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 دین ادای جهتادعیه     

 :ادعیه منتخب کافی: فصل ششم دعای امامان به جهت ادای دین

 :از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: بگو .1

 

ا اْلَقضآَء َو  َالّلُهم   ُر لََع ُغَرمآئى ِِبَ سِّ ظاِتَك ُُتَ َظًة ِمْن َلحَ ٍء  َلحْ َك لََع ُكلِّ ََشْ ْقِتضآَء ِان  ِِ ا ااْل ُر ىل ِِبَ سِّ ُُتَ
 َقدیر  

كند برايم گرفتن طلبم را، به   مى خدايا توجّهى از توجّهاتت، آسان كند پرداخت طلب طلبكارانم را، و آسان

 درستى كه تو بر هرچيز توانايى

 

 :این دعا از موسى بن جعفر علیهما السّالم روایت شده .2

 

 َخْلِقَك َمظاِِلَُهُم ال ىت ِقَبلى َصغرَيها َو َكبرَيها ىف يُْسٍر ِمْنَك َو عاِفَیٍة 
ِ
  َالّلُهم  اْرُدْد ِاىل ََجیع

برگردان حقوق پايمال شده كوچك و بزرگى كه از ايشان نزد من است، از جانب خويش   انتخدايا به تمام بندگ

 در آسانى و عافيت،
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ىت َو ََلْ تََسْعُه ذاُت َیدی َو ََلْ َيْقَو  َو  ِه َعىّن ِمْن َجزیِل ما ماََلْ َتْبُلْغُه ُقو   َعَلْیِه َبَدىن َو َيقیىن َو َنْفىس َفَادِّ
  َك ِعْنَدَك ِمْن َفْضِل 

جانم بر آن توانايى نداشت، از آنچه از  ام آن را فرا نگرفت، و بدنم و يقين و  آن نرسيد، و دارايى  آنچه نيرويم به و

 بپرداز، احسان شايانت نزد توست، از جانب من

 

  ِمْنُه َشْیئًا َتْقضیِه ِمْن َحَسناىت یا َاْرَحَم الّرامِحَي 
لِّْف لََعَ   الُتخَ

ُ
  ُث

 ترين مهربانان، بپردازى، اى مهربان  از آن را بر عهده من بجا مگذار، كه از حسناتمو چيزى 

 

دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه  ُ َوْحََدُ ال َشریَك َلُه َو َاْشَهُد َان  ُمحَم    َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاال اَّلل 

دهم كه محمّد بنده و   گواهى مىدهم كه معبودى جز خدا نيست، يگانه است و شريك ندارد، و  گواهى مى 

 رسول اوست،

 

ِِ ْسالَم َكما َوَصَف َو َان  اْلِكتاَب َكما َاْنَزَل َو َان  اْلَقْوَل َكما َحد     َث َو َان  الّدیَن َكما َشَرَع َو َان  ااْل

ه او نازل نمود، همان است ك دين همان است كه خدا مقرّر نمود، و اسالم همان است كه او وصف كرد، و قرآن و 

 :و گفتار همان است كه او فرمود
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دًا َو  َو  ُ ُمحَم  َ ُهَو اْلحَقُّ اِْلُبُي َذََكَ اَّلل  دًا َو َاْهَل ََبِْتِه  َان  اَّلل  رْيٍ َو َحّیا ُمحَم 
ِتِه ِبخَ الِم  َاْهَل ََبْ  ِبالس 

و خدا همان حق آشكار است، خدا محمّد و اهل بيتش را به خير ياد كند، و به محمّد و اهل بيتش به سالم 

 .تحيّت فرستد

 


