فضیلت شب و روز دحواالرض و اعامل آن
مجمىعه :اعامل مسذدتی

اعامل شب و روز ةیست و پنجم ریالقعذه
«دخىاالزض» زوشی اسر که ةناةس زوایاخ ،شمانی که متام زوی شمین زا آب فسا گسفذه ةىد ،دز
این زوش ،نخسذین خضکیها اش شیس آب رس ةسآوزدند و مطاةق ةعضی اش زوایاخ ،نخسذین جایی که اش شیس آب ةیسون آمد ،خضک صد و سپس گسرتش یافر،
رسشمین « مکه» و ةه خغىظ مدل خانه «کعته» ةىد ،لرا مکه «ام القسا» یعنی مادز همه آةادیها نام گسفر.
طتق زوایذی اش امام زضا (عليه السالم ( ةیسروپنجم ماه ذیالقعده ،زوش «دخىاالزض» اسر که ةسای این زوش و صث  ،اعاملی نقل صده که ةه رشح شیس
اسر:
الف) دز زوایذی اش امیس مىمنان (عليه السالم) نقل صده اسر «اول زخمذی که اش آسامن ةه شمین ناشل صد ،دز زوش ةیسر و پنجم ذی القعده ةىده اسر؛
ةناةساین اگس کسی آن زوش زا زوشه ةگیسد و آن صث زا ةه عتادخ ةپسداشد ،پاداش عتادخ یک عد سال زا دازد».
همچنین فرمودهانذ  :دز آن زوش اگس گسوهی ةه ذکس خدا ةپسداشند ،خداوند خاجذضان زا پیط اش آنکه مذفسق صىند ةسآوزده ساشد؛ خداوند دز این زوش هصاز هصاز
زخمر ناشل می کند که قسمذی اش آن صامل کسانی اسر که جمع گسدند و ةه ذکس خدا ةپسداشند و زوشش زا زوشه ةدازند و صث آن زا عتادخ کنند.
ب) مسذدث اسر دز آغاش زوش ،هنگامی که آفذاب کمی ةلند صد دو زکعر نماش ةه جا آوزد و دز هس زکعر ةعد اش سىزه خمد پنج مسدته سىزه و الضمس
زا ةخىاند و پس اش سالم مناش ،ةگىید:
ال َحخ ْوى َحل َحو ال قُق َّوى َحج ِإال ة َّو ِإ
ِإاا الْو َحعلِإ ِّیی الْو َحع ِإ یمِإ
هیچ جنتط و نیسویى نیسر مگس ةه خداي ةسدس ةصزگ
آنگاه دعا كنذ و ةخوانذ:
ِإث َحد ْوع َحى ِإ َحا َحسا ِإم َحع ْوااَح ْوع َحى ِإ
ِإيث ال َّود َحع َحى ِإ
َحا ُقم ِإق َحيل الْو َحع َح َح ِإ
اخ ْواس َحم ْوع َحع ْوى ِإ َحو ا ْوز َحخ ْوم ِإن َحو خَح َحجا َحو ْوش َحع ْون َحسيِّی َحا ِإ َحو َحما ِإعنْو ِإد َحا ذَحا الْو َحجاللِإ َحو ْو ِإ
اا ْو َحسامِإ .
اخ َحج ْو
اخ َح ِإقلْو ِإن َحع ْو َح ِإ َحا ُقمج َح
اي ناد ده گري لغصصها لغصصم زا ناد ده گري،اي اجاةر ننده دعاها،دعا م زا اجاةر ن،اي صنىاي عداها،عدا م زا ةضنى،و ةه من زخم ن،و اش ةد ها م و
آنچه نصد من اسر دزگرز،اي عاخث ةصزگى و ةصزگىازي.
ج)« شیخ طوسی » فرموده است :مستحب است در این روز ،این دعا را ةخوانذ.
