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 باب الفرج )مقام نوح علیه السالم(اعمال    

در فصل پنجم از باب زیارات، در اعمال مسجد کوفه، اعمال باب الفرج معروف به مقام نوح علیه 

 :السالم را بیان می کنیم

برو به دکه باب  باب الفرج معروف به مقام نوح علیه السالم چون از عمل ستون سوم فارغ شدى اعمال

درى که از مسجد بسوى خانه امیر  اى است که متصل است به امیر المؤمنین علیه السالم و آن صفه

رکعت نماز کن به حمد و هر سوره که خواستى از  شده پس چهار المؤمنین علیه السالم مفتوح مى

 :پس بگو قرآن و چون فارغ شدى تسبیح کن

 

ُهمَّ  ُ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ ٍد َو اْقِض َحاَجِتي َيا اّللَّ یُب َساِئُلُه َو اَل َيْنَفُد َناِئُلُه  ٍد َو آِل ُمحَمَّ   َيا َمْن اَل َيخِ

محروم نخواهى  درود فرست بر محمد و آل محمد و حاجت من برآور اى خدايى كه هرگز سائلى را پروردگارا 

 كرد و عطايت بر خلق نفاد ندارد و نابود نگردد

 

َماَواِت َيا ََكِشَف اْلُكُرَباِت َيا َقا َرِضنَي َو السَّ َعَواِت َيا َربَّ اْْلَ یَب الدَّ   ِضَي اْلحَاَجاِت َيا ُمجِ

اى برآورنده حاجتها و مستجاب كننده دعاهاى بندگان اى خداى زمينها و آسمانها اى برطرف كننده رنج و  

 غمها
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ِقَم  اِت َيا َداِفَع النَّ َئاِت َحَسَناٍت َيا َواِسَع اْلَعِطیَّ یِّ َل السَّ   اِت َيا ُمَبدِّ

 ها نهايت است اى دفع كننده عقوبت و آزارها اى تبديل كننده گناهان به ثواب اى آنكه عطاهايت وسيع و بى 

 

َّ ِبَطْوِلَك َو َفْضِلَك َو ِإْحَساِنَك    ُعْد لََعَ

 بر من باز هم به جود و فضل و احسانت كرم فرما 

 

ْب  نَي َو اْسَتجِ اِلحِ ْوِلَیاِئَك الصَّ
َ

َك َو أ َك َو َوِصیِّ یِّ ْلُتَك َو َطَلْبُت ِمْنَك ِبحَقِّ ََنِ
َ

  ُدَعاِئي ِفَمَي َسأ

و در آنچه از حضرتت مسئلت كردم دعايم مستجاب كن به حق پيغمبر و جانشين و اولياء تو كه خاصان و نيكان  

 .عالمند

 

 ت است همین که فارغ شدى و تسبیح کردى پس بگوصفت نماز دیگر در این مقام و آن دو رکع

 

ُهمَّ  ِتَك َو  اللَّ ْحَداِنیَّ َ
ُه اَل َقاِدَر )َقاِدرًا( لََعَ َقَضاِء  ِإِّنِّ َحَلْلُت ِبَساَحِتَك ِلِعْلِمي ِبِ نَّ

َ
ِتَك َو أ  َصَمَداِنیَّ

َك    َحاَجِتي َغْْيُ

دانم و به اينكه جز تو   ئى و استغناى ذاتى تو را مىمن به ساحت قدس تو وارد شدم كه يگانگى و يكتا پروردگارا 

 كسى قادر بر روا كردن حاجتم نيست آگاهم
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ْت َفاَقِتي ِإَلْیَك  َّ اْشَتدَّ َما َشاَهْدُت ِنْعَمَتَك لََعَ ُه ُكلَّ نَّ
َ

  َو َقْد َعِلْمُت َيا َربِّ أ

از انواع نعمتهاى تو بر من فقر و نيازم به كنم  ام كه هر چه مشاهده مى  و البته باز اى پروردگار من دانسته  

 شود حضرتت بيشتر مى

 

 ٍ
َك َعاِِلٌ َغْْيُ ُمَعّلَّ نَّ ْمِري َما َقْد َعَرْفَتُه ِْلَ

َ
  َو َقْد َطَرَقِِن َيا َربِّ ِمْن ُُمِمِّ أ

 عالم دانايى كه تو بدون تعليم به همه امور  پا و سست گردانيده دانى بى و اى خدا و مرا امر مهمى كه تو مى 

 

َرِضنَي َفاْنَبَسَطْت  ْت َو لََعَ اْْلَ َماَواِت َفانَْشقَّ ِذي َوَضْعَتُه لََعَ السَّ ُلَك ِبااِلْسِم الَّ
َ

