
 وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَْيهِ السَّلَامُ لِأَبَوَيْهِ عَلَيِْهمَا السَّلَامُ 

 

 دعای آن حضرت است برای پدر و مادرش )علیهماالسّالم( 

 

 

اللَّهُمَّ صَلِّ َعَلى مُحَمَّدٍ َعبْدِكَ وَ رَسُولِكَ ، وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَ اخْصُْصهُمْ  ﴾1﴿

 بِأَفْضَلِ صََلَواتِكَ وَ رَْحمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سََلامِكَ .
رين درودها و رحمت و  ات و بر اهل بیت پاكش درود فرست و آنان را به برتخدايا! بر محمّد بنده و فرستاده (1)

 .بركات و سالم خود، مخصوص گردان
 

  الرَّاحِمِینَ أَرْحَمَ يَا ، مِنْكَ الصََّلاةِ وَ ، لَدَيْكَ بِالَْكرَامَةِ وَالِدَیَّ اللَّهُمَّ اخْصُصِ وَ ﴾2﴿

 !ترين مهربانانخدايا! پدر و مادرم را به گرامی داشتن نزد خود و درود از جانب حضرتت برگزين؛ ای مهربان  (2)
 

 وَ  ، ِإلْهَاما   َعَلیَّ لَهَُما َيجِبُ مَا ِعْلمَ أَلْهِْمنِی وَ ، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ َعَلى صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾3﴿

ا تُْلهِمُنِی مِنْهُ ، وَ وَفِّقْنِی لِلنُّفُوِذ بِمَ اسْتَْعمِْلنِی ثُمَّ ، تَمَاما  كُلِّهِ ذَلِكَ ِعْلمَ لِی اجْمَعْ

ءٍ َعلَّمْتَنِیهِ ، وَ لَا تَثْقُلَ أَرْكَانِی  فِیما تُبَصِّرُنِی مِنْ ِعْلمِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَنِی اسْتِْعمَالُ شَیْ

 َعنِ الَْحفُوفِ فِیما أَلْهَْمتَنِیهِ 

نچه از حقوق ايشان بر من واجب است، به من الهام كن و  خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و دانش آ (3)

ای به كار گیر و برای  دانش همة آن حقوق واجبه را برايم فراهم آور؛ سپس مرا به آنچه در اين زمینه الهام كرده

دامم  ای از دستم نرود و انكنی توفیق ده تا به كار بستن چیزی كه به من آموخته انجام آنچه به دانستنش بینايم می

 .ای، سنگین نشوداز خدمت كردن بر اساس حقوقی كه به من الهام فرموده 
 

  كَمَا  ، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ َعَلى صَلِّ وَ  ، بِهِ  شَرَّفْتَنَا كَمَا آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ َعَلى صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾4﴿

 . بِسَبَبِهِ الَْخلْقِ َعَلى الْحَقَّ لَنَا أَوْجَبْتَ

را به وجود مباركش شرافت دادی و بر محمّد و آلش درود  خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست؛ چنانكه ما  (4)

 .كه به سبب حضرتش حقّی به سود ما برعهدة مردم واجب فرمودیسان  فرست؛ همان 



اللَّهُمَّ اْجَعْلنِی أََهابُهُمَا هَیْبَةَ السُّْلطَانِ الَْعُسوفِ ، وَ أَبِرَّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ ، وَ  ﴾5﴿

اجَْعلْ َطاَعتِی لَِوالَِدیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أََقرَّ ِلَعیْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ ، َو أَثَْلجَ لَِصدْرِی مِنْ 

نِ حَتَّى أُوثِرَ َعَلى هَوَایَ َهوَاهُمَا ، وَ أُقَدِّمَ َعَلى رِضَایَ رِضَاهُمَ وَ أَسْتَكْثِرَ شَرْبَةِ الظَّمْآ

 بِرَّهُمَا بِی وَ اِنْ قَلَّ ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرّی بِهِمَا وَ اِنْ كَثُرَ .