اللَّو ُقه َّوم د ِإ
َحاخ َحی الْو َحک ْوعتَح ِإح َحو فَحالِإ َحق الْو َحد ِإَّوجث َحو َحعا ِإز َح اللَّو ْوصةَح ِإح َحو ک ِإَحاص َح ک ِّیُقل کُق ْوسةَح ٍةح
خدایا اي گسرتاننده کعته و صکافنده دانه و ةسگیسنده سخذى و ةسطس کننده هس گسفذازي،
َح ْوس َحلُقکَح ِإفی َحهرَحا الْویَح ْوىمِإ ِإم ْون َحیَّوا ِإمکَح الَّو ِإذی َح ْوع َح ْومرَح َحخ َّوق َحها َحو َحقْو َحد ْوم َحر َحستْو َحق َحها َحو َحج َحعلْوذَح َحها ِإعنْو َحد الْو ُقم ْوؤ ِإم ِإنی َحن َحو ِإدی َحع ًح َحو ِإلَحیْوکَح ذَحزِإی َحع ًح َحو ِإة َحس ْوخ َحم ِإذکَح الْو َحى ِإسی َحع ِإح َحنْو د َحُقغل َحِّیی َحع َحَل
ُقم َحد َّوم ٍةد
اش دى مىخىاهم دز این زوش اش زوشهایر ،که خقط زا ةصزگ گسداندي و ستقذط زا پیط انداخذى و آن زا نصد اهل ایامن ،امانر و ةه سىي خىد وسیله قساز
ب زخمر گسرتدهاخ ،که ةس مدمد دزود فسسذى،
دادي و ه
ِإیث یَح ْوى َحم الذَّوالقِإ فَحادِإقِإ ک ِّیُقل َحزدْوقٍة َحو دَحا ٍةا ِإ َح ک ِّیُقل َحخ ٍّقق َحو َحع َحَل َح ْوهلِإ ةَحیْو ِإذ ِإه ْوااَحطْو َحها ِإز الْو ُقهدَحا ِإج الْو َحمنَحا ِإز َحد َحعااِإمِإ الْو َحجتَّوا ِإز َحو ُقوال ِإج الْو َحج َّوِإجن َحو النَّوازِإ،
َحعتْو ِإد َح الْو ُقمنْوذَح َحج ِإث ِإفی الْو ِإمییَحاقِإ الْو َحقس ِإ
آن ةنده ةسگصیدهاخ دز پیامن نصدیک ،زوش دیداز ،صکافنده هس امس ةسذه و دعىخ کننده ةه خق و ةس اهل ةیر پاکط آن زاهنامیان و زوصنکنندگان زاه
خق ،سذىنهاي جتاز و مذىلیان ةهضر و دوشخ،
َحو َح ْوع ِإطنَحا ِإفی یَح ْوى ِإمنَحا َحهرَحا ِإم ْون َحعطَحااِإکَح الْو َحم ْوخ ُقصونِإ َحغ ْوی َحس َحم ْوقطُقى ٍةا َحو ال َحم ْومنُقى ٍةا [ َحم ْومنُقىنٍة ] د َح ْوج َحم ُقع لَحنَحا ِإة ِإه الذَّو ْوىةَح َحح َحو ُقخ ْوس َحن ْوااَح ْووةَح ِإح،
و عطا کن ةه ما اش عطاي دز خصانهاخ که نه ةسیده صىد و نه منع گسدد ،دا ةه وسیله آن دىةه و ةاشگضر خىىب ةساي ما فساهم منایى
َحْص َح َحو ال دُقنْو ِإس ِإنی کَحسِإی َحم ِإذکْو ِإس َح ِإة ُقىال ِإج َح ْوم ِإس َح َحو
ب ِإ
یَحا َحخ ْوی َحس َحم ْود ُقع ٍّقى َحو َحکْو َحس َحم َحم ْوس ُقج ٍّقى یَحا کَح ِإف ُّیی یَحا َحو ِإف ُّیی یَحا َحم ْون لُقطْو ُقف ُقه َحخ ِإف ٌّیی اُقلْوطُق ْو لِإی ِإةلُقطْو ِإفکَح َحو َح ْوس ِإع ْودنِإی ِإة َحع ْوف ِإى َح َحو َحیِّی ْودنِإی ن ِإ ْو
رس َح
َحخ َحف َح ِإح ِإ ِّی

اي ةهرتین خىانده صده و کسیمدسین امید صده ،اي فایر کننده ،اي وفاداز ،اي آنکه لطفط پنهاىن اسر ،ةه لطفر ةه من لط کن ،و ةه عفىخ
خىصتخذم منا و ةه یازياخ د ییدم فسما و اش ذکس کسیامنهاخ فسامىصم مکن ةه خق مذىلیان امسخ و نگهتانان زاشخ
َحو ا ْوخ َحف ْو ِإنی ِإم ْون صَح َحىااِإ ِإث ال َّود ْوه ِإس ِإ َح یَح ْوىمِإ الْو َحد ْو ِإ َحو النَّو ْو ِإ َحو َحصْو ِإه ْودنِإی َح ْوولِإیَحا َحا َح ِإعنْو َحد ُقخ ُقسووِإ نَحف ِإْوسی َحو ُقخلُقىلِإ َحز ْوم ِإسی َحو انْو ِإقطَحا ِإا َحع َحملِإی َحو انْو ِإقضَح ا ِإا َح َحجلِإی
