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توسل یعاد  
 
 

 نیاند که ا نقل کرده هیعالمه مجلسى رحمة هللا فرموده است: در بعضى از کتابهاى معتبر از محّمد بن بابو

امرى آن را نخواندم مگر آنکه به زودى  چیکرده و گفته است: در ه تیالّسالم روا همیدعا را از امامان عل

:است نی. و دعا اافتمیاثر اجابت آنرا   
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

 

َ  اَللُّهمه  هُ اِل ٍد َصلهى هللاُ َعلَ  کَ يِّ بِنَبِ  کَ يْ اِنّى اَْسئَلَُک َواَتََوجه ْحَمِة ُمَحمه  ایَرسُوَل هللاِ  ایاَبَاالْقاِسِم  ایَوآِلِه  هِ يْ نَبِّىِ الره

ْحَمِة  ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایاِماَم الره  ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ اِنّا تََوجه

ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ها  يَوج  
 

رحمت محّمد )درود خدا بر  امبریپ امبرت،یپ لهیروى آوردم به وس تیاز تو درخواست دارم و به سو ایخدا

و  میرحمت، اى آقا و موالى ما، به تو رو آورد شواىیاو و خاندانش( اى ابا القاسم، اى فرستاده خدا، اى پ

اى  م،یروى حاجاتمان نهاد شیرا پ توو  م،یساخت لهیو به سوى خدا تو را وس م،یتو را واسطه قرار قرار داد

کن  اعتآبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شف  

 

ةَ هللاِ عَلى َخلِْقِه  ای طاِلبٍ يَعِلىه بَْن اَب ای نَ يالُْمْؤِمن رَ ياَم ایاَبَا الَْحَسِن  ای ْهنا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه اِنّا تََوجه

ْمناَک بَ  لَنا ِعنَْد هللاِ  عْ ِعنَْد هللاِ اِْشفَ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَده  
 

اى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و موالى ما، به تو  طالب،یاى على بن اب نیالمؤمن ریابا الحسن اى ام اى

روى حاجاتمان  شیو تو را پ میو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میروى آورد

ا، براى ما نزد خدا شفاعت کناى آبرومند نزد خد م،ینهاد  

 

ْهراُء  ای ٍد  ایفاِطَمةَ الزه ةَ عَ  ایبِنَْت ُمَحمه سُوِل  نِ يْ قُره ْهنا َواسْتَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بِِک  َدتَنايِّ سَ  ایالره َوَمْوالتَنا اِنّا تََوجه

ٍد یِعنَْد هللاِ اِْشفَعى لَنا ِعنَْد هللاِ  َهة  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ اِلَى هللاِ َوقَدهْمناِک بَ  َ  یَحَسَن بَْن َعلِ  ایا اَبا ُمَحمه  َهای  ا

ةَ هللاِ عَلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الُْمْجتَبى  ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه اِنّا تََوجه

ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ بَ  َوقَدهْمناکَ   
 

و  میفاطمه زهرا، اى دختر دلبند محّمد، اى نور چشم رسول خدا اى سرور و بانوى ما، به تو روى آورد اى

اى آبرومند  م،ینهاد  روى حاجاتمان شیو تو را پ م،یو به سوى به تو توّسل جست میتو را واسطه قرار داد
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اى فرزند فرستاده خدا،   دهینزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت کن، اى ابا محّمد، اى حسن بن على اى برگز

و و به سوى  میو تو را واسطه قرار داد میاى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و موالى ما، به تو روى آورد

اى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت  م،یروى حاجاتمان نهاد شیو تو را پ م،یخدا به تو توّسل جست

 کن

 

ةَ هللاِ عَلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ  دُ يالشهه َهای  اَ  یبَْن َعلِ  نَ يْ ُحسَ  ایاَبا َعبِْدهللاِ  ای اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  دَ ِعنْ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  
 

اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و  د،یبن على، اى شه نیابا عبد هللا، اى حس اى

 شیو تو را پ میو به سوى خدا به تو توّسل جست م،یو تو را واسطه قرار داد م،یما، به تو روى آورد موالى

