
 کبیر نادعلی دعاي
 الرَّحیم الرَّحمن اهللاِ بِسمِ

اً نادلیرَ عظهب مجائالع ناً تَجِدهوع ی لَکب فلَی لی النَّوائتی اهللاِ احاج و لَیهّلی عوعکُلَّما م 
رتَهاَم و یتمنقَضی رلِّ فی ماهللاِ ظ لِ ولضلی اهللاُ ی وكمٍّ کُلَّ اَدعه لی غَمٍّ ونجیس کتظَمیا بِع 

 اَنَا اَکبرُ اهللاُ الخَفیِّ لُطفک بِحقِّ اَدرِکنی علیّ یا علیّ یا علیّ یا بِوالیتک محمّد یا بِنُبوّتک اهللاُ
 إِیاك و نَعبد إِیاك بِحقِّ معتَمدي علَیک و مددي عندك من صمدي اهللاُ برِيء اَعدائک شَرِّ من

 یاحجّۀَ اَدرِکنی اهللاِ باب یا اَدرِکنی اهللاِ یاسیف اَدرِکنی اَباالحسنَینِ یا اَغثْنی الغَیث اَبا یا نَستَعینُ
 قَهرِ فی القَهرُ و بِالقَهرِ تَقَهّرْت قَهار یا الخَفی لُطفک بِحقِّ اَدرِکنی اهللاِ ولیّ یا اَدرِکنی اهللاِ

یا قَهرِك اررَ یا قَهقاه ودیا الع یوال یلرَ یا الوظْهبِ مجائرتَضی یا العم ّیلع تیمن رغی مب 
ّلَیهمِ عاهللاِ بِس و یفلِ اهللاِ سالْقات لَی اَمري اُفَوِّضنَّ اهللاِ ایرٌ اهللاَ اصب بادبِالْع کُم ولها لها دال واح 

لهالّ اا وستَغیثینَ غیاثَ یا اَدرِکنی الرَّحیم الرَّحمنُ هلیلَ یا المیِّرِینَ دتَحفینَ اَمانَ یا المیا الخائ 
 و محمّد سیِّدنا علی اهللاُ صلَّی و بِرَحمتک العالَمینَ اله یا المساکینَ راحم یا المتَوکِّلینَ معینَ

هعینَ الاَجم و مدالح هبِّ للالعالَمینَ ر  
 

 خدا به پیوسته بنده این ها سختی در باشد تو کننده یاري تا. است عجیبه صفات مظهر که را علی بخوان
 رفع براي. گذارم می وا او به را ام آینده و گذشته امور و ام کرده تکیه او به امورم در من و. است نیازمند

 ات پیامبري به و خدا اي بزرگیت به قسم گردد روشن مسائل و حل مشکل تا. خوانم می را تو ناراحتی هر
 شر از من و اکبر اهللا. پنهانت لطف بحق یاب در مرا. علی اي علی اي علی اي تو والیت به و محمد اي

 نعبد ایاك حق به دارم اعتماد تو بر و شوم می یاري تو سوي از نیاز بی خداي. جویم می بیزاري دشمنانت
 خدا ولی اي خدا، حجت اي خدا شمشیر اي یاب در مرا حسنین پدر اي کمک پدر اي. نستعین ایاك و

. عجیبه صفات مظهر اي. خدا دوست دوست اي کننده، غلبه و غالب اي پنهانت لطف حق به. یاب در مرا
 تمام من آوري می در پاي از را او کشنده شمشیر به تو نماید، ظلم بخواهد هرکه دارم یقین علی اي

 و است واحد خداي شما خداي: فرماید و است بندگان بر بصیر او درستی به. کنم واگذارمی تو به را امورم
 راهنماي اي خواهان، فریاد رس فریاد اي یاب در مرا. است مهربان و بخشنده و نیست خدایی او از غیر
 به خدا اي فقرا، بر کننده رحم اي آورندگان، پناه دهنده یاري اي ترسندگان، ده امان اي گردانان، سر

 .است جهانیان براي ستایش و او آل و محمد بر فرست درود و دریاب مرا رحمتت