و اش گسفذازیهاي زوشگاز دا زوش قیامر و ةسانگیخذهصدن خف م کن هنگا م ةیسون آمدن جانم و فسو زفنت دز قربم و متام صدن کازم و سپسي صدن عمسم،
اولیایر زا ةه ةالینم خارض کن،
اللَّو ُقه َّوم َحو اذْوکُق ْوسنِإی َحع َحَل طُقى ِإل الْوت َحِإَل ِإذَحا َحخلَحل ُقْور ةَح ْوی َحن َحطْو َحتاقِإ ال َّو َحي َحو ن ِإَحس َحی ِإن َحی النَّو ُقاسى َحن ِإم َحن الْو َحى َحزي َحو َح ْوخلِإلْو ِإنی دَحا َحز الْو ُقم َحاق َحم ِإح َحو ةَح ِّیىاْو ِإنی َحمنْوص َحِإل الْو َحک َحسا َحم ِإح
خدایا یادم کن ،ةس طىل پىسیدگى ،شماىنکه دز میان دىدههاي خا فسود آیم و فسامىشکنندگان اش مسدم فسامىصم کنند و دز خانه اقامر فسودم آز و دز
منصل کسامر جایم ده،
اع ِإطفَحااِإکَح َحو ةَحا ِإز ْو لِإی ِإفی لِإقَحا ِإاکَح َحو ا ْوز ُقشقْو ِإنی ُقخ ْوس َحن الْو َحع َحم ِإل قَح ْوت َحل ُقخلُقى ِإل ْوااَح َحج ِإل ةَحسِإی ا ِإم َحن ال َّوصلَحلِإ َحو ُقسى ِإا الْو َحخطَحلِإ
َحو ا ْوج َحعلْو ِإنی ِإم ْون ُقم َحسا ِإف ِإقی َح ْوولِإ َحیااِإکَح َحو َح ْوهلِإ ا ْوج ِإذ َحتا ِإاکَح َحو ْو
و اش دوسذان اولیایر و ةسگصیدگان و خالغان دزگاهر قسازم ده و دیدازخ زا ةس من متاز گسدان و پیط اش فسا زسیدن پایان عمسم خسن عمل زوشيام فسما،
دزخا که پا اش لغصشها و گفذاز ىبپایه و منطق دتاه ةاصم.
َّللا َحعلَحیْو ِإه َحو آلِإ ِإه َحو ْواس ِإق ِإنی ِإمنْو ُقه َحم ْو َح ةا َحز ِإویّا َحسااِإغا َحه ِإنی ا ال َح ْو َح ُق ةَح ْوع َحد ُقه َحو ال ُق َحخ َّوَّلُق ِإو ْوز َحد ُقه َحو ال َحعنْو ُقه ُقذَحا ُقد َحو ا ْوج َحعلْو ُقه لِإی َحخیْو َحس شَحا ٍةد
اللَّو ُقه َّوم َحو َح ْوو ِإز ْودنِإی َحخ ْوى َحض نَح ِإتیِّیکَح ُقم َحد َّوم ٍةد َحع َّوَل َّو ُق
َحو َح ْوو َحَف ِإمی َحعا ٍةد یَح ْوى َحم یَحقُقى ُقم ْوااَحصْو َحهادُق،
خدایا مسا ةه خىض پیامربخ مد ّمد (دزود خدا ةس او و خاندانط) وازد کن و اش آن ةه من ةنىصان ،نىصاندىن سیساب کننده ،زوان و گىازا ،که پس اش آن هسگص
دضنه نضىم و اش وزود ةه آن طسد نگسدم و اش آن منع نضىم و آن زا قساز ده ةسایم ةهرتین دىصه و کاملدسین وعدهگاه ،زوشي که گىاهان ةپا مىخیصند،
اللَّو ُقه َّوم َحو الْو َحع ْون َحج َحتا ِإة َحس َحج ااْو َح َّوولِإی َحن َحو ْواْل ِإخسِإی َحن َحو ِإة ُقدقُقىقِإ [لِإ ُقدقُقىقِإ ] َح ْوولِإ َحیااِإکَح الْو ُقم ْوسذَح ْوثِإسِإی َحن اللَّو ُقه َّوم َحو اق ِإْوغ ْوم َحد َحع ِإاِئَح ُقه ْوم َحو َح ْوهلِإکْو َحصْو َحیا َحع ُقه ْوم َحو َحعا ِإملَح ُقه ْوم َحو َحع ِّیج ْول َحم َحهالِإ َحک ُقه ْوم َحو
ْواسلُقتْو ُقه ْوم َحم َحاملِإ َحک ُقه ْوم َحو ضَح یِّی ْوق َحعلَحیْو ِإه ْوم َحم َحسالِإ َحک ُقه ْوم َحو الْو َحع ْون ُقم َحسا ِإه َحم ُقه ْوم َحو ُقمضَح ا ِإزکَح ُقه ْوم.
