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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ششمدعای 

 دعای آن حرضت هنگام صبح و شام

دو  و آن خود روز و شب را آفريد ی است كه به قدرت كامله ییستايش مخصوص خدا

مقرر فرمود. اين  یدقيق ی مرز و اندازه ها آناز  کهر ي یرا از يكديگر ممتاز كرد و برا

آید، با  برون می یآن ديگر  کبه هم آميخت كه از درون هر ي چنان آندو را 

و دوام حيات بندگان باشند. پس شب را  یكه به نفع زندگ یا حساب شده یگ�  اندازه

 آن راروز بياسايند، همچن�  یها یآنان آفريد تا در پناهش آرام گ�ند و از خستگ یبرا

آرامش خويش بينند، هم آسايش و هم  ی قرار داد كه بدان خواب را مايه یپوشش

روز و  یآن از لذت و شهوت برخوردار گردند. ول ی یلهوس بهو  تجديد نشاط يابند

درافتند  یروز  یتا به جستجو  فضل خويش قرار داد یتكاپو برا ی وسيله آن را ییروشنا

 ینتأمو هم به  كرده ینتأمرا  یدنيو  یيله هم نيازهاو س� در زم� �وده تا بدان وس

تا  آخرت برردازند، تام اين گردش روز و شب را جهت صالح كار برش مقرر فرموده

كنند؟ و به هنگام  یم یبردار  فرمانمايد، كه در اوقات اطاعت چگونه ز بندگان را بيا

كه در روز  وظايف و تكاليف چه طريق از راه طاعت و عصيان را خواهند رفت،

 .دهد کو نيكوكاران را پاداش ني كردارشان برساند یقيامت بدكاران را به سزا

روز را  ییو روشنا یبار الها تو را حمد و سراس گوييم كه گريبان صبحگاهان را بشكافت

 وو از گزند آفات  یدهای طلب روزی بصیرت دا و ما را در راه یداشت یبه ما ارزان

اشياء از آن تو هستند، زم�،  یصبح كرديم كه جملگ یحال حوادث ایمن داشتی، در

، آنچه ک، آنچه ساكن است و آنچه متحر یپراكند کهر ي یال  البهو آنچه در  آس�ن

پنهان  کو آنچه در زير خا و آنچه كوچ كرده، آنچه در فضا اوج گرفته اقامت گزيده

و در  را در بر گرفته و حكومت تو ما است. در حايل صبح كرديم كه در اختيار توايم

 یتفعال، فقط با خواست تو حركت كنيم و طبق تدب� تو یما درآمدهمشيّتت  یلوا

 یخ� و هيچ گونه  نداريم یجز آنچه كه تو برا�ان مقدر فرمود یا �اييم، بهره
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فرا رسيده،  یا روز تازه کتو نخواهد. اين یما جز به عطا ) بهسعادت دنیوی و اخروی(

كرديم با درود ما را بدرود خواهد گفت  یرفتار  خوشنظارت دارد، اگر  كه بر ما سخت

 �وديم با مذّمت از ما جدا خواهد شد. یو اگر بد رفتار 

و  باشيم یاو يار نيكوي یبار الها بر محمد و آلش درود فرست و به ما توفيق ده كه برا

در اين روز  و و بزرگ باز دار کدر هنگام جدا شدنش ما را از ارتكاب گناه كوچ

ها باز دار،  یكار  و ما را در آن از تام گناهان و زشت حسنات فراوان به ما عنايت فرما

و  کما مملو از ستايش و سراس خود و پاداش ني یاين روز را برا یاز ابتدا تا انتها

كه  یآخرت و فضل و احسان گردان، بار الها ما را در پيشگاه فرشتگان ی ذخ�ه

و ما  گردان کني یاع�ملان را پر از كارها یها و نامه فرما بار سبک اند اع�ل ی نويسنده

 رشت من�. یكارها ی را نزد آنان رشمنده

از سراس  یو سهم از پرستش یا كه از روز بر ما بگذرد بهره یبار الها به هر ساعت

محمد ات به ما عطا فرما، خداوندا بر محمد و آل  از مالئكه یو گواه صادق حرضتت

و سمت راست و سمت چ  و از تام  و پشت رس و ما را از پيش رو درود فرست

و از معصيت خود نگهدار و به طاعت خويش هدايت كن  جهات محافظت كن

و  فقط به محبتت رسگرم باشيم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست که یدرحال

 و دور از رش خ� یانجام كارها یروزها برا ی و همه شب ینو همما را در هم� روز 

و به كار امر به  ها موفق بدار و پرهيز از بدعت ها و پیروی از سنت ها نعمت و سراس

آن  یها باطل و لغزش یها از منكر و ح�يت از اسالم و محو بدعت یمعروف و نه

به ناتوانان  کگمراهان و كم ییو به نرصت دين حق و تعظيم آن و راهن� فرما یدمؤ

 مظلومان توفیق كرامت فرما. یبه بينوايان و يار  یمدد رسانو 

ترين روزها و بهرتين  و امروز را فرخنده بر محمد و آل محمد درود فرست بار الها

كه روز  یو ما را از ب� كسان شده قرار ده یكه بر ما سرر  یترين زمان و شايسته اوقات

 یكه عطا كرد یگوناگون یها و شب بر آنان گذشته از شكرگزارترين خلقت بر نعمت

آنان استوارتر در عمل به رشيعت و محتاطرت نسبت به آنچه  ی و از همه مقرر فرما

و با آنكه  گیرم یمقرار ده، خداوندا من تو را شاهد و گواه  یداشت بر حذرا ر آنان 
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از  یا و زم� و هر كس را مسكن داده ها آس�ن ی تو كافيست باز همه یگواه

فرشتگان و ساير خلق خود در هم� روز حارض و اين ساعت از عمرم و هم� شب و 

ام همه را بر توحيد و ا�ان خويش گواه و شاهد خود  هم� مكان كه اكنون قرار گرفته

 کجز تو در ملكه  یيكتاي یخدا یبر آنكه ه�نا توي دهم یم یكه من گواه گیرم یم

و  کنی یمكه با بندگانت به قسط رفتار  یعادل تو خداوند ،نيست یجود هيچ خداي

كه  دهم یمو شهادت  یو به آنان رحيم یجهان آفرينش ک، مالینسبت به آنان مهربان

بنده و پيامرب و برگزيده تو از ميان آفريدگان است، رسالتت را بر  (ص) حرضت محمد

 و چن� �ود،و ا یو به او دستور صالح امت دادبرآمد آن  ی و از عهده یدوشش نهاد

درود  یاز بندگانت درود فرستاد یالها پس بر محمد و آلش بيش از آنچه بر كس بار

ما واالترين و  یو از سو  ما به او بهرتين عطاهايت را عنايت فرما یو از سو  فرست

به حرضتش مرحمت  یا امتش داده یاز سو  یها را كه به پيامرب  ترين پاداش شايسته

 یو تو از هر مهربان و بخشايشت عظيم است یفرما كه همواره بخشش تو عال

واال تبار درود  ی و برگزيده کپس بر محمد و آلش، اين شايستگان پا یتر  مهربان

 .فرست

 اللهم عجل لولیک الفرج
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