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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیستمدعای 

 دعای آن حرضت در مکارم اخالق

 مراتب ای�ن برسان ینتر کاملو ای�ن مرا به  و خاندان او محمدخدایا درود فرست بر 

به نیکوترین  و عمل مرا ها یتنو نیت مرا بهرتین  ها قرار ده و یقین مرا بهرتین یقین

و یقین مرا  افزون �ا ) مراخیر( یتنبه لطف و کرمت  یاخدا اع�ل پایان رسان.

های مرا  تبهکاری ) خودی کاملهقدرت (و به استوار ساز آنچه در نزد توست  ی  یلهوس به

 اصالح فرما.

ا از من آنچه را اهت�م به آن مرا و کفایت � و خاندان او محمددرود فرست بر  یاخدا

و ایّام  مشغول دار مرا به آنچه فردای قیامت مرا بدان بازخواست کنی و مشغول کرده

 نیاز ی) باز خلقمرا (و  ای پردازم عمرم را فراغتی بخش تا به کاری که برای آنم آفریده

و  قرار مده و بر من روزی خودت را گشایش ده و مرا با مهلت دادن مورد آزمایش کن

توفیق عبادت کن (و به عبادتت وادارم  به صفت تکّرب مبتال مساز ده و مرا عزتم

و کار خیر مردم را به دست  تباه مساز عبادتم را با ُعجب و خودبینی ) ومرحمت فرما

مراتب اخالق را  ترین یعالو  من از بین مرب یمّنت گذار ولی آن را با  من جاری �ا

 از فخر فروشی نگهدار. نصیبم گردان و مرا

جز  و قدر و منزلت مرا در میان مردم باال مرب و خاندان او محمددرود فرست بر  یاخدا

 ) وی غرور من نشود تا مایه( یگرداناینکه به ه�ن اندازه مرا نزد خودم ذلیل 

و خواری در  ذلتدر ظاهر برایم پیش نیاوری جز اینکه به ه�ن قدر  یعزت گونه یچه

 تم کرم فرمایی.باطن ذا

ساز مرا به هدایتی شایسته که  مند بهرهو محمد و آل  محمددرود فرست بر  یاخدا

نیّت خیری که در آن  و و راه حّقی که از آن منحرف نشوم چیزی را به آن تبدیل نکنم

در راه طاعتت رصف شود  عمری طوالنی عطا کن مادامی که عمرم مرا تردید نکنم.
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نکه خشم تو بر آ پیش از  ن زمان قبض روحم �اآ پس هرگاه عمرم چراگاه شیطان گردد 

 یا غضب تو در مورد من حتمی گردد. من سبقت گیرد

) آن صفت نکوهیده راآنکه (جز  در من هیچ صفت ناپسندی باقی مگذار بار الها

نکه آ  جز ی رسزنش باشد در من باقی مگذار و هیچ عیبی که مایه فرمایی اصالح

جز آنکه آن  و هیچ فضیلت و کرامتی که در من ناقص باشد رها نفرما نیکویش گردانی

 .را به ک�ل رسانی

 ی مبدل ساز برای من بغض و کینه محمد وو خاندان  محمدخدایا درود فرست بر 

و بدگ�نی  و حسد اهل ستم را به لطف و مودتمحبت کینه توزان را به دوستی و 

و دشمنی نزدیکانم را  بدل فرما)اعت�د (و  حسن ظنمردم شایسته را در حّق من به 

و خوار کردن  خویشاوندانم را به نیکی و احسان بدل گردان و آزار و عقوق ،به دوستی

و مدارا را با من  و دوستی ظاهری اهل مکر نزدیکان مرا مبّدل به نرصت و یاری فرما

 ،را با من به خوش رفتاری معارشت کنندگانبد رفتاری  و ل ساز)دّ به محبت حقیقی (مب

 مبدل ساز. یتامنو تلخی ترس از ستمکاران را به شیرینی 

و قرار ده برای من دست نیرومندی بر هر که محمد و آل  محمد خدایا درود فرست بر

ن مخاصمه زبان مرا با هر که با م و و به من نیروی انتقام عطا فرما در حّقم ظلم کرد

و در برابر آنان که با من  و بر هر که با من دشمنی کند پیروزم کن گردان کند گویا

نیرو  مقابل کسی که در تنگنایم قرار دهد و درای عطا کن  چاره مکر و حیله کنند

از هر که تهدیدم  و و بر ابطال کالم هر که مرا نکوهش کند قدرت بخش مرحمت فرما

و به پیروی از  از کسی که یاریم دهد موفّق دار یبردار  فرمانمرا به  و کند سالمت بدار

