
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 دعای صبحگاهی

--------------- 

 .به نام حضرت دوست

. رّػٌی تخؼیذ ،  خْدیغ خذاًّذی را کَ جِاى را تا ًْر تی پایاى طتا

. عطا فزهْدتَ هي ، ًعوت تیذاری را تَ هٌظْر تحصیل آگاُی تیؼتز طپاص تی کزاى پزّردگاری را کَ 

. ، تَ هي هزحوت  فزهْدرا در رّسی دیگز  خذهت تَ تٌذگاى ػایظتَ اعّ  پزطتغ خْدعػکز خذاًّذی را کَ فزصت 

******* **

. ًصیة هي فزهاجذیذ ، را در ایي رّس  تْفیك تٌذگی خالصاًَ خْد! اًّذا خذ

. تحصیل کواالت هعٌْی ، یاری فزها هزا در جِت ًیل تَ اُذاف عالیَ اًظاًی ّ! پزّردگارا 

. فزها هظاعذت، ّ تا حفظ آتزّ اس راٍ حالل تاهیي هعاع خْد ّ خاًْادٍ ّ تظتگاًن  هزا در هظیز! تار الِا 

. تگزداىت هزا ػکز گشار ًعوت ُای تیکزاًَ ات ، ّ لذرداى سحوات دیگز تٌذگاى خذهتگشار! خذاًّذگارا 

. تزای هي ّ دیگز تٌذگاًت لزار دٍ طالهتیایي رّس را هایَ طزتلٌذی، ّ هْجة تحصیل طعادت ُوزاٍ تا ! هعثْدا 

. تَ هي عطا فزها دیگزاى، رّػي دلی ّ اخالق سیثا را در تزخْرد تا ، اهیذ ّاری، پایذاری، گذػتتْفیك ػکیثایی! خذایا 

 حمتک یا ارحم الراحمینبر

 دعای شبانگاهی

-------------- 

 به نام آرام بخش دلها

. ّ خْاب را هایَ تاسیافت ًیزُّای جظواًی لزار داد، طپاص پزّردگاری را کَ ػة را هْجة آراهغ 

. فزهْد ُن کیؼاى ّ ُوٌْعاى هي طتایغ کزدگاری را کَ ًعوت آطْدى در طایَ اهٌیّت را ًصیة هي ، خاًْادٍ ام ّ 

. لزار داد تز طز هي ّ دیگز تٌذگاى خْدکَ پض اس یک رّس کار ّ تالع ، چتز رحوت ػثاًَ خْد را ػکز خذاًّذی را 

 *****

. ًعوت آطایغ جظن ّ جاى ، ّ آراهغ رّح ّ رّاى را تَ هي ّ دیگز تٌذگاى ػایظتَ ات هزحوت فزها! خذایا 

. اگز در رّسی کَ گذػت حك کظی تَ خاطز هي ضایع گؼت ،تز هي تثخؼای ّ تْفیك جثزاى آى را عطا فزها! پزّردگارا 

. را اس هي هگیز ، ّ هزا در جثزاى کاطتی ُا یاری فزها خْیغهحاطثَ رفتارُای  فزصت! تار الِا 

. عالثت اهز هزا ختن تَ خیز تفزها ، ّ یک لحظَ هزا تَ غیز خْدت ّا هگذار! هعثْدا 

 (حسینی نسب:  التماس دعا)                                                                                               برحمتک یا ارحم الراحمین


