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 اللهم انی استودعک الیوم نفسی  دعای     

 :آداب سفر؛ قبل از مسافرت و بعد از خواندن صلوات ، این دعا را می خوانیم

 

ْهِلي َو َماِِل َو 
َ

ْسَتْوِدُعَک اْلَیْوَم َنْفِسي َو أ
َ

ُهمَّ ِإِّني أ ْ َو اللَّ اِهَد ِمهْْنُ ُوْلِدي َو َمْن ََكَن ِمِّني ِبَسِبیٍل الشَّ
   اْلَغاِئَب 

بار خدايا من به تو سپردم امروز خودم و خاندانم و داراييم و فرزندانم و هر كس با من راهى دارد چه حاضر است  

 از آنها و چه غايب

 
مَياِن َو اْحَفْظ َعَل  ْفِظ اْْلِ ُهمَّ اْحَفْظَنا ِبحِ  ْیَنااللَّ

 بارالها ما را نگهدار به نگهدارى ايمان و حفظ كن بر ما 

 
ا ِإَلْیَک َراِغُبوَن  ِتَک َو اَل تَْسُلْبَنا َفْضَلَک ِإنَّ ْعَنا( ِِف َرْْحَ ُهمَّ اْجَعْلَنا )اْْجَ   اللَّ

 بار خدايا قرار ده ما را در رحمتت و فضلت را از ما مگير زيرا كه ما بسوى تو مشتاقيم 
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ُه  َفِر َو َكآَبِة اْْلُْنَقَلِب اللَّ ا َنُعوُذ ِبَک ِمْن َوْعَثاِء السَّ   مَّ ِإنَّ

 بريم از سختى سفر و نوميد برگشتن بار خدايا ما به تو پناه مى 

 
ْنَیا َو اْْلِخَرِة   َو ُسوِء اْْلَْنَظِر ِِف اْْلَْهِل َو اْْلَاِل َو اْلَوَلِد ِِف الدُّ

 زند در دنيا و آخرتو ديدار بدى در اهل و مال و فر 

 
بًا ِإَلْیَک  َه َطَلبًا ِْلَْرَضاِتَک َو َتَقرُّ َوجُّ ُه ِإَلْیَک َهَذا التَّ جَّ ََتَ

َ
ُهمَّ ِإِّني أ   اللَّ

 كنم به درگاه تو در اين توجه كه جوياى رضاى توام و نزديك شوم بسوى تو بار خدايا من رو مى 

 
ُلُه َو ) َؤمي

ُ
ْغِِّن َما أ ( َفَبلي ُهمَّ َي  اللَّ اِْحِ ْرَحَم الرَّ

َ
ْوِلَیاِئَک َيا أ

َ
ْرُجوُه ِفیَک َو ِِف أ

َ
 أ

      .پس برسان مرا بدانچه آرزو دارم و اميدوارم از تو و اوليائت اى مهربانترين مهربانان عالم  

                                                                                                                                                                                                                                           

 .سپس اهل خود را وداع کن

 


