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  متن کامل دعای قدح با معنی )دعای عظیم الشان برای حاجت(

 
ِحیمِ  ْحَمنِ  الرَّ ِ  الرَّ  بِْسمِ  ّللاَّ

 

ِ  اْْلِخَرةِ  وَ  اْْلُولَی َل  َغایَةَ  لَهُ  وَ  َل  ُمْنَتَهی  ِ  وَ  بِاْسِمهِ  اْلُمْبَتَدإِ  َرب 
ِ  وَ  بِاّللَّ بِْسمِ  ّللاَّ

َماَواتِ  اْلُعلَی الرَّْحمنُ  َعلَی اْلَعْرشِ  اْسَتوی ِ  اْْلَْرضِ  وَ  السَّ  .َرب 

شروع می کنم به نام خدا و شروع می کنم به نام او که ابتدای هرچیز به او برمی گردد؛ پروردگار آخرت و دنیا 
ین و آسمان های بلند است؛ بخشنده ای است که بر عرش است، برای او منتها و پایانی نیست؛پروردگار زم

  مستولی و قادر است؛

........................................ 
 

ماواتِ  وَ  ما فِی اْْلَْرضِ  وَ  ما بَْیَنُهما وَ  ما تَْحتَ  الثَّری. وَ  إِنْ  تَْجَهرْ   لَهُ  ما فِی السَّ
ُ  َعِظیمُ  اْْلَلءِ  َدائِمُ  النَّْعَماِء، رَّ  وَ  أَْخفی ّللاَّ ِ  بِاْلقَ ْولِ  َفإِنَّهُ  یَْعلَمُ  الس 

در زیر زمین است؛ اگر سخن را میان آن دو، و آنچهبرای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و آنچه
گ و همیشگی است؛نعمت هایش بزرداند؛ خدایی کهآشکار کنی او پنهان و نهان را می   

.......................................... 
 
 

َقاِهرُ  اْْلَْعَداءِ  ]َرِحیم   بَِخْلِقهِ [ َعاِطف   بِرِْزقِهِ  َمْعُروف   بِلُْطِفهِ  َعاِدل   فِی ُحْکِمهِ  َعالِم   
َحَماءِ - َعالِمُ  اْلُعلََماءِ  َصاحِ بُ  اْْلَْنبِیَاِء،

ِحیمُ  َرِحیمُ  الرُّ ْحَمنُ  الرَّ  فِی ُمْلکِهِ  الرَّ

کند، و [ با روزی دادن عطوفتش را نمایان میهایش مهربان استآفریدهبر دشمنان است. ]نسبت به کنندهغلبه
و مهربان  است؛ در حکم خود عادل، و در ملک خویش دانا است؛ بسیار بخشندهشدهلطف خود شناختهبه

و حافظ پیامبران است؛دانایان است؛ همراه کنندگان است؛ دانایترین رحم کنندهاست؛ رحم   

........................................ 
 
 

ِ  اْلَملِکِ  اْلَواِحدِ  اْلَحِمیدِ  ِذی اْلَعْرشِ   َغُفورُ  اْلُغَفَراءِ  َقاِدر   َعلَی َما یََشاءُ  ُسْبَحانَ  ّللاَّ
ِ  اْْلَْربَابِ  وَ  ُمسَ ب ِبِ  اْْلَْسبَابِ  وَ  َسابِقِ  اْْلَْسبَاِق، الِ  لَِما ُیرِیدُ  َرب   اْلَمجِیدِ  اْلَفعَّ

خواهد توانا است؛ منزّه است خدای پادشاه یگانه ی ستایش شده؛ میی آمرزندگان است؛ بر آنچهآمرزنده 
 صاحب عرش مجید؛ پروردگار پرورندگان؛ مسبب سبب سازان و پیشتر از پیشینیان است؛
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........................................... 
 
