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 رزقادعیه     

 :ادعیه منتخب کافی: فصل پنجم: دعاهای امامان درباره رزق و روزی

براى رزق دعايى تعلیم  از معاوية بن عمّار نقل شده: از امام صادق علیه السّالم درخواست کردم تا .1

براى زياد شدن رزق، چیزى بهتر از اين  من فرمايد، آن حضرت اين دعا را به من آموخت، و من

 .نديدم

 

ِب ِرْزقًا واِسعًا  َالّلُهم   یِّ  اْلحَالِل الط 
ِ
ْنیا َوااْلِخَرِة  اْرُزْقىن ِمْن َفْضِلَك اْلواِسع بًا َبالغًا لِلدُّ   َحالاًل َطیِّ

 ات، حالل، پاكيزه، روزى فراخ، حالل، پاك، رزقی كه كفاف دنيا و آخرت كند، م كن از فضل گسترده خداى نصيب

 

 
ِ
ئًا َمرئيًا ِمْن َغْْيِ َكدٍّ َوال َمٍنّ ِمْن َاَحٍد ِمْن َخْلِقَك ِاال َسَعًة ِمْن َفْضِلَك اْلواِسع

  َصّبًا َصّبًا َهنی 

 دون منّت از احدى از بندگانت، جز وسعتى از فضل واسعت،ريزان، گوارا، لذيذ، بدون زحمت و ب ريزان 

 

َ ِمْن َفْضِلِه  َك ُقْلَت )َواْسَئُلوا اَّلل  ِتَك َاْسَئُل َو ِمْن َيِدَك اْْلاَْل َاْسَئُل  1(َفِان   َفِمْن َفْضِلَك َاْسَئُل َو ِمْن َعِطی 

نمايم، و از   خواهم، و از عطاى تو درخواست مى  پس از فضل تو مى« از فضل خدا بخواهيد»را تو فرمودى: زي

 .طلبم دست پر تو مى 

                                                           
 .32( سوره النساء، آيه  1
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از امام باقر علیه السّالم روايت شده: به زيد شحّام فرمود: براى درخواست روزى، در سجده نماز  .2

 :واجب بگو

 

ِِ يا َخْْيَ اْْلَْسُئولنَي َو يا َخْْيَ  َك ُوواْلَضْضِل اْلَعم
  اْْلُْعطنَي ُاْرُزْقىن َواْرُزْق ِعیام  ِمْن َفْضِلَك َفِان 

شده، و اى بهترين عطا كننده، مرا و عيالم را از فضلت روزى بخش، به درستى كه تو   اى بهترين درخواست

 صاحب فضل بزرگى هستى

 

کردم، و از آن  م صادق علیه السّالم شكايتاز ابو بصیر نقل شده: از حاجت خود به حضرت اما .3

به من آموخت از زمانى که آن  روزق دعايى تعلیم من کن، حضرت اين دعا را  جناب خواستم، براى

 :شب در حال سجده بگو را خواندم، ديگر محتاج نشدم، فرمود: در نماز

 

  ْعطى َو يا َخْْيَ ُمْرَتجًى ُاْرُزْقىنيا َخْْيَ َمْدُعٍوّ َو يا َخْْيَ َمْسُئوٍل َو يا َاْوَسَع َمْن َا 

كه عطا كرد، و اى بهترين   كسى  ترين  بخش  شده، و اى وسعت  شده، و اى بهترين درخواست اى بهترين خوانده 

 ام ده  اميد شده، روزى

 

َك لََع ُكلِّ َشْی  ْب م  ِرْزقًا ِمْن ِقَبِلَك ِان   ٍئ َقدير  َو َاوِسْع لََعَ  ِمْن ِرْزِقَك َو َسبِّ

سازى كن برايم روزى را از جانب خودت، به درستى كه تو بر هرچيز   ات وسعت ده، و سبب  و بر من از روزى

 .توانايى

 



 رزقادعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

3 www.ahlolbait.com 

 

