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 متن دعای قاموس با معنی

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی است

////////////////////////// 

ِ اَْدِخْلنى  نى فى َرب  ِ ِة بَْحِر اََحِديهتَِك، َوَطْمطاِم يَم ِ َوْحدانِیهتَِك، َوقَو   لُجه

 پروردگارا مرا در میان درياى يگانگیت و در دل اقیانوس يكتائیت وارد كن و نیرويم ده

////////////////////////// 

ِة َسْطَوِة سُْلطاِن فَْردانِیهتَِك، َحت ى  فَضآِء َسعَِة َرْحَمتَِك، اَْخُرَج اِلى بِقُوه

 متت درآيمبه نیروى پیروز فرمانروايى تنهائیت تا من به فضاى وسیع رح

////////////////////////// 

 لََمعاُت بَْرِق اْلقُْربِ ِمْن اثاِر ِحمايَتَِك، َمهیباً بَِهْیبَتَِك، َوْجهى َوفى

 ام پرتوهايى از برق نزديكى به تو از آثار حمايتت موجود باشد و از هیبت تو هیبتى كه در چهره در حالى

  گرفته باشد

////////////////////////// 

ماً بِتَعْلیِمَك َوتَْزِكیَتَِك، واَْلبِْسنى  ِخلَعَ  َعزيزاً بِِعنايَتَِك، ُمتََجل ِالً ُمَكره

 و به عنايت تو نیرومند گشته و به بركت تعلیم و پرورش تو با شوكت و گرامى شده باشد و خلعت

////////////////////////// 

ْل لى ِة َواْلقَبُوِل، َوَسه ِ ْجنىمَ  اْلِعزه ِ  بِتاجِ  ناِهَج اْلُوْصلَِة واْلُوُصوِل، َوتَو 

عزت و قبولى درگاهت را به من بپوشان و راه هاى وصول و رسیدن به درگاهت را برايم هموار ساز و 

 تاج
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 یا َودارِ داِر الدُّنْ  َوبَْیَن اَِحبهآئَِك فى اْلَكراَمِة َواْلَوقاِر، َواَ ل ِْف بَیْنى

 بزرگوارى و وقار بر سرم نه و میان من و دوستانت را در دنیا و آخرت آشتى و الفت بده و

////////////////////////// 

 ِمْن نُوِر اْسِمَك َهْیبَةً َوَسْطَوةً تَْنقاُد ِلَى الْقُلُوبُ  اْلقَراِر، َواْرُزْقنى

 دلها و ارواح مطیع و منقاد من گردند از روشنى نام بزرگوارت هیبت و سطوتى روزى من كن كه

////////////////////////// 

 َواْْلَْرواُح، َوتَْخَضُع لََدىه النُّفُوُس َواْْلَْشباُح، يا َمْن ذَلهْت لَهُ ِرقابُ 

 و نفوس و اشباح در پیش من فروتن گردند اى كه در برابرش گردنكشان خوار و

////////////////////////// 

 َرِة، َوَخَضعَْت لََدْيِه اَْعناُق اْْلَكاِسَرِة، ال َمْلَجاَ َوال َمْنجا ِمْنَك ااِله اْلَجبابِ 

 پادشاهان خاضع و تسلیمند راه نجات و پناه گاهى از تو جز بسوى تو نیست و كمكى نیست مگر

////////////////////////// 

 َكْیدَ   َعلَْیَك اْدفَْع َعن ىاِلَْیَك، َوال اِعانَةَ ااِله بَِك، َوالَ ات ِكآَء ااِله 

 بوسیله خودت و اعتمادى نیست جز بر تو دور كن از من بدانديشى

////////////////////////// 

 تَْحَت سُراِدقاتِ  اْلحاِسديَن، َوظُلُماِت َشر ِ الُمعانِديَن، َواْرَحْمنى

 خود بر من ترحم كن هاى عرش جويان را و در زير پرده حسودان و تاريكي هاى شر ستیزه

////////////////////////// 

رْ  فى َعْرِشَك، يا اَْكَرَم اْْلَْكَرمیَن، اَي ِْد ظاِهرى ِ  تَْحصیِل َمراضیَك، َونَو 

 اى بزرگوارترين بزرگواران يارى ده ظاهرم را در تحصیل موجبات خوشنوديت و نورانى كن
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ى قَْلبى العِ َعلى َوِسر  ِ
ط   َكْیَف اَْصُدرُ  َمناِهجِ َمساعیَك، اِلهى بِاْْلِ

 دل و اندرونم را به آگاه شدن بر راه هاى وصول به سويت خدايا چگونه

////////////////////////// 

 ِمنْ  ثِقٍَة بَِك، َوَكْیَف تُْؤيِسُنى َعْن بابَِك بَِخْیبٍَة ِمْنَك، َوقَْد َوَرْدتُهُ َعلى

 ام و چگونه از ات مأيوسانه بازگردم در صورتى كه با اطمینان به تو بدين جا آمده خانه از در

////////////////////////// 

 بُِدعآئَِك، َوها اَنَا ُمْقبٌِل َعلَْیَك، ُملْتَِجٌئ اِلَْیَك، َعطآئَِك، َوقَْد اََمْرتَنى

اكنون من رو به تو  وادارم كردى و همعطا و بخششت نومیدم سازى در صورتى كه خودت به دعا كردن 

 ام و پناهنده به توآورده

////////////////////////// 

 ، اِْختَِطْف اَْبصاَرهُمْ َكما باَعْدَت بَْیَن اَْعدآئى َوبْیَن اَْعدآئى باِعْد بَْینى

ام میان من و دشمنانم را دور كن چنان كه میانه خود آن دشمنانم را جدايى انداختى و به وسیله نور  گشته

 قدس خود

////////////////////////// 

ُ الُمْعطى َعن ى  َجالئَِل الن ِعَمِ  بِنُوِر قُْدِسَك َوَجالِل َمْجِدَك، اِنهَك اَْنَت َّللاه

 ینا كن كه همانا تويى خدايى كه به رازگويانت نعمتهاى بزرگو شوكت مجدت چشمانشان را از من ناب

////////////////////////// 

َمِة ِلَمْن ناجاَك بِلَطآئِِف َرْحَمتَِك، يا َحىُّ يا قَیُّوُم، يا ذَا اْلَجاللِ  ْكراِم، اْلُمَكره  َو اْْلِ

 اى صاحب جالل و بزرگوارى كاري هاى رحمتت اى زنده اى پاينده و پرارزش عطا كنى به وسیله ريزه

////////////////////////// 

ُ َعلى ٍد َوآِلِه اَْجَمعیَن الطهی ِبیَن الطهاِهرينَ  َوَصلهى َّللاه  .َسی ِِدنا َونَبِی ِنا ُمَحمه

 اش همگى و درود خدا بر سید ما و پیمبر ما محمد و آل پاك و پاكیزه
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