
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دومبیست و دعای 

 دعای آن حرضت هنگام گرفتاری

آن از من  ساختی که تو خود بر ) مکلفی تهذیب نفس درباره( یکار الها تو مرا به  بار

تواناتری و نیروی تو بر آن کار و بر خود من از نیرویم برتر است پس مرا به آنچه 

قرین عافیت  که یدرحالدر آن است بگ�ر و پیوسته از من راضی باش  ات یخشنود

 )که تو خشنود باشی و ما رستگار، الهی چنان کن رسانجام کار( باشم.

و فقر و تهی  ایی بر بال و مصائب ندارمخدایا مرا طاقت سختی نیست و صرب و شکیب

و مرا به خلق  را باز مدار یم) روزبه لطف و کرمتپس (دستی را تحّمل نتوانم کرد 

و مرا در  دار کارم شو و عهدهبرآور بلکه تو خود به تنهایی حاجتم را  خویش وا مگذار،

مانم  واگذاری فرو میر مرا به خودم گزیرا ا ی کارها مورد لطف و عنایتت قرار ده، همه

و اگر مرا به خلق خود واگذاری روی بر  پا ندارمبر و آنچه را صالح نفسم در آن است

اگر هم عطا کنند  من تُرش کنند و اگر مرا به خویشانم بسپاری محرومم سازند،

خدایا  پس نکوهش فراوان کنند. و باشد و مّنت بسیار نهند برکت یبعطایشان اندک و 

 یی) رهافقر و تنگدستی( ی کن و به عظمتت مرا از ورطه نیاز یبت مرا به فضل و کرم

 .و به رحمتت مرا کفایت کن بخش و به توانگری خود دستم را گشاده ساز

 ناهان باز دارگ و از درود فرست و مرا از حسد رهایی ده محمدو آل  محمدبر  بار الها

باکم مگردان و دل را  بی ها یتمعصو بر  پارسایی و پرهیز ده محرماتاز ارتکاب  و

قرار ده و در  رسد و خشنودیم را به آنچه از سوی تو به من می متوجه خودت ساز

و آنچه به من انعام فرمودی  و در هرچه مرا مالک آن گردانیدی آنچه مرا روزی کردی

هایم  و عیب و زشتی همه خیر و برکت قرار ده و مرا در تام احوال محفوظ دار در

 .در جوار رحمتت پناه ده و کن ی) نگهدار ها ها و رنج ع خطریاز جمو (پنهان ساز 

درود فرست و آنچه از تکالیف که بر من الزام کردی و  محمدو آل  محمدالها بر  ربا

 هر چه از انواع طاعات بر من فرض و واجب �ودی، مرا برای ادای همه موفق گردان،
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من از ادای آن ضعیف و  من حقی است و ی بر ذمه تبرای یکی از مخلوقات یا اگر

ثروت ضعف و سستی و هم از جهت مال و  وبدنی هم از جهت قوای  ناتوان باشم،

 یا آن را فراموش کرده باشم، ین در خاطرم باشدچه آن دِ  نباشم، ) قادرضعف مالی(

فراوان خویش و  یاز عطاپس تو کرم �ا و  ای، وردهآ ولی تو ای خدا همه را به حسابم 

زیرا که  اش برآی، ی آن دیون را بپرداز و از عهده همه خزائن بسیار که نزد توست،

روز  ام �اند که بخواهی ای پروردگار من، هتا چیزی از آن بر ذمّ  ای توانگر و بخشنده

 .اتم بیفزاییئحسناتم بکاهی یا بر سیّ از لقای خود در مقابل آن 

ی  رود فرست و به من شوق کار خالص برای تو که ذخیرهد محمدل آ  و محمدخدایا بر 

آخرتم شود روزی کن تا من نور صدق و صفای آن عمل خالص را در قلب خود 

و تا آنکه کارهای  به دنیا بر من غلبه کند توجهی یبو تا آنکه زهد و  مشاهده کنم

و به  امان باشمخوب را از روی شوق بجا آورم و از کارهای بد از روی بیم و هراس در 

و با  ها راه یابم من نوری ببخش که در پرتوش در میان مردم حرکت کنم و در تاریکی

 .فروغش از شک و شبهات برهم

پاداش به  ی درود فرست و ترس اندوه کیفر و شوق وعده محمدل آ و  محمدالها بر  ربا

و  حساس کنمخوانم در نفس خود ا من روزی فرما تا لذت چیزی که تو را برای آن می

خدایا تو موجبات صالح کار دنیا  برم بیابم، حزن و اندوه عقابی که از آن به تو پناه می

 .وردن حاجاتم عنایت خاصی مبذول فرماآ پس در بر  دانی، و آخرتم را می

درود فرست و به من هنگامی که در شکر و سپاس  محمدل آ و  محمدالها بر  بار

که در همه حال چه در آسایش و چه در  هایی هایت کوتاهی کنم نعمت نعمت

 آن هنگام معرفِت  در به من ارزانی داشتی، بی�ری، چه در تندرستی و چه در گرفتاری،

روح مقام رضا و  ،خود در نفسحقیقت را روزیم فرما تا بدان فهم و معرفت  فهمِ 

ای تسلیم و آرامش خاطر و اطمینان مشاهده کنم و به آنچه از شکرگزاری و طاعت بر 

خوف و ایمنی و رضا  ی احوال که حادث شود از حاالت تو واجب و الزم است در همه

ی شکرگزاری داشته  در تام احوال روحیهکنم (به آن واجب قیام -و خشم و رضر و نفع

 .)باشم
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ام را چنان از حسد پاک گردان که به  درود فرست و سینه محمد و آل محمدبر  بار الها

 یچ) هبه جای حسدو (ای حسد نورزم  ه به او عنایتی فرمودههیچ یک از بندگانت ک

نم مگر آنکه بهرت از آن نعمت را به احدی از خلقت نبی هایت را بر نعمتی از نعمت

از ای  خواه آن نعمتی که بر آنان ارزانی داشته لطف و عنایتت برای خودم آرزو کنم،

و آن را  گشایش باشد یا آسایش عافیت باشد یا تقوا، دینی باشد یا دنیوی، یها نعمت

 کنم. آرزو می رشیک یبی  فقط به لطف تو و از سوی تو ای خدای یگانه

درود فرست و تحّف  از خطاها و دوری جست از  محمدل آ و  محمدالها بر  بار

تا در مقابل هر دو  های دنیوی و اخروی در حال خشنودی و غضب روزیم فرما لغزش

ی دوستان و دشمنان  و درباره و به طاعت تو عمل �ودهحالت رفتار یکسانی داشته 

تعدیم ایمن و دوستم از اینکه و دشمنم از ستم  تا رضای تو را بر غیر آن ترجیح دهم،

کاملی  ) اخالصدر حال دعامرا (و های پست تایل کنم نومید گردد  به سوی خواسته

طر پریشان به درگاه تو حال رفاه و آسایش مانند بندگان با اخالص مض عطا کن که در

 .واره�نا تویی خدای ستوده صفات با مجد و عظمت و بزرگ دعا کنم،

 اللهم عجل لولیک الفرج
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