 کسی که به راه راست هدایتم کند وادار.

استوارم دار تا جواب دهم کسی را که با  محمد ول آ و  محمدپروردگارا درود فرست بر 

تالفی  و و پاداش دهم کسی را که ترکم کرده به نیکی یرخواهیخمن خیانت کند به 

مکافات کنم آنکه پیوند از من بریده به  و هر کس که مرا محروم کرده به بخششکنم 

 گزار سپاسو نیکی را  ،خوبی با ذکرمخالفت کنم با کسی که غیبتم کند  و پیوستگی

 باشم و از بدی چشم پوشی کنم.
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زینت ده مرا به زینت نیکوکاران و بپوشان مرا  و و آل او محمدخدایا درود فرست بر 

و  خاموش کردن آتش فتنه زینت پرهیزکاران را در گسرتش عدل و فرو بردن خشم و

آشکار  و ها آنها و آشتی دادن  ایجاد اتحاد میان مسل�نان پراکنده و اصالح اختالف

فروتنی و  و ییرو خوشو  های دیگران و پنهان داشت عیب ها یخوبساخت معروف و 

و سبقت گرفت به سوی  تکربی و نداشت باد نخوت بی ) وخوش سیرتی( یرفتار  خوش

و رسزنش مردم و بخشش به  جویی و ترک عیب و از خود گذشتگی در احسان فضیلت

 اگرچهو اندک شمردن کار نیکم  گران و سخت باشد اگرچهو گفتار حق  مستحق غیر

 هرچنداز گفتار و کردارم  هایم یبدیار شمردن بس ؛ واز گفتار و کردارم بسیار باشد

و مالزمت  را برایم به پیوستگی و پایداری در طاعت ها یناو تکمیل فرما  اندک باشد

ی ساختگی خود عمل أ و کسانی که به ر  و دوری از اهل بدعت با ج�عت مسلمین

 .)جاهل اصحاب رأی و قیاس تراشان یندمدعیان باطل و کنند ( می

ترین روزیت را آنگاه که  و مقّرر دار برایم وسیع و آل او محمددرود فرست بر  یاخدا

و مرا به  و نیرومندترین نیرویت را در من قرار ده هنگامی که وامانده باشم پیر شوم

تنبلی در عبادت مبتال مگردان و نه به کوری و گمراهی از راهت، نه به طلب آنچه بر 

از  شدنو نه جدا  هی از کسی که از تو جدا شدهخالف دوستی توست و نه به همرا

خدایا بر من مقّرر فرما که به هنگام گرفتاری تنها رو به تو  کسی که با تو همراه گشته.

و موقع فقر و تنگدستی به  و به هنگام حاجت و نیازمندی از تو درخواست کنم آورم

به کم  خواست از غیر  و مرا به هنگام ناچاری و اضطرار ری �ایمادرگاه تو ترضع و ز 

خود وقت فقر و  از درگاه غیر سؤالِت ودت آزمایش مفرما و به خضوع و ذلخ

 ها یناو هنگام ترس و هراس نزد غیر خود زار و ناالن مساز که  درماندگی مبتال مگردان

مستوجب خواری و قهر و اعراض تو و منع از لطف و احسانت خواهد ساخت ای مرا 

 مهربانان.ترین  مهربان

و به خاطرم افکند از آرزوها و  کند یمخدایا چنان کن که آنچه شیطان در دل القا 

و اندیشه در  به تذکر عظمتت ل گردانرا مبدّ  ) همهآفات دلحسد (بدگ�نی و 

زبانم جاری سازد از  ) برشیطانرا (و آنچه  و فکر و تدبیر در محو دشمنانت قدرتت
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و یا  گویی و یا بدگویی و ریخت آبروی دیگران هرزه و ناسزا گفت و یا تلفظ فحش

