
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ام سیدعای 

 دعای ن  حت  دی یایی سست از خدا برای ادای دین

 کند یمل محمد درود فرست و مرا از دینی که رخسارم را فرسوده آ بار الها بر محمد و 

ذهنم را پریشان  و برد یمدینی که آبرویم را  ،بخش یت) عافریزد یم(آبرویم را 

به تو ای  و انجامد یمکارم در عالجش به طول  و �اید یمفکرم را پراکنده  و سازد یم

ش، پس بر ا خوابی رضمندی و فکر آن و گرفتاری و بیق ی غصهاز  برم یمپروردگارم پناه 

 .پناه ده آن ی غصهل محمد درود فرست و مرا از رنج و آ محمد و 

و وزر  از عقوبتاز ذلت و خواری آن در زندگی دنیا و  برم یمبه تو پناه  پروردگارا

ل محمد درود فرست و مرا با توانگری و دارایی آ بر محمد و وبال آن پس از مرگ پس 

درود  یاخدا دیونم رهایی بخش، ی غصه از فراوان با رسیدن روزی در حد کفایت،

به بذل و بخشش  و فرست بر محمد و آل محمد و مرا از ارساف و زیاده روی باز دار

 و در معاش استوار فرما و به الهام خود حسن تقدیر بیاموز روی یانهمبه نیازمندان و 

حالل برسان و  یها راهروزیم را از  و به لطف و کرمت مرا از تبذیر و ارساف نگهدار

 یر قرار ده.انفاقم را در موارد خ

یا موجب ظلم و ستم گردد و یا  و ای خدا و آن مال و ثروتی که ایجاد کرب و غرور کند

با فقرا را برایم دلپسند  ینینش هم بار الها سبب طغیان و رسکشی شود از من دور بدار.

از تجمالت دنیای فانی  آنچه و ایشان کمک فرما ینینش همساز و مرا با نیروی صرب بر 

 ارزش یب یزهایاز چباقی خود برایم ذخیره کن و آنچه  های ینهگنج در ،یزگرفتبااز من 

برای رسیدن  ای یلهوسابزاری که اکنون به من عطا کردی آن را  و آن در اختیارم گذاشتی

که تو صاحب  به جوار رحمتت و پیوست به مقام قربت و راهی به بهشت قرار ده

 کریمی. ی بخشندهفضل عظیم و 

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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