آخر رکعت، هشتم نافله شب ذکر   اين دعا را در سجده« مصباح»مؤلف گويد: شیخ طوسى در کتاب 

 .فرموده

 :روزى تعلیم فرمود  ين دعا را براى طلبروايت شده: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله ا .4

 

ِة اْْلَتنَي    يا راِزَق اْْلُِقّلنَي َو يا راِحَم اْْلَساكنَي َو يا َومِ   اْْلُْؤِمننَي َو يا َوا اْلُقو 

 ،دهنده نيازمندان، و اى رحم كننده بر مسكينان، و اى سرپرست مؤمنان، و اى صاحب نيروى استوار  اى روزى

 

ىنَصلِّ لََع   ََ ِتِه َواْرُزْقىن َو عاِفىن َو اْكِضىن ما َا ْ ََ ٍد َو َاْهِل  حَم  ُُ   

ام برده كفايت  ام ده، و سالمتى كاملم بخش، و مرا از آنچه به انديشه   بر محمّد و اهل بيتش درود فرست، روزى

 .كن

 

و آن حضرت  :ابو بصیر اين دعا را براى طلب روزى از حضرت صادق علیه السّالم روايت کرده .5

 :خواند  آن مى بن الحسین علیه السّالم است که خدا را به  فرموده: اين دعاى على

 

  َالّلُهم  
ِ
ُل ِِبا ِِف اْلحَیوِة ِام  َحوآِئجى َو َا  ِاّّن َاْسَئُلَك ُحْسَن اْْلَعیَشِة َمعیَشًة َاَتَقّوى ِِبا لََع ََجیع ص  ََتَ

  آِخَرىت

هايم نيرو گيرم، و به آن در زندگى   بر تمام خواسته  خواهم، معيشتى كه به آن  خدايا نيكى معيشت را از تو مى

 برسم، به آخرتم
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َ ِِبا لََعَ  َفَاْشىق َاْوِسْع لََعَ   َفىن فیها َفَاْطغى َاْو ُتَقْتِّ    ِمْن َحالِل ِرْزِقَك ِمْن َغْْيِ َاْن ُتْْتِ

آنكه در فراوانى نعمتم قرار دهى، تا طغيان كنم، يا به آن بر من تنگ گيرى تا بدبخت شوم، از روزى حاللت   بى

 بر من فراخى ده،

 

ُنوٍن    َو َاْفِضْل لََعَ  ِمْن َسْیِب َفْضِلَك ِنْعَمًة ِمْنَك ساِبَغًة َو َعطآًء َغْْيَ ََمْ

 منّت عنايت كن،  فضلت، از نزد خود نعمت كامل و عطاى بى و بر من از ريزش

 

ُتُه َو َتْفِتُنىن َزَهراُت َزْهَوِتِه  جَ   التَْشَغْلىن َعْن ُشْكِر ِنْعَمِتَك ِبِاْكثاٍر ِمْنها ُتْلهیىن َِبْ
ُ
  ُث

  هاى شگفت رنگى   سازد، و خوش  اش سرگرمم  و مرا به فراوانى آن، از شكر نعمتت غافل مكن، كه زيبايى

 انگيزش دلم را بربايد،

 

اَل  ُ َو ََيْ   ِمْنها َيْقُصُر ِبَعَملى َكُّدُّ
ُه َاْعِطىن ِمْن ولَِك  ُء َوال ِبِاْقالٍل لََعَ ُّ ََ   َصْدرى 

ام را  آوردنش، عملم براى خدا ضعيف گردد، و اندوهش سينه  حمت در به دست دادنش به من، كه از ز و نه با كم 

 پر كند،

 

ْنیا َو َشرِّ ما فیها ِاهلى ِغىًن َعْن ِشراِر َخْلِقَك َو َبالغًا َاناُل ِبِه ِرْضواَنَك َو  يا   َاُعوُو ِبَك يا ِاهلى ِمْن َشرِّ الدُّ

