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 دعای ادای قرض

نهم: عیّاشى از عبد اللّه بن سنان  تعقیبات مخصوص نماز صبح که بعد از نماز صبح خوانده می شود؛

دعايى به تو بیاموزم که   خواهى  روايت کرده خدمت امام صادق علیه السّالم رفتم، حضرت فرمود: مى

چون بخوانى، حق تعالى قرضت را ادا کند، و حالت نیكو گردد؟ گفتم: به چنین دعايى چه بسیار 

 صبح بگو: حضرت فرمود: پس از نماز  نیازمندم

 

وُت  ُ ذی اْل َيو وِم الَّ یُّ و اْلحوىِّ اْلقو ْلُت لَعو كَّ و  َتو

 ميرد،   اى كه نمى توكّل كردم بر زنده پاينده 

 

ريٌك ِِف اْْلُْلِك  ُه شو ُكْن لو ْ يو َلو دا وو لو ْذ وو خِ تَّ ْ يو ذی َلو ِ الَّ اْلحوْمُد ّلِِلَّ  وو

 نيست،  فرمانروايى شريكو ستايش خداى را كه فرزندى نگرفت، و براى او در 

 

ْكبريا  ُه تو ْ ِّبِّ كو لِّ وو ِِلُّ ِمنو الذُّ ُكْن لوُه وو ْ يو َلو  وو

 شمردنى شايسته،   باشد، و بزرگ شمار او را بزرگ و براى او سرپرستى از روى خوارى نمى 
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ْقِر  اْلفو ُعوُذ ِبكو ِمنو اْلُبْؤِس وو لّلُهمَّ ِاّّن او  او

 دت نياز و و تنگدستى، آورم از ش خدايا به تو پناه مى 

 

ِاِلو الّناِس. ْیكو وو كو ِالو قِّ دآِء حو ىن لَعو او ْن ُتعینو ُلكو او ْسئو او ْقِم وو السُّ ْيِن وو ِة الدَّ بو لو ِمْن غو  وو
 يارى كنى.  خواهم مرا بر اداى حقّت نسبت به خود و مردم و از فشار قرض و بيمارى، و از تو مى 

 

 و به روايت شیخ و ديگران چنین است:

 

آِلِه  ٍد وو لِّ لَعو ُمحومَّ صو ْيِن فو ِة الدَّ بو لو ِمْن غو  وو

 و از فشار قرض، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، 

 

ِاِلو الّناِس  ْیكو وو كو ِالو قِّ دآِء حو ِعىّن لَعو او او  وو
 و مرا بر اداى حقّت نسبت به خود و مردم يارى كن.

 


