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 100از دعاهایی سریع االجابه شناخته شده است. به فرموده ایشان اگر هر کس  دعای مقاتل بن سلیمان

 خواند و دعایش مستجاب نشد مقاتل بن سلیمان را لعنت کندبار این دعا را ب

 متن دعای مقاتل بن سلیمان با ترجمه

 إِلَِهي َكْیَف أَْدعُوَك َو أَنَا أَنَا َو َكْیَف أَْقَطُع َرَجائِي ِمْنَك َو أَْنَت أَْنتَ 

 خدايا چگونه تو را بخوانم و حال آنكه من منم، و چگونه اميدم را از تو قطع كنم و حال آنكه تو تويى،

//////////////// 

 إِلَِهي إِذَا لَْم أَْسأَْلَك فَتُْعِطیَنِي فََمْن ذَا الَِّذي أَْسأَلُهُ فَیُْعِطینِي

 خدايا! آنگاه كه از تو نخواهم كه به من عطا كنى پس كيست كه از او درخواست عطا كنم؟ 

/////////////////// 

 ا الَِّذي أَْدعُوهُ فَیَْستَِجیُب ِليإِلَِهي إِذَا لَْم أَْدعَُك ]أَْدعُوَك [ فَتَْستَِجیَب ِلي فََمْن ذَ 

 خدايا! آنگاه كه تو را نخوانم تا مرا اجابت كنى، پس كيست كه او را بخوانم تا اجابتم كند؟

////////////////// 

عُ إِلَْیِه فَیَْرَحُمنِي ْع إِلَْیَك فَتَْرَحَمنِي فََمْن ذَا الَِّذي أَتََضرَّ  إِلَِهي إِذَا لَْم أَتََضرَّ

! آنگاه كه به سوى تو زارى نكنم تا به من مهرآورى، پس كيست كه به جانب او زارى كنم تا به من خدايا

 مهر آورد،

///////////////////// 

 

https://salamdonya.com/
https://salamdonya.com/religious/muqatil-ben-suleiman-prayer-text-benefit


 ترجمه  بامقاتل بن سلیمان   ـایدع  متن                                              سایت سالم دنیا                 

 

 

https://salamdonya.com/ 
 

 

ٍد َو آلِ  ْیتَهُ أَْسأَلَُك أَْن تَُصل َِي َعلَى ُمَحمَّ   هِ إِلَِهي فََكَما فَلَْقَت اْلبَْحَر ِلُموَسى َعلَْیِه السَّالُم َو نَجَّ

! چنان كه دريا را براى موسى )درود خدا بر او( شكافتى و نجاتش دادى، از تو درخواست مى كنم بر خدايا

 محّمد و خاندانش درود فرستى

/////////////////// 

َج َعن ِي فََرجاً َعاِجالً َغْیَر آِجٍل بِفَْضِلَك َو َرْحَمتَِك يَا  ا أَنَا فِیِه َو تُفَر ِ یَنِي ِممَّ اِحِمینَ َو أَْن تُنَج ِ  .أَْرَحَم الرَّ

و از آنچه در آن گرفتارم مرا رهايى بخشى، و بر من گشايش دهى گشايشى فورى نه دير، به فضل و 

 .مهربانى ات، اى مهربان ترين مهربانان
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