
 

 

 +متن ، ترجمه و شرح یمصر یعلو یدعا

فرجه  یالشأن است كه امام زمان)عجل هللا تعال میو عظ فیشر یاز دعاها یكی یمصر یعلو یدعا 

 هی)علیعل نیرالمؤمنیكه سلسله نسبش به ام یاز سادات بزرگوار به نام دمحمبن عل یكی( آن را به فیالشر

 یمصر یلوع یرو به دعا نیداده اند؛ و از ا ادیو در مصر ساكن بوده است،  دهیرس یالسالم( م

 مشهور شده است.

نقل  یمرحوم مجلس” بحاراالنوار“طاووس و  دبنیس فیمهج الدعوات"، تأل“ فیدعا در كتاب شر نیا

در »گونه آموزش دادند:  نیا یمصر یدعا را به دمحمبن عل نیخواندن ا وهیشده است. امام زمان)عج( ش

و با حال  ن،یو غسل كن و نماز شب را انجام بده؛ پس از سجده شكر دو زانو بنش زیشب جمعه بپاخ

 (267، ص92بحاراالنوار، ج«)دعا را بخوان نیا یتضرع و زار

 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ْبهُ َو مَ  ي َدَعاَك فَلَْم تُجِّ ِّ َمْن َذا الَّذِّ َب إِّلَْيَك َرب  ي نَاَجاَك فََخيَّْبتَهُ أَْو تَقَرَّ هِّ َو َمْن َذا الَّذِّ ي َسأَلََك فَلَْم تُْعطِّ ْن َذا الَّذِّ

 فَأَْبعَْدتَهُ 

 

تو دراز  یبه سو ازیاز بندگان دست ن کیکدام ؟یدعا کرد و تو او را اجابت نفرمود ی! چه کسایبارخدا

از  یچه کس ؟یساخت وسیبا تو مناجات کرد و تو را مأ یکدام بنده ا ؟یکرد و تو او را محروم نمود

 ؟یبودن به تو را داشت و تو او را از در خانه ات راند کینزد یبندگانت تقاضا

 

هِّ َو  وَ  بُوبِّيَّةَ لِّنَْفسِّ هِّ َو إِّْذَعانِّهِّ الرُّ ِّ هِّ َو ُعتُو  هِّ َو ُكْفرِّ نَادِّ ِّ َهَذا فِّْرَعْوُن ذُو اْْلَْوتَادِّ َمَع عِّ ْلمِّ َرب  َك بِّأَنَّهُ ََل يَتُوُب عِّ

ُن َو ََل يَْخَشُع اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو أَعْ  ُع َو ََل يَئُوُب َو ََل يُْؤمِّ ْنَك َو ُجوداً َو قِّلَّةَ  َطْيتَهُ َو ََل يَْرجِّ ُسْؤلَهُ َكَرماً مِّ

تَِّك َعلَ  ْنَدهُ أَْخذاً بُِّحجَّ هِّ عِّ َظمِّ ْنَدَك َمَع عِّ ْقَداٍر لَِّما َسأَلََك عِّ يَن فََجَر َو َكفََر َو اْستََطاَل َعلَى مِّ يداً لََها حِّ ْيهِّ َو تَأْكِّ

ْم اْفتَخَ  هِّ َعلَْيهِّ هِّ َو تََجبََّر َو بُِّكْفرِّ هِّ  رَ قَْومِّ َك َعْنهُ اْستَْكبََر فََكتََب َو َحَكَم َعلَى نَْفسِّ ْلمِّ هِّ تََكبََّر َو بِّحِّ هِّ لِّنَْفسِّ َو بُِّظْلمِّ

ْنهُ إِّنَّ َجَزاءَ  هِّ ُجْرأَةً مِّ ثْلِّهِّ أَْن يُْغَرَق فِّي اْلبَْحرِّ فََجَزْيتَهُ بَِّما َحَكَم بِّهِّ َعلَى نَْفسِّ   مِّ

 

 ینمود و دعو هایکه در مقابل دستگاه با عظمت تو کاخها برافراشت و سرکش ی! آن فرعونخداوندا

کند و قلبش در برابر ذات پاک تو خاضع نخواهد شد،  یتوبه نم ،یدانست یتو م نکهیکرد و با ا ییخدا

و  زیناچذات پاک تو  یحاجت او برا نکهیو با ا یو خواسته او را برآورد یرا مستجاب کرد شیدعا

 هایو راه بد دیکه به ذات پاک تو کفر ورز یهنگام یاو بزرگ بود تو حّجت را بر او اتمام کرد یبرا

و بر  افتی الیآنها است کفر خود بر ی هیگرفت و در سا شیو ستم در پ و بر ملّت خود راه ظلم مودیرا پ

حکم  شتنیگرفت و خود بر خو شیفروخت و از حلم تو سوء استفاده کرد و راه تکبّر در پ یآنان فخر م

و او را در  یآن حکم را اجرا فرمود زیو تو ن استیمانند او غرق شدن در در ینمود، که پاداش کس

 .یغرق کرد ایدر

 



 

 

ُ َخالِّقِّ  إِّلَهِّي يَّةِّ ُمقِّرٌّ بِّأَنََّك أَْنَت َّللاَّ ٌف لََك بِّاْلعُبُودِّ َك َو اْبُن أََمتَِّك ُمْعتَرِّ ي ََل إِّلَهَ لِّي َغْيُرَك َو َو أَنَا َعْبُدَك اْبُن َعْبدِّ

ُ َرب ِّي َو إِّلَْيَك َمَرد ِّي َو إِّيَابِّي َعالِّمٌ  َواَك ُموقٌِّن بِّأَنََّك أَْنَت َّللاَّ يٌر تَْفعَُل َما  بِّأَنََّك َعلَى ُكل ِّ َشيْ ََل َربَّ لِّي سِّ ٍء قَدِّ

ُر َو الظَّ  ُل َو اْْلخِّ َك َو ََل َرادَّ لِّقََضائَِّك َو أَنََّك اْْلَوَّ يُد ََل ُمعَق َِّب لُِّحْكمِّ ُن لَْم تَُكْن تََشاُء َو تَْحُكُم َما تُرِّ ُر َو اْلباطِّ اهِّ

ْن َشيْ  ُن لُِّكل ِّ َشيْ ٍء َو أَْنَت اْلَكائُِّن بَْعَد ُكل ِّ َشيْ قَْبَل ُكل ِّ َشيْ  ٍء ُكْنتَ ٍء َو لَْم تَبِّْن َعْن َشيْ مِّ ِّ ٍء َخلَْقَت ٍء َو اْلُمَكو 

يرُ ُكلَّ َشيْ  يُع اْلبَصِّ يٍرَو أَْنَت السَّمِّ  ٍء بِّتَْقدِّ

 

 نکهیاتو معترفم و به  ییتوام؛ به خدا زانیاز کن یزیاز بندگان و فرزند بنده و کن ی! من بنده اایخدا بار

. معتقدم که خدا و رب یمن یکننده  تیو تنها خدا و ترب نندهیآفر گانهیجز ذات پاک تو که  ستین ییخدا

 ،ییرا که اراده فرما یحکم رو ه یده یانجام م یو هرچه بخواه ییتوانا زیکه بر همه چ یمن تو هست

ً فرمان تو با یکس نم چی. هیکن یصادر م اجرا شود. اول جهان  دیتواند حکم تو را رد کند و حتما

. قبل از هر یجدا نشده ا یزیخلق نشده و از چ یزی. از چییو آخر آن، ظاهر آن و باطن آن تو یهست

همه موجودات بر  نشیو آفر یدیتو آفر را زیبود. همه چ یتو خواه زیو پس از آن ن یتو بوده ا زیچ

 .ییتو مقّرر است و تو شنوا و دانا مانهیحک ریاساس تقد

 

نَةٌ َو َل نَْوٌم َو ََل تُوَصُف بِّاْْلَ  وَ  ْوَهامِّ َو ََل تُْدَرُك أَْشَهُد أَنََّك َكَذلَِّك ُكْنَت َو تَُكوُن َو أَْنَت َحيٌّ قَيُّوٌم ََل تَأُْخذَُك سِّ

ْقيَاسِّ َو ََل تَُشبَّهُ بِّالنَّاسِّ َو إِّنَّ اْلَخْلَق ُكلَُّهْم عَ  -بِّاْلَحَواس ِّ  بُّ َو نَْحُن  يُدكَ بِّ َو ََل تُقَاُس بِّاْلمِّ َو إَِّماُؤَك أَْنَت الرَّ

ُق َو نَْحُن اْلَمْرُزوقُونَ  ازِّ  اْلَمْربُوبُوَن َو أَْنَت اْلَخالُِّق َو نَْحُن اْلَمْخلُوقُوَن َو أَْنَت الرَّ

 

خواهد بود. ذات مقّدست زنده است و نظام جهان  نیبوده و چن نیدهم که ذات پاک تو چن یشهادت م 

و خواب در وجودت راه ندارد. همگان از عهده وصف  یشود و سست یوجود تو اداره م هیدر سا یهست

 تداولم یارهایو مع اسهایشد. با مق یشناخته نخواه…( تو ناتوانند و با حواس ظاهر )چشم، گوش و

شدگان همه  دهیتوان آفر یکرد. نم هتیتوان تشب یو به انسان ها نم دیتوان سنج یمردم تو را نم انیم

ما  نندهی. آفرمیتو هست تینها یقدرت ب ریو ما مخلوق تو و اس ییتو اند و تو پروردگار ما زینده و کنب

 .میتو هست رانخوا یو ما روز یدهنده ما هست ی. تو روزمیتو هست دهیو ما، آفر ییتو

 

ً  فَلَكَ  ْفًًل َصبِّي ا ي اً َو َجعَْلتَنِّي َغنِّي اً َمْكفِّي اً بَْعَد َما ُكْنُت طِّ ي إِّْذ َخلَْقتَنِّي بََشراً َسوِّ َن الثَّْديِّ  اْلَحْمُد يَا إِّلَهِّ تَقُوتُنِّي مِّ

ي   ثَاًَل َسوِّ َذاًء َطي ِّباً َهنِّيئاً َو َجعَْلتَنِّي َذَكراً مِّ يئاً َو َغذَّْيتَنِّي غِّ ً لَبَناً َمرِّ  ا

 

خودت  ریو از غ یکامل ]از نظر اعضاء و جوارح[ خلق فرمود یکنم که مرا انسان یتو را حمد م نکیا

 ییو غذا یآماده نمود یبرا ییگوارا ریمادر ش نهیخردسال بودم که از س ی. کودکیساخت ازمین یب

 .افتمیرسا  یرشد کرده، قامت لهیوس نیو بد یو گوارا در دسترسم قرار داد زهیپاک

 

ْع لَهُ َشيْ  فَلَكَ  َع لَْم يَتَّسِّ يَن َو  -ءٌ اْلَحْمُد َحْمداً إِّْن ُعدَّ لَْم يُْحَص َو إِّْن ُوضِّ دِّ يعِّ َحْمدِّ اْلَحامِّ َحْمداً يَفُوُق َعلَى َجمِّ

َ َشيْ يَْعلُو َعلَى َحْمدِّ ُكل ِّ َشيْ  َد َّللاَّ ُ أَْن وَ  ءٌ ٍء َو يَْفُخُم َو يَْعُظُم َعلَى َذلَِّك ُكل ِّهِّ َو ُكلََّما َحمِّ بُّ َّللاَّ ِّ َكَما يُحِّ َّ  اْلَحْمُد ّلِلِّ



 

 

ِّ َما َخلَ  نَةَ أََجل ِّ َما َخلََق َو بَِّوْزنِّ أََخف  نَةَ َما َخلََق َو زِّ ِّ َعَدَد َما َخلََق َو زِّ َّ َق َو بِّعََددِّ أَْصغَرِّ يُْحَمَد َو اْلَحْمُد ّلِلِّ

ِّ َحتَّى يَْرَضى َربُّنَ  َّ َضاَو  اَما َخلََق َو اْلَحْمُد ّلِلِّ  بَْعَد الر ِّ

 

 شگرانیهمه ستا شیبرتر و باالتر از ستا یشیسزاور ذات پاک تو است؛ آن هم ستا شیحمد و ستا پس

انجام داده اند و  شگرانیکه ستا ییبرتر از تمام اقسام حمد و ثنا یشیبدان نرسد؛ ستا ییثنا چیکه ه

کند.  یم اوندبه درگاه خد یا دهیکه آفر یارجمند تر از همه امور و گرانقدرتر از هر سپاس یشیستا

و  دگانیبرابر با تعداد همه آفر یپسندد؛ سپاس یاست چنانکه م یحمد مختّص ذات پاک خداوند ،یآر

که خداوند را  یآنها؛ حمد نیو ُخردتر نیو کوچکتر نیبا بزرگتر یهموزن همه موجودات و مساو

 خداوند برابر باشد. یخرسند سازد و با خشنود

 

ي َو يَتُوَب َعلَيَّ أَْسأَلُ  وَ  ٍد َو أَْن يَْغفَِّر لِّي ذَْنبِّي َو أَْن يَْحَمَد لِّي أَْمرِّ ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ  إِّنَّهُ ُهَو هُ أَْن يَُصل َِّي َعلَى ُمَحمَّ

يمُ  حِّ اُب الرَّ  التَّوَّ

 

فرموده، توبه ام  کویکنم که بر دمحم و آل دمحم درود فرستد و مرا ببخشد و اعمال مرا ن یاو تقاضا م از

 و مهربان است. ریتوبه پذ اریکه او بس رد،یرا بپذ

 

ي َدَعاَك بِّهِّ َصْفَوتَُك أَبُونَا آَدُم َعلَْيهِّ السًََّلُم َو ُهَو  إِّلَهِّي َك الَّذِّ يَو إِّن ِّي أَنَا أَْدُعوَك َو أَْسأَلَُك بِّاْسمِّ ٌء َظالٌِّم ُمسِّ

يئَةَ فَغَفَْرَت لَهُ  يَن أََصاَب اْلَخطِّ يئَتَهُ َو تُْبَت َعلَْيهِّ َو اْستََجْبَت لَهُ َدْعَوتَهُ وَ حِّ يُب أَْن   َخطِّ يباً يَا قَرِّ ْنهُ قَرِّ ُكْنَت مِّ

