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 دکه امام صادق علیه السالماعمال    

در فصل پنجم از باب زیارات، در اعمال مسجد کوفه، اعمال دکه امام صادق علیه السالم را بیان می 

 :کنیم

واقع  دکه حضرت صادق علیه السالم پس برو بسوى مقام حضرت صادق علیه السالم و آن اعمال

چون سالم دادى و  است در نزدیكى مسلم بن عقیل رضوان اهلل علیه و آنجا دو رکعت نماز کن و

 تسبیح نمودى پس بگو

 

َوى َيا َصاِنَع ُکلِّ َمْصُنوٍع َو َيا َجاِبَر ُکلِّ َکِسرٍي َو َيا َحاِضَر ُکلِّ    َمََلٍ َو َيا َشاِهَد ُکلِّ َنجْ

 اى صانع هر ساخته شده و اى جبران كن هر شكسته و اى حاضر در هر جمع و اى شاهد هر راز و نجوى 

 

ٍة َو َيا َشاِهدًا )َشاِهُد( َغرْيَ َغاِئٍب َو َيا َغاِلبًا )َغاِلُب( َغرْيَ َمْغُلوٍب    َو َيا َعاِِلَ ُکلِّ َخِفیَّ

 ناى هر نهان و اى در همه جا حاضر و اى چيره و غالبى كه زير دست نشودو اى دا 

 

ُه    َو َيا َقِربيًا )َقِريُب( َغرْيَ َبِعیٍد َو َيا ُموِنَس ُکلِّ َوِحیٍد َو َيا َحّیًا ِحنَي اَل َحيَّ َغرْيُ

 نيستاى جز او  و اى نزديكى كه دور نشود و اى مونس هر تنها و اى زنده در حينى كه زنده 
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ا َکَسَبْت  ْحَیاِء اْلَقاِئَم لََعَ ُکلِّ َنْفٍس ِِبَ یَت اْْلَ   َيا ُمحِْیَي اْْلَْوََت َو ُُمِ

 ها و ميراننده زندگان برپا دارنده هر نفسى به آنچه كسب كند اى زنده كننده مرده 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ْنَت َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
َ

 اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

 (.معبودى جز ذات مقدست نيست درود فرست بر محمد )ص( و آل محمد )عپروردگار و  

 

  پس بخوان هر چه خواهى

قدیم و مشهور بین  لّف گوید: که ما در پیش از این گفتیم و در اینجا نیز مى گوییم که در مزار مؤ

ضاء و بیت آورند اعمال دکّه الق مردم در ترتیب اعمال مسجد آنست که بعد از این مقام بجا مى

بحار و دیگران بعد از اعمال ستون چهارم نقل کردیم پس اگر  الطّشت را که ما موافق مصباح الزّائر و

 . تعالى مشهور عمل نمایى رجوع کن به آنجا و اعمال این دو مقام را بجا آور انشاءاهلل خواستى به نحو

 

 


