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 علیه السالم زمان امام فرج دعای   

است كه آن را به شخصى  )عج( فرموده:اين دعا دعاى امام زمان«بلد االمین»يازدهم:كفعمى در كتاب

 كه در زندان بود تعلیم داد،پس آن زندانى با خواندن آن آزاد شد:

عه ال طه اُء وه اْنقه فه اْلِغطه شه اُء وه اْنكه فه ِرحه اْلخه الُء وه به ُظمه اْلبه ي عه ِ
ِت ِإَله ْرُض وه ُمِنعه ِت اْْله اقه اُء وه ضه جه رَّ

اُء  مه  السَّ
و  شد،  و اميد بريده گشت،و زمين تنگ و پرده كنار رفت، و پوشيده بر مال گشت، خدايا گرفتارى بزرگ شد،

 خيرات آسمان دريغ شد

 

 ِ
ّدَّ ُل ِِف الشِّ وَّ ْیكه اْْلُعه له ى وه عه كه ْیكه اْْلُْشته اُن وه ِإله عه ْنته اْْلُْسته

ه
اِء  وه أ خه  وه الرَّ

 تنها بر تو اعتماد است،  و شكايت تنها به جانب تو است،در سختى و آسانى و پشتيبان تويى،

 

 ْ ُ هَته اعه ا طه ْینه له ْضته عه ره ِذينه فه ْمِر الَّ وِِل اْْله
ُ

ٍد أ ٍد وه آِل ُمحهمَّ ه ُمحهمَّ لِّ لَعه ُهمَّ صه  اللَّ
 ان فرمانى كه اطاعتشان را بر ما فرض نمودى،دايا!بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست آن صاحبخ

 

قْ 
ه

ْو ُهوه أ
ه

ِر أ صه ْمحِ اْلبه له ِربيا كه اِجال قه جا عه ره ِهْم فه ا ِبحهقِّ نَّ ْج عه رِّ فه ْ فه ُ ْنِزلههَته ِلكه مه ا ِبذه نه ْفته رَّ ُب وه عه  ره
همچون   زديكگشايشى زود و ن پس به حق ايشان به ما گشايش ده، و به اين سبب مقامشان را به ما شناساندى،

 نهادن يا زودتر، چشم بر هم
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اِن  اِصره ا نه ُكمه ِإنَّ اِِن فه ره اِن وه اْْنُ ِفیه ا َكه ُكمه ِإنَّ اِِن فه ُد اْكِفیه ا ُمحهمَّ ُّ يه
ِ

ا لَعه ُّ يه
ِ

ا لَعه ُد يه ا ُمحهمَّ   يه
ام دهيد  و يارى  كنندگان منيد،  كه تنها شما كفايت مرا كفايت كنيد، اى على و اى محمّد، ،اى محمّد و اى على

 كنندگان منيد، كه تنها شما يارى 

 

ْدِرْكِِن 
ه

ْدِرْكِِن أ
ه

ْدِرْكِِن أ
ه

ْوثه أ ْوثه اْلغه ْوثه اْلغه اِن اْلغه مه اِحبه الزَّ ا صه ا يه ْوالنه ا مه  يه
 مرا درياب، مرا درياب، فريادرس، مرا درياب، ،درسفريا فريادرس، ى موالى ما اى صاحب زمان،ا

 

اِه  ٍد وه آِلِه الطَّ نيه ِبحهقِّ ُمحهمَّ اِِحِ مه الرَّ ْرحه
ه

ا أ له يه جه له اْلعه جه له اْلعه جه ةه اْلعه اعه ةه السَّ اعه ةه السَّ اعه  ِرينه السَّ
خاندان ترين مهربانان به حق محمّد و  اى مهربان با شتاب، با شتاب، با شتاب، اكنون، اكنون، اكنون،

 پاك او.

 


