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 روبه روایت ابی یعف ع()امام صادق دعای     

هم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اینجا ذکر ادعیه منتخب کافی، فصل د

 .دعاست  گردد سى  مى

 :خواند  شده: حضرت صادق علیه السّالم این دعا را مى  از ثقه جلیل ابن أبى یعفور روایت .20

 

ديقًا َو اميانًا  َالّلُهم   الِل  اْماَلْء َقْلىب ُحّبًا َلَك َو َخْشَیًة ِمْنَك َو ََتْ ِبَك َو َفَرقًا ِمْنَك َو َشْوقًا ِاِلْیَك یاَذااْلجَ
  ْْكاِم َواِل 

خدايا دلم را از محبّتت، و خشيتت، و تصديق و ايمان به حقيقتت، و هراس از حضرتت، و شوق به سويت پر كن، 

 اى صاحب عظمت و اكرام،

 

ِلقآَئَك َواْجَعْل ىل ىف ِلقآِئَك  َالّلُهم   ْب ِاَلی  ِة َحبِّ ْْحَ ْرىن َمَع  َخْْيَ الر  ْقىن ِبالّصاِلحنَي َولُتَؤخِّ َكِة َو َاْلحِ  َواْلََبَ
ْشراِر  ََ   اْل

ده، و مرا به شايستگان  لقايت را محبوب من گردان، و در لقايت بهترين رحمت و بركت را براى من قرار خدايا

 مينداز،  ام بپيوند، و همراه اشرار در پى
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قىن ِبصاِلحِ    َمْن َمضى َواْجَعْلىن َمَع صاِلحِ َمْن َبِِقَ َو ُخْذیب َسبیَل الّصاِلحنَي َو َاِعىّن لََع َنْفىس َو َاْلحِ

ببر، و مرا بر   اند قرارم ده، و مرا به راه شايستگان  و به شايستگانى كه درگذشتند برسان، و با شايستگانى كه مانده

 خويشتن يارى ده،

 

ء   ُتعنُي ِبِه الّصاِلحنَي  ِِبا ىن ىف ُسو    اْسَتْنَقْذَتىن ِمْنُه یا َرب  اْلعاََلنَي َاْسَئُلَك اميانًا  لََع َاْنُفِسِهْم َولَتُرد 

آن نجاتم دادى باز مگردان، اى  دهى، و مرا در آن بدى كه از  طور كه شايستگان را بر خويشتنشان يارى مى آن و

 خواهم،  پروردگار جهانيان، از تو ايمانى مى

 

ْمَعِة  َاَجَل َلُه ُدوَن ِلقآِئَك ُتحْییىن َو ُُتیُتىن َعَلْیِه َو َتْبَعُثىن ل یآِء َوالسُّ  َعَلْیِه ِاذا َبَعْثَتىن َوَاْبِرْء َقْلىب ِمَن الرِّ
كِّ ىف دیِنَك،  َوالش 

  كه بر مى زمانى آن برانگيزانى ام بدارى و بميرانى، و مرا بر برايش مدّتى جز لقاى تو نباشد، بر آن زنده  كه

 ترديد در دينت پاك كن، طلبى،  انگيزيم، و دلم را از ريا و شهرت

 

ًة ىف ِعباَدِتَك َو َفْهمًا ىف َالّلُهم   رًا ىف دیِنَك َو ُقو  ْض  َاْعِطىن ََنْ ِتَك َو َبیِّ َخْلِقَك َو ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَ
وِرَك    َوْجهى ُُبُ

ينت، و نيرو در عبادتت، و فهم در آفرينشت، و دو بهره از رحمتت، و رويم را خدايا به من عطا كن، پيروزى در د

 به نورت سپيد كن،
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ِة َرُسوِلَك  ِتَك َو ِمل  ىن ىف َسبیِلَك لََع ِمل  ف    َواْجَعْل َرْغَبىت فامي ِعْنَدَك َو ََتَ

 رسولت بميران، و شوقم را در آنچه نزد توست قرار ده، مرا در راه خود بر پايه آيينت و آيين

 

ِل  َالّلُهم   ْْبِ َواْلُبخْ
َرِم َو اْلجُ ِة َو اَْلَْسَكَنِة  ِاىّن َاُعوُذِبَك ِمَن اْلَكَسِل َو اْْلَ   َو اْلَغْفَلِة َواْلَقْسَوِة َواْلَفْْتَ

 آورم، خبرى و سنگدلى و سستى و مسكنت به تو پناه مى   حالى و پيرى و ترس و بخل و بى  خدايا از بى

 

َشُع َو ِمْن ُدعآء  ليُْسَمُع  َو 
  َاُعوُذِبَك یا َربِّ ِمْن َنْفس  ل تَْشَبُع َو ِمْن َقْلب  ل َيخْ

 شود،  كند، و دعايى كه اجابت نمى شود، و قلبى كه بيم نمى  اى پروردگارم، از نفسى كه سير نمى 

 

جِي َو ِمْن َصلوة  لَتْنَفُع َو ُاعیُذ ِبَك َنْفىس َو َاْهلى َو ُذرِّ  ْیطاِن الر   ی ىت ِمَن الش 

آورم، و خود، و خاندان و فرزندانم را از شيطان رانده شده به پناه تو   بخشد به تو پناه مى  و نمازى كه سود نمى