يئَتِّي َو تَْرَضى َعن ِّي فَإِّْن لَْم تَْرَض َعن ِّي فَاْعفُ  ٍد َو أَْن تَْغفَِّر لِّي َخطِّ ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ  َعن ِّي فَإِّن ِّي تَُصل َِّي َعلَى ُمَحمَّ

ي َي َعن ِّي َخْلقََك وَ ُمسِّ هِّ َو لَْيَس بَِّراٍض َعْنهُ َو أَْن تُْرضِّ ٌئ َعاٍص َو قَْد يَْعفُو السَّي ُِّد َعْن َعْبدِّ يَط ٌء َظالٌِّم َخاطِّ  تُمِّ

 َعن ِّي َحقَّكَ 

 

تو را به آن  ات، پدر ما آدم)ع(، دهیدهم که برگز یقسم م یخوانم و به اسم یم ی! تو را به نامخداوندا

که او گناه کرده و بر خودش ستم روا  یو در حال یرفتیو او را اجابت کرده و توبه اش را پذخواند و ت

 یکس ی. ایساخت کینزدو او را به خود  یرا مستجاب فرمود شیو دعا یدیداشته بود، تو او را بخش

و از  یکنم که بر دمحم و آل دمحم درود فرست یمقّدست استدعا م شگاهی! از پیکتریکه از من به من نزد

پس مرا عفو فرما که من  ،یشو یو اگر از من خشنود نم یو از من خشنود گرد یگناهان من بگذر

که  یگذرد در حال یخود درم بندهکه از ییچه بسا موال ،یاست. آر ادیگناهکار و ستمگرم و لغزشم ز

و حق خودت را  یینما یبندگانت را از من راضاست که  نیا گرمید ی. تقاضاستین یاز او راض

 .ییمحسوب فرما دهیدرباره من ناد

 

ً َو َرفَْعتَهُ َمكا إِّلَهِّي ً نَبِّي ا يقا د ِّ يُس َعلَْيهِّ السًََّلُم فََجعَْلتَهُ صِّ َك الَّذِّي َدَعاَك بِّهِّ إِّْدرِّ ً َعلِّيًّا َو َو أَْسأَلَُك بِّاْسمِّ نا

دٍ  ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ يُب أَْن تَُصل َِّي َعلَى ُمَحمَّ يباً يَا قَرِّ ْنهُ قَرِّ ْن تَْجعََل َمآبِّي إِّلَى َجنَّتَِّك َو أَ  -اْستََجْبَت ُدَعاَءهُ َو ُكنََت مِّ

يرُ  َها بِّقُْدَرتَِّك يَا قَدِّ ْن ُحورِّ َجنِّي مِّ ِّ َك َو تَُزو  نَنِّي فِّيَها بِّعَْفوِّ  َو َمَحل ِّي فِّي َرْحَمتَِّك َو تُْسكِّ



 

 

 

و  انی)ع( تو را بدان خواند و تو او را به مقام راستگوسیخوانم که ادر یم ی! من تو را به نامبارالها

را مستجاب  شیدعا ؛یفرمود یبس بلند به او ارزان یو مقام یرساند یامبریان و به پدرست کردار

عظمت تو استدعا  ااز من به خودم! از درگاه ب کترینزد ی. اکنون ایساخت کیو او را به خود نزد یکرد

رحمت  یایو مرا در در یقرار ده نیکار مرا بهشت بر انیو پا یکنم که بر دمحم و آل دمحم درود فرست یم

را با من همسر  یبهشت انیو حور یده یو با آمرزش گناهان، مرا در بهشت جا یخود غوطه ور ساز

 قادر متعال! یتو ا تینها یب ییبه توانا ،ییفرما

 

ْر. فَفَتَْحنا أَْبواَب السَّ  إِّلَهِّي ي َدَعاَك بِّهِّ نُوٌح إِّْذ نَاَدى َربَّهُ أَن ِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَصِّ َك الَّذِّ ماءِّ بِّماٍء َو أَْسأَلَُك بِّاْسمِّ

ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُوناً فَاْلتَقَى اْلماُء َعلى ٍر. َو فَجَّ رَ  ُمْنَهمِّ ْيتَهُ َعلى -أَْمٍر قَْد قُدِّ ْلواحٍ َو ُدُسٍر فَاْستََجْبَت ذاتِّ أَ  َو نَجَّ

يُب أَْن تَُصل ِّي يباً يَا قَرِّ ْنهُ قَرِّ ي  ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت مِّ يُد ُظْلمِّ ْن ُظْلمِّ َمْن يُرِّ يَنِّي مِّ ٍد َو أَْن تُْنجِّ ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ َعلَى ُمَحمَّ

ي َو تَْكفِّيَنِّي َشرَّ كُ  يُد َهْضمِّ ٍر َو َجبَّاٍر سُ  ل ِّ َو تَُكفَّ َعن ِّي بَأَْس َمْن يُرِّ ٍ قَادِّ ف  ٍر َو ُمْستَخِّ ٍ قَاهِّ ْلَطاٍن َجائٍِّر َو َعُدو 

يٍد يَا َحلِّيُم يَا َوُدودُ  يٍد َو َكْيدِّ ُكل ِّ َمكِّ ٍ َشدِّ ي  يٍد َو إِّْنسِّ  َعنِّيٍد َو ُكل ِّ َشْيَطاٍن َمرِّ

 

شت: و عرضه دا افتیآن به درگاهت بار  هیخوانم که نوح)ع( در سا یم ی! تو را به نامخداوندا

آسمان را  یکه[ درها یکن. و ]در قرآن فرمود یاریخداوندا! من مغلوب و مقهور گشته ام، پس مرا »

! میوردپر آب به جوشش درآ یچشمه ها نیو از زم میفرو فرستاد رانگریکوبنده و و یو باران میگشود

خروشان نجات  یایو آنچه مقّدر بود، انجام شد و نوح از آن در وستندیو آسمان به هم پ نیو آبها از زم

 نیاو را تأم اجیو احت ازی]پروردگارا![ تو ن« سوار شد. خیساخته شده از چوب و م یو بر کشت افتی

کنم  یافراد به من! از درگاهت استدعا م نیکترینزد ی. اکنون ایساخت کیو او را به خود نزد ینمود

درباره من  یستم شهیکه اند یدمحم و آل دمحم فرو فرستاده، مرا از ستم هر ظالم که درود خودت را بر

و شّر هر زمامدار جفا کار و دشمن توانا و هر صاحب قدرت خوارکننده و زور  یبخش ییدارد رها

 بیفر دیو مرا از نقشه و ک ییدور فرما منرا از  یرانده شده و انسان بدرفتار طانیتوز و ش نهیک یگو

 مهربان! یخدا یو ا میبردبار و حل یا ،یدهندگان در امان دار

 

َن اْلَخْسفِّ وَ  إِّلَهِّي ْيتَهُ مِّ َك الَّذِّي َدَعاَك بِّهِّ َعْبُدَك َو نَبِّيَُّك َصالٌِّح َعلَْيهِّ السًََّلُم فَنَجَّ  أَْعلَْيتَهُ َعلَى َو أَْسأَلَُك بِّاْسمِّ

هِّ َو اْستََجْبَت ُدَعاَءهُ َو ُكْنتَ  ِّ دٍ َعُدو  يُب أَْن تَُصل َِّي َعلَى ُمَحمَّ يباً يَا قَرِّ ْنهُ قَرِّ ْن   مِّ ٍد َو أَْن تَُخل َِّصنِّي مِّ َو آلِّ ُمَحمَّ

نِّي بَِّوََليَتَِّك َو  فَايَتَِّك َو تَتََوَلَّ ْم بِّكِّ ي َو تُْكفِّنِّيهِّ يُدنِّي أَْعَدائِّي بِّهِّ َو َسعَى بِّي ُحسَّادِّ َي قَْلبِّي بُِّهَداَك َشر ِّ َما يُرِّ تَْهدِّ

َرنِّي ]تَْنُصَرنِّي نَاَك يَا َحلِّيمُ  بَِّما[ َو تَُؤي َِّدنِّي بِّتَْقَواَك َو تُبَص ِّ َضاَك َو تُْغنِّيَنِّي بِّغِّ  فِّيهِّ رِّ

 

خوانم. تو  یصالح)ع( تو را به آن خواند و دعا کرد، م امبرتیکه بنده و پ ی! تو را به نامخداوندا

 یو بر دشمنانش او را برتر یحفظ فرمود نیو او را از فرو رفتن در زم یرا مستجاب نمود شیدعا

و آْل  دمحمخود  بی! صلوات و درود مرا برحبکیخداوند نزد ی. ایو در مقام قرب، منزلش داد یدیبخش

حسودان حفظم کن و خودت امور مرا  یهایدار و از بد منیاو فرو فرست و مرا از شّر دشمنانم، ا

 یتقو لهیکن و قلب مرا به خود متوجه فرما و به وس تیخود مرا هدا تیوال یلوا رینما و در ز تیکفا



 

 

 یو معنو یماد یتهاو ثرو یازین یکن و با ب تیخود را به من عنا یرضا لیتحص قیو توف رتیو بص

 و بردبار! میخداوند حل یفرما، ا ازین یخود مرا ب

 

يَن أََرادَ  إِّلَهِّي يُم َعلَْيهِّ السًََّلُم حِّ ي َدَعاَك بِّهِّ َعْبُدَك َو نَبِّيَُّك َو َخلِّيلَُك إِّْبَراهِّ َك الَّذِّ  نُْمُروُد إِّْلقَاَءهُ َو أَْسأَلَُك بِّاْسمِّ

يُب أَْن تَُصل َِّي َعلَى قَ  ْنهُ فِّي النَّارِّ فََجعَْلَت لَهُ النَّاَر بَْرداً َو َسًَلماً َو اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت مِّ  يباً يَا قَرِّ رِّ

َها َو تَ  يبََها َو تَْكفِّيَنِّي َحرَّ َك َو تُْطفَِّئ َعن ِّي لَهِّ َد َعن ِّي َحرَّ نَارِّ ٍد َو أَْن تُبَر ِّ ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ ْجعََل نَائَِّرةَ أَْعَدائِّي ُمَحمَّ

مْ  هِّ ثَارِّ ْم َو دِّ هِّ عَارِّ َك لِّي فِّيَما أَْعَطْيتَنِّيهِّ َكَما بَاَرْكَت َعلَْيهِّ َو َعلَى آلِّهِّ نُحُ  يَو تَُردَّ َكْيَدُهْم فِّ  -فِّي شِّ ْم َو تُبَارِّ هِّ ورِّ

يدُ  يُد اْلَمجِّ  إِّنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب اْلَحمِّ

 

)ع( خواند و تو او را از آتش میبزرگت ابراه امبریکه بنده صالح و پ ی! تو را به همان نامایبارخدا

من افروخته  یرا که دشمنان برا یو آتش یکه بر محّمد و آل او درود فرستخوانم  یم ،ینمرود نجات داد

آن حضرت  بربدان گونه که  یفرمود تی. آنچه را که به من عنایاند به جان خودشان برگردان

آن که ذات پاکت، بخشنده  یمبارک گردان، ا زیبر من ن ،یمبارک نمود زشی)ع(( و خاندان عزمی)ابراه

 و ستوده و بزرگوار است!

 

يلُ َعلَْيهِّ السًََّلمُ فََجعَْلتَهُ نَبِّي اً َو َرُسوًَل َو َجعَْلَت لَ  إِّلَهِّي ي َدَعاَك بِّهِّ إِّْسَماعِّ هُ َحَرَمَك َمْنَسكاً َو أَْسأَلَُك بِّاَلْسمِّ الَّذِّ

ْبتَهُ رَ  َن الذَّْبحِّ َو قَرَّ ْيتَهُ مِّ يُب  ْحَمةً َو َمْسَكناً َو َمأًْوي َو اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو نَجَّ يباً يَا قَرِّ ْنهُ قَرِّ ْنَك َو ُكْنَت مِّ مِّ

ي َو تَُشدَّ لِّي أَزْ  ْزرِّ ي َو تَُحطَّ َعن ِّي وِّ ٍد َو أَْن تَْفَسَح لِّي فِّي قَْبرِّ ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ ي َو تَْغفَِّر أَْن تَُصل َِّي َعلَى ُمَحمَّ رِّ

ْبحِّ الت َِّجاَراتِّ َو َدْفعِّ تَضَ  وَ لِّي َذْنبِّي َو تَْرُزقَنِّي التَّْوبَةَ بَِّحط ِّ السَّي ِّئَاتِّ  اُعفِّ اْلَحَسنَاتِّ َو َكْشفِّ اْلبَلِّيَّاتِّ َو رِّ

ي اْلَخْيَراتِّ وَ  ي اْلَحاَجاتِّ َو ُمْعطِّ َل اْلبََرَكاتِّ َو قَاضِّ يُب الدََّعَواتِّ َو ُمْنزِّ عَايَاتِّ إِّنََّك ُمجِّ ةِّ الس ِّ  َجبَّارِّ َمعَرَّ

 السََّماَواتِّ 

 

و خانه  یرساند یامبریآن نام، او را به پ هیع( تو را بدان خواند و در سا)لیکه اسماع ی! به اسمخداوندا

و  یشدن نجاتش داد یو از قربان یرا مستجاب نمود شیو دعا یخودت را منزل و پناهگاه او قرار داد

 کتریاز همه نزد ی. ایساخت کینزد شیو او را به خو ی)فِدا( فرستاد یگوسفند قربان شیاز بهشت برا

 یحضرت دمحم بن عبدهللا و خاندان گرام زتیعز امبریکنم که بر پ یمقّدست استدعا م شگاهیبه من! از پ

 یگناه را از دوشم بردار و توانمند ینیکن و بار سنگ عی. خانه قبر مرا وسییاش درود خود را نازل فرما

 میهایفرما. خوب لیبه مقام توبه نا و با پاک نمودن گناهانم، مرا امرزیفرما. گناهانم را ب بمینص یمردیو پا

را از من دور  هاییرا دو چندان ساز و گره از مشکالتم بگشا و در تجارت بهره مندم ساز و آزار بدگو

فرو فرستنده تمام برکات و  ها،یآن که ذات پاکت اجابت کننده دعاها، عطاکننده همه خوب یگردان، ا

