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 رضیت باهلل ربا و بمحمد )ص( نبیا  دعای   

 السالمعلیه صادق امام فرموده به که آمده دعا این( است مشهور دعاهای از که) عدیله دعای از بعد

 :شود می خوانده واجب نماز هر از بعد و ایمان شدن کامل برای

علیه  صادق که بخدمت حضرت کرده است سلیمان دیلمى روایت   شیخ طوسى از محمد بن و بدان که 

گویند که ایمان بر دو قسم است یكى مستقرّ و ثابت و دیگر  تو مى  السالم عرض کردم که شیعیان

گردد پس بمن بیاموز دعائى را که هرگاه آنرا بخوانم ایمان  است و زایل مى  امانت سپرده شده آنكه به 

 ؛از هر نماز واجب  من کامل گردد و زایل نشود فرمود که بگو بعد

 

د   َحمه
ِ َرّبًا، َومِبُ ّیًا، َوِباإِلْسالِم  َرضیُت ِباهلله ُ َعَلْیِه وآِلِه بَنِ

 دينًا،   َصلهى اهلله

 دينم  راضى و خشنودم كه پروردگارم خدا است و محمد صلى اهلل عليه و آله پيغمبرم هست و اسالم
 

،َواْل    َوِباْلُقرآِن ِكتابًا، َوِباْلَكْعَبِة ِقْبَلًة، َوِبَعِلىٍّ َوِلّیًا َوِامامًا، َوِباْلَحَسِن   ُحَسْْيِ

 حسين ام و على صاحب اختيار و امام من است و حسن و  و قرآن كتابم و كعبه قبله
 

 ِ ، َوُموىس ْبِن  َوََعِ د  ، َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمه ٍّ ِد ْبِن ََعِ ، َوُمَحمه ،  ْبِن   اْلُحَسْْيِ  َجْعَفر 

 جعفر  و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن
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ِّ ْبِن ُموىس ، َواْلَحَسِن ْبِن  َوََعِ د  ِّ ْبِن ُمَحمه ، َوََعِ ٍّ ِد ْبِن ََعِ ،  ، َوُمَحمه ٍّ  ََعِ

 على  جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن
 

ًة،  ْ َاِئمه ِ َعَلهْْيِ ِة ْبِن اْلَحَسِن، َصَلواُت اهلله  َواْلُحجه

 و حجة بن الحسن صلوات اهلل عليهم امامان و پيشوايان منند 
 

ًة، َفاْرَضىن  َالّلُهمه ِاّن  ْ َاِئمه َك ََع   َرضیُت هِِبِ ْم، ِانه َشْ   ََلُ  ء  َقديٌر. ُكلِّ

  خشنودم مرا هم مورد خشنودى آنان گردان كه تو بر هر چيز توانايى خدايا من به پيشوايى ايشان