کناى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت  م،یروى حاجاتمان نهاد  

 

ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ  نَ یالْعابِد نَ یْ زَ  ای نِ يْ َعلِىه بَْن الُْحسَ  ایاَبَا الَْحَسِن  ای اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  ها  ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  

 
اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت خدا بر بندگان اى آقا  ن،یالعابد نیاى ز  نیاى ابا الحسن، اى على بن الحس

 شیو تو را پ م،یو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد  میو موالى ما، به تو روى آورد

کن فاعتاى آبرومند نزد خدا براى ما نزد خدا ش م،یروى حاجاتمان نهاد  

 

َد بَْن عَلِ  ایاَبا َجعْفٍَر  ای ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الْباقُِر  َهای  اَ  یُمَحمه ْهنا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه اِنّا تََوجه

ْمناَک بَ  هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ِعنْدَ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَده  

 
خدا بر بندگان، اى آقا و موالى   با جعفر، اى محّمد بن على، اى باقر، اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت اى

  روى شیو تو را پ م،یو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میما به تو روى آورد

اى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت کن م،یحاجاتمان نهاد  

 

ٍد اَ  ایاَبا َعبِْد هللاِ  ای ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الّصاِدُق  َهای  َجعْفََر بَْن ُمَحمه اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ، ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  

 

ابا عبد هللا، اى جعفر بن محّمدا، اى صادق، اى فرزند رسول خدا، اى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و  اى

 شیو تو را پ میو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد  میموالى ما، به تو روى آورد

نى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت کا م،یروى حاجاتمان نهاد  

 

ةَ هللاِ عَلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الْکاِظُم  َهای  ُموَسى بَْن َجعْفٍَر اَ  ایاَبَا الَْحَسِن  ای اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ، دَ ِعنْ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  
 

حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و   ابا الحسن اى موسى بن جعفر، اى کاظم، اى فرزند فرستاده خدا، اى اى

 شیو تو را پ  میو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میما، به تو روى آوردموالى 

اى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت کن م،یروى حاجاتمان نهاد  
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َ  ایاَبَا الَْحَسِن  ای ضا  َهای  َعلِىه بَْن ُموسى ا ةَ هللاِ عَلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الّرِ اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ِعنَْد هللاِ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  

 

تاده خدا، اى حّجت خدا بر بندگان اى آقا و اى على بن موسى، اى رضا، اى فرزند فرس  ابا الحسن اى

 شیو تو را پ میو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میموالى ما به تو روى آورد

نزد خدا شفاعت کن مایاى آبرومند نزد خدا، برا  م،یروى حاجاتمان نهاد  

 

َد بَْن عَلِ  ایاَبا َجعْفٍَر  ای ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ التهِقى  الَْجوادُ  َهای  اَ  یُمَحمه اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ها  يجوَ  ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  
 

خدا، اى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و   ابا جعفر اى محّمد بن على اى تقى جواد، اى فرزند فرستاده اى

 شیو تو را پ م،یو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میموالى ما، به تو روى آورد

ناى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفاعت ک م،یروى حاجاتمان نهاد  

 

َ  ایاَبَا الَْحَسِن  ای ٍد ا ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الْهاِدى النهِقى   َهای  َعلِىه بَْن ُمَحمه اِنّا  نايَوَمْول َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْهنا َواْستَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ تََوجه  

 
ابا الحسن، اى على بن محّمد، اى هادى نقى، اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت خدا بر بندگان، اى آقا و   اى

 شیو تو را پ م،یو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میموالى ما، به تو روى آورد

کن عتاى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفا م،ینهاد  روى حاجاتمان  

 

ٍد  ای ِکى  الْعَْسَکِرى   َهای  اَ  یَحَسَن بَْن عَلِ  ایاَبا ُمَحمه ةَ هللاِ َعلى َخلْقِِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الزه  نايَوَمْول دَنايِّ سَ  ایُحجه

لْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَدهْمناَک بَ  ْهنا َواسْتَْشفَعْنا َوتََوسه ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا ِعنَْد هللاِ  ها  يَوج ایحاجاتِنا  َدىْ یَ  نَ يْ اِنّا تََوجه  

 

ابا محّمد، اى حسن بن على، اى پاکنهاد عسگرى، اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت خدا بر بندگان، اى  اى

و تو را  میو به سوى خدا به تو توّسل جست میو تو را واسطه قرار داد میموالى ما، به تو روى آوردآقا و 

کن عتاى آبرومند نزد خدا، براى ما نزد خدا شفا م،یروى حاجاتمان نهاد شیپ  

 

َ  ای ةَ ا ةَ هللاِ َعلى َخلِْقِه  ایبَْن َرسُوِل هللاِ  ایَ الْقائُِم الُْمنْتََظُر الَْمْهِدى   َهای  َوِصىه الَْحَسِن َوالَْخلََف الُْحجه  َدنايِّ سَ  ایُحجه

ْمناَک بَ  نايَوَمْول ْهنا َواسْتَْشفَعْنا َوتََوسهلْنا بَِک اِلَى هللاِ َوقَده ِعنَْد هللاِ اِْشفَْع لَنا  ها  يَوج ایَدْى حاجاتِنا یَ  نَ يْ اِنّا تََوجه

 ِعنَْد هللاِ 
 

اى فرزند فرستاده خدا، اى حّجت خدا   اى مهدى د،یمورد ام داریاى پا سته،یشا ادگاریحسن، اى  نیجانش اى

و به سوى خدا به تو توّسل  میو تو را واسطه قرار داد میبر بندگان، اى آقا و موالى ما، به تو روى آورد

ما نزد خدا شفاعت کن اىاى آبرومند نزد خدا، بر م،یروى حاجاتمان نهاد شیو تو را پ م،یجست  

 

وارد   گرىید تیشود. و در روا از خواندن دعا، حاجات خود را بخواهد که به خواست خدا برآورده مى پس

:دیگو نیشده است که بعد از خواندن دعا چن  
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تى َوعُدهتى لِ  ای ْهُت بِکُْم اَئِمه لُْت بِکُْم اِلَى هللاِ  ْومِ يَ ساَدتى َوَمواِلىه اِنّى تََوجه فَقْرى َوحاَجتى اِلَى هللاِ َوتََوسه

اِلَى هللاِ َوبُِحبِّکُْم  لَتىيسَواْستَْشفَعُْت بِکُْم اِلَى هللاِ فَاْشفَعُوا لى ِعنَْد هللاِ َواْستَنْقِذُونى ِمْن ذُنُوبى ِعنَْد هللاِ فَِانهکُْم وَ 

َولَعََن هللاُ  نَ ياَْجَمع ِهمْ يْ هللاِ َصلهى هللاُ عَلَ  اءَ ياَْولِ  ایساَدتى  ایفَکُونُوا ِعنَْد هللاِ َرجائى َوبِقُْربِکُْم اَْرُجو نَجاة  ِمَن هللاِ 

ل ِهمْ ياَْعداَء هللاِ ظالِم نَ يعالَمَربه الْ  نَ يام نَ یَواالِْخر نَ يِمَن االْوه  
 

به سوى  ازمیستى روى آوردم، و نبراى روز تنگد میها و توشه انیشوایو سرورانم، من به شما پ انیآقا اى

 ىیخدا از گناهانم رها شیو مرا پ د،یخداست، و توّسل جستم به سوى خدا، پس در نزد خدا واسطه من شو

 دواریشدن به شما ام کیزدمن با دوستى با شما و ن د،یمن به جانب خدا هست لهیکه تنها شما وس د،یبخش

من و دوستداران خدا، خدا بر همه آنان  انیاى آقا د،یمن باش دینجات از جانب خدا هستم، پس نزد خدا ام

 ان،ینیو پس انینیشیدرود فرست و لعنت خدا بر دشمنان خدا آن ستمگران به محّمد و خاندان محّمد، از پ

.انیرا اجابت کن اى پروردگار جهان میدعا  
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