به هر دو همچون مادری  خدايا! چنانم قرار ده كه از پدر و مادرم مانند ترسیدن از پادشاه ستمكار بترسم و  (5)

ام،  تر و برای سوز سینه آلوده شیرين ام را به آنان، در نظرم از خواب خواب مهربان نیكی كنم و اطاعت و نیكوكاری 

تر گردان تا خواستة هر دو را نسبت به خواسته ی خود بیشتر دوست داشته  از شربت گوارا در ذائقة تشنه، خنك 

ودی خود پیش اندازم و نیكوكاری ايشان را در حقّ خود، هر چند اندك باشد،  ها را بر خشنباشم؛ و خشنودی آن 

 .زياد شمارم و نیكوكاری خود را دربارة ايشان هر چند بسیار باشد، اندك به حساب آورم
 

 اْعطِفْ  وَ  ،  َعرِيكَتِی  لَهُمَا  أَلِنْ  وَ  ،  كََلامِی  لَهُمَا  أَطِبْ  وَ  ،  صَوْتِی  لَهَُما  خَفِّضْ  اللَّهُمَّ ﴾6﴿

 صَیِّرْنِی بِهِمَا رَفِیقا  ، وَ َعَلیْهِمَا شَفِیقا  . وَ ، َقْلبِی َعَلیْهِمَا

خدايا! صدايم را در محضر آنان آهسته و گفتارم را پاكیزه و دلنشین و خوی و خصلتم را نسبت به آنان نرم   (6)

 .كن و دلم را به هر دو مهربان ساز و مرا نسبت به هر دو اهل مدارا و نرمش و مهربان و دلسوز گردان
 

یَتِی ، وَ أَثِبْهُمَا َعَلى تَكْرِمَتِی ، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ تَرْبِ لَهُمَا اشُْكرْ اللَّهُمَّ ﴾7﴿

 مِنِّی فِی صِغَرِی .

خدايا! آنان را به پاس پرورش من پاداش بخش و در برابر گرامی داشت من جزا عنايت فرما و هر چه را در   (7)

 .كودكی من نسبت به من منظور داشتند، در حقّ آنان منظور دار
 

اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَُّهمَا مِنِّی مِنْ أَذ ى ، أَوْ خََلصَ إِلَیْهِمَا َعنِّی مِنْ مَكْرُوهٍ ، أَوْ ضَاَع  ﴾8﴿

قِبَِلی لَهُمَا مِنْ َحقٍّ َفاجَْعْلهُ حِطَّة  لِذُنُوبِهِمَا ، وَ ُعُلّوا  فِی دَرَجَاتِِهمَا ، وَ زِيَادَة  فِی 

 یِّئَاتِ بِأَضَْعاِفهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ .حَسَنَاتِهِمَا ، يَا مُبَدِّلَ السَّ

ها رخ داده يا حقّی  خدايا! آنچه از جانب من آزار به ايشان رسیده يا كار ناپسندی از سوی من نسبت به آن  (8)

هايشان قرار  كه از آنان بر عهدة من ضايع شده، همه را موجب ريختن گناهانشان و بلندی مقامشان و افزونی خوبی

 .ها ها به چندين برابرش به خوبیكنندة بدی تبديل  ده، ای 
 



ا َعَلیَّ فِیهِ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ أَسْرَفَا َعَلیَّ فِیهِ مِنْ فِْعلٍ ، أَوْ ضَیََّعاهُ لِی تََعدَّيَ   مَا  وَ  اللَّهُمَّ ﴾9﴿

مِنْ حَقٍّ ، أَوْ قَصََّرا بِی َعنْهُ مِنْ وَاجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا ، وَ جُدْتُ بِهِ َعَلیْهِمَا وَ رَِغبُْت 

إِنِّی لَا أَتَّهِمُهُمَا َعَلى نَفْسِی ، وَ لَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِی  إِلَیْكَ فِی وَضْعِ تَبَِعتِهِ َعنْهُمَا ، فَ

 بِرّی ، وَ لَا أَكْرَهُ مَا تَوَلََّیاهُ مِنْ أَمْرِی يَا رِبِّ .