 است! امطلق آسمانه یفرمانروا

 

َن الذَّْبحِّ َو فََدْيتَ َو  إِّلَهِّي ْيتَهُ مِّ ي نَجَّ يُل َعلَْيهِّ السًََّلُم الَّذِّ يٍم أَْسأَلَُك بَِّما َسأَلََك بِّهِّ اْبُن َخلِّيلَِّك إِّْسَماعِّ ْبحٍ َعظِّ هُ بِّذِّ

هِّ فَاسْ  َو قَلَْبتَ  ياً بِّأَْمرِّ َوالِّدِّ هِّ َراضِّ ْشقََص َحتَّى نَاَجاَك ُموقِّناً بِّذَْبحِّ يباً يَا  تََجْبتَ لَهُ اْلمِّ ْنهُ قَرِّ لَهُ ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت مِّ



 

 

يبُ  ٍد َو أَْن تُْنِجیَنِي ِمْن ُكّلِ ُسوٍء َو بَِلیهٍة َو تَْصِرَف َعنِّي ُكله ظُ  قَرِّ ٍد َو آِل ُمَحمه ْلَمٍة َوِخیَمٍة أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

نِي ِمْن أُُموِر ُدْنیَاَي َو آِخرَ   تِي َو َما أَُحاِذُرهُ َو أَْخَشاهُ َو ِمْن َشّرِ َخْلِقَك أَْجَمِعیَن بَِحّقِ آِل یسَو تَْكِفیَنِي َما أََهمه

 

تو را بدان خواندت و تو او را  لی)ع( فرزند خللیکه اسماع یزیکنم به چ ی! از تو درخواست مخداوندا

و به آن اجازه  یکارد را گرفت یزیت یو جلو یفرستاد شیبزرگ برا یو قربان یاز کشته شدن نجات داد

 یکرده و راض طاعتذبح شدن آماده نموده و امر پدر را ا یکه او خود را برا یو در حال ینداد دنیبر

که از همه به من  ییخدا یا یکرد لیو او را به مقام قرب نا یرا مستجاب نمود شیامر بود، دعا نیبد

و مرا  یکنم که درود خود را بر محّمد و آل محّمد فرو فرست یمقّدست استدعا م شگاهی! از پیکترینزد

که بر  یو اخر یویو در امور دن ییو ظلم ستمگران را از من دور نما یبرهان یو سخت یاز هر بد

به حّق آل  ،یو از شّر همه مخلوقات در امان خودت نگاهم دار یکن تیهستم، مرا کفا مناکیآنها ب

 (2.)سی

 

ْیتَهُ َو أَْهلَهُ ِمَن اْلَخْسِف َو اْلَهْدِم َو اْلَمثُ َو أَْسأَلُ  إِلَِهي اَلِت َو الِشدهةِ َك بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه لُوطٌ َعلَْیِه السهاَلُم فَنَجه

 قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َو ُكْنَت ِمْنهُ  هُ َو اْلُجْهِد َو أَْخَرْجتَهُ َو أَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظیِم َو اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاءَ 

ٍد َو أَْن تَأَْذَن ِلي بَِجِمیعِ ]بَِجْمعِ َما ُشتَِّت ِمْن َشْمِلي َو تُِقره َعْینِي بَِولَدِ  ٍد َو آِل ُمَحمه ي َو أَْهِلي َو َماِلي َعلَى ُمَحمه

َو أَْن تُِجیَرنِي ِمَن النهاِر َو  -بَلِّغَنِي فِي نَْفِسي آَماِليأَْحَواِلي َو تُ  عِ َو تُْصِلَح ِلي أُُموِري َو تُبَاِرَك ِلي فِي َجِمی

ٍد َو آلِ  ِة اْْلَْبَراِر َو نُوِر اْْلَْنَواِر ُمَحمه ِه الطهیِّبِیَن الطهاِهِریَن تَْكِفیَنِي َشره اْْلَْشَراِر بِاْلُمْصَطفَْیَن اْْلَْخیَاِر اْْلَئِمه

ِة اْلمَ  ِ َعلَْیِهْم أَْجَمِعیَن َو تَْرُزقَنِي ُمَجالََستَُهْم َو تَُمنه اْْلَْخیَاِر اْْلَئِمه ْفَوةِ اْلُمْنتََجبِیَن َصلََواُت َّللاه  َعلَيه ْهِدیِّیَن َو الصه

بِینَ بُِمَرافَقَتِِهْم َو تَُوفَِّق ِلي ُصْحبَتَُهْم َمَع أَْنبِیَائَِك اْلُمْرَسِلیَن َو َماَلئَِكتَِك اْلمُ  اِلِحیَن َو أَْهِل َطاَعتَِك َو ِعبَ  قَره اِدَك الصه

 أَْجَمِعیَن َو َحَملَِة َعْرِشَك َو اْلَكُروبِیِّینَ 

 

ونابود شدن  نیکه لوط تو را بدان خواند و تو او و فرزندانش را از فرو رفتن در زم ی! به نامخداوندا

تو را به همان نام  ،یبرد رونیبه سالمت ب ،یستیو آنان را از گرداب ن ینجات داد دن،یو شکنجه د

و از  یدرود فرست دکنم که بر محّمد و آل محمّ  یتقاضا م یکتریخوانم و از تو که ازمن به من نزد یم

و  ردیسامان گ میها یکه نابسامان ییآتش سوزان جهنّم مرا در پناه لطف خود نگاه داشته، اجازه فرما

 یو مرا به آرزوها ییمرا بر من مبارک فرما یاچشمم به خاندان و فرزندانم روشن گردد و تمام کاره

 لهیدر آتش غضب خود نسوزان. به وس ا![ شّر بدخواهان را از من دور کن و مرای. ]خدایخودم برسان

کننده بندگان تو اند بر  تیفروزان جهان وجود و هدا یمشعلها یمحّمد و آل محّمد که همگ دگانتیبرگز

افتخار  زیفرما و ن تیذوات مقّدسه را به من عنا نیبا ا ینیهمنشمن منّت گذاشته، افتخار مصاحبت و 

و مالئکه مقّرب و حامالن  ایو اوص ایمعاشرت و مصاحبت و مجالست با همه بندگان صالح خود مانند انب

 فرما. بمیعرش و ساکنان آستان با عظمتت را نص

 

ةُ َعْینِِه اْبنُهُ َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َسأَلََك بِِه یَْعقُوُب َو قَْد ُكفه بََصُرهُ َو ُشتَِّت َشْملُهُ ]َجْمعُهُ  إِلَِهي [ َو فُِقَد قُره

هُ َو ُكْنَت ِمْنهُ  قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي  فَاْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو َجَمْعَت َشْملَهُ َو أَْقَرْرَت َعْینَهُ َو َكَشْفَت ُضره

ٍد َو أَْن تَأَْذَن ِلي بَِجِمیعِ َما تَبَدهَد ِمْن أَْمِري َو تُِقره َعْینِي بَِولَِدي َو أَ  ٍد َو آِل ُمَحمه ْهِلي َو َماِلي َو تُْصِلَح َعلَى ُمَحمه



 

 

فِي نَْفِسي َو آَماِلي َو تُْصِلَح ِلي أَْفعَاِلي َو تَُمنه َعلَيه یَا  غَنِيتُبَلِّ َشأْنِي ُكلههُ َو تُبَاِرَك ِلي فِي َجِمیعِ أَْحَواِلي َو 

اِحِمینَ   َكِریُم یَا َذا اْلَمعَاِلي بَِرْحَمتَِك یَا أَْرَحَم الره

 

 یخود را از دست داده و افراد خاندانش متالش یینایب امبریپ عقوبی وسف،یهجران  جهی! در نتایبارخدا

 یکیبا تّوسل به  نکهیتا ا افتی یرا نم وسفیاش،  دهید ییروشنا هیده شده بود و او ماو جمعشان پراکن

و جمع  یبازگرداند اورا به  وسفیو  یاجابتش فرمود جهیاز اسماء مقّدسه ات تو را خواند و درنت

و او  یاو را درمان کرد یو دردها یرا روشن ساخت شینایو چشمان ناب یزد وندیرا به هم پ شانشیپر

 ی! من تو را به همان نام میکیکه به ]همه بندگانت[ نزد یخداوند یا نکی. اینمود کیرا به خود نزد

که  ییدرود فرستاده، به من اجازه فرما دخواهم که بر محّمد و آل محمّ  یخوانم و از درگاه با عظمتت م

ام شوند و تمام  دهید ییروشنا هیماو خاندان و فرزندانم  ردیسامان گ میها یشانیو پر وندمیبه خاندانم بپ

برسم و بر من منّت گذار، که شأن تو َکَرم است.  میآسان گردد و به خواسته ها و آرزوها میامور برا

که رحمت  یکس یو ا یدار یاز نظر مقام و مرتبت بر همه برتر که یخداوند ی[. ایمیتو کر ،ی]آر

رحمت  نیاز آن بهره مندند! مرا از ا ایان در دنموجودات را فراگرفته است و همگ یهمه  تتینها یب

 خود در دو جهان بهره مند فرما. تیّ میرح زی( و نتیّ )رحمان

 

ْیتَ  إِلَِهي هُ ِمْن َغیَابَِت َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك یُوُسُف َعلَْیِه السهاَلُم فَاْستََجْبَت لَهُ َو نَجه

هُ َو َكفَْیتَهُ َكْیَد إِْخَوتِِه َو َجعَْلتَهُ بَْعد اْلعُبُوِدیهِة َمِلكاً َو اسْ  تََجْبَت ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَا اْلُجّبِ َو َكَشْفَت ُضره

ٍد َو أَْن تَْدفََع َعنِّي َكْیَد ُكّلِ َكائٍِد َو َشّرِ ُكّلِ َحاِسدٍ  ٍد َو آِل ُمَحمه ٍء ُكّلِ َشيْ  إِنهَك َعلى -قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

 قَِدیرٌ 

 

را مستجاب  شی)ع( تو را بدان خواند و دعاوسفی مبرتایخوانم که بنده و پ یم ی! تو را به نامخداوندا

و مکر برادرانش  دیو او را از ک یکرد تیو مهّماتش را کفا یو او را از قعر چاه، نجات داد یفرمود

 یمصرش رساند یشاهبنده و برده فروختند، به پاد کیاو را به عنوان  نکهیو پس از ا یدیبخش ییرها

 یبه همه! از تو م کینزد یخدا ی. ایساخت لیرا به مقام قرب نا یو و یرا اجابت فرمود شیو دعا

گر را از من دور فرموده و  لهیو مکر هر مکار و ح دیو ک یخواهم که بر محّمد و آل او درود فرست

 قادر و تواناست. یزیچ هر. البته ذات پاک تو بر یاز حسد حسودان، مرا در پناه خود محفوظ دار

 

َت َو ناَدْیناهُ َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن إِْذ قُْلَت تَبَاَرْكَت َو تَعَالَیْ  إِلَِهي

ْبناهُ نَِجیًّا َو َضَرْبَت لَهُ َطِریقاً فِي اْلبَْحِر یَبَساً وَ  [ ِمْن ْیتَهُ َو َمْن َمعَهُ ]تَبِعَهُ نَجه  ِمْن جانِِب الطُّوِر اْْلَْیَمِن َو قَره

اً یَا قَِریُب أَْسأَلَُك بَنِي إِْسَرائِیَل َو أَْغَرْقَت فِْرَعْوَن َو َهاَماَن َو ُجنُوَدُهَما َو اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریب

ٍد َو أَْن تُعِ  ٍد َو آِل ُمَحمه بَنِي ِمْن َعْفِوَك َو تَْنُشَر َعلَيه ِمْن فَْضِلَك  یذَنِيأَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه ِمْن َشّرِ َخْلِقَك َو تُقَّرِ

 ِليه اْلُمْؤِمنِینَ َما تُْغنِیَنِي بِِه َعْن َجِمیعِ َخْلِقَك َو یَُكوُن ِلي باََلغاً أَنَاُل بِِه َمْغِفَرتََك َو ِرْضَوانََك یَا َوِلیِّي َو وَ 

 

بن عمران)ع( ذات پاک تو را بدان خواند،  یموس امبرتیخوانم که بنده و پ یم ی! تو را به نامخداوندا

مناجات با خود  یو برا میخواند منیمقّدس طور ا یرا از واد یموس»: یچه آنکه در قرآنت فرموده ا



 

 

را نجات  هانشو او و همرا یاو خشک کرد یرا برا ای]خداوندا![ در« .میکرد کیاو را به خود نزد

را اجابت فرموده، او را به خود  یموس یو دعا یرا غرق نمود ارانشیون و هامان و و فرع یداد

خواهم که بر  یخوانم و از تو م ی! تو را به همان نام میکیکه نزد ییخدا یا نک،ی. ایساخت کینزد

خود مرا بهره مند  یشندگو از بخ یو مرا از شّر مخلوقاتت محفوظ بدار یمحّمد و آل محّمد درود فرست

 ازین یب دگانتیکه مرا از همه آفر یآن چنان فضل ،یدار یو فضل و لطف خود را به من ارزان یساز

 همه بندگان و مؤمنان! اریو صاحب اخت یّ کنم، از ول دایتا به آمرزش و رضوان تو دست پ ییفرما

 

ْرَت لَهُ اْلِجبَاَل یَُسبِّْحَن َو أَْسأَلَُك بِاالْسِم الهِذي َدَعاَك بِِه َعْبُدَك  إِلَِهي َو نَبِیَُّك َداُوُد فَاْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو َسخه

ْبَكارِ  اٌب َو َشَدْدَت ُمْلَكهُ  -َمعَهُ بِاْلعَِشّيِ َو اْْلِ آتَْیتَهُ اْلِحْكَمةَ َو فَْصَل اْلِخطاِب َو  وَ َو الطهْیَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوه

تَُصلَِّي َعلَى اْلَحِدیَد َو َعلهْمتَهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُهْم َو َغفَْرَت َذْنبَهُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب أَْسأَلَُك أَْن أَلَْنَت لَهُ 

