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 حضرت امیرالمومنین علیه السالم دعای   

شیخ كفعمى در بلد االمین دعايى مروى از حضرت امیر المؤمنین علیه السالم نقل كرده كه: هر 

ملهوف و مكروب و محزون و گرفتار و ترسانى بخواند آن را حق تعالى او را فرج كرامت فرمايد و 

  آن دعا اين است

 

 ََل ُذْخَر َلُه َو َيا َسَنَد َمْن ََل َسَنَد َلُه  ْخَر َمْن َيا ِعَماَد َمْن ََل ِعَماَد َلُه َو َيا ُذ 

 اى تکیه گاه کسى که تکیه گاه ندارد اى ذخیره کسى که ذخیره ندارد و اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد
 

 ْنَز َلُه َو َيا ِحْرَز َمْن ََل ِحْرَز َلُه َو َيا ِغَیاَث َمْن ََل ِغَیاَث َلُه َو َيا َكْنَز َمْن ََل َك 

 و اى پناه کسى که پناهى ندارد و اى دادرس کسى که دادرس ندارد و اى گنج آن کس که گنجى ندارد
 

َعَفاِء  اُوِز َيا َعْوَن الضُّ جَ مَي اْلَعْفِو َيا َحَسَن التَّ  َو َيا ِعزَّ َمْن ََل ِعزَّ َلُه َيا ََكِ

 در گذر اى یار و اى عزت آن کس که عزتى ندارد اى بزرگوار گذشت اى نیکو
 

ْلَكى َي اْْلَ َجاِء َيا ُمْنِقَذ اْلَغْرَقى َيا ُمْنجِ  َيا َكْنَز اْلُفَقَراِء َيا َعِظمَي الرَّ

 ناتوانان اى گنج بى نوایان اى بزرگ امید من اى نجات دهنده غریقان اى رهاننده
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ِذي َسجَ  ْنَت الَّ
َ

ِمُل َيا ُمْنِعُم َيا ُمْفِضُل أ َهاِر َيا ُمْحِسُن َيا ُمجْ ْیِل َو ُُنُر النَّ  َد َلَك َسَواُد اللَّ

هالک شدگان اى احسان کننده اى نیکوکار اى نعمت بخش اى زیاده بخش تویى که سجده )وخضوع( کرد 

 برایت
 

ِر َو َدِويُّ امْلَاِء  جَ ْمِس َو َحِفیُف الشَّ  َو َضْوُء اْلَقَمِر َو ُشَعاُع الشَّ

 سیاهى شب و روشنى روز و تابش ماه و پرتو خورشید و صداى درخت
 

 ُ ُ َيا اَّللَّ ُ َيا اَّللَّ ْنَت   َيا اَّللَّ
َ

ُ   َل ِإلَه ِإَلَّ أ اْه َيا اَّللَّ  َوْحَدَك ََل َشِريَك َلَك َيا َربَّ

 نیستو صداى مخصوص آب اى خدا اى خدا اى خدا معبودى نیست جز تو خداى یگانه اى که شریکى برایت 
 

ْهُلُه 
َ

ْنَت أ
َ

ا َما أ ٍد َو اْفَعْل ِِبَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   َصلِّ لََعَ ُمَحمَّ

 پروردگارا اى خدا درود فرست بر محمّد وآل محمّد و انجام ده درباره ما آنچه را تو شایسته آنى
 

پس بطلب هر چه حاجت دارى: مؤلف گويد كه از براى فرج و رفع گرفتارى و غم نیز نافع است 

  واظبت بر اين ذكر كه حضرت جواد علیه السالم تعلیم فرمودهم
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ِِن  ٍء َو ََل َيْكِفي ِمْنُه َشْي  َيا َمْن َيْكِفي ِمْن ُكلِّ َشْي  ََهَّ
َ

  ٌء اْكِفِِن َما أ

 .ای آن که از همه چیز کفاتی می کند و هیچ چیزی از او کفایت نمی کند، مهمّات مرا کفایت فرما