ْسأ
َ

  َو أ

كنم به حق آن اسمى كه بر آسمانها كه نهادى شكافته شد و بر زمينها نهادى منبسط  پس از تو درخواست مى  

 گرديد

 

وِم َفا جُ ْت َو لََعَ النُّ َباِل َفاْسَتَقرَّ   ْنَتَشَرْت َو لََعَ اْلجِ

 انتها منتشر گشت و بر كوه ها نهادى استقرار يافت  و بر ستارگان نهادى در فضاى بى 
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ٍّ َو ِعْنَد اْلحََسِن َو ِعْنَد اْلحَُسنْيِ 
ٍد َو ِعْنَد لََعِ ِذي َجَعْلَتُه ِعْنَد ُمحَمَّ ُلَك ِبااِلْسِم الَّ

َ
ْسأ

َ
  َو أ

كنم از تو به اسمى كه نزد حضرت محمد مصطفى و نزد على مرتضى و نزد حضرت حسن و   ز درخواست مىو با 

 حسين

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ
َ

ِعنَي أ ْْجَ
َ

ْ أ
ِ َعَلهْْيِ ِهْم َصَلَواُت اّللَّ ِة ُكلِّ  َو ِعْنَد اْْلَِئمَّ

 و ائمه هدى كه درود خدا بر همه آنان باد نهادى تو را به آن اسم قسم كه درود فرست بر محمد و آل محمد 

 

َها َو َتْفَتَح ِِل ُقْفَلَها مَّ َر َعِسَْيَها َو َتْكِفَیِِن ُُمِ سِّ ْن َتْقِضَي ِِل َيا َربِّ َحاَجِتي َو ُُتَ
َ

 َو أ

ت فرما و مشكل آن حاجتم را آسان ساز و قفل آن حاجت را به و حاجت مرا برآور و مشكل و مهم آن را كفاي 

 رويم بگشا

 

َغْْيَ َجاِئٍر ِِف ُحْكِمَك َو اَل َحاِئٍف ِِف  َفَعْلَت َذلَِك َفَلَك اْلحَْمُد َو ِإْن َِلْ َتْفَعْل َفَلَك اْلحَْمُد  َفِإْن 
  َعْدلَِك 

پس اگر از كرم حاجتم برآوردى يا كه برنياوردى حمد و ستايش تو را سزد كه هرگز جورى در حكم تو و جفائى  

 نخواهد بود در عدل تو

 

  گویى  گذارى طرف راست رو را بر زمین و مى  پس مى
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َك َدَعاَك ِِف َبْطِن اْلحُ  یَّ ُهمَّ ِإنَّ ُُيُنَس ْبَن َمَّتَّ َعْبَدَك َو ََنِ ْبَت َلُه اللَّ   وِت َفاْسَتجَ

 خدايا يونس بن متى بنده تو و پيغمبرت در شكم ماهى به درگاه تو دعا كرد و دعايش مستجاب فرمودى 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ْب ِِل ِبحَقِّ ُمحَمَّ ْدُعوَك َفاْسَتجِ
َ

َنا أ
َ

 َو أ

 به حق محمد )ص( و آل محمد )ع( دعاى مرا هم مستجاب فرما 

 

 خواهى پس طرف چپ را بگذار و بگو  آنچه مى و دعا کن به

 

َمْرَتِِن 
َ

ْدُعوَك َكَما أ
َ

َنا أ
َ

َجاَبِة َو أ ْلَت ِباْْلِ َعاِء َو َتَكفَّ َمْرَت ِبالدُّ
َ

َك أ ُهمَّ ِإنَّ   اللَّ

خوانم  پروردگارا تو بندگان را امر به دعا كردى و به اجابتش متعهد شدى و من به درگاه تو تو را به دعا مى 

 نانكه امر فرمودىچ

 

ُي  ْب ِِل َكَما َوَعْدَتِِن َيا ََكِ ٍد َو اْسَتجِ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

 پس درود فرست بر محمد و آلش و دعاى مرا چنانكه وعده دادى مستجاب گردان اى كريم 

 

 پس پیشانى را بر زمین گذار و بگو
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 ُمِذلَّ ُكلِّ َعِزيٍز َيا ُمِعزَّ ُكلِّ َذِلیٍل َو َيا 

 اى عزت بخش هر ذليل و خوار و ذليل كننده هر عزيز 

 

ُي  ْج َعِنِّ َيا ََكِ ٍد ( َو َفرِّ ٍد َو آِلِه )َو آِل ُمحَمَّ َبِتي َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   َتْعَّلُ َُكْ

 .داى كريمتو از رنج و غمم آگاهى پس درود فرست برمحمد و آلش و رنج و غمم را برطرف گردان اى خ 