  اى كه به  شرّيرت باشد، و رساننده نيازى از بندگان  ن، كه بىمعبود من، از معيشت آن اندازه به من عطا ك اى

 آورم،  من، از شرّ دنيا و آنچه در آن است به تو پناه مى ات برسم، اى معبود  وسيله آن به خشنودى
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نًا َوالِفراَقها لََعَ  ُحْزنًا َاْخِرْجىن ِمْن ِفْتَنِتها َمْرِضّی  ْنیا ِسجْ َعْل لََعَ  الدُّ   ًا َعىّن َو الَتجْ

 كه از من راضى باشى، هاى آن، درحالى  دنيا را بر من زندان، و فراقش را بر من اندوه قرار مده، مرا از فتنه 

 

ْخیاِر، َو  َمْقُبواًل  ََ َِ الّداِر اْلباِقَیِة  فیها َعَملى ِام  داِر اْلحََیواِن َو َمساِكِن ااْل ْنَیا اْلضاِنَیِة َنع  َاْبِدْلىن ِبالدُّ

بيرون آور، و دنياى فانى را برايم به  هاى خوبان  خانه زندگى ابدى و خانه  ملم در آن پذيرفته باشد، به جانبع و

 خانه باقى تبديل كن،  نعمت

 

َمْن  َشیاطیِنها َو َسالطیِنها َو َنكاهِلا َو ِمْن َبْغِى  ِاّّن َاُعوُو ِبَك ِمْن َاْزهِلا َو ِزْلزاهِلا َو ِمْن َسَطواِت  َالّلُهم  
  فیها َبغى لََعَ  

خدايا از سختى و لرزش هايش و از يورش هاى شياطين و سالطين و از عذابش و تجاوز هركه در آن بر من 

 .مآور تجاوز كند به تو پناه مى 

 

ُ َو  َمْن اكَدّن َفِكُّْدُ َو َمْن َاراَدّن َفَاِرْدُه َو ُفل  َعىّن َحد   َالّلُهم   َب م  َحُّد  َاْطِفْء َعىّن ناَر َمْن َمْن ََنَ
 َشب  م  َو ُقوَدُه 

دارد، تو نسبت به و او  هركه عليه من نقشه كشيد، تو عليه او نقش بكش، و هركه نسبت به من قصد بد خدايا

كه هيزمش را   من قرار داد كند كن، و آتش كسى  براى اش را كه تيزى اسلحه   قصد بد كن، و تيزى اسلحه كسى

 نما، ه خاموشعليه من افروخت
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ُه َواْدَفْع َعىّن َشر   َمْكَر اْْلََكَرِة َو اْفَقْاَعىّن ُعُیوَن اْلَكَضَرِة َواْكِضىن َه   َواْكِضىن  ََ َمْن َاْدَخَل لََعَ  
  اْلحََسَدِ 

ر من دارو كه اندوهش را ب  اندوه كسى كور كن، و  فريب فريبكاران را از من كفايت كن، و ديده كافران را از من و

 برطرف نما، نموده كفايت كن، و شرّ حسودان را از من

 

صیَنَة َوَاْحِیىن َواْعِصْمىن كیَنِة َوَاْلِبْسىن ِدْرَعَك اْلحَ َك اْلواقى َو َاْصِلْح م  حام   ِمْن ولَِك ِبالس  ِف ِسْْتِ
ْق َقْوم  ِبِفعام  َو   باِرْك م  ِف َاْهلى َو مام  َو َصدِّ

بدار، و حالم را   ام نگهداريت زنده  با آرامش حفظ كن، و زره محكمت را به من بپوشان، و در پوششمرا از اينها  و

 .ام بركت ده  آر، و به من در خاندان و دارايى كن، و گفتارم را به كردارم راست اصالح

 

 

ذکر شده که مى  نمازهايى براى زياد شدن روزى مؤلف گويد: در باب دوم، در مقام بیان نمازها،

 .توانید مراجعه کنید 
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