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 برای حوائج دنیا و آخرت ع()امام صادق دعای     

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 روايت شده: بگو .1

 

ْشطى ِِلَعاصیَك  ّّن َاراَك َو َاْسِعْدّن ِبَتْقويَك َوالتُْشِقىن ِِبَ   َالّلُهمَّ اْجَعْلىن َاْخشاَك ََكَ

ات   بينمت، و باتقوايت خوشبختم نما، و به نشاطم در نافرمانى  كه گويا مى خدايا قرارم ده از تو بترسم چنان

 بدبختم مكن،

 

ْرَت َو ِخْرىل ىف َقضآِئَك َو باِرْك ىل ىف خَّ َْ َّیَل ما ا ْْ ََ ْلَت َوال ََّّ ََ
خََرما  ْْ ا ََ ّّ ال ُاِح ََّّ     َقَدِرَك َح

باشم ديركردن آنچه   دوست نداشته ات خير قرار ده، و به من در تقديرت بركت عنايت كن، تا  برايم در داورى و

 انداختى، شتاب دارى، و شتاب آنچه را به تأخير

 

ْعىن ِبَسْمعى َو َبَصری َو اْجَعْلُهَما اْلواِرَثْْيِ ِمىّن َواْجَعْل ِغناَی ىف َنْفىس َو َم    تِّ

 ام را در نهادم قرار ده، و بهره مندم كن به گوش و چشمم، و آن دو را وارث من قرار ده، نيازى و بى 
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َك يا َربِّ َو َاِقرَّ ِبذِلَك َعْیىن ََ ْرّن لََع َمْن َظَلَمىن َوَاِرّن فیِه ُقْدَر  َواْْنُ

پروردگار من و   به من بنمايان اى ام فرما، و درباره او قدرتت را دارد، يارى   كه بر من ستم روا مى  ر كسىب و

 .چشمم را به من آن روشن كن

 

 :و از آن حضرت نقل شده: بگو .2

 

ْج  ْنیا ساِِلًا َو َزوِّ ِم اْلِقیَمِة َوَاْخِرْجىن ِمَن الدُّ   ىن ِمَن اْلحُوِر اْلعِْي َالّلُهمَّ َاِعىّن لََع َهْوِل ََيْ

 بر، و به همسرم درآور حور العين را،  بر هراس روز قيامت مرا يارى ده، و از دنيا سالم بيرون ياخدا

 

ِتَك ىف ِعباِدَك الّصاِلحَْي   َواْكِفىن َمُؤَنّ َو َمْؤَنَة ِعیاىل َو َمُؤَنَة الّناِس َوَاْدِخْلىن ِبَرْْحَ

 .ات وارد كن مردم كفايتم فرما، و مرا به رحمتت در بندگان شايسته و از هزينه خود وعيالم و 

 