 

رِ  اْلَمْقُدورِ  وَ  َقاِهرِ   وَ  َرازِقِ  اْْلَْرَزاقِ  وَ  َخالِقِ  اْْلَْخََلقِ  َقاِدر   َعلَی َما یََشاءُ  ُمَقد ِ
ُشورِ  إِلَهِ  اْْللَِهةِ  یَْومَ  اْلَواقَِعةِ  َرِحیم   َغُفور   َحلِیم   

اْلَقاِهرِینَ  وَ  َعاِدل   فِی یَْومِ  النُّ
 َشُکور ؛

شدگان است، بر آنچه بخواهد توانا است؛ مهیّا کننده ی مقدورات، نده ی آفریده روزی دهنده روزی ها، و آفرین 
کننده به عدل است در روز حشر، خدای خدایان است در روزی کنندگان است؛ حکم  کننده ی بر غلبه  و غلبه

کننده ی آمرزنده، مداراکننده ی سپاس گذار است؛که واقع خواهد شد؛ رحم    

......................................... 
 
 

ِحیمِ  اْْلَوَّلِ  اْلَقِدیمِ  َخالِقِ  اْلَعْرشِ  وَ   ِ  اْلَمِلکِ  الرَّ ب ِ  اْلَعِظیمِ  وَ  اْلَحْمدُ  ّلِلَّ ِ  الرَّ اْلَحْمدُ  ّلِلَّ
ِمیعُ  اْلَعِلیمُ  َقابِلُ  التَّْوَبةِ  َماَواتِ  وَ  اْْلََرِضینَ - وَ  ُهوَ  السَّ   السَّ

کننده است؛ اوّل و قدیم تر  ر بزرگ است؛ حمد و سپاس خدایی را که پادشاه رحم سپاس خدایی را که پروردگا
ها است؛ او است شنوای دانای، توبه را می پذیرد؛از همه چیز، آفریننده ی عرش و آسمان ها و زمین   

....................................... 
 
 

ائِمُ  اْلَقائِمُ  َرازِقُ   اِهرُ  اْلبَاِطنُ  الدَّ
ِحیمُ  اْْلَوَّلُ  اْْلِخرُ  الظَّ َشُکور   َحلِیم   اْلَعزِیزُ  الرَّ

ِقیمَ  وَ  َیْغِفرُ   اْلُوُحوشِ  وَ  اْلبََهائِمِ  َصاِحبُ  اْلَعطَایَا وَ  َمانِعُ  اْلبَََلیَا یَْشِفی السَّ
 لِْلَخاِطئِیَن؛

است؛ همیشه به خود کننده مهربان است؛ اوّل و آخر همه چیز است؛ آشکار و پنهان شکرگزار بردبار، غلبه  
ها است؛ شفا کننده بالبرپا است، روزی دهنده ی حیوانات وحشی و جانوران است؛ صاحب بخشش ها و منع 

کاران راآمرزد گناه دهد بیماران را، و می می   

.................................... 
 
 

الِِحینَ  وَ  ُیؤْ وِی اْلَهارِبِینَ  وَ  یَْسُترُ  َعلَی اْلُمْذنِبِینَ     الصَّ
وَ  یَْعُفو َعنِ  النَّاِدِمینَ  وَ  ُیِحبُّ

 وَ  ُیْؤِمنُ  اْلَخائِِفینَ  ُسْبَحانَکَ  َل  إِلَهَ  إِلَّ  أَْنتَ  اْلَکِریمُ  اْلَمْعُبودُ 

دهد، و عیب دارد، و گریختگان را پناه می گذرد از گناه پشیمان شده ها؛ و نیکوکاران را دوست می و درمی 
پوشاند و ترسیده ها را امان می دهد. منزّهی تو، نیست خدایی مگر تو که کریم عبادت کرده  کاران را می گناه

