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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 روز این دعاهای و عرفه روز های مراقبه

، ، حرم حضرت عبدالعظیمعبداهلل ی حضرت ابا زیارت عرفهعرفه، روز مراقبات، : ها واژهکلید

و امام  دعای عرفه امام حسیناذکار، ، نماز امیرالمؤمنین، به گناه اعترافنماز زیر آسمان، 

 .دوداو عمل امّ یدعازیارت جامعه، سومین ، سجاد

 

حضرت حرم آن را در در روز عرفه،  1زیبایی است. بسیار زیارت ،اهلل عبد ی ابا روز عرفه زیارت

 همان اجر را خدای متعال، میامیدوار ؛بخوانید عبداهلل ابا حضرت از حرم به نیابت عبدالعظیم

  2.عنایت کند

                                            

 امام زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 361 ص ،89 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 333 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سید .1

 عرفه. روز در حسین

دِ :323 ص الزّیارات،کامل صدوق، و 269 ص ،88 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 575 ص ،13 الشّیعة،جوسائل حرّعاملی، .2 ِْبنِ ُِمَحمَّ

نَِِْيْحيىِ  دِ ِْبنِ َِعل یِ ِاْلَحَسنِ َِاب یَِعَلىِ َِدَخلََِِعمَّ اد یُِمَحمَّ نِِْاْله  َعْسَكر یِ ِاْلَحَسنِ َِاب یَِعلىِ َِدَخْلتُِِق اَل:ِالرَّیِ َِاْهلِ ِم  الَِِاْل ق  ِل یِفَ 

ْينَِ ُقْلتُُِِكْنتََِِا الَِِ-اْلُحَسْينَُِِزْرتُِِفَ  ق  اِفَ  رَُِِزْرتََِِلوِِْا نَّكََِِام  بْ  يمِ َِعْبدِ ِقَ  ْنَدُكمِِِْاْلَعظ   .َعل یِ ِْبنَِِاْلُحَسْينَِِز ارََِِِكَمنَِِْلُكْنتَِِع 
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زیر  اگر انسان رکعت نماز است که اعمال روز عرفه، دواز بعد هم اعمال روز عرفه را انجام دهید. یکی 

و بعد از  زیر آسمان بخواند ی باز، در یک محوطهیا  در حیاط ،برود بیرون ،نه در اتاق ،بخواندآسمان 

چه  ،حال تا به عمرفکر کند از اوّل به زبان جاری کند؛  ،ش اعتراف کندانبه گناهرکعت نماز،  این دو

اعتراف کند،  میمجرمی که آمده پیش قاضی و دارد به جرمش اعتراف  دمانن ،یک به یک ،ی کردهگناهان

اعمال برای روز عرفه،  3بخشد. مین روز ایدر  را نهای گنا خدا همه شاءاهلل نا ؛خواهی کندعذر کند و

 رکعت چهار ،خواندپیوسته  طور و به بالفاصله بعد از اذانکه باید  ،عصر و ظهر بعد از نماز .سته یزیاد

 ی پنجاه بار سوره با است هر رکعتش حمد ،دانید میهمانطور که که ؛ منیننماز امیرالمؤنماز است؛ 

صلواتی نقل ؛ 5ی نقل شدهتسبیحات؛ است نقل شدهبرای این روز زیادی  ادعیه و اذکار 4.َحدِ َاُِِقْلُِهَوِاللُِ

وارد شده  نیزروز عرفه  ایرب دعای آن د،وش انجام می ی ماه رجب که در نیمه دوودا امّعمل  .6شده

مرحوم که هست برای این روز ت و تکبیرات بسیار زیبایی لیالته تحمیدات، تسبیحات، 7.است

                                            

-روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 336 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 193 ص ،9 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، .3

َِِعنُِِْرو یَِِوَِعرفه: دِ ِْبنِ َِجْعَفرِ ِاد قِ الص ِ ِ-انِ َمْول  ْومَِِىِ َصلِ َِمنِِْاَل:قِ ِنَّهُِاَُِِمَحمَّ ْبلََِِعَرَفةَِِيَ  عِ ِا َلىَِيْخُرجََِِانِِْقَ  ِار زاِ بِ َِيُكونُِِوَِِل كَِذِ ِف یِاءِ الدُّ

