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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دعای بیست و پنجم

 دعای آن حرضت برای فرزندانش

ستهه اانت آنان برای من و او به ش گذار به باقی ماندن فرزندانم  بار الها بر من منت

و  بیفزا شان یزندگنداسا عمرشان را طوالنی کن و بر مّدت  شدنم از اسشان، مند بهره

هاسشان را برای من  و بدن و ناتوانشان را نیرومند کن نرداالشان را براسم پرورش ده

هم به جان و اعضاسشان و  ؛ واال بدار و دسنشان را قوی و انالقشان را نیکو گردان

و برای من و بر داهم  من اات عافیت ده یتاهمهر چیز از کارشان که مورد 

را افزون ااز و آنان را نیکوکار و پرهیزکار و با بصیرت و شنوای اخن حق و  شان یروز 

 ت و مهنفر و مااند از تام دشمنانت قرار ده.سو دواهدار و نیرنواه اولیا مطیع تو

 .ینآم

و  الح فرمااسشان محکم گردان و نابتامانیم را به اسشان اص ی یلهوا بهبازوسم را  بار الها

و مجلس و محفلم را به وجودشان بیارای و نام نیکم را  را به اسشان فزونی ده یهمجما

آنان کفاست فرما و  ی وااطه بهاسشان زنده بدار و در غیبت من امورم را  ی یلهوا به

توجهشان را به اوی من  اسشان را دواهدار من قرار ده و بر من عطوف و مهربان ااز،

و همه را مطیع فرما و تارک عصیان من بگردان تا نتبت به  قرارشان دهو با ااهقامت 

و نیکی  سبو تأدو مرا در تربیت  نکنند من نافرمانی و بدی و مخالفت و نطا

و آن  و از جانب نود عالوه بر اسن اوالد ذکوری به من ببخش ی اسشان ساری ده درباره

هاسم ااز و من و دودمانم را از  ااههو اسشان را ساور من در نو  را برای من مفیدتر کن

و ما را به اوی  ه�نا تو ما را آفرسدی و امر و نهی کردی شیطان رجیم حفظ فرما،

کیفر عقاب بیم دادی و برای ما دشمنی قرار از پاداش انجام واجبات تشوسق �ودی و 

 ای نیتت، طهای دادی که ما را بر او چنین ال و او را بر ما الطه دادی که ما را بفرسبد

و در مجاری نو�ان روان اانهی، اگر ما غافل شوسم  هاس�ن جای دادی او را در اینه

به دروغ غّدار (آن دشمن  کند، شود و اگر ما فراموش کنیم او فراموش �ی او غافل �ی
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اگر به انجام کار زشهی  ترااند، و از غیر تو می اازد را از عقاب اسمن می ) ماو فرسب

 کند، و چون به کار نیک رو آورسم ما را اتت می کند یرسم ما را تشوسق میتصمیم بگ

ای  اگر به ما وعده ها میراند، و ما را به اوی شبهه گترتد راه�ن می در رسها را  شهوت

و چنانچه تو نیرنگ و فرسبش را از  کند وفا �ی دهد یم دگوسد و اگر امی دهد دروغ می

 و اگر تو نگهدار ما نباشی دچار لغزش نواهیم شد، کند ما دور نتازی ما را گمراه می

مقهور الطنت و قدرت نود بگردان تا آنکه  نداسا تو تتلط او را بر ما مغلوب و

شیطان را از آزار ما به حبس و زندان  ،کثت دعاهای ما به درگاه حرضتت ی وااطه به

 .سیمدرآاز کینه و مکرش در امان باشیم و در صف ماصومان  درافکنی که

و مرا از اجابت دعا  برآورجم را سی حوا هاسم را عطا کن و همه ی نوااهه نداسا همه

و حجابی بین نود و دعاسم قرار مده  آن را ض�نت �ودی که یدرحال محروم متاز

آنرتم شود به من مرحمت  موجب صالح دنیا و چه و هر داهور دعا دادی که یدرحال

و چه به درگاهت اظهار داشهم و سا در دل  فراموشم شدکن چه در دعا ذکر کردم سا 

 .پنهان �ودم و چه آشکارا نوااهم سا در نهان

اصالح از  �اسم مرا هاسم از درگاهت متألت می نداسا در تام اسن دعاها و درنواات

درنوااهشان به  نان که ازآ  ،و دراهکاران و راهگاران و کامیابان عال قرار ده کاران

و به ابب توکلشان به تو از لطف و رحمهت  تت راهگار و کامروا شدنددرگاه حرض 

 و در نان که چون به تو پناهنده شدند در پناهت محفوظ گردسدندآ  محروم نگشهند،

نان که در جوار عزتت آرمیدند و به آ  ،کامل سافهند ی و بهرهتجارتی که با تو کردند اود 

نان که به آ  ،شد یبشاننصع و حالل ات روزی وای فضل جود و کرم و رحمت واااه

و به  عدالت از ظلم در امان مانده ی سهدر االطفت از نواری به عزت رایده و 

و به  از فقر توانگر شده ات نیازی یباز بال عافیت سافهه و به برکت  رحمهت

توفیق نیر و  و بر اثر طاعهت ها و نطاها مصون مانده از گناهان و لغزش ات ینگهدار 

و هرگونه  بین آنان و گناهان فاصله افهاده و در پرتو قدرتت راات و دراهی سافههراه 

 .اند ی لطف و عناسهت آرمیده نافرمانی تو را رها کرده و در ااسه
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ی توفیق و رحمهت به ما عطا کن و ما را از عذاب  را در ااسه ها سنای  همه ،بار الها

مانند آنچه را که  مؤمناتو  ینمؤمنبه تام متلمین و متل�ت و  جهنم اسمن دار و

ی آنرت نوااهم عطا فرما که تو به ما  هدو آسن برای نود و فرزندانم در زندگی کنونی

و  ی امور عال داناسی و به همه فرماسی شنوی و اجابت می نزدسکی و دعای ما را می

دنیا و آنرت  یها نامتهربانی و ما را از ای و با بندگان رئوف و م کاران را بخشنده گنه

 .ااز و از عذاب جهنم نگهدار مند بهره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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