاندة و االخرى مؤمنة: اختصم الیھا امرأتان فتنازعتا في شى ء من امر الدين
  : المؤمنة حّجتھا فاستظھرت على المعاندة، ففرحت فرحاً شديداً، فقالت علیھاالسالم

ْیطاِن َو َمَرَدتِِه بُِحْزنِ  َھا َعْنِك اََشدُّ ِمْن اِنَّ َفَرَح اْلَمالئَِكِة بِاْستِْظھاِرِك َعلَْیھا اََشدُّ ِمْن َفَرَحِك، َو اِنَّ ُحْزَن الشَّ
  . ُحْزنِھا

  خن آن حضرت در مورد خرسندى فرشتگان از پیروزى مؤمنان س) 37(

دو زن در مسأله اى از مسائل دينى با يكديگر گفتگو مى كردند، يكى دشمن و ديگرى مؤمن، برھان زن 
  : مؤمن غالب گرديد، و او بسیار خرسند شد، آن حضرت فرمود

شیطان و يارانش از ناراحتى  خرسندى فرشتگان از پیروزى تو بیشتر از خوشحالى توست، و ناراحتى
  . دشمن تو افزونتر است

  قولھا في وصف المؤمن 

  . اَْلُمْؤِمُن يَْنظُُر بُِنورِ الَّلِه تَعالى

  سخن آن حضرت در توصیف مؤمن ) 38(

  . مؤمن با نور الھى مى نگرد

  

- ٢٨ - 

 

 قولھا في فضیلة حسن الوجه 

  . صاِحبِِه اْلَجنََّة، اْلُبْشُر في َوْجِه اْلُمعادى يَقي صاِحبَُه َعذاَب النَّارِ اَْلُبْشُر في َوْجِه اْلُمْؤِمِن ُيوِجُب لِ 

  سخن آن حضرت در فضیلت خوشروئى ) 39(

روى خندان نسبت به انسان مؤمن آدمى را به بھشت رھنمون مى سازد، روى خندان در چھره معاند و 
  . دشمن آدمى را از عذاب دوزخ نگاه مى دارد

  دب الصائم قولھا في ا

  . ما يَْصَنُع الصَّائُِم بِِصیاِمِه، اِذا لَْم يَُصْن لِسانَُه َو َسْمَعُه َو بََصَرُه َو َجوارَِحهُ 

  سخن آن حضرت در وظیفه روزه دار ) 40(

  . روزه دار آنگاه كه زبان و گوش و چشم و اندامش را حفظ ننمايد، روزه اش چه اثرى دارد

  استغاثه ھائى به آن حضرت 

  الستغاثة الیھا بالصالة و الدعاء ا

  : اذا كانت الحدكم استغاثة الى هللا تعالى، فلیصل ركعتین، ثم يسجد و يقول: عن الصادق علیه السالم



ُد يا َرُسوَل اللَِّه، يا َعلِىُّ يا َسیَِّد اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناتِ، بُِكما اَْسَتغیُث اِلَى اللَِّه تَعالى ُد يا  ، يايا ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ٍد َو َعلِّىٍ َو فاِطَمةَ  ُل  -و تعّد االئمة علیھم السالم -َعلِىُّ اَْسَتغیُث بُِكما، يا َغْوثاُه بِاللَِّه َو بُِمَحمَّ بُِكْم اَتََوسَّ

  . اِلَى اللَِّه تَعالى

  . فانك تغاث من ساعتك ان شاءهللا تعالى

  استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا ) 1(

ھر كدام از شما استغاثه اى به خداوند داشتید، دو ركعت نماز : صادق علیه السالم روايت شدهاز امام 
  : گذارده، آنگاه سجده نموده و گوئید

اى محمد اى پیامبر خدا، اى على اى آقاى زنان و مردان مؤمن، به شما از خداوند طلب يارى مى جويم، 
طلبم، اى فريادرس به خدا و به محمد و على و اى محمد اى على به شما از خداوند فريادرسى مى 