مِ َِتْحتَِ ْينِ ِءِ االسَّ تَ  للِ ِاْعتَ َرفَِِوَِِرَْكَع رَِِّوَِِب ُذُنوب هِ َِجلَِِّوََِِعزَِِِّ  قَ  نَِِب َعَرَفةَِِاق ُفونَِاْلوِ ِالَِنِ ِامِ ِالَِنِ ِاهُِايِ ب َخطِ َِلهَُِِا َفْوزِ ِِم  هُُِِغف رَِِوَِِاْل مَِِامِ َِِل َقدَّ نِِِْتَ  ِِم 

ب هِ  َر.ِامِ ِوََِِِذْن  َتَأخَّ

 روزعرفه.اعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 138 ص بلداالمین، کفعمی، و 671 ص ،2 ج المتهجّد،مصباح الحسن،محمّدبن طوسی، .3

 عرفه. روز اعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 213 ص ،85 ج ر،االنوا بحار مجلسی، و 662 ص اح،مصب کفعمی،. 5

 عرفه. روز اعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 662 ص مصباح، کفعمی،. 6

-روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 281 ص ،85 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 321 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .7

مُِِّاَلتِْقِ عرفه: ُقْلتُِِاُودَِدِ ُِا َب یِِفَ  عِ َِذاب ه ِ ِِىِ ُيْدعِاَِِِِاللِ َِعْبدِ ِِل  َعمِِِْالَِقِ َِِرَجبِ َِغْيرِ ِِف یِاءِ الدُّ ْومِ ِِف یِِنَ   َعَرَفَة.ِِيَ 
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]که در اعمال شب و روز را 9ِِأَِتَ َهيََِّأِوَِالل ُهمََِّمْنِتَ َعبَّ دعای 8.است نقل کردهالجنان  مفاتیح ی درقمّ دّثمح

 .روز عرفه هم باید خواندجمعه وارد شده است[ در 

ی  که در صحیفه ی امام سجّاد یکی دعای عرفه بسیار برجسته است؛ ،روز عرفه دعای خاصّ دو

ی در قمّ ثکه مرحوم محدّ الحسین اهلل عبد اباحضرت  ی و دیگری دعای عرفه 10ه استادیّسجّ

 باو با توجّه  هللشاءا نا هر دو دعا بسیار عظیم و بسیار مغتنم است. 11است. الجنان نقل کرده مفاتیح

در  دعا نیخواندن ا تحاالنقل شده، در  عبداهلل ابااز حضرت حالتی که . بخوانید ، این دعاها راحال

و با خدای  ندریخت به پهنای صورت اشک می حضرتچگونه  که است نقل شده الجنان حیخود مفات

  !ندکرد نیاز می متعال راز و

                                            

 عرفه:روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 337 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 255 ص ،85 ج بحاراالنوار، مجلسی، .9

قِ َِعنِ  اد  اَل:ِالص   ق  رُِِفَ  الىِ ِاللَُِِتَكب   ع  ةَِِتَ  اَئ َهل ُلهُِِوََِِمرَّةِ ِم  اَئةَِِِتُ  اَئةَُِِِتَسب ُحهُِِوََِِمرَّةِ ِم  ُسهُِِوََِِمرَّةِ ِم  َقد  اَئةَِِِتُ  ْقَراُِِوََِِمرَّةِ ِم  ةَِِتَ  یِ ِآَي اَئةَِِاْلُكْرس  َِمرَّةِ ِم 

اَئةَِِالنَّب یِ َِعَلىِیُتَصلِ ِوَِ  َمرَّة .ِم 

 جمعه.شباعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 321 ص مصباح، کفعمی، و 283 ص ،96 ج بحاراالنوار، مجلسی، .8

ِاْلَحْمدُِِ(1) :671 ص مصباح، کفعمی، و 350 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 37دعای سجّادیه، یصحیفه ،سجّادامام .10

للِ  عِ َِربِ ِِ  ينَِاْل يعَِِاْلَحْمدَُِِلكَُِِهمَِّالل  ِ ِ(2)ِِاَلم  مِ َِبد  ،ِوَِِاتِ اوِ السَّ َِِذاِاْلَْرض  ،ْكرِ اْلِ ِوَِِلِ اْلَجل  ،اْلَْربِ َِربَِِّام  ْأُلوه ،ُِكلِ ِهَِا لِ ِوَِِاب  ُِكلِ ِال قَِخِ ِوََِِم

