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 طلب رزق بعد از نماز عشاء دعای   

 :جمله تعقیبات نماز عشاء منقول از مصباح المتهجداز 

 

ُجوُل 
َ

ْطُلُبُه ِبَخَطَراٍت َتْخُطُر لََعَ َقْلِِب َفأ
َ

ا أ َ  ِرْزِقي َو ِإمنَّ
ِ

ْوِضع ُه َلْیَس ِِل ِعْْلٌ ِِبَ ُهمَّ ِإنَّ    ِِف َطَلِبِه اْلُبْلَداَن َاللَّ

و در  طلبم شود مى من از جايگاه روزى خودم آگه نيستم تنها رزق خود را به خيالى كه بر دلم وارد مى اى خدا 

 روم دور شهرها در طلب روزى مى

 

ْم ِِف َجَبٍل 
َ

 ِِف َسْهٍل ُهَو أ
َ

ْدِري أ
َ

اِن اَل أ َنا َطاِلٌب ََكْلحَْْيَ
َ

َنا ِفَمَي أ
َ

  َفأ

 دانم روزيم در صحراست يا در كوه حيرم كه نمىپس من در آنچه طالب او هستم مانند شخص مت 

 

ْم ِِف َبحٍْر َو لََعَ َيَدْي َمْن َو ِمْن ِقَبِل َمْن 
َ

ْم ِِف َبرٍّ أ
َ

اٍء أ ْم ِِف ََسَ
َ

ْرٍض أ
َ

ْم ِِف أ
َ

  أ

 يا در زمين يا در آسمان است يا در خشكى است يا در دريا و به دست كيست و پيش كيست 
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نَّ ِعلْ 
َ

ِتَك َو َقْد َعِلْمُت أ ُبُه ِبَرْْحَ ِذي َتْقِسُمُه ِبُلْطِفَك َو تَُسبِّ ْنَت الَّ
َ

ْسَباَبُه ِبَیِدَك َو أ
َ

  َمُه ِعْنَدَك َو أ

دانم كه علم آن نزد توست و اسباب روزى من هر چه هست به دست توست و تو به لطف و كرم قسمت  و مى 

 كنى و سبب آن رزق را به مهربانى خود بر ميانگيزى مى

 

ٍد َو آِلِه  ُهمَّ َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   اللَّ

 خدايا پس درود فرست بر محمد و آل او

 

َخَذُه َقِربياً  
ْ

 َو اْجَعْل َيا َربِّ ِرْزَقَك ِِل َواِسعًا َو َمْطَلَبُه َسْهاًل َو َمأ

 ساز كنى وسيع فرما و راه طلب آن را آسان گردان و از مأخذ نزديكى مقرر و رزقى كه به من عطا مى 

 

ْر ِِل ِفیِه ِرْزقاً  ِِن ِبَطَلِب َما ََلْ ُتَقدِّ  َو اَل ُتَعنِّ

 اى به مشقت مينداز و مرا در طلب چيزى كه بر من روزى مقدر نفرموده 
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ِتَك  َنا َفِقٌْي ِإََل َرْْحَ
َ

َك َغِِنٌّ َعْن َعَذاِِب )َعَناِئي( َو أ   َفِإنَّ

 به رحمت نامنتهاى توام نيازى و من محتاج كه تو از رنج و عذاب من بى 

 

َك ُذو َفْضٍل َعِظٍي  ٍد َو آِلِه َو ُجْد لََعَ َعْبِدَك ِبَفْضِلَك ِإنَّ   َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

پس درود فرست بر محمد و آل او و بخشش فرما بر بنده خود به فضل و رحمت خويش كه فضل و كرم تو  

 .بسيار عظيم است

  طلب رزق استمؤلف گويد كه اين دعا از ادعیه 
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