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 امام حسین )ع( در روز عاشورادعای     

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

 .دعاست  گردد سى  مى

 :از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: اين دعا را خواند .4

 

َبٍة َو َاْنَت  ٍ َو َاْنَت ىل ىف ُكلِّ َاْمٍر َنَزَل ىب ِثَقة  َالّلُهمَّ َاْنَت ِثَقىت ىف ُكلِّ ُُكْ
 َرجآئى ىف ُكلِّ ِشَّدَّ

 

ُعُف َعْنُه اْلُفؤاُد َو َتِقلُّ فیِه اْلحیَلُة َو  َوُعَّدَّ   ٍب ََيْ ُذُل َعْنُه اْلَقريُب َو اْلَبعیُد َو َيْشَمُت ِبِه  ََكْ ِمْن َُكْ َيخْ
  اْلَعُدوُّ 

 

ُموُر َاْنَزْلُتُه ِبَك َو َشَكْوُتُه ِاَلْیَك  َو  ُُ ْجَتُه َو َكَشْفَتُه َو َكَفْیَتنیِه  ُتْعییىن فیِه ااْل ْن ِسواَك َفَفرَّ   راِغبًا فیِه َعمَّ

 

 َرْغَبٍة َفَلَك اْلحَْمُد َكثريًا َو َلَك اْْلَنُّ فاِضًل  َوىِلُّ ُكلِّ ِنْعَمٍة َو صاِحُب ُكلِّ حاَجٍة َو ُمْنَتهى ُكلِّ  َفاءْنَت 
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احزاب، و دعاى  خدا صلى اللّه علیه و آله در روز بدر و  گويد: اين دعا همان دعاى رسول مؤلّف

دعا دو دعاى ديگر از حضرت  السّالم در روز عاشورا است، و جز اين حضرت سید الشهدا علیه

است که به حضرت سجاد علیه السّالم تعلیم  روز عاشورا خواندند، يكى دعايىشده که در   روايت

جوشید، و   که از بدن مبارکشان خون مى  سینه خود چسباند در حالى فرمودند، زمانى که ايشان را به

آن دعا  خوانند، و  دشوار مى  براى حاجت و نیاز مهم و اندوه و بالى سخت و امر بزرگ اين دعا را

 :تاين اس

 

 يسَّ َواْلُقْرآِن اْلحَكمِي َو ِبحَقِّ طه َو اْلُقْرآِن اْلَعظمِي  ِبحَقِّ 

 

سًا َعِن اْْلَْكُروبنَی  َمْن َيْقِدُر لََع َحوآِئجِ الّسآِئلنَی يا َمْن َيْعََلُ ما ىِف  يا مرِي يا ُمَنِفّ   الضَّ

 

ْيخِ اْلَكبرِي يا راِزَق  يا
جًا َعِن اْْلَْغُمومنَی يا راِحَم الشَّ غرِي  ُمَفرِّ ْفِل الصَّ  الطِّ

 

ْفسرِي َصلِّ لََع يا َمْن ال  ٍد َواْفَعْل ىب َكذا و َكذا َيحْتاُج ِاىَل التَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  ُمحَمَّ
 

 .و حاجت خود را بخواه

 


