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 االجابه سریع دعای   

 دعایى به روایت از موسى بن جعفر عليهما السالم نقل كرده و گفته است:«بلد االمين»كفعمى در كتاب

 :و آن دعا این است و سریع االجابة است،  این دعا عظيم الشأن

 

ْوِحیُد َو َلْ  ْشَیاِء ِإَلْیَك َو ُهَو التَّ َحبي اْْلَ
َ

َطْعُتَك ِِف أ
َ

ُهمَّ ِإِّني أ ْشَیاِء ِإَلْیَك َو ُهَو  اللَّ ْبَغِض اْْلَ
َ

ْعِصَك ِِف أ
َ

أ
 اْلُكْفُر 

ترين چيزها كه  پرستى است اطاعت نمودم،و تو را در مبغوض خدايا!تو را در محبوبترين چيزها نزدت كه يگانه 

 كفر است نافرمانى نكردم

 

ي آِمِّني ِمَّ  َنُهَما َیا َمْن ِإَلْیِه َمَفري ُهمَّ اْغِفْر ِِلَ اْلَكِثرَي ِمْن َمَعاِصیَك َفاْغِفْر ِِل َما ََبْ  ا َفِزْعُت ِمْنُه ِإَلْیَك اللَّ

كه گرزيگاهم تنها به جانب اوست، از آنچه از آن به  س آنچه از گناهان بين اين دو است بر من بيامرز،اى آنپ

 ت،سويت پناه آوردم مرا ايمنى بخش،خدايا!بيامرز از نافرمانيهاى بسيارم را در پيشگاه

 

ِتي ُدوَن اْلُعَدِد َو َیا َرَجاِئي َو اْْلُْعَتَمَد َو َیا َكْهِفي َو ا َنَد َو َیا َو اْقَبْل ِمِّني اْلَیِسرَي ِمْن َطاَعِتَك َیا ُعدَّ لسَّ
َحُد 

َ
 َواِحُد َیا أ

گاهم،و اى   تكيه ها،و اى اميد و آرامش،و پناه و  ام از ميان توشه و طاعت اندكم را در آستانت بپذير، اى تنها توشه

 يگانه و يكتا،
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َحٌد،
َ

َلْد َو َلْ َیُكْن َلُه ُكُفوا أ َمُد َلْ َیِلْد َو َلْ ُُيْ ُ الصَّ َحٌد اَّللَّ
َ

ُ أ  َیا ُقْل ُهَو اَّللَّ

نياز است،نه زاده و نه زاييده شده،و برايش   بگو او خداى يكتاست،خداى بى»و اى يگانه و يكتا، اى كه گفتى 

 «استهمتايى نبوده 

 

َحدا
َ

َعْل ِِف َخْلِقَك ِمْثَلُهْم أ ْ ِمْن َخْلِقَك َو َلْ َتجْ ُلَك ِبَحقي َمِن اْصَطَفْیهََتُ
َ

ْسأ
َ

 أ

هايت انتخاب نمودى،و هيچكس را از ميان آفريدگانت  كه از ميان آفريده  كنم به حق آنان مى  از تو درخواست

 همانند آنان قرار ندادى،

 

لي  ْن ُُتَ
َ

ی َو أ ِة اْلُكْْبَ ُلَك ِباْلَوْحَداِنیَّ
َ

ْسأ
َ

ُهمَّ ِإِّني أ ْهُلُه اللَّ
َ

ْنَت أ
َ

ٍد َو آِلِه َو َتْفَعَل ِِب َما أ  َي لََعَ ُمَحمَّ
ِة اْلُعْلَیا ]اْلَعْلَیاِء[ ِة اْلَبْیَضاِء َو اْلَعَلِویَّ ِدیَّ َمَّ  امْْلُ

كنم به حق يگانگى  ار آنى،خدايا!از تو درخواست مى بر محمّد و خاندانش درود فرست،و با من چنان كن كه سزاو

 تر الهى،و مقام تابنده محمّدى،و جايگاه برتر علوى، بزرگ

 

ُرْج ِمْنَك ِإال ِإ  ْبَتُه َعْن َخْلِقَك َفََلْ َيخْ ِذي َحجَ َت ِبِه لََعَ ِعَباِدَك َو ِباالْسِم الَّ  َما اْحَتَججْ
ِ

ِمیع َلْیَك َصلي َو ِبجَ
ٍد   َو آِلِه  لََعَ ُمَحمَّ

آن نامى كه از آفريدگان خود پنهان داشتى،كه از تو جز   و به تمام آنچه به آن بر بندگانت حجّت نهادى، و به حق

 براى تو اظهار نگردد،بر محمّد و خاندانش درود فرست
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ْحَتِسُب َو َو ِم 
َ

َرجا َو اْرُزْقِِّن ِمْن َحْیُث أ ْمِري َفَرجا َو َمخْ
َ

ْحَتِسُب َو اْجَعْل ِِل ِمْن أ
َ

 ْن َحْیُث ال أ

  برم مرا روزى ده برم و يا گمان نمى  و براى من در كارم گشايش و راه نجاتى قرار ده،و از جهاتى كه گمان مى 

 

َك َتْرُزُق َمْن تََشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب   ِإنَّ

 دهی. حساب روزى مى   همانا تو هركه را بخواهى بى

 

 سپس حاجت خود را درخواست كن.

 