 دهم،  مى

 

ُه لُيجُْيىن ِمْنَك َاَحٌد َول َاِجُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتحَدًا  َالّلُهم   ىن ىف َهَلَكة   ِان  ُذْلىن َولَتُرد  َفال َتخْ
ىن ِبَعذاب     َولَتُرد 

يابم، پس مرا وا مگذار، و به هالكت باز مگردان، و   خدايا احدى جز تو مرا پناه ندهد، و من جز تو پناهگاهى نمى

 به عذاب رد مكن،
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با ْصدیَق ِبِكتاِبَك َو اِتّ باَت لََع دیِنَك َوالت    َع َرُسوِلَك َاْسَئُلَك الث 

 خواهم،  پايدارى در دينت، و تصديق به كتابت، و پيروى رسولت را از تو مى

 

ْل ِمىّن َو ِزْدىن ِمْن َفْضِلَك ِاىّن ِاَلْیَك راِغٌب، ىن ِبَخطیَئىت َو َتَقب  ِتَك َولَتْذُْكْ ىن ِبَرْْحَ  َالّلُهم  اْذُْكْ

 كن، و از من بپذير، و از فضلت بر من بيفزا، من مشتاق توام،رحمتت ياد كن، و به خطايم ياد م  خدايا مرا به

 

ِلىس ِرضاَك َعىّن َواْجَعْل َعَملى َو ُدعآئى خاِلصًا َلَك    َالّلُهم  اْجَعْل َثواَب َمْنِطِق َو َثواَب َمجْ

  .ص گردانات از من قرار ده، و عمل و دعايم را براى خود خا خدايا پاداش گفتارم و ثواب مجلسم را خشنودى 

 

ْع ىل َْجیَع ما َسَئْلُتَك َو ِزْذىن ِمْن َفْضِلَك ِاىّن ِاَلْیَك راِغٌب  ِتَك َواْْجَ َة ِبَرْْحَ ن    َواْجَعْل َثوایِبَ اْلجَ

و به رحمتت پاداشم را بهشت قرار ده، و همه آنچه از تو خواستم را برايم جمع كن، و از فضلت بر من بيفزا، من 

 .مشتاق توأم

 

وُم  ُهم  َاللّ  وُم َو ناَمِت اْلُعُیوُن َو َاْنَت اْلحَىُّ اْلَقیُّ جُ
ل ُُياری ِمْنَك َلْیٌل ساج  َو ل ََسآٌء ذاُت  غاَرِت النُّ

  َاْبراج  

  شب تاريك از تو چيزى را نمى اى، ها به خواب رفتند، و تو زنده و پاينده  ستارگان پنهان شدند، و ديده  خدايا

 ها،  ها داراى برج پوشاند، و نه آسمان
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ٌى َول ُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق  َو  َة لََع َمْن تَشآُء ِمْن  ل َاْرٌض ذاُت ِِماد  َولَبحٌْر ُلجِّ ْْحَ َبْعض  ُتْدِلجُ الر 
  َخْلِقَك 

بعضى ديگرند رحمتت را شبانه  نه زمين داراى گستردگى، و نه درياى ژرف، و نه تاريكي هايى كه بعضى باالى و

 فرستى،  بر هر كه از بندگانت بخواهى فرو مى

 

ُدوُر َاْشَهُد ِِبا َشِهْدَت  َتْعَلُ  ِِف الصُّ ْعنُيِ َو ما ُتخْ ََ ِئَكُتَك  خاِئَنَة اْل ِبِه لََع َنْفِسَك َو َشِهَدْت َمال 
  ِالَه ِاّل َاْنَت اْلَعزیُز اْلحَكُي  َوُاوُلوا اْلِعْلِ ل

آنچه خود بر خود گواهى دادى،  دهم به  دانى، گواهى مى  كند مى ها پنهان مى   ها را، و آنچه سينه ديده  خيانت

 معبودى جز تو نيست، عزيزى و حكيم، و فرشتگانت و صاحبان دانش گواهى دادند، كه

 

ِئَك  َمْن ََلْ َيْشَهْد لََع ما َشِهْدَت لََع َنْفِسَك َو َشِهَدْت  َو  ُتَك َو اُوُلوااْلِعْلِ َفاْكُتْب َشهاَدىت َمال 
  َمكاَن َشهاَدِتِه 

گواهى نداد به آنچه بر خود گواهى دادى و فرشتگانت و صاحبان دانش گواهى دادند، گواهى مرا به جاى   و هر كه

 بنويس،گواهى او 

 

الِل  الُم َاْسَئُلَك یا َذااْلجَ الُم َو ِمْنَك الس   ْْكاِم َاْن َتُفك  َرَقَبىت ِمَن الّناِر َواِل  َالّلُهم  َاْنَت الس 

 .داراى شوكت و اكرام، اينكه مرا از آتش دوزخ برهانى  خواهم اى  خدايا تو يس سالم، و از توست سالم، از تو مى
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ذکر فرموده:  بعد از رکعت چهارم نافله شب« مصباح»گوید: این دعا را شیخ طوسى در کتاب  مؤلّف

 .این دعا را در نماز وتر بخوان :سى روایتى از حضرت صادق علیه السّالم نقل کردهو عالّمه مجل

 