  . با شما به خداوند توّسل مى جويم -و تمامى ائمه علیھم السالم را نام برده - فاطمه

  . كه در ھمان لحظه حاجتت بر آورده مى شود

  االستغاثة الیھا بالصالة و الدعاء 

بھا ذرعاً، فصّل ركعتین، فاذا سلّمت  اذا كانت لك حاجة الى هللا تعالى و تضیق: عن الصادق علیه السالم
  : كبّر هللا ثالثاً، و سبّح تسبیح فاطمة علیھاالسالم، ثم اسجد و قل مائة مرة

  . يا َمْوالتى فاِطِمُة، اَغیثینى

ثم ضع خّدك األيمن على االرض و قل مثل ذلك، ثم عد الى السجود و قل ذلك مائة مرة و عشر مرّات، و 
  . يقضیھااذكر حاجتك، فان هللا 

  استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا ) 2(

ھر گاه حاجتى داشتید كه نسبت به آن بسیار در سختى قرار : از امام صادق علیه السالم روايت شده
گرفته ايد، دو ركعت نماز گذارده، پس از نماز سه بار تكبیر گفته،آنگاه تسبیح حضرت زھرا علیھاالسالم را 

  : صد بار بگو بگويد، سپس سجده كرده و

  . اى موالى من اى فاطمه، بفريادم رس

آنگاه گونه ى راستت را بر زمین قرار ده و ھمین ذكر را تكرار كن، آنگاه دوباره سجده كن و صد و ده بار 
  . آن را بگو، و حاجتت را ذكر كن، خداوند حاجتت را برآورد

  االستغاثة الیھا بالصّالة و الدعاء 

مائة مرة، ثم تضع خّدك االيمن على االرض و قل مثل ذلك،  -يا فاِطَمةُ : د و تقولتصلّى ركعتین، ثم تسج
  : و تضع خّدك االيسر على االرض و تقول مثله، ثم اسجد و قل ذلك مائة و عشر دفعات، و قل

ّلِ َشْى ٍء َو َخْوِف ُكّلِ َشْى ٍء يا اِمناً ِمْن ُكّلِ َشْى ٍء َو ُكلُّ َشْى ٍء ِمْنَك خائٌِف َحِذٌر، اَْساَُلَك بِاَْمنَِك ِمْن كُ 
ٍد َو اَْن تُْعِطیَنى اَماناً لَِنْفسى َو اَْھلى َو مالى َو َولَدى، َحتَّى ٍد َو اِل ُمَحمَّ ال  مْنَك، اَْن تَُصلَِّى َعلى ُمَحمَّ

  . اَخاُف اََحداً َو ال اَْحَذُر ِمْن َشْى ٍء اَبَداً، اِنََّك َعلى ُكّلِ َشْى ٍء َقدير

  استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا ) 3(

اى فاطمه، سپس گونه راستت را بر : دو ركعت نماز مى خوانى، آنگاه سجده كرده و صد بار مى گوئى
زمین نھاده و ھمین ذكر را مى گوئى، آنگاه گونه چپ خود را بر زمین نھاده و آن را تكرار مى نمائى، 

  : موده، و مى گوئىآنگاه سجده كرده و صد و ده بار آن را ذكر ن



اى آنكه از ھر چیز در امنیت بوده و ھر چیز از تو در خوف و ھراس مى باشد، به امنیتت از ھر چیز و 
ھراس ھر چیز از تو، از تو مى خواھم كه بر محمد و خاندانش درود فرستى و در جان و خاندان و اموال و 

گز از چیزى ھراسى به دل راه ندھم، تو بر فرزندانم به من امنیتى عطا نمائى كه از كسى نترسم و ھر
  . ھر چیز قادرى