َر ِلي َجمِ  ٍد َو أَْن تَُسّخِ ٍد َو آِل ُمَحمه َل ِلي تَْقِدیِري َو تَْرُزقَنِي َمْغفِ  یعَ ُمَحمه َرتََك َو ِعبَاَدتََك َو تَْدفََع أُُموِري َو تَُسّهِ

َد اْلَحاِسِدیَن یَا أََماَن َعنِّي ُظْلَم الظهاِلِمیَن َو َكْیَد اْلَكائِِدیَن َو َمْكَر اْلَماِكِریَن َو َسَطَواِت اْلفََراِعنَِة اْلَجبهاِریَن َو َحسَ 

اِلِحیَن یَا  َو َجاَر اْلُمْستَِجیِریَن َو ثِقَةَ اْلَواثِِقیَن وَ  ائِِفینَ اْلخَ  ِلیَن َو ُمْعتََمَد الصه َذِریعَةَ اْلُمْؤِمنِیَن َو َرَجاَء اْلُمتََوّكِ

اِحِمینَ   أَْرَحَم الره

 

 شیتو را بدان خواند. دعا امبرتیالسالم[، بنده و پ هیخوانم که داود ]عل یم ی! تو را به نامپروردگارا

که صبح و شام با او همصدا شده، با  یو طور یاو مسّخر نمود یو کوهها را برا یرا مستجاب کرد

هم آواز شوند؛  یو او ب ندیایاو ب یکه همه به سو یکردند؛ پرندگان را گرد او جمع کرد یتو مناجات م

آهن  ؛یحکمت و شناخت حّق از باطل، مفتخر ساخت وریو او را ز یو پهناور ساخت یسلطنتش را قو

و به خود  یاز گناهانش صرف نظر نمود ؛یاو آموخت و ساختن زره را به یرا در دستش نرم کرد

درود فرست و همه  ّمد! بر محّمد و آل محکتریخداوند از همه به من نزد ی. اکنون، ایساخت کشینزد

و مرا به عبادت  امرزیکارها و مشکالتم را مسّخر من قرار ده؛ مقّدرات مرا آسان ساز؛ گناهانم را ب

و حسد حسودان را از من دور  انیقدرت فرعون رنگبازان،ین رنگین خود موفق گردان و ظلم ظالمان،

متوّکالن  دیدارندگان و ام نانیگاه اطم هیتکو پناه دهنده پناه خواهان و  دگانیامان دهنده ترس یفرما، ا

 مهربانان! نیمهربانتر ی! اکوکارانیدهنده به ن دیو ام

 

 إِْذ قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َو أَْسأَلَُك اللهُهمه بِاالْسِم الهِذي َسأَلََك بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك ُسلَْیَماُن ْبُن َداُوَد َعلَْیِهَما السهاَلمُ  إِلَِهي

 ُدَعاَءهُ َو أََطْعَت لَهُ اْلَخْلَق َو َحَمْلتَهُ لَهُ  تَ َو َهْب ِلي ُمْلكاً ال یَْنبَِغي ِْلََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنهَك أَْنَت اْلَوههاُب فَاْستََجبْ 

اٍص. َو آَخِرینَ  ْرَت لَهُ الشهیَاِطیَن ِمْن ُكّلِ بَنهاٍء َو َغوه یحِ َو َعلهْمتَهُ َمْنِطَق الطهْیِر َو َسخه نِینَ  َعلَى الّرِ فِي  ُمقَره

ٍد َو أَْن  ُكْنتَ اْْلَْصفاِد َهَذا َعَطاُؤَك اَل َعَطاُء َغْیِرَك َو  ٍد َو آِل ُمَحمه ِمْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

ي َو تُْؤِمَن َخْوفِي َو تَفُكه أَْسِري َو تَُشده أَْزِري وَ   تُْمِهلَنِي َو تَْهِدَي ِلي قَْلبِي َو تَْجَمَع ِلي لُبِّي َو تَْكِفیَنِي َهّمِ

َع َعلَيه دُ  یبَ تُنَفَِّسنِي َو تَْستَجِ  ي َو أَْن تَُوّسِ ْنیَا أَْكبََر َهّمِ  َعائِي َو تَْسَمَع نَِدائِي َو اَل تَْجعََل فِي النهاِر َمأَْواَي َو اَل الدُّ

ِلي َن ُخلُِقي َو تُْعتَِق َرقَبَتِي ِمَن النهاِر فَإِنهَك َسیِِّدي َو َمْواَلَي َو ُمَؤمه  ِرْزقِي َو تَُحّسِ

 

آن نام با تو  هیسا ریبن داود)ع( در ز مانیسل امبرتیخوانم که بنده و پ یم ینام ! تو را بهخداوندا

اعطاء  یبه من عطا فرما که پس از من به کس یو سلطنت امرزیگفت: پروردگارا! مرا ب»مناجات کرد و 



 

 

 یتحت فرمان و اباد ر ،یرا مسّخر او قرار داد قیو خال یو تو خواسته او را اجابت فرمود «ینکن

 یکه و یاو قرار داد عیرا مط نیاطیو ش یزبان پرندگان ]بلکه همه موجودات[ را به او آموخت ،یاشتگذ

 یبه غواص اهایرا در در یمرتفع و باغها مأمور کرد و گروه یاز آنان را به ساختن کاخها یبرخ

همه  نی. خداوندا! ادیبه بند کش ریخلق بودند، در غل و زنج یرا که موجب گمراه یواداشت و جمع

 کی. تو او را به خود نزدستین یشیبخشا نیرا چن یگریمختّص ذات پاک تو است و د یبخشندگ

و عقل و ِخَردم را  یخواهم که بر محّمد و آل محّمد درود فرست یبه من! از تو م کینزد ی. ایساخت

 ،یند نجاتم دهو ب دیاز ق ،یکن رونیترس و هراس را از دلم ب ،یمشکالتم را جوابگو باش ،یبارور ساز

ناله ام را  ،ییرا اجابت فرما میام رارفع و دعا یشانیو پر یمهلتم ده ،یام عطا کن ییو توانا یمردیپا

 ،ییفرما ادیمرا ز یروز ،یرا خواسته بزرگ من نساز ایدن ،یمرا در دوزخ قرار نده گاهیو جا یبشنو

و به  یمن ی. تو سرور و موالییو مرا از آتش خالص فرما یکن تیرفتار به من عنا یُحسن و خوب

 و آرزو بسته ام. دیلطف تو ام

 

ِة َو نََزَل السه  إِلَِهي حه ا َحله بِِه اْلباََلُء بَْعَد الّصِ قَُم ِمْنهُ َمْنِزَل اْلعَافِیَِة َو أَْسأَلَُك اللهُهمه بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه أَیُّوُب لَمه

یُق بَْعَد السهعَِة  هُ َو َرَدْدَت َعلَْیِه أَهْ َو الضه َو ِمثْلَُهْم َمعَُهْم ِحیَن نَاَداَك َداِعیاً لََك َراِغباً  لَهُ َو اْلقُْدَرةِ فََكَشْفَت ُضره

اِحِمیَن فَاْستََجْبتَ  ُدَعاَءهُ َو َكَشْفَت لَهُ  إِلَْیَك َراِجیاً ِلفَْضِلَك َشاِكیاً إِلَْیَك َرّبِ إِنِّي َمسهنَِي الضُّرُّ َو أَْنَت أَْرَحُم الره

هُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَ  ي اُضره ٍد َو أَْن تَْكِشَف ُضّرِ ٍد َو آِل ُمَحمه َو تُعَافِیَنِي فِي نَْفِسي  -قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

َو  ِطبهاءِ یَةً َوافَِرةً َهاِدئَةً نَاِمیَةً ُمْستَْغنِیَةً َعِن اْْلَ َو أَْهِلي َو َماِلي َو ُوْلِدي َو إِْخَوانِي فِیَك َعافِیَةً بَاقِیَةً َشافِیَةً َكافِ 

ُكّلِ  إِنهَك َعلى -اْْلَْدِویَِة َو تَْجعَلََها ِشعَاِري َو ِدثَاِري َو تَُمتِّعَنِي بَِسْمِعي َو بََصِري َو تَْجعَلَُهَما اْلَواِرثَْیِن ِمنِّي

 ٍء قَِدیرٌ َشيْ 

 

 یماری)ع( تو را بدان خواند، آنگاه که بال بر او نازل شد و بوبیّ خوانم که ا یم یام! تو را به نایبارخدا

فراوان را پر کرد. او تو را خواند و تو  ینعمت ها یجا شتیمع یرا گرفت و تنگ یسالمت یجا

 وبیّ . ایداد قرارو شمار آنان را دو چندان  یو خاندانش را به او بازگرداند یمشکالتش را حل نمود

عرضه داشت  نیرا چن شیخو تیبه فضل و َکَرمت شکا دیبرداشته، با ام ازیبه درگاه تو دست ن

را  شیدر آن زمان دعا« آورده و همانا گذشت تو از همه باالتر است. یبه من رو یچارگیخداوندا! ب»

همه از  یخدا ی. ایندگردا کیرا به خود نزد یو و یاش را مرتفع ساخت یو گرفتار یاجابت فرمود

و  ییرا برطرف نما میهایو گرفتار یخوانم که بر محّمد و آل محّمد درود فرست ی! تو را مکترینزد

 شهیهم یکه برا ییهمه جانبه در مورد خود و خاندان و فرزندان و برادران به من لطف فرما تیعاف

سازد، و مرا از اعضا و  ازین یب بیبکه مرا از ط یتیبماند، آن چنان عاف یمن و خانواده ام باق یبرا

تو بر  ،یمن، سالم و همراهم باشند. آر یلحظه زندگ نیکه تا آخر یجوارحم بهره مند فرما به طور

 .ییقادر و توانا زیهمه چ

 

أَْن ال  - ثاََلثٍ َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه یُونُُس ْبُن َمتهى فِي بَْطِن اْلُحوِت ِحیَن نَاَداَك فِي ُظلَُماتٍ  إِلَِهي

اِحِمیَن فَاْستََجْبَت لَهُ دُ  َو أَْنبَته َعلَْیِه َشَجَرةً  َعاَءهُ إِلهَ إاِله أَْنَت ُسْبحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظهاِلِمیَن َو أَْنَت أَْرَحُم الره

ٍد ِمائَِة أَْلٍف أَْو یَِزیُدوَن َو ُكْنَت مِ  ِمْن یَْقِطیٍن َو أَْرَسْلتَهُ إِلى ٍد َو آِل ُمَحمه ْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

ُم َكثِیَرةٌ ِلَخْلِقَك َو أَْن تَْستَِجیَب ُدَعائِي َو تَُداِرَكنِي بِعَْفِوَك فَقَْد َغِرْقُت فِي بَْحِر الظُّْلِم ِلنَْفِسي َو َرِكبَتْنِي َمَظالِ 



 

 

ٍد َو  ٍد َو اْستُْرنِي ِمْنُهْم َو أَْعتِْقنِي ِمَن النهاِر َو اْجعَْلنِي ِمْن ُعتَقَائَِك َو ُطلَقَائَِك ِمَن َعلَيه َصّلِ َعلَى ُمَحمه آِل ُمَحمه

 َهَذا بَِمنَِّك یَا َمنهاُن. يالنهاِر فِي َمقَامِ 

 

که در  تو را به آن خواند. آنگاه یدر شکم ماه یبن متّ  ونسیخوانم که  یم ی! تو را به نامایخدا بار

و من از ستمکارانم ]که به نفس  ستیجز ذات پاک تو ن ییخدا»سه گانه بانگ برآورد که  یهایکیتار

خواسته اش  بهو او  یاو را اجابت نمود ی. پس دعایاما تو از همه رحم کننده تر« خود ظلم کردم[

و به خودت  یفرستاد شتریب ایصد هزار نفر  یو او را سو یاندیرو ییدرخت کدو یو یو برا دیرس

کنم که بر محّمد و آل  یمقّدست استدعا م شگاهیاز من به من! از پ کترینزد یا نکی. ایساخت کشینزد

من  رایز ،یینما حالمو عفو و بخشش خود را شامل  ییرا مستجاب فرما میو دعا یمحّمد درود فرست

م. ]خداوندا![ بر محّمد و آل ظلم به نفس غرق نموده و درباره بندگان تو ستم کرده ا یایخود را در در

 نیفرما و از آتش دوزخ آزاد ساز. در هم یآنها نگاهدار تیوال هیسا ریمحّمد درود فرست و مرا در ز

 !میخداوند کر یا ذار،لحظه مرا از آزادشدگان از آتش قرار ده و بر من منّت گ

 

 بُِروحِ اْلقُُدِس َو وأَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َدَعاَك بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك ِعیَسى اْبُن َمْریََم َعلَْیِهَما السهاَلُم إِْذ أَیهْدتَهُ  إِلَِهي

یِن َكَهْیئَِة الطهْیِر فََصاَر  ْذنِكَ أَْنَطْقتَهُ فِي اْلَمْهِد فَأَْحیَا بِِه اْلَمْوتَى َو أَْبَرأَ بِِه اْْلَْكَمهَ َو اْْلَْبَرَص بِإِ  َو َخلََق ِمَن الّطِ

َغنِي ِلَما ُخِلْقُت لَهُ  -َطائِراً بِإِْذنِكَ  ٍد َو أَْن تُفَّرِ ٍد َو آِل ُمَحمه  َو اَل َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

ْن َخلَْقتَهُ ِلْلعَافِیَِة َو َهنهأْتَهُ بَِها َمَع تَْشغَلَنِي بَِما قَْد تََكلهْفتَهُ ِلي َو تَجْ  ْنیَا َو ِممه عَلَنِي ِمْن ِعبَاِدَك َو ُزههاِدَك فِي الدُّ

 َكَراَمتَِك یَا َكِریُم یَا َعِليُّ یَا َعِظیمُ 

 

که  ی)ع( تو را به آن خواند، هنگاممیبن مر یسیع امبرتیخوانم که بنده و پ یم ی! تو را به نامخداوندا

و مردگان  یو قدرت سخن گفتن در گهواره به او لطف کرد یفرمود دییروح القدس تأ لهیاو را به وس

دست او شفا مرحمت  هو خوره را ب یسیسخت و العالج مانند پ یهایماریو ب یاو زنده ساخت لهیرا به وس

