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شيقر یصنم یدعا  

نقلیدعاتوسطکفعمنی)ع(است.ایمنسوببهامامعل،(شیدوبتقریمعنا)به شيقُرَ  یْ َصنَمَ  یدعا
نیدراعتبارسندا.دعاراآوردهاستنیایدرکتاببحاراالنواربهنقلازکفعمزینیشدهاست.مجلس
.دعااختالفاست  

شیقریصنمیروزمخصوصاًدرقنوتنمازوتربردعا(درشبانهالسالمهی)علنیرالمؤمنیحضرتام
رجنگبدراستکهدیرابخواندمانندکسشیقریصنمیکهدعایشده:کستیمواظبتداشتندوروا

.انداختهباشدری(هزارتوآلههیعلهللای)صلامبریهمراهپنیواحدوحن  

پرداختهاستکهپسازوفاتییهارنجانیبلکهبهب،ستیشاملمناجاتنه،یادعریدعابرخالفسانیا
.واردشدهاستی)ع(وجامعهاسالمیاسالم)ص(برامامعلامبریپ  

–یاستازمباحثمعرفتیادعامجموعهنیامادرواقعا،تمرکزداردبحثلعنیدعارونیاظاهر
در)ص(کهپسازشهادترسولخداییهاانحرافاتوبدعتات،یها،جناظلمانیبیدرراستایبرائت

.جامعهرخداد  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

دٍ  ٍد َو آِل ُمَحمه  نَ ياللهذ ِهمايَو إِبنَتَ  هايَو إِفکَ  هايطاُغوتَ  وَ  هايَو ِجبتَ  ٍش يقُرَ  یَو العَن َصنَمَ  ،اللُّهمه َصِلّ َعلى ُمَحمه
فا ِکتابَک َو أحبا  نَکيرُسولَک َو قَلهبا د َ ايَو َجَحدا إِنعاَمک َو َعصَ  کيَ خالَفا أمَرک َو أنَکرا َوح َو َحره

 ايَو والَ  اَءکيأول ايَو عادَ  اتِکيآ یأعداَءک َو َجَحدا آالَءک َو َعطهال أحکاَمک َو أبَطال فَرائَِضک َو ألَحدا فِ 
با باِلَدک َو أفَسدا ِعباَدک  أعداَءک َو َخره

ودومشرکآنرا،وشیلعنتکندوبتقرایخدادرودبفرستبرحضرتمحمدوالپاکاو,خدا
پانهادند،ریکهفرمانترازیپردازرا،ودودخترآنانرا،کساندوسرکردهضاللترا،وآندودروغ

راواژگوننتیودند،راکردامبرتیپیونعمتتوراانکارکردند،ونافرمانرفتند،یرانپذتویووح
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گذاردندوتباهکردنداحکامواجبتورا،وازثمریکردند،واحکامتورابفینمودند،وقرآنتراتحر
تورایمنانت،وشهرهاکردندبادشیکردند.بادوستانتودوستیبرآمدند،ودشمناتتیباآیدردشمن

ساختند،وبندگانترابهفسادکشاندندرانیو  

 

ة َو َرَدما بابَه َو نَقَضا  تَ يفَقَد أخَربا بَ  ِهمايَو ُمِحبّ  اَعُهمايَو أش اَءُهماياللُّهمه العَنُهما َو أتباَعُهما َو أول النُّبُوه
 اله ِو ظاِهَرهُ بِباِطنِه َو استَأَصال أهلَه َو أبادا أنصاَره َو قَتَ بِسافِلِ  هُ يَ َسقفَهُ َو ألَحقا َسماَءهُ بِأرِضِه َو عال

 یَو واِرِث ِعلِمه َو َجَحدا إماَمتَهُ َو أشَرکا بَِربِِّهما فَعَِظّم َذنبَُهما َو َخِلّدُهما ف هيِّ ِمنبََره ِمن َوص ايأطفالَه َو أخلَ 
َو ال تَذَر یَسقٍَر َو ما أدراَک ما َسقَر ال تُبق  

رانیآندوورایبهآندوودوستانشانرا،زدگانیوگروارانشانیوروانشانیلعنتکنآندووپایاخد
وروکردند،وری(را،ودرآنراکامالًبستند،وشکستدسقفآنرا،وآنرازیساختندخانهنبوت)وح

