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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 هفدهمدعای 

 دعای آن حرضت علیه شیطان

و از آنكه مبادا  هایش یبفرشيطان رجيم و  یها بريم از وسوسه ی، به تو پناه مبار الها

، مغرور و مطمنئ یشها دامها و  یدروغ و فتنه انگيز  یها باطل و وعده یبه آرزوها

معصيتت  ی یلهوس بهآبرو كرد�ان  یو ب شوم و از اينكه در گمراه كردن ما از اطاعت تو

و يا  را پيش ما نيكو جلوه دهد و در نظرمان نيكو آيد یيا آنكه چيز  به طمع افتد،

الها او را  بار ما ناپسند نشان دهد و بر ما انجامش گران آيد، ) بهاز طاعاترا ( یچيز 

و با بباتان در محبتت او را رسافكنده ساز و ميان ما و  عبادتت از ما بران ی یلهوس به

 كه آن را نشكافد. ین�ومند سدِ و  قرار ده كه آن را ندرد یاو حجاب

ما مشغول به  ی و آن شيطان را از وسوسه بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست

او محفوظ بدار و ن�نگش را از ما  رشو ما را با ُحسن نظرت از  دشمنانت �ا یبرخ

كه و ه�ن قدر  درود فرست محمدو آل  محمدو او را بران، بار الها بر  دور ساز

به  اش یگمراهو در مقابل  مند گردان ضاللت است ما را از هدايت بهره ) درشيطان(

خالف راه اوست قرار ده، خدايا كه  یار کو راه ما در مس� پرهيز  ما تقوا عنايت فرما

مده، خدايا  مان یزندگدر  یو هرگز برايش جايگاه ما مگذار یها دلبه  یاو راه یبرا

 ما را از آن نگهدار یو پس از شناساي كه او برا�ان بيارايد به ما بشناسان یهر نادرست

و از خواب غفلت  ابزار اين مبارزه را به ما الهام فرما یو روش مبارزه با او و آماده ساز 

و  فرما یو به ُحسن توفيق خود ما را عليه او يار  كه موجب تايل به اوست بيدار كن

هايش به ما  و در گسست حيله با عمل او گردان یقلوب ما را مملو از انكار و دشمن

 تلطف �ا.

 و اميدش و شيطان را از تسلط بر ما باز دار درود فرست محمدو آل  محمدبار الها بر 

درود  محمدو آل  محمدما دور كن، بار الها بر  یو او را از اغوا را از ما قطع كن

و پدران و مادران و فرزندان و خويشاوندان و خاندان و نزديكان و همسايگان  فرست
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را در پناه محكم و دژ  ی ما را از مؤمن� و مؤمنات، از رش او محافظت بفرما و همه

 از خطرش بپوشان یا بازدارنده یها و آنان را زره دهمستحكم و حصن منيع خود قرار 

هركس  ی رّان به آنان عليه او بده، بار الها اين خواسته را تعميم ده دربارهبُ  یها سالحو 

تو  یو با حقيقت بندگ ات اخالص ورزيده یو در يگانگ را گواه داده ات یپروردگار كه 

گرفته، بار الها  یيار  یربانعلوم با شيطان ستيز �وده و از تو عليه او در شناخت 

و  هم شكن و هرچه دوزد بشكاف و آنچه او تدب� كند در كه او ببندد بگشا یا گره

و هرچه محكم كند از هم بپاش، بار الها سپاهش را  چون تصميم گ�د او را بازدار

 کاش را به خا یو بين و پناهگاهش را ويران ساز و ن�نگش را باطل كن شكست ده

تا از او  و از ش�ر دوستانش بركنار كن دشمنانش قرار ده ی ، بار الها ما را در زمرهیبسا

 ینكنيم و چون ما را بخواند اجابتش نكنيم، هر كه را از ما فرمان برد به دشمن یپ�و 

 .بعتش باز داريمكند از متا یما را پ�و  یكس نه و هر او دستور دهيم

او درود  کپا یتب اهلكه خاتم پيامربان و رسور رسوالن است و بر  محمدبار الها بر 

مؤمن� و مؤمنات را از آنچه به تو  ی و ما و خويشاوندا�ان و برادران و همه فرست

و  دعاها�ان را بپذير و و از بيم آنچه به تو پناه برديم ا�ن دار، پناه جستيم پناه ده

و آنچه را كه فراموش كرديم از حرضتت  ايت فرماآنچه را كه به ياد نياورديم به ما عن

به درجات نيكان و مراتب مؤمن� برسان.  وسیله ین بدو ما را  بخواهيم برا�ان نگهدار

 .»آم� رب العامل�«

 اللهم عجل لولیک الفرج
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