 دایح در آن کالبد پو به فرمان تو رو دیدم یساخت بر آن م ی. او مجّسمه پرندگان را از خاک مینمود

خواهم که بر محّمد و  یبه من! از تو م کتریاز همه نزد ی. ایساخت کیشد. تو او را به خود نزد یم

شده  دهیتا آنچه را که به خاطرش آفر ییفرما تیعنا الیو به من آرامش فکر و خ یآل محّمد درود فرست

مفرما. مرا  فی[ تکلرهیو غ ی]مانند روز یام، خوب انجام دهم و مرا بدانچه خود عهده دار آن شده ا

کرده اند و مرا  دایکامل دست پ تیباشم که به عاف یعالقه قرار ده تا از کسان یب ایو به دن شیبنده خو

 بزرگ! دگاریآفر یبلند مقام و ا یو ا میکر یخدا یا ،یمورد الطاف خودت قرار داده باش

 

ٍ فََكاَن أَقَله ِمْن لَْحَظِة الطهْرِف َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي دَ  إِلَِهي َعاَك بِِه آَصُف ْبُن بَْرِخیَا َعلَى َعْرِش َمِلَكِة َسبَإ

ا َرأَتْهُ قِیَل أَ هَكذا َعْرُشِك قالَْت َكأَنههُ ُهَو فَاْستَجَ  راً بَْیَن یََدْیِه فَلَمه ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً  ْبتَ َحتهى َكاَن ُمَصوه

ٍد َو تَُكفَِّر َعنِّي َسیِّئَاتِي َو تَْقبََل ِمنِّي َحَسنَاتِي َو تَ یَ  ٍد َو آِل ُمَحمه ْقبََل تَْوبَتِي َو تَتُوَب ا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

 فِیٍَة َو تُِمیتَنِي فِي َعافِیَةٍ بِِذْكِرَك َو تُْحیِیَنِي فِي َعا فَُؤاِديَعلَيه َو تُْغنَِي فَْقِري َو تَْجبَُر َكْسِري َو تُْحیَِي 

 



 

 

آن نام به  لهیملکه سبا به وس یانتقال تخت پادشاه یبرا ایکه آصف بن برخ ی! تو را به نامخداوندا

چشم بر هم زدن، تخت در برابرشان قرار  کیکوتاه تر از  یآورد و در زمان یمقّدست رو شگاهیپ

را  وا اجی]خداوندا![ احت«. همان است ایگو»گفت  دیکه ملکه سبا چون آن را بد یگرفت به طور

خواهم که بر  یکس به من! از تو م نیکترینزد یا نکی. ایساخت کیو او را به خود نزد یبرآورد

توبه  ر،یخوبم را بپذ ی![ کارهاای. ]خداییفرما یچشم پوش میهایو از بد یمحّمد و آل محّمد درود فرست

را جبران  میکمبودها ،فرما تیرا خود کفا اجاتمیل حالم گردان، احتام را قبول فرما و رحمتت را شام

 قرار ده. تیو مرگم را همراه با عاف یخودت زنده نگاه دار و زندگ ادیکن، دلم را به 

 

 َراِغباً إِلَْیَك َراِجیاً َو أَْسأَلَُك بِاالْسِم الهِذي َدَعاَك بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك َزَكِریها َعلَْیِه السهاَلمُ ِحیَن َسأَلََك َداِعیاً لَكَ  إِلَِهي

یًّا. یَِرثُنِي َو یَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َو َولِ  كَ ِلفَْضِلَك فَقَاَم فِي اْلِمْحَراِب یُنَاِدي نِداًء َخِفیًّا فَقَاَل َرّبِ َهْب ِلي ِمْن لَُدنْ 

ٍد َو اْجعَْلهُ َرّبِ َرِضیًّا فََوَهْبَت لَهُ یَْحیَى َو اْستََجْبَت لَهُ ُدَعاَءهُ َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تُصَ  لَِّي َعلَى ُمَحمه

ٍد َو أَْن تُْبِقَى ِلي أَْواَلِدي َو  َمتِّعَنِي بِِهْم َو تَْجعَلَنِي َو إِیهاُهْم ُمْؤِمنِیَن لََك َراِغبِیَن فِي ثََوابَِك َخائِِفیَن تُ  أَنْ آِل ُمَحمه

ا ِعْنَد َغْیِرَك َحتهى تُْحیِیَنَا َحیَاةً َطیِّبَةً َو تُِمیتَنَا َمیْ  ِلَما  فَعهالٌ تَةً َطیِّبَةً إِنهَك ِمْن ِعقَابَِك َراِجیَن ِلَما ِعْنَدَك آیِِسیَن ِممه

 تُِریدُ 

 

)ع( ذات پاک تو را به آن خواند و دست ایزکر امبرتیخوانم که بنده و پ یم ی! تو را به نامپروردگارا

خداوندا! به »آرام تو را خواند و عرضه داشت:  ییبلند نمود و در محراب عبادت با ندا تیبه سو ازین

]خداوندا![ تو « .هقرار بد یو را راضباشد و ا عقوبیعطا فرما که وارث من و وارث آل  یمن فرزند

 کینزد ی. ایساخت کیو او را به خود نزد یرا مستجاب کرد شیو دعا یرا به او لطف فرمود ییحی

و فرزندانم  یاست که بر محّمد و آل محّمد درود فرست نیا میخوانم و تقاضا یبه من! تو را به همان نام م

 ییفرما نیّ مز یبندگ وریرا به ز فرزندانمو من و  یمند ساز و مرا از آنان بهره یمن نگاه دار یرا برا

آن در  یعالقه مند فرما و از عذابها یاخرو ی![ ما را به نعمتهاایبنده تو باشم. ]خدا نکهیو خالصه ا

 یزندگ ،ی. آرمیبرس یواقع یبه زندگ نکهیتا ا میتو منقطع باش ریما به تو باشد و از غ دیهراس دار؛ ام

 دهد. یانجام م د،یباشد؛ همانا ذات پاکت آنچه اراده فرما زهیو مرگ ما هم پاک زهیما پاک

 

نِي ِمْن َو أَْسأَلَُك بِاالْسِم الهِذي َسأَلَتَْك بِِه اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن إِْذ قالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتاً فِي اْلَجنه  إِلَِهي ِة َو نَّجِ

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظهاِلِمیَن فَاْستََجْبَت لََها ُدَعاَءَها َو ُكنْ فِْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو نَ ِمْنَها قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي  تَ ّجِ

ٍد َو أَْن تُِقره َعْینِي بِالنهَظِر إِلَى َجنهتَِك َو َوْجِهَك اْلَكِریِم َو أَْوِلیَائَِك  ٍد َو آِل ُمَحمه ٍد َو َو تُفَرِّ َعلَى ُمَحمه َجنِي بُِمَحمه

َن ِلي فِیَها َو تُْنِجیَنِي ِمَن النهاِر َو َما أُِعده ِْلَْهِلَها ِمَن  ِهمْ آِلِه َو تُْؤنَِسنِي بِِه َو بِآِلِه َو بُِمَصاَحبَتِ  َو ُمَرافَقَتِِهْم َو تَُمّكِ

  اْلعََذاِب بِعَْفِوَك یَا َكِریمُ السهاَلِسِل َو اْْلَْغاَلِل َو الشهَدائِِد َو اْْلَْنَكاِل َو أَْنَواعِ 

 

خداوندا! »که عرض کرد:  یخوانمت که همسر فرعون تو را به آن خواند، هنگام یم ی! به نامخداوندا

 ییقوم جفاکار رها نیبنا کن و مرا از چنگال فرعون نجات ده و مرا از شّر ا یمن در بهشت کاخ یبرا

ک به من! ینزد یخدا یا نکی. ایساخت کینزد شیو او را به خو یتو خواسته اش را برآورد«. بخش

 ارتیز ؛یبخش یبهشت روشن دنیمرا به د دگانیو د یخواهم که بر محّمد و آل او درود فرست یاز تو م

در پناه  ؛یمحّمد و آل محّمد قرار ده نیمرا همدم و همنش ؛ییفرما بمیخود را نص یایاول مانهیچهره کر



 

 

گران،  یرهایچون زنج انیزخدو یو از آنچه برا یمرا در بهشت منزل ده ؛ییم نماخاندان مسرور نیا

 ؛یمرا دور قرار ده یعذابها آماده فرموده ا گریو د یابد یفراوان و خوار یهایگداخته، سخت یآهنها

 !میکر یتو، ا یو بزرگوار شیالبتّه با بخشا

 

ُسوِل عَ  إِلَِهي یقَتَُك َمْریَُم اْلبَتُوُل َو أُمُّ اْلَمِسیحِ الره لَْیِهَما السهاَلُم إِْذ َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الهِذي َدَعتَْك بِِه َعْبَدتَُك َو ِصّدِ

قَْت بَِكِلماِت َربِّها َو ُكتُبِِه َو َصده  وَ  -قُْلَت َو َمْریََم اْبنََت ِعْمراَن الهتِي أَْحَصنَْت فَْرَجها فَنَفَْخنا فِیِه ِمْن ُروِحنا

دٍ  ٍد َو أَْن  كانَْت ِمَن اْلقانِتِیَن فَاْستََجْبَت لََها ُدَعاَءَها َو ُكْنَت ِمْنَها قَِریباً یَا قَِریُب أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه َو آِل ُمَحمه

نِیعِ َو تُْحِرَزنِي بِِحْرِزَك اْلَوثِیِق َو تَْكِفیَنِي بِِكفَایَتَِك اْلَكافِیَِة اْلمَ  تُْحِصنَنِي بِِحْصنَِك اْلَحِصیِن َو تَْحُجبَنِي بِِحَجابِكَ 

 ُكّلِ ُسْلَطاٍن ِمْن َشّرِ ُكّلِ َطاغٍ َو ُظْلِم ُكّلِ بَاغٍ َو َمْكِر ُكّلِ َماِكٍر َو َغْدِر ُكّلِ َغاِدٍر َو ِسْحِر ُكّلِ َساِحٍر َو َجْورِ 

 عُ َمنِی اَجائٍِر بَِمْنِعَك یَ 

 

راستگو درست کردارت، تو را بدان خواند که در قرآن فرموده  یبتول، بنده  میکه مر ی! به نامخداوندا

. او کلمات میدیکه خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود در او دم ییدختر عمران بانو میمر»: یا

و او را  ینمودجاب را مست شیپس دعا«. و کتب پروردگارش را باور داشت و از فرمانبرداران بود

 یخوانم و از تو م یبه من! به همان نام تو را م کینزد یخدا یا اکنون، ،یساخت کیبه خود نزد

و در پرده  ییفرما یو مرا در قلعه محکم خود نگاهدار یخواهم که بر محّمد و آل محّمد درود فرست

 انگریو از شّر هر طغ یده میخود جا ریو در پناهگاه خلل ناپذ یشکوه و جالل مرا محفوظم دار یها

و در برابر  یرا از من دور گردان بکارانیفر بیو فر رنگبازانین رنگی. نیدر امانم دار شهیو ستم پ

 واال مقام! یبه رفعت شأن تو ا ،ییفرما تیمرا کفا شهیگنه پ انیسحر جادوگران و فرمانروا

 

 بِِه َعْبُدَك َو نَبِیَُّك َو َصِفیَُّك َو ِخیََرتَُك ِمْن َخْلِقَك َو أَِمینَُك َعلَى َوْحیَِك َو َو أَْسأَلَُك بِاالْسِم الهِذي َدَعاكَ  إِلَِهي

ُ عَ  تَُك َو َخاِلَصتَُك َصلهى َّللاه ٌد َخاصه َو آِلِه َو َسلهَم فَاْستََجْبَت  لَْیهِ بَِعیثَُك إِلَى بَِریهتَِك َو َرُسولَُك إِلَى َخْلِقَك ُمَحمه

َو ُكْنَت ِمْنهُ قَِریباً یَا قَِریُب  َءهُ َو أَیهْدتَهُ بُِجنُوٍد لَْم یََرْوَها َو َجعَْلَت َكِلَمتََك اْلعُْلیَا َو َكِلَمةَ الهِذیَن َكفَُروا السُّْفلىُدَعا

ٍد َصاَل  ٍد َو آِل ُمَحمه بَاَرَكةً َكَما َصلهْیَت َعلَى أَبِیِهْم إِْبَراِهیَم َو َزاِكیَةً َطیِّبَةً نَاِمیَةً بَاقِیَةً مُ  ةً أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

 یَاَدةً  فَْوَق َذِلَك ُكلِِّه زِ آِل إِْبَراِهیَم َو بَاِرْك َعلَْیِهْم َكَما بَاَرْكَت َعلَْیِهْم َو َسلِّْم َعلَْیِهْم َكَما َسلهْمَت َعلَْیِهْم َو ِزْدُهمْ 

اْجعَْلنِي ِمْنُهْم َو اْحُشْرنِي َمعَُهْم َو فِي ُزْمَرتِِهْم َحتهى تَْسِقیَنِي ِمْن َحْوِضِهْم َو ِمْن ِعْنِدَك َو اْخلُْطنِي بِِهْم َو 

اِلي فِي ِدینِي َو ُدْنیَاَي تُْدِخلَنِي فِي ُجْملَتِِهْم َو تَْجَمعَنِي َو إِیهاُهْم َو تُِقره َعْینِي بِِهْم َو تُْعِطیَنِي ُسْؤِلي َو تُبَلِّغَنِي آمَ 

ِ َو َو َمْحیَاَي َو َمَماتِي َو تُبَلِّغَُهْم َساَلِمي َو تَُرده َعلَيه ِمْنُهُم السهاَلَم َو َعلَْیِهُم السهاَلُم َو َرْحَمةُ  -َو آِخَرتِي  َّللاه

 بََرَكاتُهُ 

 

بندگان و  انیم تیّ شخص نیات و بهتر دهیو برگز زهیخوانم که بنده پاک یم ی! تو را به نامخداوندا

آن  ،یو بر عموم مردم به رسالت مبعوث فرمود یخود قرار داد یوح نیمخلوقاتت و آنکه او را ام

او  یپس دعا ،یقرار داد شیخو یبرا دهیو آله و سلّم( او را خالص و برگز هیهللا عل یکه )صلّ  یمحّمد

 یاریمقّدس اسالم را  نیو د یرا مدد رساند یو ،ینامرئ یروهاین لهیو به وس یرا مستجاب فرمود

به  زیپروردگار از همه چ یاکنون، ا ،یساخت کیکفر را سرنگون و او را به خود نزد نییو آ یکرد

محّمد و آل او درود  رکنم که ب یمقّدست تقاضا م شگاهیاز خودم به خودم[! از پ ی]حت کتریمن نزد



 

 

و آل  میکه بر پدرشان ابراه یو در حال رشد و تکامل باشد و همان طور زهیکه پاک یو درود یفرست

 میفرما همچنان که بر ابراه یو برکات خود را بر آن حضرت و آل او ارزان ،یدرود فرستاد میابراه

مند ساز و از جمله آنان محسوبم  بهرهالطاف  نیاز ا زی. ]خداوندا![ مرا نیو فرزندان او نازل فرمود

 انی![ مرا در مایشودم. ]بار خدا رابیاز حوض کوثر س نکهیزمره آنان محشورم کن تا ا فرما و در

دودمان پاک  نیا ارتیهمراهم فرما و چشمانم را به ز زانیخاندان محّمد و آل محّمد قرار ده و با آن عز

و مرگ  اتیفرما. ح لیدر دو جهان نا میو مرا به آرزوها وررا برآ میروشن کن. ]خداوندا![ خواسته ها

بروم[. سالم مرا به خاندان  ایاز دن مانیکنم و با ا یزندگ مانیقرار ده ]تا با ا یخواه یمرا آن گونه که م

خاندان  نیبر ا یاله تینها ینبّوت برسان و پاسخ سالم مرا به من بازگردان. سالم و رحمت ب زیعز

 باد.