برانداختندوخیآنراازبلکردند،واهرانیکردند،وظاهروباطنشراویکیآنرانییباالوپا
یتهامبر،یووارثپینبیآنراهالککردند،وکودکانشانراکشتند،ومنبرنبوتراازوصاورانی

گناهآندورابزرگایرا،ومشرکبهخداشدند،پسخداامبریپیکردند،وانکارکردندامامتوص
شدتعذابشرادرککنند،توانندیبندگاننمکهیبده،جهنمشانیدرجهنمسقرجاشهیهمیشماروبرا

سازدیونهرهامگذاردیمیراباقیزیکهنهچیجهنم  

 

آذُوِه  ٍیّ  َولاللُّهمه العَنُهم بِعََدِد ُکِلّ ُمنَکٍرأتَوهُ َو َحّق ٍاَخفَوهُ َو ِمنبٍَر َعلوهُ َو ُمؤِمٍن أرَجوهُ َو ُمنافٍِق َولهوهُ وَ 
َشٍرّ آثَُروهُ َو  وَ َو أثٍَر أنَکُروهُ  ُروهُ يه ِدٍق َطَردوهُ َو کافٍِر نََصُروهُ َو إِماٍم َقَهُروهُ َو فَرٍض غَ آَووهُ َو صا دٍ يَوَطر

اقتََطعُوهُ َو ُسحٍت اََکلُوهُ َو ُخمٍس استََحلُّوهُ َو  ءٍ یبَدهلُوهُ َو ُکفٍر نََصبُوهُ َو إرٍث َغَصبُوهُ َو فَ  رٍ يَدٍم أراقُوهُ َو خَ 
أخلَفُوهُ َو أماٍن خانُوهُ َو  أسهُسوهُ َو َجوٍر بََسُطوهُ َو نِفاٍق أسَرُوهُ َو َغدٍر أضَمُروهُ َو ظلٍم نََشُروهُ َو َوعدٍ  باِطلٍ 

ُموهُ َو َحراٍم أَحلُّوهُ َو بَطٍن فَتَقُوهُ َو َجن قُوهُ َو  نٍ يَعهٍد نَقَُضوهُ َو َحالٍل َحره أسقَُطوهُ َو ِضلعٍ َدقُّوهُ َو َصٍکّ َمزه
وهُ َو َحٍقّ َمنَعُوهُ َو ِکذٍب دَ  لٍ يأَذلُّوهُ َو َذل زٍ يَشمٍل بَدهُدوهُ َو َعز َو ُحکٍم قَلهبَوهُ  لهُسوهُ أَعزُّ  

 

کهیکهانجامدادندلعنتکن،وبهعددهرحقییرابهعددهرکارنارواروانشانیآندووپایخدا
کهیکهبهکارگماردند،وهرمؤمنیکهبهظلمبرآنباالرفتند،وهرمنافقیداشتند،وهرمنبریمخف
کهییوهرراستگوادند،کهپناهشدیاشدهدیکردند،وهردوستخداکهآزردند،وهرتبعدشیتبع

رییکهآنراتغیوهرواجبکهمقهورشکردندیکردند،وهرامامبرحقیاری.کهیراندند،وهرکافر
وختندیکهبهناحقرییهاوخونارکردند،یکهاختیکهانکارشکردند،وهرامرزشتیلیدادند،وهردل

کهبهپاداشتند،یکهخالفانراانجامدادندوهرکفریکهآنراعوضکردند،وهرحکمیهرخبر
کهبهناحّقملکخودیمتیرفتند،وهرغنکهبهزورگیکهراستجلوهدادندوهرارثیوهردروغ

کهیاهلشحاللشمردند،وهرباطلریغیکهبرایکهخوردند،وهرخمسیساختندوهرمالحرام
کهییهامانیکهبدانوفانکردند،وپییهاکهگسترشدادند،ووعدهیاساسآنرانهادند،وهرستم