، ،َِشیُِِْكلِ ِار ثَِوِ ِوََِِمْخُلوق  ل هِ َِلْيسَِِء  ْث ِِوَِِ،ءِ ِیِْشََِِكم  ْعُزبُِِل  ْلمَُِِعْنهُِِيَ  ،َِشیِِْع  يطِ ِءِ َِشیِِْب ُكلِ ُِهوَِِوَِِء   .ِ...َِرق يبِ ِءِ َِشیُِِْكلِ ِىِ َعلُِهوَِِوَِِ،ُمح 

-امامدعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 216 ص ،85 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 338 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .11

ِِوَِِاف عِ دِ ِائ هِ ل َقضِ َِلْيسَِِالَّذ یِللِ ِِ ِاْلَحْمدُِدرروزعرفه.حسین ِِوَِِِان عِ مِ ِِائ هِ ل َعطِ ِل  عُِاْلوِ ِادُِاْلَجوِ ُِهوَِِوَِِان عِ صِ ُِصْنعَُِِكُصْنع هِ ِل  َِفَطرَِِاس 

ْجنِ  َبدِ ِاسََِا َقنَِت َِِوَِِائ عِ اْل ْكَمت هِ ِتْ  نِ ِب ح   .ِ...ِائ عِ الصَّ
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آن زیارت خوانده  چند صفحه بیشتر نیست، ،سومین زیارت جامعه که کوتاهتر است ،زیارت جامعه

دعاهای  13.شود، خوانده های غروب آفتاب ی، نزدیکهای مغرب ی، نزدیکدعای عشرات، عصر 12.شود

  14.لجنان نقل شدها در مفاتیح که ی هم هستخطّ دوو ی خطّ یک کوتاهِ

روز  ؛نظیر ندارد ،روزی است که شاید در تمام سال بهره ببرید. خیلی از این روز شاءاهلل إن ،حال یّا یعل

به از شبش ای!  ! لحظهی شما هدر برود روز عرفه ای از نگذارید لحظه مناجات است. اختصاصی دعا و

شاءاهلل از همان آغاز روز،  إن هم و روزش را 15دهیدهلل انجام شاءا اعمال شب عرفه را إن پیشواز بروید.

دعا  ها،ی دعا همه اً در صدرمخصوص ،ای دعاه ن حال اهل مناجات و اهل دعا باشد. امیدواریم همهحالتا

در داخل  ،ی دعاها همه ؛شود اجابتاگر آن دعا  که هارواحنا فداعظماال اهلل بقیه فرج موالی ما حضرت ایبر

 مورد اجابت قرار بگیرد. ؛است آن دعا اجابت شده

 

 

 

 

 

                                            

 عرفه.روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث .12

 عرفه.روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،دّثمح .13

-اعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 321 و 320 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 281 ص ،85 ج بحاراالنوار، مجلسی، .13

يَّةِ ِف یِآَخرُِِاءِ ُدعِ ِ-عرفه.روز ُِِذُنوب یِا نََِِّربِ ِايِ ِ:َعَرَفةََِِعش  ِِل یَِمْغف َرَتكَِِنَِّاِ ِوََِِتُضرُّكَِِل  ُقُصكَِِل  نْ  ِِامِ َِفَاْعط ن یِتَ  نْ ُقُصكَِِل  ِامِ ِل یِاْغف رِِْوَِِيَ 

ِ يَّةِ ِف یِآَخرُِِاءِ ُدعِ ِ-َيُضرَُّك.ِل  ُِِهمَِّالل  ِ ِ:َعَرَفةََِِعش  رََِِتْحر ْمن یِل  ْنَدكَِِامِ َِخيْ  ْند یِامِ ِل َشرِ ِع  ْرَحْمن یَِلمَِِْاْنتََِِفا نِِْع  َعب یِتَ  َِِنَصب یِوَِِب تَ  َِفل 

يَبت ه .ِىِ َعلِابِ اْلُمصِ َِاْجرََِِتْحر ْمن ی  ُمص 

-اعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 170 – 166 ص زادالمعاد، مجلسی، و 330 – 325 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .15

 عرفه.شب
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مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