 

َهْل ِمْن ُمْستَْغِفٍر َو أَْنَت الهِذي تُنَاِدي فِي إِْنَصاِف ُكّلِ لَْیلٍَة َهْل ِمْن َسائٍِل فَأُْعِطیَهُ أَْم َهْل ِمْن َداعٍ فَأُِجیبَهُ أَْم  إِلَِهي

ٍل فَأُبَلِّغَهُ أَ  َها أَنَا َسائِلَُك بِِفنَائَِك َو ِمْسِكینَُك بِبَابَِك َو  َملَهُ فَأَْغِفَر لَهُ أَْم َهْل ِمْن َراجٍ فَأُبَلِّغَهُ َرَجاهُ أَْم َهْل ِمْن ُمَؤّمِ

لُ  لَُك بِِفنَائَِك أَْسأَلَُك نَائِلََك َو أَْرُجو َرْحَمتََك َو أَُؤّمِ َعْفَوَك َو أَْلتَِمُس ُغْفَرانََك  َضِعیفَُك بِبَابَِك َو فَِقیُرَك بِبَابَِك َو ُمَؤّمِ

ٍد َو آ ٍد َو أَْعِطنِي ُسْؤِلي َو بَلِّْغنِي أََمِلي َو اْجبُْر فَْقِري َو اْرَحْم ِعْصیَانِي َو اْعُف َعْن ُمحَ  لِ فََصّلِ َعلَى ُمَحمه مه

 ِميأَتِي َو اْغِفْر ُجرْ ذُنُوبِي َو فُكه َرقَبَتِي ِمَن اْلَمَظاِلِم ِلِعبَاِدَك َرِكبَتْنِي َو قَّوِ َضْعِفي َو أَِعزه َمْسَكنَتِي َو ثَبِّْت َوطْ 

نِي بَِها َو اْرَحمْ  وَ  نِي َو أَْنِعْم بِآِلي َو أَْكثِْر ِمَن اْلَحاَلِل َماِلي َو ِخْر ِلي فِي َجِمیعِ أُُموِري َو أَْفعَاِلي َو َرّضِ

َو اْْلَْمَواِت إِنهَك َسِمیُع  ْنُهمْ َواِلَديه َو َما َولََدا ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَاِت َو اْلُمْسِلِمیَن َو اْلُمْسِلَماِت اْْلَْحیَاِء مِ 

ِهَما َما أَْستَِحقُّ بِِه ثََوابََك َو اْلَجنهةَ َو تَقَبهْل َحَسنَاتِِهَما َو اْغفِ  ْر َسیِّئَاتِِهَما َو اْجِزِهَما الدهَعَواِت َو أَْلِهْمنِي ِمْن بِّرِ

 -بِأَْحَسِن َما فَعاََل بِي ثََوابََك َو اْلَجنهةَ 

 

هست تا خواهش او را  یسؤال کننده ا ایکند: آ یشب از جانب تو ندا م یها مهیدر ن ی! منادخداوندا

توبه،  هیهست تا در سا یگنهکار ایاو را اجابت کنم؟ آ یهست تا دعا یدعا کننده ا ایبرآورده کنم؟ آ

ن دست بزرگ! م داوندخ یا نک،یبرسانم؟ ا دشیهست تا او را به ام یدواریام ایگناهان او را ببخشم؟ آ

هستم که  یکوبم؛ درمانده ا یهستم که در خانه تو را م ینیبه در خانه تو آوردم و مسک ییو گدا ازین

هستم که به  یآورده ام؛ آرزومند یهستم که به در خانه ات رو یام، مستمند ستادهیبر در خانه ات ا

. پس ازمندمیو به آمرزشت ن دواریامخود به درگاهت رو کرده ام. به رحمتت  یبه آرزو دنیرس دیام

مرا  یدستیبرسان. فقر و ته میبر محّمد و آل محّمد درود بفرست و خواسته ام را برآور و مرا به آرزو

که بر بندگانت روا  ییمن رحم کن و از گناهانم درگذر؛ از ]عقاب[ ستمها یجبران فرما، بر سرکش

مرا ثابت قدم بدار و  را به عّزت مبّدل ساز؛ ام یچارگیام را به قدرت و ب یداشتم نجاتم ده؛ ناتوان

اراده  میبرا یکن؛ در هر کار بمیرا ببخش؛ کارم را اصالح فرما؛ ثروت فراوان و حالل نص میلغزشها

فرما و مرا از آن خشنود ساز. ]خداوندا![ من و پدر و مادرم و فرزندان آنان را از مردان و زنان  ریخ

خود بهره مند  تینها یرا از رحمت ب یاعّم از زنده و مرده، همگ سلمان،مؤمن و مردان و زنان م

 یکوکاری![ راه خدمت و نای. ]خداییفرما یو اجابت م یشنو یفرما؛ همانا تو با ذات پاک خود، دعا را م

گردم. اعمال خوب پدر و مادرم  نیقرب تو و بهشت بر ستهینسبت به پدر و مادر را به من بنما تا شا

و پاداش آندو را باالتر از آنچه کردند، ثواب و بهشت خودت قرار  امرزیو گناهان آنان را ب ریرا بپذ

 ده.

 



 

 

ِحبُّهُ َو اَل تَْغَشاهُ َو َو قَْد َعِلْمُت یَِقیناً أَنهَك اَل تَأُْمُر بِالظُّْلِم َو اَل تَْرَضاهُ َو اَل تَِمیُل إِلَْیِه َو اَل تَْهَواهُ َو اَل تُ  إِلَِهي

بِغَْیِر َحّقٍ َو اَل َمْعُروٍف بَْل ُظْلماً َو ُعْدَواناً  یِهمْ لَُم َما فِیِه َهُؤاَلِء اْلقَْوُم ِمْن ُظْلِم ِعبَاِدَك َو بَْغیِِهْم َعلَْینَا َو تَعَدِّ تَعْ 

ً فَإِْن ُكْنَت َجعَْلَت لَُهْم ُمدهةً اَل بُده ِمْن بُلُوِغَها أَْو َكتَْبتَ  ً َو بُْهتَانا  لَُهْم آَجااًل یَنَالُونََها فَقَْد قُْلَت َو قَْولَُك َو ُزورا

ْدقُ  ُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت َو ِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتابِ  ْمُحوایَ  -اْلَحقُّ َو َوْعُدَك الّصِ  َّللاه

 

 یندار شیبه ظلم گرا ؛یستیو خشنود ن یو بدان راض یکن یدارم که امر به ظلم و ستم نم نیقی! خداوندا

که گروه ستمگران تا  یدان یو م یکن ینم یکیرا گرفتار تار یکس ؛یدار یرا دوست نم یگر ددایو ب

نموده اند(  یآنها تعدّ  به یحقّ  چیبر بندگانت ستم روا داشته اند )بدانان جفا کرده و بدون ه یچه اندازه ا

دسته،  نیا یو کلمات ناپسند و بُهتان است. حال اگر برا یتوز نهیظلم و ک گاهشانینابکاران، تنها پا نیا

 ابند،یبدان دست  دیکه با یکرده ا نیاجل آنان را مع ایبرسد  انیبه پا دیکه با یرا مقّرر فرموده ا یزمان

انجام شود و آن  دیکه حتماً با یحّق است و وعده فرموده ا هک یاز آن طرف خود در قرآن سخن گفته ا

دارد  یثابت م دیکند و آنچه را که اراده فرما یخداوند آنچه را که بخواهد محو م»: ستیقابل تکرار ن

 ،«و نزد اوست امُّ الکتاب

 

ئَِكتَُك اِلُحوَن َو َماَل أَْسأَلَُك بُِكّلِ َما َسأَلََك بِِه أَْنبِیَاُؤَك اْلُمْرَسلُوَن َو ُرُسلَُك َو أَْسأَلَُك بَِما َسأَلََك بِِه ِعبَاُدَك الصه  فَأَنَا

بُوَن أَْن تَْمُحَو ِمْن أُّمِ اْلِكتَاِب َذِلَك َو تَْكتَُب لَُهُم ااِلْضِمْحاَلَل وَ  َب آَجالَُهْم َو تَْقِضَي  -اْلَمْحقَ  اْلُمقَره َحتهى تُقَّرِ

اَرُهْم َو تَُسلِّ  -ُمدهتَُهمْ  َط بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َحتهى اَل تُْبِقَي ِمْنُهْم َو تُْذِهَب أَیهاَمُهْم َو تَْبتَُر أَْعَماَرُهْم َو تُْهِلَك فُجه

َي ِمْنُهْم أََحداً َو تُفَ  قَ أََحداً َو اَل تُنَّجِ َر أَْعَماَرُهْم  ّرِ َع آَجالَُهْم َو تُقَّصِ َد َشْملَُهْم َو تُقَّطِ ُجُموَعُهْم َو تَِكله ِساَلَحُهْم َو تُبَّدِ

َر باَِلَدَك ِمْنُهْم َو تُْظِهَر ِعبَاَدَك َعلَْیِهْم فَقَْد َغیهُروا ُسنهتََك َو نَقَُضوا َعْهَدكَ َو تَُزْلِزَل أَْقَداَمُهْم َو تُ  َو َهتَُكوا  َطّهِ

 َحِریَمَك َو أَتَْوا َعلَى َما نََهْیتَُهْم َعْنهُ َو َعتَْوا ُعتُّواً َكبِیراً َكبِیراً َو َضلُّوا َضاَلاًل بَِعیداً 

 

و فرستادگان و بندگان صالح و مالئکه مقّرب، تو را بدان  اءیخوانم که همه انب یم یزیتو را به چ نکیا

آنان را مقّرر  یآن نابود یو به جا یدسته از اّم الکتاب محو فرمائ نیا یمهلت را برا نیخواندند، که ا

و  ییرماآنها را هالک ف انمرگشان فرا رسد، بدکار افته،یآنان خاتمه  یکه مدت زندگ نیتا ا یینما

از آنان را  کی چینماند و ه یاز آنان باق یاحد نکهیتا ا یمسلط ساز گرید یاز آنها را بر برخ یبعض

وحدتشان  نداز،یآنان را از هم بپاش و اسلحه آنها را از کار ب تی![ جمعای. ]خداینجات نده هایسخت نیاز ا

را بلغزان،  شانیرا کوتاه کن؛ گامها و قدمها مرشانرا به تفرقه مبّدل کن و مرگشان را برسان؛ ع

تو  یسنّتها نهایا ،یگردان. آر روزیخود را از لوث وجودشان پاک کن و بندگانت را بر آنان پ یشهرها

 یبه جا یفرموده بود یتو را شکستند، هتک احترام تو نمودند، آنچه را نه مانیرا دگرگون ساختند، پ

 آشکار غوطه ور شدند. یپرداختند و در گمراه یفرازو گردن  یآوردند و به سرکش

 

دٍ  فََصلِّ  ٍد َو آِل ُمَحمه َو أَْذْن ِلَجْمِعِهْم بِالشهتَاِت َو ِلَحیِِّهْم بِاْلَمَماِت َو ِْلَْزَواِجِهْم بِالنهَهبَاِت َو َخلِّْص  -َعلَى ُمَحمه

ْر أَْرَضَك ِمْنُهْم َو أَْذْن ِعبَاَدَك ِمْن ُظْلِمِهْم َو اْقبِْض أَْیِدیَُهْم َعْن َهْضِمهِ  نَبَاتِِهْم َو اْستِیَصاِل  بَِحْصدِ ْم َو َطّهِ

ْكَرامِ   َشافَتِِهْم َو َشتَاِت َشْمِلِهْم َو َهْدِم بُْنیَانِِهْم یَا َذا اْلَجاَلِل َو اْْلِ

 



 

 

و مرگ را  ساز شانیرا پر دادگرانیکافران و ب نی]خداوندا![ بر محّمد و آل محّمد درود فرست و جمع ا

 شانیآنان نجات ده؛ دست ا یبر زندگان آنان، مسلّط فرما، همسران آنها را بدنام کن، بندگانت را از جفا

را از لوث وجودشان پاک فرما؛ زراعتشان را نابود  نیرا از چپاول و غارت اموال مردم کوتاه نما؛ زم

 یرا در هم شکن، ا کرشانیفرما و پ ییرا مبّدل به جدا وندشانیبرکن؛ پ شهیرا از ر ادشانیساز؛ بن

 پرورگار صاحب جالل و َکَرم!

