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عای فرجد  
 

دعا دعاى امام زمان )عج( است که آن را به شخصى که در  نیفرموده: ا «نیبلد االم»فعمى در کتاب ک

.داد، پس آن زندانى با خواندن آن آزاد شد میزندان بود تعل  

به آن  بتیکه مردم در زمان غ یبزرگ شیشده است: در بخش اول به آزما لیفرج از سه بخش تشک یدعا

)ع(، به لزوم تی)ص( و اهل بامبریاند اشاره شده است. در بخش دوم بعد از درود بر پ مبتال گشته

دعا از  یانیپا خشکه دارند پرداخته شده است. در ب ییواال گاهیبه سبب جا شانیمؤمنان از ا یبردار فرمان

 یاریو ما را  تیکه معصومان)ع( بر ما دارند امور ما را کفا یخداوند خواسته شده به سبب حقوق و منزلت

.کنند  

ِة ْبِن اْلَحَسِن... کَ یاَللُّهمَّ ُکْن ِلَولِ » یدعا انیرانیا نیدر ب به  زین ،امام زمان است یسالمت یکه دعا برا« اْلُحجَّ

.فرج مشهور است یدعا  
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َجاُء، َو َضاقَِت اْْلَْرُض َو ُمنِعَِت ال إِلَِهي سهَماُء، َو َعُظَم اْلباَلُء، َو بَِرَح اْلَخفَاُء، َو اْنَكَشَف اْلِغَطاُء، َو اْنقََطَع الره

َخاِء، اللههُ  ِة َو الره ده ُل فِي الش ِ ٍد،  َصل ِ  مه أَْنَت اْلُمْستَعَاُن َو إِلَْيَك اْلُمْشتََكى، َو َعلَْيَك اْلُمعَوه ٍد َو آِل ُمَحمه َعَلى ُمَحمه

ْج َعنها بَِحق ِهِ  ْفتَنَا بِذَِلَك َمْنِزلَتَُهْم، فَفَر ِ ََلَْم ِِ أُوِلي اْْلَْمِر الهِذیَن فََرْضَت َعلَْينَا َطاَعتَُهْم، َو َعره ْم فََرجا  َعاِجال  قَِریبا ، 

ُد یَ  ََافِيَاِن، َو اْنُصَرانِي فَِإنهُكَما نَاِصَراِن، َعِلي   ااْلبََصِر، أَْو ُهَو أَْقَرُب، یَا ُمَحمه ِفيَانِي فَِإنهُكَما  َْ ُد، ا ، یَا َعِلي  یَا ُمَحمه

نِي، السهاَعةَ السهاعَ  َْ نِي أَْدِر َْ نِي أَْدِر َْ َماِن، اْلغَْوَث اْلغَْوَث اْلغَْوَث، أَْدِر  ْلعََجلَ ةَ السهاَعةَ، ایَا َمْوالنَا یَا َصاِحَب الزه

ٍد َو آِلِه الطهاِهِرینَ  ِ ُمَحمه اِحِميَن، بَِحق  .اْلعََجَل اْلعََجَل، یَا أَْرَحَم الره  

 

تنگ  نیگشت، و زم دهیبر دیبر مال گشت، و پرده کنار رفت، و ام دهیگرفتارى بزرگ شد، و پوش ایخدا

 تنها یتنها به جانب تو است، در سختى و آسان تیو شکا ى،یتو بانیشد، و پشت غیآسمان در راتیشد، و خ

که اطاعتشان را بر  انى! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست، آن صاحبان فرمایبر تو اعتماد است، خدا

 شىیده، گشا شیبه ما گشا شانیسبب مقامشان را به ما شناساندى، پس به حق ا نیما فرض نمودى، و به ا

 تیزودتر، اى محّمد و اى على، اى على و اى محّمد، مرا کفا ایهمچون چشم بر هم نهادن  کیزود و نزد

اى  د،یکنندگان من هست ارىیکه تنها شما  دیده ما ارىیو  د،یکنندگان من هست تیکه تنها شما کفا د،یکن

اکنون،  ب،ایمرا در اب،یمرا در اب،یمرا در ادرس،یفر ادرس،یفر ادرس،یموالى ما اى صاحب زمان، فر

.مهربانان به حق محّمد و خاندان پاک او نیاکنون، اکنون، با شتاب، با شتاب، با شتاب، اى مهربان تر  

 

 

 دعای سالمتی امام زمان )عج(
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ِة ْبِن اْلَحَسِن َصلَواتَُک َعلَ  کَ ي ِ الل ُهمه ُکْن ِلَولِ  َو  ا  ي  ُکل ِ ساَعٍة َولِ  یهِذِه الس اَعِة َو ف یَو َعلى آبائِِه ف هِ يْ اْلُحجه

ال  یَطو هايَحت ى تُْسِکنَهُ أَْرَضک ََطْوعا  َو تَُمت ِعَهُ ف نا  يْ َو عَ  ال  يَو ناِصرا  َو َدل حافِظا  َو قائِدا   

 

 دبانیگر و راهنما و د ارىیو نگاهدار و راهبر و  سرپرست، لحظه و در تمام لحظات نی، در ا ایخدا

تا او را به صورتى که  باش،، درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد که،حّجة بن الحسن حضرت ات ، ولىّ 

مدّت زمان طوالنى در آن  و  دهیگردان نیزم ساکن ،ندینما همه از او فرمانبرى مى و، اوست ندیخوشا

.مند سازى بهره  
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