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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 پنجمدعای 

 یعیاندعای آن حرضت برای خود و ش

و آلش درود  محمدنيست بر  پذیر یانپاو عظمت او  یبزرگ یها تیكه شگف یخداي یا

كه دوران سلطنتش  ییخدا یعظمتت ا�ن دار، ا ی و ما را از انحراف درباره فرست

 یو ما را از عذاب انتقام خود آزاد كن، ا درود فرست و آلش محمدندارد بر  یپايان

و ما  و آلش درود فرست محمدنيست، بر  یرفناپذ انتهایش یبرحمت  یها آنكه گنجينه

ش را ندارند بر ها تاب ديدن ج�ل آنكه ديده یات برخوردار ساز، ا را از رحمت واسعه

آنكه شكوه  یو ما را به ملكوت خويش نزديك فرما، ا درود فرست محمدو آل  محمد

درود فرست و به ما آبرو عطا  و آلش محمددر برابرش كوچك گردد، بر  شکوهمندان

رست و درود ف و آلش محمدرازها نزدش ظاهر و هويدا است بر  ی آنكه همه یكن، ا

 .ما را نزد خود رسوا مفرما

 نیاز یباهل جود و كرم  یما را از عطا حدت یبپروردگارا به موهبت و جود و كرم 

و از وحشت و هراس آنكه خلق از ما بريدند ما را به عطا و احسان خود كفايت  گردان

راغب نباشيم و با وجود انس با تو  یاحد یتو به عطا یفرما تا آنكه ما به بذل و عطا

 .متحوش نشويم یاز فراغ احد

به زيان ما  و نهدرود فرست و تقدير و تدب�ت را به سود ما  و آلش محمدار الها بر ب

رو به ما آور و از ما رو  را در جهت صالح ما قرار ده، یانديش چاره و بگردان،

ده و  یدرود فرست و ما را در پناه خود جا و آلش محمدبرمگردان، خدايا بر 

كه در پناه  کس آنما باش تا به سويت راه يابيم، زيرا  ینگهدارمان باش. همواره راهن�

كه تو نزديكش  کس آنآگاه شود و  یو آنكه تو راهن�يش باش تو باشد به سالمت ماند

 مند است. بهره یكن

و ما را از  روزگار را از ما دور كن یها درود فرست و فتنه و آلش محمدخدايا بر 

تو  یدر امان دار، بار الها تنها به كمك ن�و شيطان و چنگال ستم حكمرانان  یها دام
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و  درود فرست و در اما�ان بدار و آلش محمدتوان از خطرات در امان بود. پس بر  یم

درود فرست و  و آلش محمدبخشند. پس بر  یبخشنده به بركت عطايت م یها دست

يافتگان فقط به كمك نور ج�ل تو هدايت  به ما از فضل و كرمت عطا فرما و راه

 درود فرست و ما را هدايت فرما. و آلش محمدشوند، پس بر 

چه غم اگر جهان نربد (خلق زيان  ی هرگز از متاركه یكه دوست باش آن راخداوندا، 

آن و  از حرمان ديگران ندارد کیبا اییرا كه تو انعام � کس آن ) وهمه او را یاری نکنند

درود فرست و ما را  و آلش محمدكس نتواند گمراه كند، پس بر  یراهرب باش تو که را

خويش از اظهار حاجت نزد بندگانت منع فرما و به كرمت ما را از  عزت ی یهدر سا

 كن. ییو ما را در مس� حق راهن� نياز فرما یديگران ب

را در عظمتت قرار ده،  ی�نها دلو سالمت  درود فرست و آلش محمدبار الها بر 

و طالقت زبان  خود بدار یسپاسگزار و فراغت بدن ما را به كار شكر نعمت و  )(اوقات

 و نطق و بيان ما را به وصف نعم و احسان خويش گويا گردان.

و در  و ما را از دعوت كنندگان به سويت قرار ده درود فرست و آلش محمدبار الها بر 

بهرتين خاّصان و مقّربان  و از كردگان را به كويت رسانند مكه ره گ یراهن�يان ی هزمر 

 يا ارحم الراحم�. ،درگاهت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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