  االستغاثة الیھا بالدعاء 

  : تقول خمسمائة و ثالثین مرة

  . اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلى فاِطَمَة َو اَبیھا، َو بَْعلِھا َو بَنیھا، بَِعَدِد ما اَحاطَ بِه ِعْلُمكَ 

  استغاثه به آن حضرت با دعا ) 4(

  : پانصد و سى بار بگو

  . بر فاطمه و پدرش و شوھرش و فرزندانش، به اندازه آنچه علمت بدان احاطه دارد، درود فرست! خداوندا

  االستغاثة الیھا بالدعاء 

رِّ اْلُمْسَتْوَدعِ فیھا   . اِلھى بَِحّقِ فاِطَمَة َو اَبیھا، َو بَْعلِھا َو بَنیھا، َو الّسِ

  استغاثه به آن حضرت با دعا ) 5(

  . حق فاطمه و پدرش و شوھرش و فرزندانش و سرّى كه در او به امانت نھاده شده است به! بارالھا

  

- ٢٩ - 

 

 اشعارى در مدح آن حضرت 

  از جوى تو شبنمى است زمزم، و از بحر تو شعبه اى است كوثر 

 تو ُمضمر اى سّر رسول در پیمبر، اى دخت گرامى
 صّورم اى نور مجسَّم و اوصاف، اى شبھ نبّى بھ ُخلق

 زیور در ُملك وجود زیب و بانو، در طور لقا یگانھ
 غمخوار و نگاھباِن شوھر ندیده است، مانند تو زن جھان
 بیت و حجر و مقام و مشعر گواه است، بر رفعت قدر تو

 تو جانى و دیگران چو پیكر ھمھ فرع، تو اصلى و دیگران
 برھان تو محكم و مقّرر نازل، قرآن بھ فضیلت تو

 و از بحر تو شعبھ اى است كوثر زمزم، جوى تو شبنمى است از
 حق روشن و غالب و مظفّر گردید، محكوم شد آن نظام و

 اى از تو مشام جان معطّر معالى، اى اّم محامد و
 شد قلب منیر تو مكّدر از ظلم منافقین اّمت،

 بر باب تو گفتھ اى مزّور بردند فدك بھ غصب و بستند،
 قنفذ ملحد ستمگر زد بھ تازیانھ، بازوى تو را



 سوگ و نالھ اندر مائیم بھ در ماتم محسن شھیدت،
 َمجد اختر بر چرخ رفیع بیت شریف وحى خاتون، در

 ھاجر و اى حاجب درگھ تو خانھ تو حّوا، اى خادم
 ھمسر ھم سنگر و ھم پیام و علّى عالى، با شیر خدا

 صمت و فرّ اى شخص شخیص ع جان بینش، اى عین كمال و
 اى بضعھ حضرت پیمبر عالم، اى سیده زنان

 نخل وجود احمدى بر بر ّهللا، در ملك و ال ولیّة
 رواق قرب داور كوى تو روى تو جمال كبریایى،

 بسان تَندر در ارض و سما زان خطبھ آتشین كھ پیچید،
 قطره كمتر تو بحرى و من ز من عاجزم از بیان وصفت،

 حد و مرّ  با آن ھمھ فخر بى فعت شأن،با اینھمھ عّز و ر
 مؤّخر كردند معاندان آن را كھ نمود حق مقّدم،

 در پھلوى تو را بھ ضربت افسوس شكست دشمن دین،
 كافتد بھ دل از بیانش آذر از سیلى و شرح آن نگویم،

 بنگر كھ بود پریش و مضطر لطفى صافى از سر لطف، بر
 تو افسر ز ستایشبر سر  بس فخر از آن كند كھ دارد

  » شیخ لطف هللا صافى گلپايگانى«

  اين فخر بس كه بوسه زند دست او پدر 

 فاطمھ بانوى بانوان شیرین بھ مدح روان تا كنم زبان من خواستم ز طبع
 بھ محفل یاران و دوستان عقد گھر مرا كھ بیارم بھ مدح او یارى كند