خدایا لعنر کن گسدنکضان گرصذه و آینده زا ،هم آنانکه خقىق اولیایر زا ةه ناخق ةه خىد اخذغاظ دادند ،خدایا پایههایضان زا ةضکن و پیسوان و
عاملضان زا ناةىد ساش ،شمینههاي هالکذضان زا ةه شودي فساهم فسما و کضىزهایضان زا اش دسذضان ةگیس و زاههایضان زا ةس آنان دنگ کن و ةس آنانکه ةا آنان
سهیم و رشیکند لعنر فسسر،
اللَّو ُقه َّوم َحو َحع ِّیج ْول فَح َحس َحو َح ْوولِإ َحیااِإکَح َحو ا ْوز ُقد ْود َحعلَح ْوی ِإه ْوم َحم َحالِإ َحم ُقه ْوم َحو َح ْو ِإه ْوس ةِإالْو َحد ِّیق ق ِإَحاِئَح ُقه ْوم َحو ا ْوج َحعلْو ُقه لِإ ِإدی ِإنکَح ُقمنْوذَح ِإْصا َحو ِإة َح ْوم ِإس َح ِإفی َح ْوعدَحااِإکَح ُقمؤْومتَح ِإسا
خدایا دز فسو دوسذانر صذاب کن و خقىق اخزاو زفذه آنان زا ةه آنان ةاشگسدان و قاام آنان زا ةه خق ،آصکاز کن و او زا یازيزسان دینر ةداز و دزةازه
دصمنانر فسمانده ةه فسمانر قساز ده،
ْص َحو ِإ َحا َحلْو َحقیْورَح ِإلَحیْو ِإه ِإم َحن ْوااَح ْوم ِإس ِإفی لَحیْولَح ِإح الْو َحق ْود ِإز ُقمن ِإقْورَحام لَحکَح َحخذَّوى د َح ْوس َحَض َحو یَح ُقعى َحد ِإدینُقکَح ِإة ِإه َحو َحع َحَل یَح َحدیْو ِإه َحج ِإدیدا غَحضّ ا َحو یَح ْوم َحد َحض الْو َحد َّوق َحم ْودضا
اللَّو ُقه َّوم ا ْوخ ُقف ْوف ُقه ِإ َحالاِإ َحک ِإح النَّو ْو ِإ
َحو یَح ْوس ِإف َحض الْوتَح ِإاط َحل َحزفْوضا،
خدایا همىازه فسصذگان پیسوشي زا گسداگسد او ةداز و ةه آن دسذىزي که دز صث قدز ةه او القا کسدي ،او زا انذقامگیسنده خىیش قساز ده ،دا جایىکه خضنىد
صىي و دینر ةه وسیله او و ةه دسر او ةه گىنهاي نى و داشه ةاشگسدد و خق ةه طىز کامل ناب صىد و ةاطل ةه عىزخ همه جانته ةه دوز افکنده صىد،
رسدِإ ِإه َحو اةْو َحعیْونَحا ِإفی کَح َّوسدِإ ِإه َحخذَّوى نَحکُقى َحن ِإفی َحش َحمانِإ ِإه ِإم ْون َح ْوع َحىانِإ ِإه،
اللَّو ُقه َّوم َحع ِّیل َحعلَح ْوی ِإه َحو َحع َحَل َحج ِإمیعِإ آةَحااِإ ِإه َحو ا ْوج َحعلْونَحا ِإم ْون َحع ْود ِإت ِإه َحو ُق ْو َح
خدایا ةس او و همه پدزانط دزود فسسر و ما زا اش همنضینان و خاندانط قساز ةده و دز شمان ةاشگضذط ما زا ةسانگیص ،دا دز دوزان او دزصامز یازانط
ةاصیم
السال ُقم َحعلَحیْو ِإه َحعلَحیْو ِإه ْوم] َحو َحز ْوخ َحم ُقح َّو ِإ
َّللا َحو ةَح َحسکَحاد ُق ُقه.
اللَّو ُقه َّوم َح ْود ِإز ْو ِإةنَحا ِإقیَحا َحم ُقه َحو َحصْو ِإه ْودنَحا َحیَّوا َحم ُقه َحو َحع ِّیل َحعلَحیْو ِإه [ َحع َحَل ُقم َحد َّوم ٍةد] َحو ا ْوز ُقد ْود ِإلَحیْونَحا َحسال َحم ُقه َحو َّو
خدایا دز قیامط زا زوشي ما کن و دز زوشگازش ما زا خارض کن و ةس او دزود فسسر و سالم او زا ةه ما ةاش زسان ،دزود و زخمر خدا و ةسکادط ةس او ةاد .

