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 عصر علیه السالم ولی دعای  

مؤلف   یارت های امام زمان علیه السالم،ز در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛

سابق كه اول آن اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ بود گوید كه شیخ مفید بعد از نقل زیارت 

گویى بعد از داخل شدن در سرداب مقدس السَّالَمُ عَلَى  فرموده كه به روایت دیگر منقول است كه مى

ده پس دوازده ركعت نماز زیارت الْحَقِّ الْجَدِیدِ پس زیارت را نقل كرده تا نماز زیارت آنگاه فرمو

  خوانى بعد از آن دعایى را كه از آن حضرت روایت شده و مى  كنى هر دو ركعت به یك سالم مى

 
َماُء  َفاُء َو اْنَكَشَف اْلِغَطاُء َو َضاَقِت اْْلَْرُض َو َمَنَعِت السَّ ُهمَّ َعُظَم اْلَباَلُء َو َبِرَح اْلخَ  َاللَّ

عظيم و سخت گرديد و بيچارگى ما بسى آشكار است و پرده از روى كار ما بر افتاد و خدايا بال و مصايب ما  

 زمين وسيع بر ما تنگ شد و آسمان رحمتش را از ما منع كرد

 
َخاِء  ِ َو الرَّ

َّدَّ ُل ِِف الشِّ  َو ِإَلْیَك َيا َربِّ اْْلُْشَتَكى َو َعَلْیَك اْْلَُعوَّ

و تويى ياور و معين ما و اعتماد ما در هر سختى و آسانى به كرم  و تنها درگاه لطف تو مرجع شكايت ماست 

 توست

 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/141
http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/141
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 ْ ِذيَن َفَرْضَت َعَلْیَنا َطاَعََتُ ٍد َو آلِِه الَّ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ لََعَ   اللَّ

 خداياپس درود فرست بر محمد و آل محمد كه بر ما اطاعتشان را واجب فرمودى 

 
 ْ ْفَتَنا ِبَذِلَك َمْنِزَلََتُ ْقَرُب ِمْن َكلَِك َفَعرَّ

َ
ْو ُهَو  

َ
 َمَلْ لِ اْلَبَصِر  

ِهْم َفَرعاا َعاِعالا ا ِقحَقِّ َْ َعنَّ    َفرِّ

و بواسطه اين مطاع بودن ما را عارف به مقامشان كردى تا به امامت آنها را شناختيم پس به حق قدر و منزلت  

 يا زودتر عطا فرما آنها كه به ما فرج و گشايش زود و نزديك مانند چشم بهم زدن

 
ُكَما ََكِفَیاَي  ُكَما َناِصَراَي َو اْمِفَیاِِن َفِإنَّ َراِِن َفِإنَّ ُد اْْنُ ُّ َيا ُمحَمَّ ُّ َيا لََعِ ُد َيا لََعِ   َيا ُمحَمَّ

اى محمد )ص( و اى على )ع( اى على و اى محمد شما امور مرا كفايت كنيد كه شما كافى هستيد و مرا يارى  

 ياران منيدكنيد كه شما 

 
ْدِرْمِِن 

َ
ْدِرْمِِن  

َ
ْدِرْمِِن  

َ
َماِن اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث     َيا َمْواَلَي َيا َصاِحَب الزَّ

 .اى موالى من اى صاحب الزمان به فريادم رس به فريادم رس به فريادم رس مرا درياب مرا درياب مرا درياب 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/141
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است خواندن آن در آنجا مكرر و در غیر آن مكان مؤلف گوید كه این دعاى شریفى است و سزاوار 

  و ما در باب اول ذكر كردیم این دعا را با اختالف جزئى

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/141