 بگیرم و از فیض او توان او مدد از را بدان معطّر و یارى از او كنم لب
 ما را كجا و راه بدان جا و آن مكان اندر جواب گفت بھ من با زبان حال

 از قطره كمترى بَر آن بحر بیكران دست تو كى باوج جاللش توان رسید
 از حضرتش توجھ و این است ارمغان زین حال ناامید نگشتم من و رسید

 خانواده را نبود مثل و ھم عنانوین  ھم كوچك و حقیرم و ھم ذره اى فقیر
 غیر از خدا كھ خلق زمین كرد و آسمان ره كس نبرده است بجاه و جاللشان

 باشد سر خلوص باین عرش آستان اّما باین حقارت و ناقابلى مرا
 ھم امن شد نصیب من اینجا و ھم امان سر تا بھ آستانھ ایشان نموده ام

 ھر افتخار كنم مدح او بیاناز ب روز والدت گل گلزار مصطفى است
 با مدح او ز خویش كمالى كنم عیان فضلى است بھر من كھ بگویم ز فضل او

 ناجح كسى بود كھ از این ره شده روان صالح نمى شود عملى بى والیشان
 تا با شفاعتش ببرم حظّ جاودان لب تر كنم بمدحت زھرا بھ آن امید
 وده افتخار بخیل فرشتگانبنم بر او درود باد كھ بر او خداى او

 در ھل اتى و آیھ تطھیر رو بخوان قدرش برو بھ سوره كوثر نما نظر
 یا در بغل رسول خدا گیردش چو جان این فخر بس كھ بوسھ زند دست او پدر

 مردى بجز على نبُدش مثل و ھم عنان یك زن كھ ھست سیّده و سرور زنان
 این نشان بس است بھر تو این نام و خواند و اى فاطمھ كدام ابیھا تو را پدر

 دید آن ھمھ زیان آنگونھ شد مشّوه و سیماى دین برحلْت باب گرامیت
 حق تو بردند از میان حقِّ على و الت و عزى بحیلھ گرفتند ملك دین



 برون ز پرده و عدلش شود عیان كاید امید ما بود بھ مھین یادگار تو
 وصال از پى خزان بھار) على(آید  جاتما را از این مذلت و خوارى دھد ن

  » شیخ على صافى گلپايگانى«

  خیر دو سرا، درخت طوبى زھرا 

 دارد اینجا، زھرا كى فرصت جلوه اّى و دریا، زھرا دنیاست چو قطره
 ولیك فردا، زھرا ھنگامھ كند امروز نھان چون دیروز قدرش بود

 و معنى، زھرا الفبا شد عالم چو چو كتاب خلقت انشا فرمود خالق
 شدى آفریده، لوال زھرا كى مى لوالك: احمد كھ خدا گقت بھ مدحش

 برزخ ما بین دو دریا، زھرا و آن طاھا و على، دو بیكران دریایند
 خیر دو سرا، درخت طوبى زھرا او سَّر خدا و لیلةالقدر نبى است
 بر مسند افتخار یكتا، زھرا بر تخت جالل، از ھمھ واالتر

یتھاست در آل  ما بین اَب و بَعل و بنیھا، زھرا كسا محور شخصَّ
 سرچشمھ نور چشم طاھا، زھرا سر سلسلھ نسل پیمبر كوثر

 ام ابیھا، زھرا: فرمود نبى تنھا نھ ھمین مادر سبطین است او
 امروز نگھداشتھ برپا، زھرا آن پایھ كھ دیروز پیمبر بنھاد

 شان شود چو منھا، زھرااز مجمع از احمد و مرتضى چھ باقى ماند
 یك زن نبود سواره، االَّ زھرا حرمت بنگر كھ در صفوف محشر
 كافى است براى شیعھ، تنھا زھرا ھنگام شفاعت چو رسد روز جزا