و مانند این  حارض مؤمنغائب یا دشنام به  یمؤمنشهادت باطل و یا غیبت کردن 

خودت و غرق شدن در  را مبدل کن به ذکر حمد ) همهآفات زبانناپسند (صفات 

اف به و اعرت  و سپاسگزاری در برابر نعمتت و گرویدن بر مجد و عظمتت ات ییثناگو

 هایت. احسانت و ش�رش نعمت

کنم که به من هرگز از  و از تو درخواست می محمدو آل  محمدخدایا درود فرست بر 

و نیز من در حق  خلق ظلم و ستمی نرسد در صورتی که تو قادر بر دفع آن ظلمی

و گمراه نگردم  احدی ظلم نکنم در صورتی که تو قادری که مرا از ظلم کردن نگهداری

و نیازمند نشوم البته با اینکه گشایش روزیم از جانب  تو بر هدایتم توانایی که یدرحال

 با آنکه هستی و دارایی من از توست. تو است و هرگز طغیان و رسکشی نکنم

و به سوی  و به درگاه عفوت عزم کردم خدایا به سوی مغفرت و آمرزش تو وارد شدم

و چیزی که موجب  کرم تو اعت�د ورزیدمو به فضل و  بخشش تو مشتاقانه شتافتم

کاری که به آن مستحق بخشایش تو گردم  و در اع�ل آمرزش من باشد نزدم نیست

چیزی برایم �انده جز فضل و کرمت پس  وجود ندارد و بعد از محکوم کردن خودم،

زبانم را به هدایت  یاخدا و خاندان او و تفّضل کن بر من. محمدرحمت فرست بر 

تر است  اری را به من الهام کن و به آن عملی که نیکو و پاکیزهکو پرهیز  سازگویا 

مرا به نیکوترین راه  خدایا تر است بگ�ر، برای تو پسندیده بدان چهو مرا  موفق بدار

 ین تو بیرم و زنده شوم.یو مقرر فرما که به آ وادار

 و روی یانهمبه اعتدال و  مندم ساز و بهره محمدو خاندان  محمدخدایا درود فرست بر 

و در  به راه راست و از بندگان شایسته و از راهن�یان چنان کن که اهل صالح باشم

و در عبور کردن از کمینگاه روز رستاخیز  نصیبم فرما روز قیامت پیروزی و رستگاری

 سالمتم بدار.

ر برای و بجای گذا خدایا بگیر برای خود از نفس من آنچه که موجب خالصی او گردد

زیرا نفس من در هالکت است مگر آنکه تو  آنچه را که اصالحش کند، خودم از نفسم

به آنچه رضای توست که ه�ن سبب خالصی و  خدایا نفس مرا پیوسته( ینگهدار او را 
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و برای نفسم جهت برطرف کردن نیازهایش به قدری که  نجاتش است مشغول دار

 موجب اصالحش است باقی بگذار).

