
 دعای عرفه

عٌَاى دعایی است هفصل ٍ هطتول تر توام هطالة دًیا ٍ آخرت کِ در  دعای امام حسین در روز عرفه

خَاًذُ ضذ. ّا  تَسط ٍی ٍ ّوراّاًص در تیرٍى خیوِ(هکِ کیلَهتری ۰۲رٍز عرفِ ٍ در صحرای عرفات )در 

است کِ پس از ًواز ظْر ٍ عصر  رٍز عرفِ ایي دعای ًسثتا طَالًی از اعوال هْن ضیعیاى در

  .ضَد. ایي دعا تَسط تطر ٍ تطیر فرزًذاى غالة اسذی ًمل ضذُ است خَاًذُ هی غرٍب تا

در ایراى دعای عرفِ تا حضَر ّساراى ًفر در هٌاطك هختلفی از هساجذ، داًطگا ّا، اهام زادگاى ٍ ّوچٌیي 

عراق علیِ ایراى ٍ ّوچٌیي سفارت خاًِ ّای ایراى در خارج از کطَر ترگسار  هٌاطك عولیاتی جٌگ تحویلی

 .گردد هی

 

  کتابشناسی

ایي دعا یکی از طَالًی تریي ادعیِ ضیعیاى است ٍ هضاهیي هتعذدی در آى تیاى ضذّاست تذیي جْت 

راد هختلفی )از هماالت ٍ کتة هتعذدی در طَل تاریخ در ضرح ایي دعا تِ ًگارش در آهذُ است ٍ تَسط اف

 .ترجوِ ضذُ است(ای هْذی الْی لوطٍِ هحوذتمی جعفری جولِ

 بخشی از دعای عرفه

 ِِ ِ صٌُْعآَ الٍٓ عٌ ِ هاً ِِ ِ لِعَطائ الٍٓ عٌ ِ فدا ِِ ِ لِمَضآئ یْسَ َ ل ىلَّذا ِِ ّ لِل ذُ وْ لْحََ

 ًِ ٍ هاًعى تخططص ٍ عطا اىتر ًِ ٍ ىجلَگیر حکوص ٍ لضا اىتر ًیست ِآ ستا یىاخذ ظخا ستایص

 هاًٌذ

 اش ساختِ

 يَ َ تْمٍاَ عِ ِ ئالْثَذا سجٌْاَ َ ا رََ فَط عُ سِالَْا دٔ ا َ لْجَا ََُٔ َ ٍ عٍ ِ صاً عُ ٌْ صُ

 ٍ را اُ پذیذُ ىگًَاگَ اعًَا آفریذ ِآ ُد سعتٍ تخطٌذُ ستا اٍ ٍ اى ًذُزسا یچُ ساختِ

 عُ ئِدالََْا ُُ عٌِْذَ عُ ی ض تَ الٍٓ عُ لطَّالیِا یِِْ َ عَل تَخْفى ال عَ ِ لصٌَّائا ِِ ِ تِحِکْوَت

 اٍ دًس در هاًتْاا ٍ ًیست هخفى اٍ تر( دجٍَ عالن ى)اُ طالیِ را تهصٌَعا ساخت هحکن خَیص حکوت تِ

 دًطَ ضایع
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