 زھرا زھرا: آن شیعھ كھ ورد اوست حیف است حسانا كھ در آتش سوزد

  » حبیب چايچیان، حسان«

  قرّه باصره شمس حقیقت آرا 

 گوش دل من نالھ زار مى رسد بسكھ بھ زندگى آمد بیزار ام ازدل افسرده 
 مادر گیتى ببرد صبر و قرار كز دل واأبتاه مى رسد از سوختھ اى نالھ

 مى چكد خون دل و دیده ز منقار ھزار صد چو قمرى كند از نالھ او نوحھ گرى
 سیار كھ نھ ثابت بھ فلك ماند و نھ دیگر شررى زھره زھرا زده در خرمن ماه
 معین از انصار نھ مساعد ز مھاجر نھ جورھا دید پس از دور پدر در دوران
 برافروختھ تا روز شمار آتشى زد، كھ بت پرستى بھ در كعبھ مقصود و امید

 حق كرد تجلّى مگر از شعلھ نار نور شرر آتش و آن صورت مھوش عجب است
 ھ فرو شد مسمارچون بدان سینھ بى كین طور سیناى تجلّى متزلزل گردید

 تار شده از سیل سیھ، روى جھان تیره و نھ ز سیلى شده نیلى رخ صّدیقھ و بس
 و اینك دیوار من نگویم چھ شد اینك در بانو بشنو از بازو و پھلو كھ چھ دید آن

 بحر نبّوت بھ كنار گوھرى از صدف پھلو كھ فتاد دل سنگ آب شد از صدمھ
 قوى، پھلوى دین گشت نزار بازوى كفر لھشكستند زناموس ا بسكھ خستند و

 شنیدى كھ نبودش بھ سر و روى خمار گر بھ حجاب ازلى وقت ھجوم محتجب شد
 ابصار چون كند جلوه در او خیره بماند باصره شمس حقیقت آرا قّره

 بھ گردن زنّار بت پرستى كھ ھمى داشت گردن مردافكن عالم افكند بند در
 بھ خداوندى او كرد اقرار آنكھ از اّول یقت طلبیدمنكر حق شد و بیعت ز حق



 نھ حرفش شرفى داشت نھ قدرش مقدار كھ رفت از كف فدك و نالھ بانو بھ فلك
 جز خبیثى كھ بود نخل شقاوت را بار ھیچكس اصل اصیلى نفروشد بھ نخیل

 یا چو آھى كھ برآید ز درون بیمار نیّر برج حیا شد چو ھاللى ز ھزال
 بیدار اللھ سان داغ و چون نرگس ھمھ شب را ن شب دیجور و تن او رنجورروز او چو

 وى آیند بھ گردش اغیار كھ پس از مرگ غیرتش بسكھ جفا دید ز اّمت نگذاشت

  » كمپانى«

  اولین محبوبه رّب رفت در خاك اى دريغ 

 حرم از سوز صاحبخانھ سوخت كعبھ ویران شد بیگانھ سوخت از آتش تا در بیت الحرام
 چنان كز دود آ ھش سینھ كاشانھ سوخت شد آفرینش با ھزاران اشك و آه شمع بزم

 ویرانھ سوخت تا ابد زان شعلھ ھر معمور و ھر آتشى در بیت معمور والیت شعلھ زد
 ھم خّم و ھم پیمانھ سوخت آتشى افروخت تا غدیر آه از آن پیمان شكن كز كینھ خمّ 

 ھمچو مجنون عقل رھبر را دل دیوانھ سوخت قدماز سر تا  لیلى حسن قدم چون سوخت
خ فر  كز سموم شرك آن شاخ گل فرزانھ سوخت توحید آن دم شد تباه گلشن فرَّ

 سوخت تا كھ از بیداد دونان گوھر یك دانھ و معرفت شد طعمھ افعى صفت گنج علم
 و دانھ سوخت خرمنى در آرزوى خام آب حاصل باغ نبوت رفت بر باد فنا

