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    ال اله اال اهلل العظیم الحلیم...دعای 

 

                                                                                                                                                                                                                                                :گفته است« المتهجد»بگو در تعقیب نماز ظهر همانطور که مصباح در 

ه  ََ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ ِ َر ُا اَلَعاَِمِ  اَلحََد ه هلِلَّ
ه َر ُا اَلَعَرِ  اَلَرِر ُه    اَلَعِظمیه اَلحَِلمیه اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

نيست خدايى جز آن خداى يكتاى بزرگ بردبار نيست خدايى جز آن يكتا خداى پروردگار عرش بزرگوار  

 ستايش مخصوص پروردگارعالم است

 

مَّ ِإِّنا  هه م اللَّ
َ
لا ِإث اَلَمَة ِمَن كه لا ِبرٍّ َو السَّ ِتَك َو َعَزاِئَم َمَغِفَرِتَك َو اَلَغِنیَدَة ِمَن كه وِجَباِت َرَْحَ لهَك مه

َ
َسأ
َ
  أ

كنم آنچه كه موجب رحمت و آمرزش است و بهره از هر كار نيك و سالمتى از هر  بار خدايا از تو درخواست مى

 گناه

 

مَّ اَل َتَ َع ِِل  هه َقدًا ِإالَّ َشَفَیَتهه اللَّ َجَتهه َو اَل سه ًا ِإالَّ َفرَّ   َذَنبًا ِإالَّ َغَفَرَتهه َو اَل ََهّ

اى بر دلم مگذار جز آنكه بدل به نشاط كنى و هيچ  بار خدايا هيچ گناهى بر من مگذار جز آنكه عفو كنى و غصه 

 مرضى جز آنكه شفا عطا كنى

 

 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/272
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َتهه َو    اَل ِرَزقًا ِإالَّ بََسَطَتهه َو اَل َخَوفًا ِإالَّ آَمَنَتهه  َو اَل َعَیبًا ِإالَّ َسََتَ

 و هيچ عيبى جز آنكه بپوشانى و هر رزق را بر من فراوان گردان و از هر گونه ترس و بيم امن و امان بخش

 

وءًاِإالَّ َصَرَفَتهه َو اَل َحاَجًة ِهَي َلَك ِرًضا َو ِِلَ ِفیَها َصاَلٌح ِإالَّ َقَض   َیَتَهاَو اَل سه

 و هر بدى را از من بگردان و هر حاجتى را كه رضاى تو و صالح من است همه را بر آورده گردان

 

  ََ  َر َُّ اَلَعاَِمِ
ََ ََ آِم اِْحِ َرَحَم الرَّ

َ
  َيا أ

 اى خداى ارحم الراحمين دعايم را اى پروردگار عالم به كرامت اجابت فرما 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/272