ای،شده   

........................................... 
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فِی ُکل ِ  َمَکان   تَْغِفرُ  اْلَخطَایَا وَ  تَْسُترُ  اْلُعُیوبَ  َشُکور   َحلِیم   َعالِم   بِاْلُحُدودِ  ُمْنبِتُ  
ُروعِ  وَ  اْْلَْشَجارِ  َفالِقُ  اْلُحُبوبِ  َصاِحبُ  اْلَجبَُروتِ  َغِنی   َعنِ  اْلَخْلقِ  َقاِسمُ  

الزُّ
مُ  اْلُغُیوبِ   اْْلَْرَزاقِ  َعَلَّ

پوشانی، شکرگزار بردباری؛ به نهایت و منتهای آمرزی و عیب های بندگان را می در هر جایی گناهان را می  
ای، از مخلوقات هایی، صاحب قهر و غلبه هر چیز علم داری؛ رویاننده زراعت ها و درختانی، شکافنده ی دانه 

نی؛کننده روزی هایی، بسیار دانا به امور پنهابی نیازی؛ تقسیم   

........................................ 
  

أَْنتَ  الَِّذی لَْیسَ  َکِمْثلِکَ  َشیْ ء   وَ  أَْنتَ  َعلَی ُکل ِ  َشیْ ء   َشِهید   أَْنتَ  الَِّذی تَْعُفو َعنِ  

نُوبِ  أَْنتَ  الَِّذی ُکلَّ  َشیْ ء   َخلَْقَتهُ 
ُّ
 اْلَمَعاِصی َبْعدَ  أَنْ  یَْغَرقَ  فِی الذ

گذری از مانند تو چیزی نیست، و تو بر همه چیز حاضر و گواهی؛ تویی آن کس که درمی تویی آن کس که  
ای،گناهان بعد از آن که گناه کار غرق در گناهان می شود؛ تویی آن کس که هر چیزی را که آفریده   

......................................... 
 

یَْنَصِرفُ  إِلَْیکَ  بِاْلَمْنُسوبِ  اْغِفرْ  لِ ی َخِطیَئتِی َکَما ُقْلتَ  اْدُعونِی أَْسَتجِبْ  لَُکمْ  وَ  
ِنِی ِمنَ  اْلُهُمومِ  وَ  اْلُغُمومِ  وَ  اْلُکُروبِ    أَْنتَ  بَِوْعِدکَ  َصُدوق   نَج 

گردند. گناهانم را بیامرز، آن گونه که خود فرمودی که به سوی تو به سبب نسبتی که با تو دارند برمی  
تو به وعده ی خود بسیار راست گویی، خالصی ده مرا از هّم ها و غّم ها و   کنم شما را.بخوانید مرا تا اجابت 

هااندوه  .  

.......................................... 
 
 

أَْنتَ  ِغیَاثُ  ُکل ِ  َمْکُروب   وَ  أَْنتَ  الَِّذی ُقْلتَ  َل  تَْقَنطُوا ِمنْ  َرْحَمِتی وَ  أَْنتَ  بَِقْولِکَ  
ُحودِ - وَ  َل  

ُّ
ْنیَا وَ  اْْلِخَرةِ  وَ  َهْولِ  یَْومِ  الل لَْیسَ  بَِکُذوب   اْحَفْظنِی ِمنْ  آَفاتِ  الدُّ

تَْفَضْحِنی َسی ِِدی َعلَی ُرُءوسِ  اْلَخََلئِقِ  فِی اْلیَْومِ  اْلَمْوُعودِ  . و ای مولی من، 
 .مرا در پیش روی مخلوقات در روز قیامت رسوا مگردان

نگهدار   ای از رحمتم ناامید نشوید، و در گفتارت دروغ نیست. تویی فریادرس هر اندوه ناکی و تویی آن که گفته
و از ترس روز مدفون شدن در قبر های دنیا و آخرتمرا از بال  

.......................................... 
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ُ  أَْکبَرُ  َل  ِضدَّ  لَهُ  وَ  َل  نِدَّ  لَهُ  وَ  َل  َصاِحبَةَ  لَهُ  وَ  َل  َوالِدَ  لَهُ  وَ  َل   ُ  أَْکبَرُ  ّللاَّ ُ  أَْکبَرُ  ّللاَّ ّللاَّ

