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 جامع دنیا و آخرت از امام صادق )ع(دعای     

ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذکر 

 .دعاست  گردد سى  مى

من امال کرد، و اين  از عمرو بن ابى المقدام روايت شده: حضرت صادق علیه السّالم اين دعا را بر .15

 :گويى  جلّ مى دعا جامع دنیا و آخرت است، پس از حمد و ثناى خداى عزّ و

 

ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلحَلمُي اْلَكرمُي َو َاْنَت  َالّلُهم   ُ ال َاْنَت اَّلل  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلَعزيُز اْلحَكمُي َو َاْنَت اَّلل  ِالَه  اَّلل 
  ُر ِااّل َاْنَت اْلواِحُد اْلَقّها

نيست، عزيز و حكيم، و  تويى خدا، معبودى جز تو نيست، بردبار و بزرگوار، و تويى خدا، معبودى جز تو خدايا

 تويى خدا، معبودى جز تو نيست يگانه و قهّار،

 

ّباُر َو َاْنَت  َو  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْْلَِلُك اْلجَ حمُي  َاْنَت اَّلل  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت الر  ُ الاَّلل  ِالَه ِااّل َاْنَت   اْلَفّااُر َو َاْنَت اَّلل 
اُل  ديُد امْْلِ

  الش 

نيست، مهربان و آمرزشگر، و  تويى خدا، معبودى جز تو نيست، فرمانروا و جبّار، و تويى خدا، معبودى جز تو و

 تويى خدا، معبودى جز تو نيست، سخت قدرت،
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ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت  َو  ُ ال اْلَكبرُي اْْلَُتعاِل َو َاْنَت َاْنَت اَّلل  میُع اْلَبصرُي َو َاْنَت اَّلل  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت الس  ِالَه ِااّل  اَّلل 
  َاْنَت اْْلَنیُع اْلَقديُر 

شنوا و بينا، و تويى خدا  تويى خدا معبودى جز تو نيست بزرگ و برتر، و تويى خدا معبودى جز تو نيست و

 معبودى جز تو نيست توانمند و توانا،

 

ُكوُر َو َاْنَت  َو  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلَفُاوُر الش  ُ ال َاْنَت اَّلل  یُد َو َاْنَت اَّلل  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلحَمیُد امْْلَ ِالَه ِااّل  اَّلل 
  َاْنَت اْلَفِِنُّ اْلحَمیُد 

نيست، ستوده و بزرگوار، و  تويى خدا، معبودى جز تو نيست آمرزنده و قدردان، و تويى خدا معبودى جز تو و

 نياز و ستوده،  تويى خدا معبودى جز تو نيست، بى

 

ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلَفُاوُر اْلَوُدوُد َو َاْنَت  َو  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلحَّناُن ا  َاْنَت اَّلل  ُ الاَّلل  ِالَه ِااّل َاْنَت  ْْلَّناُن َو َاْنَت اَّلل 
ّياُن    اْلحَلمُي الد 

نيست، پرمهر و پر احسان، و  تويى خدا معبودى جز تو نيست، آمرزنده و دوستدار، و تويى خدا، معبودى جز تو و

  دهنده، خدا، معبودى جز تو نيست، بردبار و جزا  تويى
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ُ ال ِالَه ِااّل  َو  واُد اْْلاِجُد، َو َاْنَت  َاْنَت اَّلل  ُ ال ِا  َاْنَت اْلجَ ُ اللَه ِااّل َاْنَت اْلواِحُد ااَل اَّلل  ِالَه ِااّل  َحُد َو َاْنَت اَّلل 
  َاْنَت اْلفاِئُب الّشاِهُد 

تو نيست، يگانه و يكتا،و  تويى خدا، معبودى جز تو نيست، بخشنده و شكوه مند، و تويى خدا، معبودى جز و

 ، معبودى جز تو نيست، پنهان و گواه،تويى خدا

 

ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت الّظاِهُر اْلباِطُن َو َاْنَت  َو  ُ ال ِالَه ِااّل َاْنَت ِبُكلِّ َشْیٍئ َعلمٌي ََت  ُُنُرَك  َاْنَت اَّلل  َفَهَدْيَت  اَّلل 
  َو بََسْطَت َيَدَك َفَاْعَطْیَت 

نيست، داناى به هرچيز، كامل  نهان، و تويى خدا، معبودى جز توتويى خدا، معبودى جز تو نيست، آشكار و  و

 پس عطا نمودى، است نورت، پس هدايت كردى، و دست لطفت را گشودى

 

ا ُتَك  َرَّب  هاِت َو َعِطی   اْلجِ
ُم اْلُوُجوِه َوَجَهُتَك َخرْيُ ا َفَتْشُكُر  َوْجُهَك َاْْكَ  َاْفَضُل اْلَعطايا َو َاْهَنُاها ُتطاُع َرَّب 

ا َو ُتْعصى   َرَّب 

بخششت برترين بخشش ها،  ها است، و  ات بهترين سويه ها است، و سويه   ترين جلوه  ما جلوه تو گرامى پروردگار

