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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیست و چهارمدعای 

 دعای آن حرضت برای پدر و مادرش

و ایشان را به بهرتین  بنده و پیامربت و بر خاندان پاکش درود فرست محمدبر  بار الها

الها به  و پدر و مادر مرا بار سالم خود امتیاز دهها و  ها و برکت ها و رحمت درود

 .ترین بخشندگان گرامی بودن نزد تو و درود از سویت اختصاص ده ای بخشنده

ی ایشان بر من واجب  و آلش درود فرست و علم آنچه را که درباره محمدبار الها بر 

و  یم فراهم سازی آن واجبات را به طور کامل برا است به من الهام فرما و آموخت همه

و مرا در آن علم و دانشی که بصیرت  آنگاه که مرا به عمل به آنچه الهام �ودی بگ�ر

که طبق آن علم مشتاقانه به عمل  عطا فرمودی به عمل با شوق و نشاط موفق دار

و هنگام عمل  حدی که هیچ عملی از آنچه به من آموختی از من فوت نگردد تا پردازم

 .عضایم سنگینی نکندبه آن وظایف بر ا

و آلش درود فرست همچنان که ما خاندان نبوت را با انتساب به او  محمدبار الها بر 

برای ما  اش یلهبه وسکه  گونه ه�نو آلش درود فرست  محمدو بر  رشف بخشیدی

 .خلق عطا فرمودی ) برو محبت و اطاعتامامت (حق  یتب اهل

در نظرم چون ابهت و شکوه سلطان جائر پروردگارا ابهت و جالل پدر و مادرم را 

و این  ی ایشان نیکی کنم و توفیق ده همچون مادر مهربانی درباره بگردان

آلود  ام از خواب در چشم خواب آنان را در دیده ی و نیکی درباره یبردار  فرمان

تا خواست  کامان گواراتر ساز تر و در کامم از رشبت گوارا در مذاق تشنه مطلوب

را بر خواست خودم ترجیح دهم و خشنودی آنان را بر خشنودی خود برگزینم والدینم 

شان  های خود را درباره بینم و نیکی نام هرچند کم باشد افزو  را درباره هایشان یکینو 

و سخنم را برایشان  خدایا صدایم در برابرشان مالیم گرچه بسیار باشد اندک ش�رم،

و دل را بر آنان مهربان �ا و مرا نسبت به آن دو  و خویم را برایشان نرم ساز خوشایند

 .گردان فقسازگار و مش
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و  سزای گرامی داشتنم مزدشان دهه به آنان در مقابل پرورش من پاداش ده و ب یاخدا

آزار یا ناخوشایندی  هر بار الها اند منظور فرما، آنچه را در کودکی برایم منظور داشته

آمرزش گناهان  موجب ام، یا حقی که از آنان ضایع کردهکه از سوی من به آنان رسیده 

ها را به چندین  ، ای کسی که بدی و بلندی درجات و فزونی حسنات ایشان قرار ده

 .کنی تبدیل می ها یخوببرابرش از 

یا تضییع حقی از  در کاری، روی یادهزاند یا  که با من کرده هر تندروی در گفتار بار الها

اند پس آن را برایشان بخشیدم و از  ظیفه نسبت به من روا داشتهمن یا کوتاهی در و 

خواهم که بار مجازات آنان را از دوششان برگیری، چون نسبت  آن گذشتم و از تو می

انگاری از ایشان در مهر ورزی   سهل گونه یچهبه خویش به آنان بدگ�ن نیستم و 

حّقشان بر  چه ناراضی نیستم،پروردگارا  نسبت به خویش رساغ ندارم و از رفتارشان،

بر من بیشرت از آن است که  مّنتشانتر و  تر و احسانشان به من قدیم من واجب

ای خدای  وگرنه ی پایاپای عادالنه داشته، یا مقابله به مثل کنم، بخواهم با آنان معامله

و  ل شدندمها که در نگهداریم متح اند و خستگی که در تربیتم کشیده ها رنجمن 

هرگز آنان  ی که بر خود روا داشتند تا بر من گشایش دهند کجا خواهد شد؟تنگ

ی حقشان برایم، یا  توانم از عهده و من �ی توانند حقشان را از من استیفا کنند �ی

درود فرست و مرا یاری  محمدو آل  محمدی خدمتشان را به جا آورم. پس بر  وظیفه

) بر هر کار خیریمرا (او یاری طلبند و  فرما ای خدایی که بهرتین کسی است که از

ی  رغبت کنند و مرا در زمره یشبه سوترین کسی که  کننده ای هدایت بدار موفق

که هر کس به سزای کار خویش  آن روز کسانی که عاّق والدین باشند قرار مده،

 .شود رسد و ستمی به او �ی می

اش درود فرست و پدر و مادر مرا به عطایی نیکوتر از آنچه به  و ذریّه محمدالها بر  بار

 بار ترین مهربانان، ای اختصاص ده، ای مهربان بخشیده مؤمنتپدران و مادران بندگان 

های شب و هیچ ساعتی از  ای از لحظه و هیچ لحظه الها یاد ایشان را در پی �ازها

درود فرست و مرا  محمدآل و  محمدبر  بار الها ،های روز از خاطرم مرب ساعت

ی من  درباره شان یمهربانایشان را به سبب  ایشان و ی دعایم درباره ی یلهوس به
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از آنان خشنود شو و ایشان را با گرامی  با شفاعتممشمول آمرزش قطعی قرار ده و 

 .های سالمت برسان داشت به رسمنزل

الها اگر ایشان را پیش از من آمرزیدی آنان را شفیع من ساز و اگر مرا پیش از آنان  بار

و محل آمرزش و  در رسای کرامت ات یمهربانآمرزیدی مرا شفیعشان کن تا در پرتو 

قدیم هستی و تو  و نعمت، زیرا که تو صاحب فضل عظیم ییمآرحمتت گرد 

 .ترین مهربانانی مهربان

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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