چشم امیدم به من (ی  و تویی جایگاه توشه ام هنگام حزن و اندوه هویی ذخیر ت یاخدا

هرگاه دچار غم و اندوه  ،و به تو استغاثه کنم از همه جا محروم شوم ) هرگاهتوست

و تغییر  نچه را که از دست برود و اصالح هر چه تباه گرددآ و نزد توست عوض  شوم

مّنت گذار بر من  ) پسدست قدرت توست تام امور به( یستنآنچه مورد رضایت تو 

و  توانگری و وسعت قبل از طلب و درخواست هب و پیش از آمدن بال به دادن عافیت

 و کفایت �ا از من رنج و آزار رساندن بندگانت را، ،به ارشاد به راه حق قبل از گمراهی

 .ن نیکو راو ببخش به من راهن�یی کرد عطا کن به من آسایش روز معاد را پروردگارا

و  و آل او و به لطف و کرمت هر بدی را از من دفع کن محمدو درود فرست بر 

و  و درمانم �ا به خیر و احسانت ده به نعمت خودت و اصالحم فرما به کرمت یمغذا

و موفقم  را به من بپوشان ات یخشنودو لباس  ی ح�یت خودت قرارم ده سایهدر 

و هنگام تشابه ها  آن ینتر تدرسمن کارها به بهرتین و  بدار هرگاه مشکل شود بر

اختالف برخیزند به بهرتین و  اها ب ملت هرگاهو ها  آنترین  کارها به پاکیزه

 .ها آنترین  پسندیده

) از خلق نیازی یبو ( یاقتلو تاج کفایت و  و خاندان او محمدخدایا درود فرست بر 

و  خود و یاری من قیام فرما) یحسن دوست و بهکن (و والیت نیکو نصیبم  رسم نه بر

به وسعت روزی  ) وهدایتم را ثابت و راسخ گردان( یببخشاصدق هدایت به من 

رنج و سختی روی  مرا یزندگو  زندگانی خوش و راحتی به من عطا کن آزمایشم نکن و

زیرا که برای تو ضّدی قرار  و دعایم را به سوی خودم بازمگردان، سختی قرار مده

 پروردگارا پرستم. و با تو مثل و ه�نندی را �ی برای تو رشیکی قائل نیستم)ندادم (

 و مرا از ارساف بازدار و روزیم را از تلف حفظ �ا و خاندان او محمددرود فرست بر 

 م فرما.ا یکنم به راه حق راهن�ی و در آنچه انفاق می را بابرکت کن ام ییداراو 

و  نیاز کن بیروزی و مرا از رنج و مشّقت تحصیل  ل اوآ و  محمدخدایا درود فرست بر 

تا در طلب رزق و روزی از  روزیم را بدون زحمت از جایی که گ�ن آن را ندارم برسان
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پیامدهای ناگوار و احیاناً گناه آن) را بر کسب (و رنج و سنگینی بار  باز�انمعبادتت 

 دوش نکشم.

و به عزت خودت از  به من عطا کن طلبم را میخدایا با نیرو و قدرت الیزالت آنچه 

و آبروی مرا به  محمد و آل محمدپروردگارا درود فرست بر  آنچه در هراسم پناهم ده،

 خوارانت روزی طلبم از روزی که و منزلتم را به تنگدستی پست مکن توانگری نگهدار

و به  شوم آنگاه به ستایش عطاکننده مت�یل و دست به سوی مردم ناباب دراز کنم

 ها به دست توست زمام امر عطاها و منع که یدرحال نکوهش منع کننده مبتال گردم،

 نه ایشان.

و مرا تندرستی در عبادت و آسایش در محمد و آل  محمدپروردگارا درود فرست بر 

روی و  اری توأم با میانهکو پرهیز  علم مقرون با عمل ) واعتنایی به دنیا پارسایی (و بی

و در  و گذشت خویش به پایان برسان خدایا روزگارم را با عفو وزی فرما،اعتدال ر 

 و در تام احوال عملم را نیکو گردان. امیدواری به رحمتت آرزویم را محقق ساز

 و در روزگار و خاندان او و مرا به هنگام غفلت بیدار ساز محمدخدایا درود فرست بر 

راه سهل و آسانی را  برایم به سوی محبتتو  طاعت خود وادار ) بهایام دنیامهلت (

خیر  ) کهباشد از محرماتی من انجام طاعت و پرهیز  پیوسته خواست و ارادهبگشا (

 .آن برایم کامل فرمایی ی یلهوس بهدنیا و آخرت را 

یکی از  مانند بهرتین درود و رحمتی که بر محمدو آل  محمدخدایا درود فرست بر 

ما را از  ) وتا روز قیامتفرستاد (ای و یا پس از وی خواهی  دهبندگانت قبل از او فرستا

 حق رحمتت از عذاب دوزخ نگهدار.به ساز و  مند بهرههای دنیا و آخرت  نعمت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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