  كنى، و نافرمانى شوى، و گواراترين آنهاست، پروردگارا اطاعت شوى پس قدردانى
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وَء َو َتْقَبُل ِْلَْن ِشْئَت ُتجیُب اْْلُْضَطّريَن َو َتْكِشُف  َفَتْفِاُر  ُُنِب ال ُتجازی  السُّ ْوَبَة َو َتْعُاو َعِن الذُّ الت 
  َاياديَك 

كنى، و توبه را بپذيرى، و از  بيامرزى هركه را كه بخواهى، درماندگان را اجابت نمايى، و بدى را برطرف پس

 شود،  گناهان گذشت نمايى، عطاعايت پاداش داده نمى

 

ْل َفَرَجُه  ٍد َوَعجِّ ٍد َو آِل ُمحَم  ُلُغ ِمْدَحَتَك َقْوُل قآئٍل. َالّلُهم  َصلِّ لََع ُمحَم  صى ِنَعُمَك َوالََيْ   ْم َوالُتحْ

اى به ثنايت نرسد.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و  و نعمت هايت به شماره نيايد، و گفتار گوينده 

  در فرجشان، و آسودگى

 

ْنِس  ِِ نِّ َوااْل ْم ِمَن اْلجِ
ْ َو ُسُروَرُُهْ َوَاِذْقِن َطْعَم َفَرِجِهْم َو َاْهِلْك َاْعدآََئُ  َو َرْوَحُهْم َو راَحهََتُ

 شان شتاب فرما، و طعم فرجشان را به من بچشان، و دشمنانشان را از جنّ و انس نابود كن،  و راحتى و شادى

 

ْنیا َحَسَنًة َو  َو  ْ  ِِف ااْلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب  آِتنا ِِف الدُّ الّناِر َواْجَعْلنا ِمَن ال ذيَن الَخْوٌف َعَلهْْيِ
  َيحَْزُُنَن  َوالُُهْ 

نيست،   كه خوفى بر آنان  كسانى به ما در دنيا و آخرت حسنه عنايت فرما، و ازعذاب آتش حفظ كن، و ما را از و

 شوند قرار ده، و اندوهگين نمى 
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ْتِن َعْلِنَواْج  ُلوَن َو َثبِّ َوك  ْ ََيَ ِ
وا َو لََع َرهِّبِّ ْنیا َو ِِف ااْلِخَرِة  ِمَن ال ذيَن َصََبُ   ِباْلَقْوِل الّثاِبِت ِِف اْلحَیوِة الدُّ

كنند، و مرا در دنيا و آخرت به گفتار ثابت   و ما را از كسانى بدار كه صبر كردند، و بر پروردگارشان توكّل مى

 ،پابرجا دار

 

ِم اْلِقیَمِة  ساِب َواْلیزاِن َو َاْهواِل ََيْ ُشوِر َو اْلحِ
ْیا َو اْْلَماِت َواْْلَْوِقِف َوالنُّ   َو باِرْك ىل ِِف امْْلَ

و به من بركت ده، در زندگى و مرگ و جايگاه آن جهان، و بازگشت دوباره، و كنار حساب و ميزان، و هراس هاى 

 روز قيامت،

 

راِط َو َاِجْزىن َعَلْیِه َواْرُزْقِن ِعْلمًا ناِفعًا َو َيقینًا صاِدقًا َو ُتىًق َو ِبّرًا َو َوَرعًا َو َسلِّْمِن لََعَ    الصِّ

و بر صراط سالمم بدار، و از آن بگذرانم، و نصيب من فرما دانش سودمند و يقين صادقانه و تقوا و نيكى و 

 پارسايى و بيم از خود،

 

لُِّفِن ِمْنَك ُزْلىف َوالَُياِعُدىنَخْوفًا ِمْنَك َو َفَرق َو  ُذْلِن ًا َُيَ ل ِن َوالَتخْ  َعْنَك َواْحِبْبِن َوالُتْبِفْضِن َو ََتَ

باش، و   و ترسى كه مرا به مقام قرب تو برساند و از تو دورم نسازد، و دوستم بدار، و دشمنم مدار، و سرپرستم 

 مرا وا مگذار،
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ِ َخرْيِ  َو 
ْنیا َوااْلِخَرِة ما َعِلْمُت ِمْنُه َاْعِطِن ِمْن ََجیع ِه ِبحَذا فرِيِه ما الدُّ وِء ُكلِّ  َو ماََلْ َاْعََلْ َو َاِجْرىن ِمَن السُّ

 َعِلْمُت ِمْنُه َو ماََلْ َاْعََلْ 

اش  از همه بدي ها به تمامى  از همه خير دنيا و آخرت، آنچه كه از آن دانستم و ندانستم به من عطا فرما، و و

 .ا از آن دانستم و ندانستم پناهم دهآنچه ر

 

از معاوية بن عمّار نقل شده: به حضرت صادق علیه السّالم عرض کردم: آيا مرا به آموختن دعايى  .16