کهپنهانداشتند،ویکهحاللکردند،وهرنفاقییهارامنمودند،وحمیکهتحرییهاشکستند،وحالل
کهسببسقطآنشدندینیکهشکافتند،وجنییکهانجامشرابهدلگرفتند،وپهلوهایرنگیهرن
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کهعزتیکهپراکندند،وهرخواریوهراجتماعدند،یآنرادرهکیکهشکستند،وهرسندیاستخوان
کهازصاحبانشبازداشتندیکردند،وهرحقکهخوارشیزیوهرعزدند،یبخش  

 

فُوها َو فَر ةٍ يَ اللُّهمه العَنُهم بُِکِلّ آ  عَةٍ يَو ُرُسوٍم َمنَعُوها َو أحکاٍم َعطهلُوها َو بَ  ُروهايه تََرُکوها َو ُسنٍَة غَ  َضةٍ يَحره
ِدباٍب  أوَرُدوها َو َعقَبٍَة اِرتَقُوها وَ  انَةٍ يخ أحَدثُوها وَ  لَةٍ يَو ح نٍَةأنَکُروهايِّ نََکُسوها َو َدعوى أبَطلُوها َو بَ 

عُوهايه ضَ  ةٍ يه لََزُموها َو َشهاداٍت َکتَُموها َو َوص افٍ يَدحَرُجوها َو أز  

 

کهآنرایاند،وهرواجبکردهفیدادهوتحررییکهآنراتغیاهیلعنتکنآنانرابهعددهرآایخدا
انجامیکهآنراوارونهکردند،وجلویدادند،وهرحکمرشییهتغکیادهیترککردندوهرروشپسند

عیراکهضایتیوصاشتندودیکهمخفیبردند.وهرشهادتنیکهانهاراازبیانراگرفتند.وارحام
یرنگیراکهانکارکردندوهرنیعتیراکهداشتندوبیباطلیبردندوادعانیکهازبیمانیگردندوا
کشتنیآنرفتند)برایکهباالیاکردند،وهرگردنهنیکهوارددیانتینجامدادند،وهرخراکها

کردندانتیکهبهانخیبهاوبودند،وهرامانتدیقکهمیواله"(وهرتقلبهیهللاعلی"صلامبریپ  

 

أبَداً دائَِماً دائِباً َسرَمداً ال انِقطاَع ِِلَمِده َو ال نَفاَد  راً يلَعناً َکث ةِ يَ َمکنُوِن الِسّر َو ظاِهِر العاَلن یاللُّهمه العَنُهما ف
لُهُ َو ال  غُدويَ ِلعََدِده لَعناً  لَُهم َو  نَ يَو الُمَسِلّم ِهميَو ُموال ِهميآِخُرهُ لَُهم َو ِِلعوانِِهم َو أنصاِرِهم َو ُمِحبّ  ُروحَ يَ أوه

بِأحکاِمِهم نَ يبَِکالِمِهم َو الُمَصِدّق نَ يَو الُمقتَدبِاحتِجاِجِهم  نَ يَو الناِهض ِهميإلَ  نَ يالمائِل  

یلعنتانتها،یوبابتدایمدام،بوسته،یپاد،یزیلعنتکنآندورادرپنهاننهانوآشکارظاهرلعنتایخدا
یانجامشراشبیباشدولیکهآغازشراصبحیلعنتست،ینیینداردوعددشراانتهایانیکهزمانشپا

مانیآنهاوآنانکهبهانهااروانیوپانومددکارانشانودوستانشارانشانیلعنتتوبادبرآنانونباشد،
آناناساسیبیکهادعاهایوکسانلند،یاندوبهآنانماآنانگذاشتهاریکهخودرادراختیاوردندوکسان

نمودندقیاحکامباطلآنانراتصدویهاکردندازسخنانآنان،وقضاوتیرویراَعلَمکردند.وپ  

 

.نيَربه العالَم نَ يِمنهُ أهُل النّار آم ثُ يستَغيَ : اللُّهمه َعِذّبُهم َعذاباً  دييپس چهار مرتبه بگو  

اهلآتشازآنعذابادیکهاستغاثهوفریخداونداعذابفرماآنانرا،عذاب:دییپسچهارمرتبهبگو
.نیربالعالمنیبلندست.آم  

 

.240صفحه85بحاراالنوارجلدنبع:م  
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