 آن جلوه مستانھ سوخت عالمى از حسرت ن پنجھ زد بر روى طاووس ازلكركس دو
 اسالم و دین را تا قیامت سوختھ خرمن آتشى آتش پرستى در جھان افروختھ

 كى سزاوار فشار آن در و دیوار بود سینھ اى كز معرفت گنجینھ اسرار بود
 ار بودسینھ سیناى وحدت مشتعل از ن طور سیناى تجلَّى مشعلى از نور شد
 بود گوئى اندر طور غم چون نخل آتش بار نالھ بانو زد اندر خرمن ھستى شرر

 آن آزار بود از كجا پھلوى او را تاب تھى آنكھ كردى ماه تابان پیش او پھلو
 مركز سمار بود نقطھ پرگار وحدت جفاى سامرى گردش گردون دون بین كز

 مصیبت تا قیامت تار بود گیتى، زینروى  سیلى كھ چون سیل سیاه صورتش نیلى شد از
 جبریل امینش بنده دربار بود آنكھ شھریارى شد بھ بند بنده اى از بندگان

 تا توانایى بھ تن، تا قوت رفتار بود از قفاى شاه، بانو با نواى جانگداز
ار بود بستھ شد گر چھ بازو خستھ شد، وز كار دستش  لیك پاى ھمَّتش بر گنبد دوَّ

 شد لیك بر گردن بلند از دست آن گمراه دامان شھ كوتاه شد گرچھ از دست بانو
 در و دیوار ریخت كز غم جانسوز او خون از سنگین بھااز ابر گوھر بار ریخت گوھرى

 بیداد ز آن گلزار ریخت یك چمن صرصر تا ز گلزار حقایق نوگلى بر باد رفت
 ى از جفاى خار ریختفراز شاخسار از غنچھ نشكفتھ اى از اللھ زار معرفت

خ فرى افتاد از برج شرف  ریخت كاسمان خوناب غم از دیده خونبار اختر فرَّ
 اسرار ریخت بر سراسر طوطیان عالم غم طوطى اى زین خاكدان پرواز كرد و خاك

 خون دل از منقار ریخت یا كھ عنقاء ازل جبَّار عنید بسملى در خون تپید از جور
 ھاى خون ز چشم ثابت و سیّار ریخت چشمھ پھلو درگذشتآسیب  زھره زھرا چھ از

 شورشى سر زد كھ سقف گنبد دّوار ریخت االمین تا پایمال دیو شد مھبط روح
 است الل عقل حیران، طبع سرگردان، زبان الل ھجوم عام بر ناموس خاص ال یزال از

 ر خاك اى دریغرفت د با دلى از خون لبالب دریغ نور حق در ظلمت شب رفت در خاك اى
 تابنده كوكب رفت در خاك اى دریغ آه كان تابنده بود طلعت بیت الشرف را زھره

 دریغ با تنى بیتاب و پر تب رفت در خاك اى با دلى از غم كباب آفتاب چرخ عصمت



 رفت در خاك اى دریغ چون قمر در برج عقرب آزرده از آزار افعى سیرتان پیكرى
 دین و مذھب رفت در خاك اى دریغ مستجار روحانیان كعبھ كّر و بیان و قبلھ

 دریغ اولین محبوبھ ربَّ رفت در خاك اى لیلى حسن قدم با عقل اقدم ھم قدم
 در خاك اى دریغ جبرئیلش طفل مكتب، رفت حامل انوار و اسرار رسالت آنكھ بود

 ك اى دریغاقرب، رفت در خا در بساط قرب نبود آن مھین بانو كھ بانوئى از آن بانو
 بسیط و ھر مركب، رفت در خاك اى دریغ ھر و جودش كامیاب آنكھ بودى از محیط فیض

 پنھان ھمچو سّر مستتر تربتش از خلق مكنون باز غیب مستتر شد ظھور غیب
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