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 سریع االجابهدعای     

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

 .دعاست  گردد سى  مى

شكایت کرد،  ن اجابت دعایش نزد امیر مؤمنان علیه السّالمروایت شده: مردى از طوالنى شد .14

 :دعاست؟ فرمود: بگو خوانى؟ پرسید: کدام  اإلجابه را نمى  حضرت فرمود: چرا دعاى سریع

 

َك ال َعظمِي ااَل ِاّّن َاس   َالّلُهم   ِ َظِم ااَل َئُلَك ِباْس  ِم َجلِّ ااَل ع  َ وِر ال   ْك  ُنوِن النُّ َك  زُوِن اْل  َخ 
هاِن اْل  ُُب  حَقِّ ال 

ُبَي    ال ذی ُهَو ُُنٌر َمَع ُُنر   اْل 

 كه نورى است با نور، بزرگتر محفوظ پنهان نور پايدار برهان آشكار آن  خواهم به اسم بزرگ  خدايا از تو مى

 

 ُُنر  َو ُُن 
َق ُكلِّ  ُُنر  َو ُُنٌر َفو 

ٍ  َو ُُنٌر ِمن  ُُنر  َو ُُنٌر ىف ُُنر  َو ُُنٌر لََع ُكلِّ ََ
ل  ُُ ُُ ِبِه ُكلُّ  يی ُُ   ٌر 

است كه   و نورى است از نور، و نورى است در نور، و نورى است بر هر نور، و نورى است باالى هر نور، و نورى

 روشنى گيرد به آن هر تاريكى،

 

ِبِه َا   َجبار  َعنید  ال َتِقرُّ
طان  َمرید  َو ُكلُّ  َشی 

  َو ُكلُّ
َسُر ِبِه ُكلُّ ِشَّد  ٌض َوالَيُقوُم ِبِه َْسآٌء َو ُیك    ر 

كه هيچ زمينى با وجود آن   با آن هر سختى شكسته شود، و هر شيطان گردنكشى، و هر جبّار لجبازى، نورى و

 قرار نگيرد، و هيچ آسمانى با وجود آن نايستد،
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ُى ُكلِّ با  ساِحر  َو َبغ 
ُطُل ِبِه ِسح ُر ُكلِّ َمُن ِبِه ُكلُّ خآِئف  َو ََي    غ  َو َحَسُد ُكلِّ حاِسد  َو َیا 

تجاوز هر متجاوزى، و   به آن شود، و  اى به آن ايمنى يابد، و سحر هر جادوگرى به آن باطل مى هر هراسنده  و

 رود،  حسد هر حسد ورزى از بين مى

 

َتِقلُّ ِبِه  َو  َبح ُر َو َيس 
َُبُّ َوال  ِتِه ال  ََ ُع لَِعَظ َصد  ِج  ََيَ و  ََ ََلُك َفال َیُكوُن لِل  ُ ِبِه اْل  َكَّل  ُك حَي ََيَ ُفل  ِه  ال  َعَلی 

  َسبیٌل 

  كه فرشته به آن سخن مى  كند آن را كشتى، زمانى  شكافد، و حمل مى  در برابر عظمتش خشكى و دريا مى و

 گويد، پس براى موج بر كشتى راهى نباشد،

 

َظُم  َو  َظُم ااَلع  ع  ََ َك اال  ُ وُر ُهَو اْس  َجلُّ النُّ ََ َت ِبِه  ااَلَجلُّ اال  َتَوی  َسَك َواس  َت ِبِه َنف  ی  َُبُ ال ذی َْس  ك  ََ اال 
ِشَك  لََع    َعر 

  تر، نور اكبر، كه خود را به آن ناميدى، و با آن بر عرشت تر برجسته   و آن نام توست نام بزرگتر بزرگتر برجسته

 استوار شدى،
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َ   َو  حَ َك ِِبُ ُه ِاَلی  ج  َئُلَك ِبَك َاََتَ ِتِه َوَاس  ِل ََب  د  َو َان   د  َو َاه   َ د  َو آِل ُمحَ  َ َى لََع ُمحَ لِّ َعَل ىب  َو هِِبِ  َان  ُُتَ َتف 
 َكذا َو َكذا

بر محمّد و خاندان   ايشان اينكه خواهم به حق تو و به حق  كنم و از تو مى  به محمّد و اهل بيتش به تو رو مى و

 .كنى و چنان  با من چنين محمّد درود فرستى، و

 

 .بجاى کذا و کذا حاجت بخواهد

 


