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 نماز[ از ]بعد...عندک من اهدنی اللهم دعای

نماز  اهدِنِی مِن عِندِک ... یکی دیگر از تعقیبات مشترک نماز است که بعد از هر دعای اللهُمَّ

 :شده است خوانده می شود. در این دعا، درخواست های بنده از خداوند و ... مطرح

 :پس بگو

 
ِتَك  َّ ِمْن َرْْحَ َّ ِمْن َفْضِلَك َو انُْشْر لََعَ ِفْض لََعَ

َ
ُهمَّ اْهِدِِن ِمْن ِعْنِدَك َو أ   اللَّ

اى خدا مرا از نزد خود به خود راهنمايى فرما و بر من از فضل و احسانت افاضه كن و رحمتت را بر من  

 منبسط گردان

 
 
َ
ْنَت َو أ

َ
َّ ِمْن َبَرََكِتَك ُسْبحَاَنَك اَل ِإَلَه ِإالَّ أ   ْنِزْل لََعَ

 و بركاتت را بر من نازل نما منزهى تو كه جز تو خدايى نيست 

 
ْنَت 

َ
یعًا ِإالَّ أ َها ََجِ

ُُنَب ُكلَّ ُه اَل َيْغِفُر الذُّ یعًا َفِإنَّ َها ََجِ
  اْغِفْر ِِل ُذُُنِِب ُكلَّ

 تو كسى كه گناه خلق را تمام ببخشد نيست كه جزتمام گناهانم را ببخش  

 
َحاَط ِبِه ِعْلُمَك 

َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلي َشرٍّ أ

َ
َحاَط ِبِه ِعْلُمَك َو أ

َ
 َخْْيٍ أ

ُلَك ِمْن ُكلي
َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِني أ   اللَّ

لم ى كه عبرم به تو از هر شر كنم از هر خيرى كه علم تو به آن محيط است و پناه مى خدايا درخواست مى 

 تو به آن محيط است
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ْنَیا َو َعَذاِب اْْلِخَرِة  ُعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِي الدُّ
َ
َها َو أ ُموِري ُكلي

ُ
ُلَك َعاِفَیَتَك ِِف أ

َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِني أ  اللَّ

 برم از خوارى دنيا و عذاب آخرت طلبم و به تو پناه مى خدايا من از تو در تمام امور عافيت مى 

 
 َ ُعوُذ بِ

َ
َتِنُ  ِمْنَها َشْل َو أ ِتَك الَِّتل اَل ُتَراُ  َو ُدْدَرِتَك الَِّتل اَل َْمْ  ء   هْْجِهَك اْلَرِر ِِ َو ِعزَّ

برم به نور ذات بزرگوارت و به عزتت كه عزتى فوق آن نيست و توانائيت كه هيچ چيز سرپيچى از  و پناه مى 

 آن نتواند كرد

 
ْنَیا َو ا اِصَیِتَهاِمْن َشري الدُّ ْنَت آِخذ  ِِبَ

َ
ٍة أ َها َو ِمْن َشري ُكلي َدابَّ ْوهَْجاِع ُكلي  ْْلِخَرِة َو ِمْن َشري اْْلَ

كه مرا حفظ كنى از شر دنيا و آخرت و شر دردها تمام دردهاى عالم و از شر هر جانورى كه تو مهارش را  

 دارى

 

ِ اْلَعِللي اْلَعِظمِي  ِإنَّ َرِبي لََعَ ِصَراٍط ُمْسَتِقمٍي َو اَل َحْوَل  َة ِإالَّ ِباَّللَّ   َو اَل ُدوَّ

 بدرستى كه پروردگارم بر روش درستى است و قدرت و نيرويى جز از خداى بلند رتبه بزرگ نتواند بود 

 
ْذ َوَلدًا  خِ

ِ الَِّذي ََلْ َيتَّ وُت َو اْلحَْمُد َّلِلَّ ْلُت لََعَ اْلحَلي الَِّذي اَل َْمُ كَّ  ََتَ
اى كه هرگز نخواهد مرد و سپاس مخصوص آن خدايى است كه فرزندى  كنم بر آن زنده ماد مىعتتوكل و ا 

 ندارد

 
 



 [مناز از بعد]...عندک من اهدین اللهم دعای                                                                 موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                          

3 www.ahlolbait.com 

 

ُه َتْرِبْيًا  ْ لي َو َكِّبي  َو ََلْ َيُرْن َلُه َشِريك  ِِف اْْلُْلِك َو ََلْ َيُرْن َلُه َوِِلٌّ ِمَن الذُّ
زايد نخواهد داشت و او را به بزرگى و اف و بر او شريكى در ملك و سلطنت نخواهد بود و ياورى كه بر عزتش 

 بزرگوارى ياد كن

 

 .پس می خوانی تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم را

 