روی  خدايا! آنچه را پدر و مادرم، در سخن گفتن با من از اندازه بیرون رفتند يا در كاری نسبت به من زياده (9)

را از من به تباهی كشیدند يا واجبی را نسبت به من كوتاهی كردند، همه را به آنان بخشیدم وهمة  كردند يا حقّی  

خواهم كه وزر و وبال آن را از دوش آنان برداری؛ زيرا من آنان را نسبت به  ها را به هر دو نثار كردم و از تو میآن 

دانم و از آنچه  انگار نمی شان دربارة خود سهل كوكاری كنم و آنان را در نیخود، در كوتاه آمدنشان از حقّم متهم نمی 

 .اند ناراضی نیستمام انجام داده درباره
 

 أَنْ مِنْ  لَدَیَّ مِنَّة  أَْعظَمُ  وَ  ، إِلَیَّ إِحْسَانا  أَقْدَمُ وَ ، َعَلیَّ حَقّا  أَوْجَبُ فَهُمَا ﴾10﴿

ولُ شُْغِلهِمَا بِتَرْبِیَتِی وَ  طُ إِلَهِی يَا إِذا  أَيْنَ ، مِثْلٍ َعَلى أَُجازِيَهُمَا أَوْ ، بَِعدْلٍ أُقَاصَّهُمَا

 أَيْنَ شِدَّةُ َتَعبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی وَ أَيْنَ إِقْتَارُهُمَا َعَلى أَنْفُسِهِمَا ِللتَّْوسَِعةِ َعَلیَّ

تر و  تر و ديرينتر و احسانشان به من پیش ای پروردگار من! حقّ آنان بر من، از حقّ من بر آنان واجب  (10)

تر است از اين كه بر اساس عدالت، كارشان را تالفی كنم؛ يا با آنان مانند آنچه را با  به من عظیم  نعمتشان نسبت

من رفتار كردند، رفتار كنم. ای خدای من! اگر چنین كنم، روزگار مديدی كه به تربیتم مشغول بودند و زحمت  

در زندگی من گشايش باشد چه  سختی كه در نگاهداری من تحمّل كردند و آن همه بر خود تنگ گرفتند تا 

 !شود؟می
 

 أَنَا لَا وَ ، لَهُمَا َعَلیَّ َيجِبُ مَا أُدْرِكُ لَا وَ ، حَقَّهُمَا مِنِّی يَسَْتوْفِیَانِ مَا هَیْهَاتَ ﴾11﴿

  ،  بِهِ اسْتُِعینَ مَنِ  خَیْرَ يَا أَِعنِّی  وَ ، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ َعَلى فَصَلِّ ، خِدْمَتِهَِما وَظِیفَةَ بِقَاضٍ

يَْوَم ﴿ وَفِّقْنِی يَا أَهْدَى مَنْ رُِغبَ إِلَیْهِ ، وَ لَا تَجَْعْلِنی فِی أَهْلِ الُْعُقوقِ ِلآلْبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ  وَ

 .﴾تُْجزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظَْلمُونَ

است كه بتوانند حقّ خود را به طور كامل از من دريافت كنند و من قدرت ندارم حقوقی كه از ايشان  بعید  (11)

برعهدة من واجب شده، تدارك كنم و وظیفة خدمت را نسبت به آن دو به جا آورم؛ پس بر محمّد و آلش درود  

تر  قّ آنان ياری ده و ای راه نمايندهترين كسی كه از او درخواست و تقاضا شود! مرا بر ادای ح فرست و ای عطاكننده 
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كسی كه به او رو كنند! مرا برای خدمت به پدر و مادر توفیق عنايت كن و روزی كه هر انسانی به خاطر آنچه  

شود، مرا در زمرة آنان كه عاقّ پدر و مادرند قرار  شود و در برنامه جزا به آنان ستم نمی مرتكب شده جزا داده می 

 .مده
 

اللَّهُمَّ صَلِّ َعَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ ، وَ اخْصُصْ أَبَوَیَّ بِأَفْضَلِ مَا خََصصْتَ  ﴾12﴿

 بِهِ آبَاءَ ِعبَادِكَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ .

به برترين چیزی كه پدران و مادران   خدايا! بر محمّد و آلش و بر نسل او درود فرست و پدر و مادرم را  (12)

 !ترين مهربانانبندگان مؤمنت را به آن اختصاص دادی، اختصاص ده؛ ای مهربان
 

  فِی  وَ ، لَیِْلی آنَاءِ مِنْ إِنى  فِی وَ ، صََلَواتِی أَدْبَارِ فِی ذِكْرَهُمَا تُنْسِنِی لَا اللَّهُمَّ ﴾13﴿

 . نَهَارِی سَاَعاتِ مِنْ سَاَعةٍ كُلِّ

  ی نمازهايم و در هر وقتی از اوقات شبم و در هر ساعتی از ساعات روزم، از يادم  خدايا! ياد ايشان را در پ (13)

 .مبر 
 

 بِبِرِّهِمَا لَهُمَا اْغِفرْ وَ  ، لَهُمَا بِدَُعائِی لِی اْغفِرْ  وَ ،  آلِهِ وَ  مُحَمَّدٍ َعَلى صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾14﴿

ْغُهمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ بَلِّ  وَ  ،  َعزْما   رِضى   لَُهمَا  بِشَفَاَعتِی  َعنْهُمَا  ارْضَ  وَ  ،  حَتْما   مَْغفَِرة   بِی

 السََّلامَةِ .

خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به بركت دعايم برای آنان بیامرز و آنان را به خاطر احسانشان به   (14)

ها خشنود شو؛  من، در گردونه آمرزش قرار ده؛ آمرزشی الزم و قطعی و به خاطر شفاعتم در حقّ آنان، از آن 

 .استوار و پابرجا و آنان را با گرامی داشتن به جاهای سالمت برسان  خشنودی

اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَْغِفرَُتكَ لَهُمَا َفَشفِّْعهُمَا فِی ، وَ إِنْ سََبقَتْ مَْغِفرَُتكَ لِی  ﴾15﴿

، فَشَفِّْعنِی فِیهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِی دَاِر كَرَامَتِكَ وَ َمحَلِّ َمْغِفرَتِكَ وَ َرحْمَتِكَ

 الْمَنِّ الْقَديِمِ ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمیِنَ .إنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الَْعظِیمِ ، وَ 

ها بر من پیشی گرفته، پس ايشان را شفیع من قرار ده و اگر مرا پیش از  خدايا! اگر آمرزشت نسبت به آن  (15)

مرزش  ات، در سرای كرامتت و جايگاه آای، پس مرا شفیع آنان كن تا در پرتو مهربانیها مورد مغفرت قرار دادهآن 

 .ترين مهربانانیو رحمتت گرد آيیم؛ همانا تو دارای احسان عظیم و نعمت قديمی و تو مهربان

  



 وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَْيهِ السَّلَامُ لِوُلْدِهِ عََليِْهمُ السَّلَامُ

 

 دعای آن حضرت است برای فرزندانش كه بر آنان درود باد 

 

 

 .  بِهِم  بِإِمْتَاِعی وَ لِی بِإِصَْلاِحهِمْ وَ وُلْدِی بِبَقَاءِ َعَلیَّ  مُنَّ وَ اللَّهُمَّ ﴾1﴿
مند شدنم در دنیا و آخرت  خدايا! به باقی ماندن فرزندانم و به شايسته نمودنشان، برای پیروی از من و به بهره  (1)

 از ايشان بر من منّت گذار 

 

مَارِهِمْ ، وَ زِدْ لِی فِی آجَالِهِمْ ، وَ رَبِّ لِی صَِغیرَهُمْ ، وَ قَوِّ أَْع ِفی لِی امْدُدْ إِلَهِی ﴾2﴿

لِی ضَِعیفَهُمْ ، وَ أَِصحَّ لِی أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخَْلاقَهُمْ ، وَ َعافِهِمْ ِفی أَنْفُسِهِمْ وَ فِی  

 ، وَ أَدْرِرْ لِی وَ َعَلى يَدِی أَرْزَاقَهُمْ . جَوَارِِحهِمْ وَ فِی كُلِّ مَا ُعنِیتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ

ها به خاطر من بیفزا و خردسالشان را به نفع  خدايا! عمر آنان را به سود من طوالنی كن و مدّت زندگی آن  (2)

ها  ن ها و اخالقشان را برايم به سالمت دار و به آ ها و آيین من تربیت كن و ناتوانشان را برای من نیرومند ساز و بدن 