 

ٍء َو أَْدُعوَك بَِما َدَعاَك بِِه َعْبَداَك َو َرُسواَلَك َو نَبِیهاَك ٍء َو َربِّي َو َرّبِ ُكّلِ َشيْ أَْسأَلَُك یَا إِلَِهي َو إِلَهَ ُكّلِ َشيْ  وَ 

َربهنا إِنهَك آتَْیَت فِْرَعْوَن َو  -كَ لِ َو َصِفیهاَك ُموَسى َو َهاُروَن َعلَْیِهَما السهاَلُم ِحیَن قَاال َداِعیَْیِن لََك َراِجیَْیِن ِلفَضْ 

ْنیا َربهنا ِلیُِضلُّوا َعْن َسبِیِلَك َربهنَا اْطِمْس َعلى قُلُوبِِهْم  أَْمواِلِهْم َو اْشُدْد َعلى َمََلَهُ ِزینَةً َو أَْموااًل فِي اْلَحیاةِ الدُّ

َجابَِة لَُهَما إِلَى أَْن قََرْعَت َسْمعَُهَما بِأَْمِرَك  تَ نْ فاَل یُْؤِمنُوا َحتهى یََرُوا اْلعَذاَب اْْلَِلیَم فََمنَ َو أَْنعَْمَت َعلَْیِهَما بِاْْلِ

هبِعاّنِ َسبِیَل الهِذیَن ال یَْعلَُموَن أَْن تُ  ٍد َو آِل فَقُْلَت اللهُهمه َرّبِ قَْد أُِجیبَْت َدْعَوتُُكما فَاْستَِقیما َو ال تَت َصلَِّي َعلَى ُمَحمه

دٍ حَ مُ  َك وَ  مه َد َعلَى قُلُوبِِهْم َو أَْن تَْخِسَف بِِهْم بِره أَْن تُْغِرقَُهْم  َو أَْن تَْطِمَس َعلَى أَْمَواِل َهُؤاَلِء الظهلََمِة َو أَْن تَُشّدِ

َو بَْطَشتََك َعلَْیِهْم فَاْفعَْل َذِلَك بِِهْم  فِي بَْحِرَك فَإِنه السهَماَواِت َو اْْلَْرَض َو َما فِیِهَما لََك َو أَِر اْلَخْلَق قُْدَرتََك فِیِهمْ 

ْل لَُهْم َذِلَك یَا َخْیَر َمْن ُسئَِل َو َخْیَر َمْن ُدِعَي َو َخْیَر َمْن تََذلهلَْت لَهُ اْلُوُجوهُ َو ُرفِعَْت  اْْلَْیِدي َو ُدِعَي  إِلَْیهِ َو َعّجِ

ْت إِلَْیِه اْلقُلُوُب َو نُِقلَْت إِلَْیِه اْْلَْقَداُم َو تُُحوِكَم إِلَْیِه فِي اْْلَْعَمالِ  بِاْْلَْلُسِن َو َشَخَصْت إِلَْیِه اْْلَْبَصاُر وَ   أَمه

 

 یدراز م ازیپروردگار من و همه موجودات! به درگاهت دست ن یمعبود من و همه مخلوقات، و ا یا

و هارون که البتّه با  یموس ات، دهیو برگز امبریخواهم که آنچه را که به دو بنده و پ یکنم و از تو م

پروردگار ما!  یا»عرضه داشتند:  نیچن شانیو در دعا یتو را خواندند، عطا فرمود دیپر از ام یدل

بندگان تو را از  لهیوس نیکه بد یبرخوردار فرموده ا ایو ثروت دن نتهایتو فرعون و عّمالش را از ز

 اورندین مانیا نانیرا سخت بر بند که ا شانیما و دلهاآنها را نابود فر ییراه منحرف کنند. خداوندا! دارا

و هارون)ع(( منّت  ی! بر آندو )موسخدا یپس تو ا«. که عذاب دردناک را مشاهده کنند یتا هنگام

 دیاستقامت کن اجابت شد، تانیدعا»که:  دندیو به گوش جان شن یرا مستجاب فرمود شانیدعا گذاشته،

خوانم[ که بر محّمد و آل او درود فرستاده، اموال  یبه همان نام تو را م ،ی]آر« .دییو راه نادانان را نپو

فرو بر و برکاتت را از  یرا سخت بربند. آنان را در دل خشک شانیهاستمکاران را نابود کن و دل نیا

و هرچه در آن هست ملک توست.  نیآسمان و زم رایغرق کن؛ ز اهایو آنها را در در ریآنها بگ

تقاضا را درباره آنان  نیخود را به مخلوقاتت بنما و ا میعظ طرهیو س ری[ قدرت زوال ناپذ!]خداوندا

از همه  یبهتر از همه سؤال شوندگان، و ا یعذاب ستمگران را برسان، ا ودترفرما و هرچه ز یعمل

فرود  میکه همه موجودات در مقابل عظمت او سر تعظ یکس نیبهتر یبهتر و باالتر در اجابت دعا، و ا

 یخوانند و همه چشمها به سو یکنند و با زبان خود او را م یاو دراز م یبه سو ازیآورند و دست ن یم

شود و قضاوت در اعمال  یم یاو منته یاو متوّجه است و حرکتها به سو یشده و دلها به سو ختهاو دو

 برند! یاو م یرا به سو

 

ا أَْن تَُصلَِّي َعلَى َو أَنَا َعْبُدَك أَْسأَلَُك ِمْن أَْسَمائَِك بِأَْبَهاَها َو ُكلُّ أَْسَمائَِك بَِهيٌّ بَْل أَْسأَلَُك بِأَْسَمائَِك ُكلِّهَ  إِلَِهي

ٍد َو أَْن تُْرِكَسُهْم َعلَى أُّمِ ُرُءوِسِهْم فِي ُزْبیَتِِهْم َو تُْرِدیَ  ٍد َو آِل ُمَحمه ي َمْهَوى ُحْفَرتِِهْم َو اْرِمِهْم بَِحَجِرِهْم فِ  ُهمْ ُمَحمه

ِهْم بَِمَشاقِِصِهْم َو اْكبُْبُهْم َعلَى َمنَاِخِرِهْم َو اْخنُْقُهْم بَِوتَِرِهْم َو اْرُدْد َكْیَدُهْم فِي نُُحورِ  ِهْم َو أَْوبِْقُهْم بِنََداَمتِِهْم َو َذّكِ

َء َمأُْسوِریَن فِي ِرْبِق َحبَائِِلِهُم الهتِي  َحتهى یَْستَْخِذلُوا َو یَتََضاَءلُوا بَْعدَ  نِْخَوتِِهْم َو یَْنقَِمعُوا بَْعَد اْستَِطالَتِِهْم أَِذاله



 

 

لُوَن أَْن یََرْونَا فِیَها َو تُِریَنَا قُْدَرتََك فِیِهْم َو ُسْلَطانََك َعلَْیِهمْ  َمةٌ إِنه ظالِ  يَ َو هِ  َو تَأُْخَذُهْم أَْخَذ اْلقُرى -َكانُوا یَُؤّمِ

 قَاِب َشِدیُد اْلِمَحالِ أَْخَذَك اْْلَِلیُم الشهِدیُد َو تَأُْخَذُهْم یَا َرّبِ أَْخَذ َعِزیٍز ُمْقتَِدٍر فَإِنهَك َعِزیٌز ُمْقتَِدٌر َشِدیُد اْلعِ 

 

 تو ارزنده و یدانم که همه نامها یخوانم و م ی! من بنده تو هستم و تو را با نام گرانقدرت مخداوندا

دارم که بر محّمد و آل محّمد درود  یخوانم و عرضه م یم تیاند. پس تو را به همه نامها اتبخشیح

و آنان را در  امردم[ گسترده اند، گرفتار فرم یکه ]برا ییرا در دامها گانیفروما نیبفرست و ا

 ییدرآور؛ با کاردها یخودشان آنان را از پا یرهایمردم[ کنده اند سرنگون ساز. با ت یکه ]برا ییگودالها

را  شانیدماغ پر از غرورشان را به خاک مذلّت بمال؛ گلو ر؛یکه خود آماده نموده اند، جانشان را بگ

 یتا پس از گردنکشهالکشان قرار ده،  سببرا به خودشان بازگردان و ندامتشان را  رنگشانیبفشار؛ ن

 یپست تیو زبون گردند و در نها لیذل که به آنها داده شده، یشوند و پس از مهلت فیها خوار و ضع

حکومت  شهیهم ی. ]خداوندا![ برانندیشوند که آرزو داشتند ما را در آن بندها بب ییهمان بندها ریاس

 نیا ،یستمگران را در هم شکست یرویو چنان که قبل از آنها ن نمارا درباره آنان به ما ب رتیزوال ناپذ

تو دردناک  فریعذاب و ک ،ی. آرریرا از آنان بگ یبه آنها ملحق فرما و تمام قدرت وجود زیگروه را ن

 است. تینها یو قدرتت ب روین رایو کشنده است، ز

 

ْل إِیَراَدُهْم َعَذابََك الهِذي أَْعَدْدتَهُ ِللظهاِلِمیَن ِمْن أَْمثَ  اللهُهمه  ٍد َو َعّجِ ٍد َو آِل ُمَحمه اِلِهْم َو الطهاِغیَن ِمْن َصّلِ َعلَى ُمَحمه

ٌء َو أُْمْر فِي تَْعِجیِل َذِلَك َعلَْیِهْم َشيْ  نَُظَرائِِهْم َو اْرفَْع ِحْلَمَك َعْنُهْم َو اْحلُْل َعلَْیِهْم َغَضبََك الهِذي اَل یَقُوُم لَهُ 

ُر فَإِنهَك َشاِهُد ُكّلِ نَْجَوى َو َعاِلُم ُكّلِ فَْحَوى َو اَل تَْخفَى َعلَیْ  َك ِمْن أَْعَماِلِهْم َخافِیَةٌ بِأَْمِرَك الهِذي اَل یَُردُّ َو اَل یَُؤخه

َمائِِر َو اْلقُلُوبِ  نَةٌ َو اَل تَْذَهُب َعْنَك ِمْن أَْعَماِلِهْم َخائِ  ُم اْلغُیُوِب َعاِلٌم بَِما فِي الضه  َو أَْنَت َعاله

 

ستمگران و گردن کشان و امثال آنان  یرا که برا ی! بر محّمد و آل محّمد درود فرست و عذابخداوندا

ن بردار خود را از آنا یدسته از ظالمان نازل کن. حلم و بردبار نیهرچه زودتر بر ا یفراهم نموده ا

 نیتوان تحّمل آن را ندارد بر آنان مسلّط فرما و فرمان ده که ا یقدرت چیو خشم و غضب خود را که ه

نخواهد گرفت  دهیآن را ناد یکه هرگز کس یآنان را در کام خود فرو برد؛ فرمان شتریعذاب با شتاب ب

است و تو به آنچه  یار نهاننخواهد داد. همانا ذات پاکت گواه بر هر گفت یدر آن رو یریو هرگز تأخ

بار آنان  انتیماند و اعمال خ ینم دهیوشبندگان بر تو پ یاز کارها کی چیو ه یگذرد آگاه یدر دلها م

 .یگذرد، آگاه یشدگان م دهیو آنچه در قلب و جان آفر بیتو بر عالم غ رایاز تو پنهان نخواهد بود، ز

 

َو لَقَْد نادانا نُوٌح  -أَْسأَلَُك اللهُهمه َو أُنَاِدیَك بَِما نَاَداَك بِِه َسیِِّدي َو َسأَلََك بِِه نُوٌح إِْذ قُْلَت تَبَاَرْكَت َو تَعَالَْیتَ  وَ 

نِْعَم اْلَمْسئُوُل َو نِْعَم اْلُمْعِطي أَْنَت الهِذي  فَلَنِْعَم اْلُمِجیبُوَن أََجِل اللهُهمه یَا َرّبِ أَْنَت نِْعَم اْلُمِجیُب َو نِْعَم اْلَمْدُعوُّ وَ 

لََك اَل تَُخیُِّب َسائِلََك َو اَل تَُردُّ َراِجیََك َو اَل تَْطُرُد اْلُمِلحه َعْن بَابَِك َو اَل تَُردُّ ُدَعاَء َسائِِلَك َو  اَل تَُملُّ ُدَعاَء َمْن أَمه

ُم بَِكثَْرةِ َحَوائِجِ  َخْلِقَك إِلَْیَك فِي أَْسَرعِ لَْحٍظ ِمْن  إِلَْیَك َو اَل بِقََضائَِها لَُهْم فَإِنه قََضاَء َحَوائِجِ َجِمیع مْ هِ َو اَل تَتَبَره

تََمِدي َو لَْمحِ الطهْرِف َو أََخفُّ َعلَْیَك َو أَْهَوُن ِعْنَدَك ِمْن َجنَاحِ بَعُوَضٍة َو َحاَجتِي یَا َسیِِّدي َو َمْواَلَي َو ُمعْ 

ٍد َو أَْن تَْغِفَر ِلي َذْنبِي فَقَْد ِجئْتَُك ثَِقیَل الظهْهِر بِعَِظیِم َما  َجائِيرَ  ٍد َو آِل ُمَحمه بَاَرْزتَُك بِِه أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

َو اَل یَْقِدُر َعلَْیِه َو اَل یَْمِلُكهُ  ُركَ یْ َو َرِكبَنِي ِمْن َمَظاِلِم ِعبَاِدَك َما اَل یَْكِفینِي َو اَل یَُخلُِّصنِي ِمْنَها غَ  -ِمْن َسیِّئَاتِي



 

 

َرْحَمتَِك الهتِي َوِسعَْت ِسَواَك فَاْمُح یَا َسیِِّدي َكثَْرةَ َسیِّئَاتِي بِیَِسیِر َعبََراتِي بَْل بِقََساَوةِ قَْلبِي َو ُجُموِد َعْینِي اَل بَْل بِ 

اِحِمینَ  كَ ٌء فَْلتََسْعنِي َرْحَمتُ ٍء َو أَنَا َشيْ ُكله َشيْ   یَا َرْحَماُن یَا َرِحیُم یَا أَْرَحَم الره

 

تو  امبریمن نوح پ یدهم که آقا و موال یقسم م یخواهم و تو را به نام یمقّدست م شگاهی! از پخداوندا

جوابش  کوینوح ما را خواند و ن ق،یبه تحق»: یفرموده ا نیرا خواند و در قرآنت از زبان نوح چن