 

 

گزارى و چون   ذکر نمازى براى حاجت در محل مذکور و آن چنان است که چهار رکعت نماز مى

 فارغ شدى و تسبیح گفتى پس بگو

 

ُنوُن  یُط ِبِه الظُّ ُلَك َيا َمْن اَل َتَراُه اْلُعُیوُن َو اَل ُتحِ
َ

ْسأ
َ

ُهمَّ ِإِّنِّ أ   اللَّ

 ها احاطه نكند  كنم اى آنكه تو را چشم ها نبيند و بر ذاتت انديشه خدايا از تو درخواست مى  

 

ُهوُر  ُه اْلحََواِدُث َو اَل ُتْفِنیِه الدُّ ُ ُفُه اْلَواِصُفوَن َو اَل ُتَغْيِّ  َو اَل ََيِ

ر ندهد و روزگاران و و توصيف كنندگان هرگز به حد كامل وصفت نرسند اى ذاتى كه حوادث عالم او را تغيي 

 دهرها تو را افنا نتواند كرد
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اِر َو َرْمَل اْلِقَفاِر  ْشجَ َباِل َو َمَكاِيیَل اْلِبحَاِر َو َوَرَق اْْلَ  َتْعَّلُ َمَثاِقیَل اْلجِ

 ها و پيمانه آب درياها و عدد برگ درختان و ريگ بيابانها  دانايى به وزن كوه 

 

ْمُس  َضاَءْت ِبِه الشَّ
َ

َهاُر  َو َما أ ْیُل َو َوَضَح َعَلْیِه النَّ ْظَّلَ َعَلْیِه اللَّ
َ

 َو اْلَقَمُر َو أ

 دانى  و آنچه نور خورشيد و ماه بر آن افتد و ظلمت شب تار بر آن احاطه كند و روز روشن گرداند همه را مى 

 

ْرضًا َو  َو 
َ

ْرٌض أ
َ

اًء َو اَل أ اٌء ََسَ اِري ِمْنَك )ِمْنُه( ََسَ ْصِلِه َو اَل َبحٌْر َما ِِف َقْعِرِه اَل َج  اَل ُُتَ
َ

  َبٌل َما ِِف أ

ديدار گردد و نه كوهى آنچه  آسمانى آسمان ديگرى را از ديده علمت بپوشاند و نه زمينى زمينى را حاجب به نه 

 پنهان دارد اوست و نه دريايى آنچه در قعر اوست از تو در بن

 

ٍد  َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ
َ

ُلَك أ
َ

ْسأ
َ

ٍد أ  َو آِل ُمحَمَّ

 كنم درود و رحمت فرستى بر محمد و آل محمد  از تو درخواست مى 
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َمَها َو  ْعَماِِل َخَواُتِ
َ

ْمِري آِخَرُه َو َخْْيَ أ
َ

َعَل َخْْيَ أ ْن َتجْ
َ

َك لََعَ ُكلِّ َشْي  أ ْلَقاَك ِإنَّ
َ

َم أ اِمي َُيْ يَّ
َ

 ٍء  َو َخْْيَ أ
 َقِديٌر 

بهترين روز مرا روز مالقاتم با تو  ار قرار دهى و خاتمه اعمالم را نيكو گردانى وخير و نيكويى كار مرا آخر ك و 

 مقرر سازى كه اى خدا تو بر هر كار قادرى

 

ْهِلْكُه 
َ

َلَكٍة َفأ ِرْدُه َو َمْن ََكَدِِّن َفِكْْدُ َو َمْن َبَغاِِّن ِِبَ
َ

َراَدِِّن ِبُسوٍء َفأ
َ

ُهمَّ َمْن أ   اللَّ

كند تو با او مكر كن و  وء قصدى كند تو او را مجازات كن و هر كه با من مكر و خدعههر كه با من س پروردگارا 

 هر كه براى هالكم به ظلم برخيزد تواش به هالكت رسان

 

 َ ُه لََعَ ْن َدَخَل ََهُّ ِِن ِِمَّ ََهَّ
َ

  َو اْكِفِِن َما أ

 و مهمات امور مرا مهماتى كه از كسان بر دلم فرود آمده كفايت فرما 

 

َك اْلَواِقياللَّ  ِِّن ِبِسُْتِ ِصیَنِة َو اْسُُتْ ْدِخْلِِن ِِف ِدْرِعَك اْلحَ
َ

  ُهمَّ أ

 اى خدا مرا در زره محكم خود درآور و زشتيهايم را در پرده حفظت بپوشان 
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ْمِر ال ٍء َو اَل َيْكِفي ِمْنُه َشْي  َيا َمْن َيْكِفي ِمْن ُكلِّ َشْي 
َ

