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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیست و یکمدعای 

 ندشد دعای آن حرضت هرگاه از چیزی محزون می

 زا، ی وحشتافرد ناتوان و ای نگهبان بندگان از رویداده ی کننده نیاز یبای  ،بار الها

و هیچ پشتیبانی مرا  و تاب خشم تو را ندارم و یاوری ندارم خطاهایم مرا تنها �وده

بخشی برای  خواهد انجام شد بیمناکم و آرام یزود بهترس لقای تو که  و از نیست

ای؟ و کیست که  تو مرا ترسانده آنکه  حالمرا ایمنی بخشد  کیست که یابم، خاطرم �ی

نم ناتوا تو که یدرحالای؟ و که مرا نیرو دهد  تو تنهایم گذاشته که یدرحالیاریم دهد 

و جز  او نیست ی آفریننده جز ،یپناه بخشالبته ای خدای من برای خلق  ای؟ کرده

و جز خدای غالب و  گرداند ایمن �ی خدای غالب و توانا بندگان مغلوب و ناتوان را،

صورتی که مسلط بر خلق کیست که تواند بندگان مسئول و مطلوب را یاری کند؟ در 

 بر پس و راه گریز تنها به سوی تو، ای خدای من به دست توست ،یلوساتام این 

ام را  و خواسته ده ) پناهمو نگرانیفرار (درود فرست و در حال  محمدو آل  محمد

 .برآور

یا مرا از فضل بسیار خویش  بار الها اگر تو روی نیکو و بزرگوارت را از من برگردانی،

به جز  ی فیضت را از من بگسلی، یا رشته ت را از من بازگیری،ا روزی یا محروم سازی،

و هرگز به کمک دیگری  ای برای رسیدن به آرزوهایم نخواهم یافت از تو هیچ وسیله

زمام  ی تو و در اختیار توام، توانم به آنچه نزد توست دست یابم ه�نا من بنده �ی

و قضا و  ام نافذ حکم تو درباره و نیستفرمانت مرا فرمانی  با امورم به دست توست،

 نیست ات یحکمرانمرا یارای بیرون رفت از قلمرو  تقدیرت در حقم ه�ن عدل است،

طاعت و فضل و  ی و من جز به وسیله ندارم ت راو هرگز نیروی تجاوز از حدود قدرت

نزد برسم و به آنچه  ات یخشنودو به مقام رضایت و  توانم محبتت را جلب کرمت �ی

 .شوم ) نائلعالیه و درجاتاز خیرات توست (
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جز با  ،ی ذلیل توام خدایا در حالی شب را به صبح آوردم و روز را به شام بردم که بنده

کمک و مددت قادر بر جلب نفع یا دفع رضر و زیانی نیستم، به این ذلت گواهی 

من وعده دادی دهم، به ناتوانی و بیچارگی خویش اعرتاف دارم، پس به آنچه به  می

 ،خوار ،سامان یب ناتوان، ی بینوای زار، من بنده که و عطایت را برایم کامل ساز وفا کن

 .ام ، ترسان به تو پناه آوردهیرفق ارزش، یب

هایی را که به من عطا  عمتندرود فرست و هرگز یاد  محمدو آل  محمدبر  بار الها

که مرا با آن امتحان کردی  ییها احسانکر و هرگز دل را از شُ  ای فراموشم مساز فرموده

نومید مکن خواه در خوشی  )چه دیر شوداگر (برآوردن حاجاتم  و از غافل مگردان

 در گی یا نعمت، بیچار در یا بال، یتدر عاف یا آسایش، در گرفتاری باشم یا ناخوشی،

 .دستی یا ثروت یدر ته توانگری یا درویشی،

ی احوال  ستایشم را در همه و ثنا حمد وو  ستدرود فر  محمدل آ و  محمدخدایا بر 

های دنیا که به من عطا فرمودی  تا آنجا که هرگز نعمت برای حرضتت خالص گردان

و قلبم را  کردی موجب حزن و اندوهم نگردد مموجب شادی من نشود و آنچه محروم

به  و مرا مقبول درگاه توست بگ�ر ی تقوا بپوشان و بدنم را به علمی که با جامه

را که  یزیچ هرگز، تا دیگر که برایم پیش آید باز دار کار طاعتت مشغول �ا و از هر

 .رضایت تو در آن است ناپسند ندارمو چیزی را که  پسندی دوست نداشته باشم تو �ی

و به یادت  درود فرست و دل را برای محبت خویش فارغ محمدمحمد و آل  بر بار الها

و به رغبت به  ناهان رهایی بخشگی  شیتت از ورطهو به خوف و خ مشغول ساز

از  ها راهو در خوشایندترین  ت مت�یل �اا کن و او را به فرمانربداری یرومندشنسویت 

و در تام دوران عمرم برای شوق به مقامات رفیعه نزد حرضتت  نظرت به راه انداز

ورودم  و سوی رحمتت سفرم را به و ی راهم کن و تقوا را توشه ذلیل و خوارش گردان

اع�لی که  بر تامو مرا  بهشت را جایگاهم قرار ده و ات یخشنود رسمنزلرا به 

گریزم را به سوی خودت و  و موجب رضا و خشنودی توست قّوت و توانایی بخش

انس با خود و  ساز، ارشار خلقت متنفر دل را از میلم را در آنچه نزد توست قرار ده،

مرا زیر بار منت فاجری و یا  و هرگز من عنایت فرما را به دوستان و اهل طاعتت
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مرا  نیازی یبآرامش خاطر و انس جان و  بلکه مده و به آنان محتاجم نکن، کافری قرار

 فرما. مقررات  تنها در پیوند با خودت و بندگان شایسته

بر من  و یار و یاور آنان ساز یننش همدرود فرست و مرا  محمدل آ و  محمدبر  یاخدا

و به عملی که تو دوست داری و  مّنت گذار و مرا از مشتاقان حرضتت قرار ده

 و آن بر تو آسان است. توانایی یزهر چکه تو بر  یراز پسندی موفق بدار، می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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