كه به آن اهتمام دارم، سالمت همه جانبه عنايت كن و برای من و به دست من،  در جان و اعضا و هر كارشان 

 روزی آنان را فراوان فرما 
 

  مُحِبِّینَ  لِأَوْلِیَائِكَ وَ  ، لَكَ مُطِیِعینَ َسامِِعینَ بُصَرَاءَ أَتْقِیَاءَ أَبْرَارا   اجَْعْلهُمْ وَ ﴾3﴿

 نَ وَ مُبْغِضِینَ ، آمِینَ .مَُعانِدِي أَْعدَائِكَ لِجَمِیعِ وَ ، مُنَاصِحِینَ

بردار خود و نسبت به دوستانت عاشق و خیرخواه و در  و آنان را نیكوكار، پرهیزكار، بصیر و بینا، شنوا و فرمان  (3)

 .ورز قرار دهارتباط به دشمنانت، سرسخت و كینه 
 

هِْم بِ زَيِّنْ وَ ، َعَددِی بِهِمْ كَثِّرْ وَ ، أَوَدِی بِهِمْ أَقِمْ وَ ، عَضُِدی بِهِمْ  اشْدُدْ اللَّهُمَّ ﴾4﴿

، مَحَْضرِی ، وَ أَحْیِ بِهِمْ ذِكْرِی ، وَ اكْفِنِی بِهِمْ فِی َغیْبَتِی ، وَ أَِعنِّی بِهِمْ َعَلى حَاجَتِی

وَ اجَْعْلهُمْ لِی مُحِبِّینَ ، وَ َعَلیَّ حَدِبِینَ مُقْبِِلینَ مُسْتَقِیمِینَ لِی ، مُطِیِعینَ ، َغیْرَ  

 خَالِفِینَ وَ لَا خَاطِئِینَ . َعاصِینَ وَ لَا َعاقِّینَ وَ لَا مُ



ام را به وسیلة آنان راست كن، تبارم را به آنان افزونی ده و مجلسم  خدايا! وجودم را به آنان نیرومند و كجی (4)

را به آنان زينت بخش و يادم را به آنان زنده دار و در نبود من كارهايم را به وسیلة ايشان كفايت كن و مرا به سبب  

ت به من عاشق و مهربان و روی آورنده و برايم مستقیم و مطیع قرار  آنان بر روا شدن نیازم ياری ده؛ آنان را نسب

 ده؛ نه عصیان كننده و عاق و مخالف و خطاكار 
 

 أَوْلَادا   مََعهُمْ لَدُنْكَ مِنْ لِی هَبْ وَ ، بِرِّهِمْ وَ ، تَأْدِيبِهِمْ وَ تَرِْبیَتِهِمْ َعَلى أَِعنِّی وَ ﴾5﴿

 ا  َعَلى مَا سَأَلُْتكَ .َعوْن ِلی اجَْعْلهُمْ وَ ، لِی خَیْرا  ذَلِكَ اْجَعلْ وَ ، ذُكُورا 

و مرا در تربیت و ادب كردن و نیكی در حقّشان ياری ده و مرا از سوی خود عالوه بر آنان اوالد پسر بخش و   (5)

 خواهم ياورم ساز آن را برايم خیر قرار ده و آنان را در آنچه از تو می 
 

تَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا  أَمَرْ  وَ  خََلقْتَنَا  فَإِنَّكَ   ،  الرَّجِیمِ  الشَّیْطَانِ  مَا   ذُرِّيَّتِی  وَ   أَِعذْنِی  وَ  ﴾6﴿

فِی ثَوَابِ مَا أَمَْرتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا ِعقَابَهُ ، وَ جََعْلتَ لَنَا َعدُوّا  يَكِیدُنَا ، سَلَّطْتَهُ مِنَّا َعَلى مَا 

نَا ، َلا يَْغفُلُ إِنْ َغَفْلنَا لَمْ تُسَلِّطْنَا َعَلیْهِ مِنْهُ ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا ، وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِیَ دِمَائِ

 ، وَ لَا يَنْسَى إِنْ نَسیِنَا ، يُوْمِنُنَا ِعقَابَكَ ، وَ ِیُُخَوِّفُنَا بَِغیِْركَ .

