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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیست و ششمدعای 

 همسایگان ی دعای آن حرضت درباره

بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر رعایت نرصت و مساعدت 

و در  ما مخالفدشمنان  و باآنان که به حق ما عارف ( دوستان و پیروانم و یگانهمسا

به  و دارند پانان را موفق بدار که سّنتت را بربه بهرتین وجهی یاری فرما و آ ) ستیزند

 رفع گرفتاری آنان و عیادت بی�رانشان و آداب نیکت عمل کنند در ارفاق به ناتوانشان

راه  و دیدار تاهه وارد رفت بهو  مشورت کننده یرخواهیخراهن�یی به راه صالح و  و

نفع رسانی با  و مواسات در ابزار خانه و و یاری مظلوم ها یبعپوشاندن  و نگهداری

 .یکدیگر پیش اه آنکه درخواست کنندبخشیدن رضوریات هندگی به  و جود و بخشش

به  نستمکارانشا اه و را به نیکی پاسخ دهم بدکارانشانو مرا بر آن دار که  بار الها

با تامشان خوش  و همگی آنان بکار بندم ی دربارهخوش بینی را  و اغ�ض درگذرم

اه ایشان  ) چشمخیره نشوم بلکه ها آنبه تقوا (اه فرط عفت و  و رفتاری داشته باشم

بر مبتالیانشان اه روی مهربانی رقّت  و لیّن باشم با آنان اه رس فروتنی نرم و و بپوشم

اه روی اخالص دوام نعمت را  و خود را �ایان ساهم (مودت)تیسغیابشان دو در  و کنم

 و الهم بدانم دانم، یمخویشان خود الهم  یبرابرای آنان آنچه را که  و برایشان آرهو کنم

 .رعایت کنم

من کن  ی) روه اه خیراتها ( آنبر محمد و آل محمد درود فرست و اه طرف  بار الها

در آنچه نزدشان است  را ها بهرهبهرتین  و ی کردیاه جانب من روه  ها آنآنچه را که به 

را هم در حق من و فضل و علم و برتری مقام  ها آنبصیرت و معرفت  و برایم قرار ده

 شان نیک بخت گردم، یلهوس بهمن سعادتند شوند و من  ی یلهوس بهمن بیفزای تا آنان 

 پروردگار عال این دعا را به کرمت مستجاب فرما. یا

 عجل لولیک الفرجاللهم 
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