ِِن ِمْن أ ََهَّ
َ

ْنَیا َو اْْلِخَرِة ٌء اْكِفِِن َما أ  دُّ

امور دنيا و آخرت مرا كفايت   اى خدايى كه تنها از همه كفايت باشى و هيچ چيز از تو كافى نيست تو مهمات 

 فرما

 

ِطیُق 
ُ

ْلِِن َما اَل أ ْج َعِنِّ اْْلَِضیَق َو اَل ُتحَمِّ ْق َقْوِِل َو ِفْعِلي َيا َشِفیُق َيا َرِفیُق َفرِّ   َو َصدِّ

تنگناى غم و اندوه گشايش  فعلم را تو به مقام صدق و حقيقت رسان اى خداى با شفقت و رفيق مرا ازقول و  و 

 و آسايش عطا فرما و بارى فوق طاقتم بر دوش منه

 

نَي  اَِحِ ْرَحَم الرَّ
َ

َّ َيا أ ِِن ِبُقْدَرِتَك لََعَ ِتي اَل َتَناُم َو اْرََحْ ُهمَّ اْحُرْسِِن ِبَعْیِنَك الَّ   اللَّ

وردگارا مرا به چشم خود كه هرگز به خواب نيفتد محافظت فرما و به قدرت خويش بر من ترحم كن اى پر 

 مهربانترين مهربانان عالم

 

َنا ِإَلْیَك َفِق 
َ

ا َقِديٌر َو ِهَي َلَدْيَك َيِسٌْي َو أ ْنَت َعاِِلٌ ِبحَاَجِتي َو لََعَ َقَضاِِئَ
َ

ُّ َيا َعِظمُي أ
 ٌْي َيا لََعِ

حاجت پيش تو چيز ناقابلى  خداى بلند مرتبه بزرگ تو به حاجت من دانا و به برآوردن حاجتم توانايى و آن اى 

 است و من بسوى تو فقير و محتاجم
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َك لََعَ ُكلِّ َشْي  ُي ِإنَّ َّ َيا ََكِ ا لََعَ  ٍء َقِديٌر  َفُمنَّ ِِبَ

 چيز توانايى پس بر من منت گذار و حاجتم برآور اى خداى كريم كه تو بر هر 

 

  گویى  روى و مى پس به سجده مى 

 

ْحَصْیَت ُذوُنِب 
َ

ٍد َو اْقِضَها َو َقْد أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ي َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ي َقْد َعِلْمَت َحَواِئجِ   ِإََلِ

بته گناهانم دانى پس درود فرست بر محمد و آلش و حاجتم را برآور و تو ال  اى خداى من تو البته حاجتم را مى 

 اى را به شمار آورده 

 

ُي  ٍد َو آِلِه َو اْغِفْرَها َيا ََكِ   َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

 پس درود فرست بر محمد و آلش و گناهانم را بيامرز اى خداى كريم 

 

  گویى  گذارى طرف راست روى خود را و مى  پس بر زمین مى

 

ْنَت ِنْع 
َ

ُب ِإْن ُكْنُت ِبْئَس اْلَعْبُد َفأ   َم الرَّ

 اى هستم تو نيكو خدايى هستى اى خدا اگر بد بنده  
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نَي  اَِحِ ْرَحَم الرَّ
َ

ْهُلُه َيا أ
َ

َنا أ
َ

ْهُلُه َو اَل َتْفَعْل ِب َما أ
َ

ْنَت أ
َ

  اْفَعْل ِب َما أ

 پس با من آن كن كه سزاوار مقام توست نه آنچه اليق من است اى مهربانترين مهربانان عالم 

 

  گویى  گذارى طرف چپ روى خود را و مى  زمین مىپس بر 

 

ُي  ْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَيحُْسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك َيا ََكِ ُهمَّ ِإْن َعُظَم الذَّ   اللَّ

 خدايا اگر گناه از من بزرگ است عفو و بخشش از تو بسيار نيكو است اى خداى كريم 

 

  گویى  و مىگذارى   پس پیشانى را بر زمین مى

 

َف  َف َو اْسَتَكاَن َو اْعَُتَ َساَء َو اْقَُتَ
َ

  اْرَحْم َمْن أ

 اى خدا ترحم كن در حق كسى كه بد كرد و فرو در گناه شد و باز تضرع كرد و اعتراف نمود 

 

قدیم در اعمال صحن  گوید که این دعا تا وَ اغْفِرْهَا یَا کَرِیمُ همان دعایى است که در مزار مؤلف

  شده مسجد سهله در مقام امام زین العابدین علیه السالم نقل

 