 :دهى؟ فرمود: چرا، بگو اختصاص نمى 

 

 ُكُاوًا َاَحٌد يا َعزيُز يا َْكمُي يا َُيَلْد َو ََلْ َيُكْن َلُه  واِحُد يا ماِجُد يا َاَحُد يا َصَمُد يا َمْن ََلْ َيِلْد َو ََلْ  يا
  َحّناُن 

نياز، اى كه نزاد، و زاده نشده، و احدى همتايش نيست، اى عزيز، اى   اى يگانه، اى بزرگوار، اى يكتا، اى بى

 بزرگوار، اى پرمهر،

 

َعواِت يا َاْجَوَد َمْن ُسِئَل َو يا َخرْيَ  يا ُ ُقْلَت )َو َلَقْدنا دانا ُُنٌح  َمْن َاْعطى ياساِمَع الد  ُ يا َاَّلل  ُ يا َاَّلل   َاَّلل 
یُبوَن   (َفَلِنْعَم امْْلُ

كرد، اى خدا اى خدا اى  كه عطا  كه درخواست شد، اى بهترين كسى  ترين كسى  شنواى دعاها، اى بخشنده  اى

 .بوديم خدا، فرمودى: نوح ما را خواند، پس، چه خوب پاسخگويى

 

 :گفت  آنگاه حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مى



 دعای جامع دنیا و آخرت از امام صادق )ع(                                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

7 www.ahlolbait.com 

 

 

ِتَك َو ُقْدَرِتَك  َلِنْعَم امْْلُیُب َاْنَت َو ِنْعَم اْْلَْدُعوُّ َو ِنْعَم اْْلَْسُؤُل  َنَعْم  وِر َوْجِهَك َو َاْسَئُلَك ِبِعز    َاْسَئُلَك َِّبُ

اى، به نور  درخواست شده  باشى، و خوب اى مى  خوانده شده گويى هستى، و خوب  همانا تو خوب پاسخ آرى

  خواهم، به عزّت و قدرت  ات از تو مى جلوه 

 

ٍد  ها َو ِبحَقِّ ُمحَم  ْمِعَك َو َاْراكِنَك ُكلِّ صیَنِة َو ِبجَ َلُكوِتَك َو ِدْرِعَك اْلحَ   َو َجََبُوِتَك َو َاْسَئُلَك ِِبَ

كنم، و به حق  هايت از تو درخواست مى   وت و دژ محكم و جمع و همه پايهخواهم، به ملك  و جبروتت از تو مى

 محمّد

 

ٍد َو َاْن َتْفَعَل ىب َكذا َو َكذا ٍد َو آِل ُمحَم  َى لََع ُمحَم  لِّ ٍد َاْن ُُتَ ْوِصیآِء َبْعَد ُمحَم  َِ  َو ِبحَقِّ ااْل

 و چنان كنى  درود فرستى، و با من چنينو به حق جانشينان پس از محمّد اينكه بر محمّد و خاندان محمّد 

 

 

السّالم عرض  روايت شده: شخصى از مردم کوفه معروف به ابو جعفر، به حضرت صادق علیه .17

 :کرد: به من دعايى بیاموز، که آن را بخوانم، فرمود: بگو

 

 َخرْيٍ َو يا َمْن اَمُن َسَخَطُه ِعْنَد ُكلِّ ُعْس 
  َرٍة َو يا َمْن ُيْعطى ِباْلَقلیِل اْلَكثرَي يا َمْن َاْرُجوُه ِلُكلِّ

اى كه براى هر خيرى اميدوار به اويم، اى كه نزد هر دشوارى از خشمش ايمنم، اى كه در برابر اندك، بسيار عطا 

 كند،  مى
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ًة يا َمْن َاْعطى يا نًا ِمْنُه َو َرْْحَ ٍد َو آِل  َمْن ََلْ َيْسَئْلُه َو  َمْن َاْعطى َمْن َسَئَلُه َتحَنُّ  ََلْ َيْعِرْفُه َصلِّ لََع ُمحَم 
ٍد    ُمحَم 

نخواست، و او را نشناخت عطا  كه هركه از او خواست، از روى مهر و رحمتش بخشيد، اى كه هر كه از او اى

 محمّد و خاندان محمّد درود فرست، فرمود، بر

 

ْنیا َو ََجی َو  ِ َخرْيِ الدُّ
ْسَئَلىت ِمْن ََجیع ِ َخرْيِ َاْعِطِن ِِبَ

ُه َغرْيُ َمْنُقوٍص ما َاْعَطْیَتِن َو ِزْدىن ِمْن  ع  ااْلِخَرِة َفِان 
 َسَعِة َفْضِلَك يا َْكمُي 

نيست آنچه را كه به من عطا  به درخواستم از همه خير دنيا، و همه خير آخرت به من عطا كن، زيرا كاستنى و

 .به من بيفزا اى كريم  كنى، و از فراخى فضلت

 


