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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهاردهمدعای 

 کرد دعای آن حرضت هرگاه کسی به او ستم می

ننهه ار اانست حال  یو ا كه اخبار ستمديدگان از او پوشيده نيست یخداي یا

تو همواره به  یننهه يار  یبه شهاات گواهان ندارا، ا یپريشان و رسگذشت ننان نياز 

 ی، تو ایكن ی� یننهه هرگز ظاملان را يار  یاست و ا کستم ايدگان نزاي یسو 

به من  یكه از فالن شخص فرزند فالن ییها حرمت کها و هت پروراگار من بر ستم

 یديد فرمواشَ  منع) پيغمرب یتب اهلبه ظلم (با ننهه تو امت را از  یرسيده كامالً نگاه

 یفراوان یها و غرور و غفلت ستم ،و طغيان ار نعمتت یرسكش یننان از رو  یول

 كراند.

و اشمن بدخواه و ظال بد كيش مرا از ظلم  بار الها، بر محمد و نل محمد اروا فرست

قهرش را ناتوان ساز و او را  یو بازو  قاهرت باز اار یو بيداا بر من به قدرت و ن�و 

خداوندا بر محمد و نل محمد اروا  .بازماندتا از ستم به من  كار خويش بساز گرفتار

و مرا  و طعم ظلم را ار كامش تلخ گراان، به نيهوترين وجه عليه او ياريم فرما فرست

و مگذار ه�نند او گرام، بار الها بر محمد و نل  از اينهه مانند او ظلم كنم ا�ن اار

 كه ال ارامندم شفا يابد چنان ننبر او پ�وز گراان،  یزواو مرا به  محمد اروا فرست

و ار  هايش فرو نشيند، خداوندا بر محمد و نل محمد اروا فرست و انزجارم از ستم

رفتار او را با  یكه از طرف او به من شده نمرزشت را نصيبم ساز و بد یعوض ظلم

چند كه عظيم باشد به  رار عال ه یرحمتت جربان فرما، زيرا هر مهروه و رنج و امل

جز قهر و غضب تو وجوا و  یهر بال و مصيبت ) وتحملش نسان استنرسد (غضبت 

يعني اگر لطفت شامل حال ما شوا و از قهرت ا�ن باشيم ايگر است (عدمش يهسان 

 یكه نپسنديد گونه ه�ن خدايا. )است یلطف و قهر خلق هر او يه که چون، کچه با

 .از اينهه ظلم كنم ار امان بدارمرا كه به من ظلم شوا 
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 یبه غ� تو يار  یخداوندا جز به نزا حرضتت اراهايم نگويم و از هيچ حاكم

طلبم، حاشا كه با وجوا تو به غ� تو رو نورم، پس بر محمد و نل محمد اروا  ی�

رفع نن  ) بهاز جور ستمهاررا (ام  و شهوه فرست و اعايم را به اجابت مقرون فرما

 .مقرون ساز

از كيفر خوا  یو نن ظال را مبتال به ا�ن خویش نوميد مدار یبار الها مرا از اااخواه

و به نن بيدااگر به  و حقم را پا�ال �ايد كند یمساز، كه بر ظلم و ستم من پافشار 

 یرا كه به اجابت اعا یا و وعده بشناسان یكه به ظاملان وعده ااا یكيفر  یزوا

من انجاز فرما. بار الها بر محمد و نل محمد اروا  ینن وعده را برا یا گان اااهارماند 

و به هر  از سوا و زيان پذيرا شوم یفرست و مرا موفق بدار كه ننچه برايم مقدر �وا

هدايت  ترين ني� و مرا به محهم خشنوا باشم یكه بر من مقرر فرموا ینفع و رضر 

 است مشغول بدار. تر سالو به ننچه  فرما

 افتد یرتأخمن از نن ظال به  یبار الها اگر خ� و صالح من نزا تو نن است كه اااخواه

همگان است  یها و انتقام از نن بيدااگر را به روز (قيامت) كه روز فصل خصومت

بر محمد و نل محمد اروا فرست و مرا با نيت صااق و صرب اائم مؤيد  یموكول ساز 

 ی و منظره اهل حرص ار پناه خوا محفوظ بدار صربی یبو  یل به زشتو از مي گراان

خصم من مهيا  یرا كه برا یو كيفر و عقاب یا را كه برايم ذخ�ه �واه یاجر و ثواب

 یو اين امر را سبب گراان كه من قانع و راض هميشه ار خاطرم مجسم فرما یا ساخته

 یر يابم به ننچه برايم اختيار كراو اطمينان خاط یباشم به ننچه برايم مقدر �وا

 .ییو تو بر همه چيز توانا یكه ه�نا تو اهل تفضل فراوان »نم� رب العامل�«

 اللهم عجل لولیک الفرج
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