شده پناه ده؛ چرا كه تو ما را آفريدی و به ما امر و نهی فرمودی و ما را در  و مرا و نسلم را از شیطان رانده  (6)

غیب و به عذاب آنچه از آن نهی فرمودی تهديد كردی و برای ما دشمنی قرار دادی  ثواب آنچه به آن امر كردی تر 

هايمان جايش  كند و او را بر ما تسلّطی دادی كه ما را به آن اندازه بر او تسلّط نیست؛ در دل كه با ما نیرنگ می 

شود و اگر او را فراموش  نمی   دادی و در رهگذرهای خونمان روانش ساختی، اگر ما از او غفلت ورزيم، او از ما غافل

 .ترسانددهد و از غیر تو میكند؛ ما را از عذاب تو ايمنی می كنیم، او ما را فراموش نمی 
 

إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجََّعنَا َعَلیْهَا ، وَ إِنْ هَمَمْنَا بَِعمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا َعنْهُ ، يَتََعرَّضُ  ﴾7﴿

ا  لَنَا بِالشَّهَوَاتِ ، وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ ، إِنْ وََعدَنَا كَذَبَنَا ، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخَْلفَنَا ، وَ إِلَّ

 ا كَیْدَهُ يُِضلَّنَا ، وَ إِلَّا تَقِنَا خَبَالَهُ يَسْتَزِلَّنَا .تَْصرِفْ َعنَّ

ای كنیم، ما را از آن باز دارد؛ ما  چون آهنگ كار زشتی كنیم، ما را بر آن دلیر كند و چون قصد كار شايسته  (7)

گويد  وعده دهد، دروغ می  كند؛ اگر به ما ها را برای ما برپا می دهد و بنای شبهه را به شهوات جرات و گستاخی می 

كند و اگر از فسادش،  كند و اگر تو نیرنگش را از ما نگردانی، ما را گمراه میو اگر به آرزويمان نشاند، تخلف می 

 .اندازدحفظمان نكنی، ما را به لغزش می 



 

 فَنُصِْبحَ  َلكَ الدَُّعاءِ بِكَثْرَةِ َعنَّا تَحْبِسَهُ حَتَّى بِسُْلطَانِكَ َعنَّا ُسْلطَانَهُ فَاقَْهرْ اللَّهُمَّ ﴾8﴿

 مِنْ كَیْدِهِ فِی الْمَْعُصوِمینَ بِكَ . 

اش را نسبت به ما با سلطنتت مغلوب كن تا به سبب كثرت دعايمان به پیشگاهت، او را از ما باز  خدايا! سلطه  (8)

 .شدگان از شّر او قرار گیريمداری پس به وسیلة تو، از نیرنگش در زمرة حفظ 
 

ا تَمْنَْعنِی الْإِجَابَةَ وَ قَدْ  لَ وَ ، حَوَائِجِی لِی اقْضِ وَ ، سُؤْلِی كُلَّ أَْعطِنِی اللَّهُمَّ ﴾9﴿

ضَمِنْتَهَا لِی ، وَ لَا تَحُْجبْ دَُعائِی َعنْكَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِی بِهِ ، وَ امْنُنْ َعَلیَّ بِكُلِّ مَا يُصِْلحُنِی 

ْعَلنْتُ أَْو فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی َما ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِیتُ ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَْخفَیْتُ أَوْ أَ

 أَسْرَرْتُ .

ای  هايم را عطا كن و همة حاجاتم را برآور و از اجابت دعا كه اجابتش را برايم ضمانت كرده خدايا! همة خواسته  (9)

ای پوشیده مدار و هر آنچه در دنیا و آخرتم سبب  محرومم مكن و دعايم را از درگاهت كه مرا به آن دستور داده

ز آن ياد كردم و آنچه فراموشم شد، اظهار كردم يا پوشیده  سر و سامان گرفتنم شود به من عطا كن؛ آنچه را كه ا

 داشتم، آشكار نمودم يا پنهان كردم
 

وَ اجَْعْلنِی فِی جَمِیعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصِْلحِینَ بِسُؤَالِی إِيَّاكَ ، الْمُنْجِحِینَ بِالطََّلبِ  ﴾10﴿

 إِلَیْكَ َغیْرِ الْمَمْنُوِعینَ بِالتَّوَكُّلِ َعَلیْكَ .