که به  یهست یسک نیو بهتر کوین ییمن! تو پاسخگو دگاریآفر یو ا کتایداوند خ یا ،یآر. «میداد

در خانه ات  ی. تو هرگز گدایکن یخوانند و به آنها عطا م یآوردند و تو را م یم ازیدرگاهت دست ن

که در حاجتش  ی. کسییفرما یآرزومندان بارگاه با عظمتت را مستجاب م یو دعا یکن ینم دیرا ناام

 ازین ی. فزونیکن یرّد نم رااو آورد،  ازیکه به درگاهت دست ن یو کس یران یاصرار ورزد او را نم

تمام  جی. برآوردن حوادیآ ینم نیکند و برآوردن خواسته ها بر تو سنگ یحاجت مندان تو را آزرده نم

 نکیل مگس سهلتر خواهد بود. ابا کیچشم بر هم زدن آسانتر و از ]حمل[  کیتو از  یبرا ازمندانین

و آل محّمد درود فرستاده، گناهانم را  محّمداست که بر  نیبزرگوارم! ا یو موال دیّ س یحاجت من، ا

بندگانت  یو درباره  آن هم با گناهان آشکار، تو آمده ام، یگناه به سو نی. من با بار سنگیامرزیب

 ریغ یقدرتمند زیتوان جبران آن را ندارد و ن یگریاز ذات پاک تو د ریمرتکب شده ام که غ یمظالم

توان نجات مرا ندارد  یو جز تو کس ستیمظالم نسبت به بندگان( ن یاز تو قادر بر انجام آن )رد واقع

مرا در برابر  نیمن! گناهان سنگ یموال یا نک،یدارد. ا اریرا در اخت زیو ذات پاک تو ست که همه چ

و چشمانم  رهیات محو و نابود کن. چه کنم که قلبم ت ییایآستان کبر چند قطره اشک در مقابل ختنیر

 زهایاز چ یکیرا فراگرفته است و من هم  زیتو که همه چ یاز باب رحمت واسعه  هاست؛ بلک دهیخشک

 مهربانان! نیمهربانتر یا شامل حالم گردد، تتینها ی( هستم رحمت باءی)اش

 

ْل تَْمتَِحنِّي فِي َهِذِه الدُّْنیَا بَِشيْ  الَ  ٍء ِمَن اْلِمَحِن َو اَل تَُسلِّْط َعلَيه َمْن اَل یَْرَحُمنِي َو اَل تُْهِلْكنِي بِذُنُوبِي َو َعّجِ

َجْمِعَك اْلَخاَلئَِق ِلْلِحَساِب  مَ وْ َخاَلِصي ِمْن ُكّلِ َمْكُروٍه َو اْدفَْع َعنِّي ُكله ُظْلٍم َو اَل تَْهتِْك ِستِْري َو اَل تَْفَضْحنِي یَ 

ٍد َو أَْن تُْحیِیَنِي َحیَاةَ ا ٍد َو آِل ُمَحمه لسُّعََداِء َو تُِمیتَنِي یَا َجِزیَل اْلعََطاِء َو الثهَواِب أَْسأَلَُك أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

اِرَها َو ِشَراِرَها  نِيفَظَ ِمیتَةَ الشَُّهَداِء َو تَْقبَلَنِي قَبُوَل اْْلَِودهاِء َو تَحْ  نِیهِة ِمْن َشّرِ َساَلِطینَِها َو فُجه ْنیَا الده فِي َهِذِه الدُّ

ْرِك فِیَها َحته  ى تَْكِفیَنِي َمْكَر َو ُمِحبِّیَها َو اْلعَاِمِلیَن لََها َو َما فِیَها َو قِنِي َشره ُطغَاتَِها َو ُحسهاِدَها َو بَاِغَي الّشِ

ِهَن َعنِّي تَْفقَأَ َعنِّي أَْعیَُن اْلَكفََرةِ َو تُْفِحَم َعنِّي أَْلُسَن اْلفََجَرةِ َو تَْقبَِض ِلي َعلَى أَْیِدي الظهلََمِة َو تُو وَ اْلَمَكَرةِ 

ِمْن َذِلَك ُكلِِّه فِي أَْمنَِك َو أََمانَِك  ينِ َكْیَدُهْم َو تُِمیتَُهْم بِغَْیِظِهْم َو تَْشغَلَُهْم بِأَْسَماِعِهْم َو أَْبَصاِرِهْم َو أَْفئَِدتِِهْم َو تَْجعَلَ 

ُكّلِ  َك َعلىَو ِحْرِزَك َو ُسْلَطانَِك َو ِحَجابَِك َو َكنَِفَك َو ِعیَاِذَك َو َجاِرَك َو ِمْن َجاِر السهْوِء َو َجِلیِس السهْوِء إِنه 

َل اْلِكتا -ٍء قَِدیرٌ َشيْ  ُ الهِذي نَزه اِلِحینَ  بَ إِنه َوِلیَِّي َّللاه  -َو ُهَو یَتََولهى الصه

 

مکن. آن کس را که رحم ندارد بر من مسلّط مفرما. به خاطر گناهانم مرا هالک  شیآزما ایدن نیدر ا مرا

عقب مزن و در  میهایبد ینجات بده. همه ستمها را از من دور کن. پرده از رو هاینکن. مرا از همه بد

تو تمنّا دارم  زاست! ا یتو قطع یکه بخشش و عطا یکس ینکن. ا میمردم رسوا انیروز حساب در م

. آنچنان یرانیبم دانیو مانند شه یزنده کن کبختانیو مرا مانند ن یکه بر محّمد و آل محّمد درود فرست

ارزش مرا از شّر پادشاهان و  یب یایدن نیو در ا ریبپذ زیمرا ن ردیپذ یکه دوستان خودت را م

بدار و از شّر گردن فرازان و  دتو کارگزاران آن در امان خو اطلبانیو دن رتانیوسیفسادورزان و د

. چشم کافران یکن تیمرا کفا بکارانیفر رنگیحسودان و مشرکان بدرفتار نگهبانم باش تا در برابر ن



 

 

من آنان را محروم فرما. زبان نابکاران را در مورد من، گنگ ساز. دست ستم  دنیرا درآور و از د

از مکرشان در امان بدار. آنها را با همان  رااز دراز شدن به طرف من کوتاه گردان و م را شگانیپ

 انیرا به خودشان مشغول کن و مرا از م شانی. گوشها و چشمها و دلهارانیکه دارند بم یا نهیخشم و ک

بنده  و یو سرپرست یو آرامش و حفاظت و قدرت و نگهبان تیو رنجها در پناه و امن هایسخت نیهمه ا

. همانا ییتوانا زیبد حفظ فرما، که تو بر هر چ نیو همنش هیهمسامرا از  زیخودت قرار ده و ن ینواز

 کند. یم یاست که کتاب را نازل فرموده و از بندگان صالحش نگاهدار یو سرپرست من خداوند یّ ول

 

َو بَِك أَْستَْنِقذُ  بَِك أَُعوذُ َو بَِك أَلُوذُ َو لََك أَْعبُُد َو إِیهاَك أَْرُجو َو بَِك أَْستَِعیُن َو بَِك أَْستَْكِفي َو بَِك أَْستَِغیثُ  اللهُهمه 

ٍد َو اَل تَُردهنِي إاِله بَِذنْ  ٍد َو آِل ُمَحمه ٍر َو َسْعيٍ َمْشُكوٍر َو تَِجاَرةٍ لَْن َمْغفُو بٍ َو ِمْنَك أَْسأَُل أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمه

َو أَْهُل اْلَمْغِفَرةِ َو أَْهُل اْلفَْضِل  تَبُوَر َو أَْن تَْفعََل بِي َما أَْنَت أَْهلُهُ َو اَل تَْفعَْل بِي َما أَنَا أَْهلُهُ فَإِنهَك أَْهُل التهْقوى

ْحَمةِ   َو الره

 

از تو  دوارم؛یپرستم و به لطف تو ام یو دل بسته ام؛ تو را مت تیبرم و به حما ی! به تو پناه مخداوندا

 یطلبم و از آستان عّزت تو استمداد م یسپارم؛ از تو امان م یخواهم و خودم را به تو م یکمک م

مرا از درگاه باشکوه  و یخواهم که بر محّمد و آل محّمد درود فرست یو از درگاه با عظمت تو م م،یجو

 یباز نگردان ان،یسودبخش و بدون ز یو تجارت دهیشده و کوشش به ثمر رس دهیآمرز خود، جز با گناهان

 ستهینه آن گونه که من سزاوارم. همانا تو شا یتو است درباره من رفتار کن ییایمقام کبر ستهیو آنچه شا

 .یو آمرزش و لطف و بخشش یتقو

 

َصْدِري. َحَدانِي َعلَى َذِلَك ُكلِِّه َو َحَملَنِي َعلَْیِه ِعْلماً ِمنِّي  َو ِضیقُ  َو قَْد أََطْلُت ُدَعائِي َو أَْكثَْرُت ِخَطابِي إِلَِهي

بِنِیهٍة َصاِدقٍَة َو ِلَساٍن َصاِدٍق یَا  دُ بِأَنههُ یُْجِزیَك ِمْنهُ قَْدَر اْلِمْلحِ فِي اْلعَِجیِن بَْل یَْكِفیَك َعْزُم إَِراَدةٍ َو أَْن یَقُوَل اْلعَبْ 

َراَدةِ قَْلبِي فَأَْسأَلَُك أَْن تَُصلَِّي َعلَى مُ  ٍد َو َرّبِ فَتَُكوُن ِعْنَد َظّنِ َعْبِدَك بَِك َو قَْد نَاَجاَك بِعَْزِم اْْلِ ٍد َو آِل ُمَحمه َحمه

َجابَِة ِمْنَك َو تُبَلِّ  ةً َو َحْواًل اَل تُِقیُمنِي ِمْن َمقَاِمي  يغَنِ أَْن تُْقِرَن ُدَعائِي بِاْْلِ ْلتُهُ فِیَك ِمنهةً ِمْنَك َو َطْواًل َو قُوه َما أَمه

ِه قَِدیٌر یَا َسِمیُع یَا َهَذا إِاله بِقََضاِء َجِمیعِ َما َسأَْلتَُك فَإِنههُ َعلَْیَك یَِسیٌر َو َخَطُرهُ ِعْنِدي َجِلیٌل َكثِیٌر َو أَْنَت َعلَیْ 

 ِصیرُ بَ 

 

 یم رایمرا بر آن داشت، ز نهیس یرا برشمردم. تنگ میکردم و خواسته ها یرا طوالن می! دعاهاخداوندا

ندارد.  لیبه تفص اجیو احت یمن مّطلع یازهایاست و از همه ن یگفتن کاف« هللا ای» کیاشاره و  کیدانم 

کند. ]خداوندا![  یم تیه کفامن خالص باشد، همان توجّ  تیّ و ن میمن راست بگو نکهیبه شرط ا ،یآر

کنم که بر محّمد و آل او درود  یمقّدس تو استدعا م شگاهیاز پ نکیقلب من با اراده تو را خواند. ا

چون همه قدرتها از آن تو  ،یبرسان میو مرا به آروزها ییمرا به اجابت مقرون فرما یو دعا یفرست

 یمن برا یبرآورده شده؛ چه آنکه انجام خواسته ها جیمگر با حوا زمیخوم برنخ یاست، و من از جا

 و شنوا! نایخداوند ب یا ،یمن سخت مهّم است. تو قادر بر انجام آن هست یو برا زیناچ اریتو بس

 



 

 

َمتْهُ َو ُعیُ  إِلَِهي وٍب فََضَحتْهُ فََصّلِ َعلَى َو َهَذا َمقَاُم اْلعَائِِذ بَِك ِمَن النهاِر َو اْلَهاِرِب ِمْنَك إِلَْیَك ِمْن ذُنُوٍب تََهجه

ٍد َو اْنُظْر إِلَيه نَْظَرةً َرِحیَمةً أَفُوُز بَِها إِلَى َجنهتَِك َو اْعِطْف عَ  ٍد َو آِل ُمَحمه َعْطفَةً أَْنُجو بَِها ِمْن ِعقَابَِك  لَيه ُمَحمه

ِلیقَُهَما إِلَْیَك َو أَْنَت َعلَى َذِلَك قَاِدٌر َو ُهَو َعلَْیَك َهیٌِّن یَِسیٌر فَإِنه اْلَجنهةَ َو النهاَر لََك َو بِیَِدَك َو َمفَاتِیَحُهَما َو َمغَا

ُ َو نِْعَم اْلَوِكیُل نِْعَم اْلَمْولى فَاْفعَْل بِي َما َسأَْلتَُك یَا قَِدیُر َو اَل َحْولَ  ِ اْلعَِلّيِ اْلعَِظیِم َو َحْسبُنَا َّللاه ةَ إاِله بِاَّلله  َو اَل قُوه

ٍد َو آِلِه الطهاِهِرینَ  -نِْعَم النهِصیرُ َو  ُ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمه ِ َرّبِ اْلعالَِمیَن َو َصلهى َّللاه  َو اْلَحْمُد َّلِله

 

  

 

تو  یقرار گرفته ام که از ترس آتش به تو پناه آورده و از عذاب تو به سو یکس گاهی! در جابارالها

است. پس بر محّمد و  ختهیرا ر شیزشت او آبرو یبرده و کارها ورشیاست؛ گناهان بر او  ختهیگر

 نیگزیرحمت بر من بنگر تا در پرتو آن رستگار شوم و در بهشت جا دهیآل محّمد درود فرست و با د

گردم، و مهر و لطف خود را شامل حالم فرما تا از عذاب عالم آخرت در امان باشم. ]خداوندا![ بهشت 

گشودن و بستن آن در دست تو. پس آنچه استدعا  دیتوست و کل یو دوزخ از آن تو و در دست توانا

 است؛ یخداوند تیعنا هیو قدرتها در سا هاییخداوند توانا! همه توانا یمن مقّرر فرما، ا یکردم برا

است. حمد و سپاس مختّص  یاوری کویآن هم ن اوران،ی نیکند و او بهتر یم تیخدا ما را کفا نیبنابرا

 او بر محّمد و آل محّمد باد. اتیّ است و درود خداوند و تح انیذات پاک خداوند جهان