َولَدَ  لَهُ  وَ  َل  َحدَّ  لَهُ  وَ  َل  ُحُدودَ  لَهُ  وَ  َل  ِمَثالَ  لَهُ  وَ  َل  ُکفْ وَ  لَهُ  وَ  َل  َوزِیرَ  لَهُ  وَ  َل  َشرِیکَ  
  لَهُ  فِی ُمْلکِهِ 

ای ، خدا بزرگ تر است ، خدا بزرگ تر است ، خدا بزرگ تر است. برای او ضدی ، مانندی ، هم صحبتی ، زاینده 
 .فرزندی ، نهایتی ، منتهایی ، شبیهی ، هم شأنی ، مددکار ، و شریکی در پادشاهی نیست

........................................ 
 
 

ُ  یَا َعزِیزُ  َیا َعزِیزُ  یَا َعزِیزُ  أَنْ  ُترِیَنِی فِی َمَناِمی َما  ُ  یَا ّللاَّ ُ  یَا ّللاَّ أَْسأَُلکَ  یَا ّللاَّ
َرَجْوتُ  ِمْنکَ  وَ  أَنْ  تُْکرَِمِنی بَِمْغِفَرةِ  َخِطیَئِتی إِنَّکَ  َعلَی َما تََشاءُ  َقِدیر   یَا أَْرَحمَ  

ِ  اْلَعِلی ِ  اْلَعِظیمِ  احِ ِمینَ  وَ  َل  َحْولَ  وَ  َل  ُقوَّةَ  إِلَّ  بِاّللَّ  الرَّ

درخواست می کنم از تو ای خدا ، ای خدا ، ای خدا ، ای عزیز، ای عزیز، ای عزیز، بر من بنمایی در خواب آنچه 
چه خواهی توانایی ، ای بر آنرا که از تو امید دارم ، و آن که ببخشایی مرا به آمرزش گناهم. به درستی که تو 

کنندگان. و هیچ نیرو و توانی نیست ، مگر به خدای بلند مرتبه ی بزرگترین رحم کننده رحم  . 

....................................... 
  

یَا َحنَّانُ  یَا َمنَّانُ  یَا ُسْبَحانُ  یَا ُغْفَرانُ  یَا ُبْرَهانُ  یَا ُسْلطَانُ  َیا َذا اْلجََللِ  وَ  اْلِ ْکَرامِ  
أَْشَهدُ  أَنَّ  ُکلَّ  َمْعُبود   ِمنْ  ُدونِ  َعْرِشکَ  إِلَی َقَرارِ  أَْرِضکَ  بَاِطل   َغْیرَ  َوْجِهکَ  

ائِمِ [  ]اْلَقِدیمِ [ اْلَکرِیمِ  اْلَمْعُبودِ  ]الدَّ

دشاه ، ای مهربان ترین ، ای بخشنده ترین ، ای منزه از عیوب ، ای آمرزنده گناهان ، ای برهان و دلیل ، ای پا
دهم که هر معبودی از پایین عرشت تا روی زمینت باطل است ، غیر ای صاحب بزرگی و کرامت ، گواهی می 

شده ]دائم[ است از ذات تو که ]قدیم[ همیشگی ، بخشنده و عبادت کرده  . 

.................................... 
 
 

اِحِمین ِ  َل  إِلَهَ  إِلَّ  أَْنتَ  أَِغْثنِی یَا أَْرَحمَ  الرَّ  آَمْنتُ  بِکَ  وَ  اْسَتَعْنتُ  بِکَ  بَِحق 

ام به تو و کمک می طلبم از تو ، به حق این که نیست خدایی مگر تو. به فریادم برس ، ای رحم ایمان آورده 
کنندگانترین رحم  کننده . 
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