رخواستشان  كنندگان قرار ده؛ آنان كه به د و در همة اين امور به سبب درخواستی كه از تو دارم، مرا از اصالح  (10)

 از تو، در شمار كامیابان شدند و با توكّل بر تو محروم از لطفت نشدند 
 

ُُمجَارِينَ ، َعَلیْكَ التِّجَارَةِ فِی الرَّاِبحِینَ ، بِكَ بِالتََّعوُّذِ الْمَُعوَّدِينَ ﴾11﴿  ، بِِعزِّكَ الْ

َعزِّينَ مِنَ الْمُ ، كََرِمكَ وَ بِجُودِكَ اْلوَاسِعِ ، فَْضِلكَ مِنْ الْحََلالُ الرِّزْقُ َعَلیْهِمُ الْمُوسَعِ

الذُّلِّ بِكَ ، وَ الُُْمجَارِينَ مِنَ الظُّْلمِ بَِعدْلِكَ ، وَ الْمَُعافَیْنَ مِنَ الْبََلاءِ بِرَحْمَتِكَ ، وَ  

الْمُْغنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِِغنَاكَ ، وَ الْمَْعُصومِینَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاكَ ، وَ  



قِینَ لِْلخَیْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاَعِتكَ ، وَ الُُْمحَالِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الذُّنُوبِ  الْمُوَفَّ 

 بِقُدْرَتِكَ ، التَّارِكِینَ لُِكلِّ مَعْصِیَتِكَ ، السَّاكِنِینَ فِی جِوَارِكَ .

اند و پناهنده  سودای با تو سود سرشار بردهاند و از و مرا از آنانی قرار ده كه به پناه آوردن به تو خو گرفته (11)

به عّزتت شدند و رزق حالل از احسان فراگیرت به جود و كرمت بر آنان فراخی و گشايش دادی و به وسیلة تو از  

مدار خواری درآمده به تخت عّزت نشستند و از ستم و جور، به عدالتت پناهنده شدند و به رحمتت، از بال و  

انبه يافتند و به غنای تو، از تهیدستی به توانگری رسیدند و به تقوای تو از گناهان و  مصیبت، سالمت همه ج

ها و خطاها، محفوظ ماندند و به طاعتت، به خیر و هدايت و درستی، توفیق يافتند و به قدرتت بین آنان و  لغزش 

 .اندساكن  های تواند، در جوار رحمتتگناهان حائل و مانع ايجاد شد؛ رها كنندة تمام معصیت 
 

طِنَا جَمِیعَ ذَلِكَ بِتَوْفِیقِكَ وَ رَحْمَتِكَ ، وَ أَِعذْنَا مِنْ َعذَابِ السَِّعیرِ ، أَْع اللَّهُمَّ ﴾12﴿

وَ أَْعطِ جَمِیعَ الْمُْسِلمِینَ وَ الْمُسِْلمَاتِ وَ الُْمؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِْثلَ الَّذِی سَأَلْتَُك 

لِ اآلْخَِرةِ ، إِنَّكَ قَرِيبٌ ُمجِیبٌ سَمِیعٌ َعِلیمٌ لِنَفْسِی وَ لِوَلَِدی فِی َعاجِلِ الدُّنْیَا وَ آجِ

 عَفُوٌّ َغُفورٌ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ . 

خدايا! همة اين امور را به توفیق رحمتت به ما عطا كن و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به همة مردان و   (12)

ندانم از تو خواستم، در اين جهانِ زودگذر و  زنان مسلمان و مردان و زنان باايمان، مانند آنچه را برای خود و فرز

كنندة دعا، شنوا و دانا، بخشنده و آمرزنده، مهربان  زندگی آيندة آخرت عطا فرما! همانا تو به بندگان نزديك، اجابت

 و رحیمی 
 

 وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَة  ، وَ فِی اآلْخِرَةِ حَسَنَة  وَ قِنَا َعذَابَ النَّارِ .  ﴾13﴿

 .و ما را در اين دنیا و آن دنیا خیر و خوبی عنايت كن و از عذاب دوزخ حفظ فرما  (13)

 

 


