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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و هشتمدعای 

 و روز جمعه عید اضحی در دعای آن حرضت

این  الها این روزی بس مبارک و با میمنت است و مسل�نان در اطراف زمین در بار

حاجت از حرضتت و برخی طالب  ی کنندهروز مجتمع گشته و بعضی درخواست 

و سطوتت و تو  قهر رحمتت و برخی مشتاق لطف و عنایتت و ترسان و هراسان از

جود که به  کنم یمدر حاجات خلق به همه عنایت داری پس از حرضتت درخواست 

آن بر تو که بر محمد و خاندان او  روا ساختو کرمت و ناچیزی حاجتم و آسانی 

حمد و  ،بار خدایا ای پروردگار ما ای آنکه تنها مالک و پادشاه وجودیدرود فرستی و 

تو معبودی نیست و تویی که به صفت  عال هستی جز ستایش مخصوص توست و در

صوفی و صاحب جالل و حلم و بردباری و بزرگواری و مهربانی و عطا و بخشش مو 

این است که  از حرضتت ای خدا درخواستم ،و زمینی ها آس�ن ی ورندهآ  اکرام و پدید

خیری که  دهی از هر نیکی یا عافیت و برکت و هدایت و توفیق طاعت یا هر ام بهره

 ی و رتبه �ایی یمآن به سوی خود هدایتشان  ی یلهوس بهو  کنی یمانعام  ینمؤمنبر 

درخواست دارم  از تو کنی یمیا خیر دنیا و آخرت که به آنان عطا  بری یم را باالآنان 

 عطا فرمایی. وافر ی آن خیرات به من بهره ی که از همه

نیست  ای خدایی که تنها پادشاه وجودی و ستایش مخصوص توست و معبودی جز تو

که درود فرستی بر محمد و آل محمد که آن حرضت بنده و فرستاده  خواهم یماز تو 

آل محمد که نیکوکاران و  و بر باشد یمتو و بهرتین خلقت  ی و محبوب و برگزیده

 تو کسی یارای شمردنش را نباشد و ما چنان درودی بفرست که جز اند یکاننپاکان و 

را بخواند رشیک روز تُ  یندر اکه  مؤمنتیک از بندگان  هر ی دعای شایسته را در

که از گناهان ما و ایشان درگذری که  خواهم یمای پروردگار جهانیان و باز از تو  ،ساز

الها من به درگاه کرمت با اعت�د کامل حاجتم را آوردم و  چیز توانایی و بار هر رتو ب

را عرضه داشتم زیرا من به آمرزش و رحمتت  ام یچارگیببه حرضتت فقر و مسکنت و 
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از گناهان من است پس بر تر  یعتا به عمل خود و آمرزش و رحمتت وس ترم مطمنئ

که دارم بوده باش به  یهر حاجتبرآوردن  دار عهدهفرست و  محمد و آل محمد درود

و  با آن سهل و آسان و به خاطر نیازم به تو یمها حاجتکه  انتهایت یبآن قدرت 

تو از من که ای پروردگار هرگز خیری به من نرسید مگر از جانب  نیازی یباستغنا و 

به  آخرت و دنیایم تو و در کار نگرداند جز از من دور کسی گزندی را تو و هرگز

کس آماده و مهیا و مجهز و مستعد برای  الها هر تو امیدوار نیستم و بار کسی غیر

پس ای  اش یزهجاشود به امید عطا و بخشش او طلب حاجت و  یبر مخلوقورود 

 روز مهیا شدن و آمادگی و استعداد من به امید یندر اموالی من به درگاه توست 

محمد و خاندان  بفرست بر پس درود تا یزهجاتو و درخواست عطا و بخشش و  عفو

عید از امیدی که به لطف و کرمت دارم ناامید مگردان ای  این روزِ  در مرا هماو و 

و  از بخشش تو راکه ارار و الحام اام محتاجان و مستمندان عال به درگاهت  کسی

 طا و احسانت به نیازمندان نکاهد.عطوفت باز ندارد و از ع

صالحی که پیش  بر عملمن به درگاه کرمت نیامدم به اعت�د و وثوق  ،ای موالی من

آل  و انجام داده باشم و نه به امید شفاعت احدی از مخلوق مگر شفاعت محمد

به درگاهت آمدم  ،باد یتشب و اهلپیغمرب گرامی  بر آنپاکش که درود و تحیت 

 ام آمدهدرگاهت  به ،دارمخویشت اقرار  ی به جرم و گناه و بدکاری درباره که یدرحال

بخشش بزرگی که شامل حال اام خطاکاران عال است چشم و به عفو  که یدرحال

بر جرم و خطای بندگان و ارار  ی با همهنهایت است و  آن عفوی که بی ،ام دوخته

نداشت که دوباره آنان را مشمول رحمت و آمرزش  باز از آن تو راگناه بزرگ  ی ادامه

 ،ای خدای بزرگ. ی که رحمتش وسیع و عفو و آمرزشش بزرگ استکنی پس ای کس

محمد و آل محمد درود فرست و  ای خدای کریم بر ،ای خدای کریم ،ای خدای بزرگ

من  من شفقت �ا و به آمرزشت بر من تفضل کن و به فضلت بر به رحمتت بر

این مقام مخصوص خلفای تو و برگزیدگانت است و جایگاه  یابار خداگشایش ده و 

غاصبان آن را ربودند و تقدیر آن  یا دادهبلند امنای تو که ایشان را به آن اختصاص 

زمان که  گونه و هر به دست تو است فرمانت مغلوب نگردد و از تدبیر قطعیت هر

و در آفریدنت و در اینکه به سبب آنچه تو بهرت دانی  بخواهی کسی فراتر نرود تا
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برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور دشمنان شده  ،متهم به نقص نیستی ات اراده

تغییر داده و  تو رااهالن مقام آن را ربودند و آنگاه آنان بنگرند که خلق حکم  و نا

را منحرف ساختند. سنن  یضتفراپشت رس انداختند و احکام و  کتاب و رشعت را

 دند.ر پیامربت را رها ک

ده و که بر اع�ل ایشان خشنود ش بار الها بر دشمنان ایشان از اولین و آخرین و هر

الها بر محمد آل محمد درود  همه لعنت بفرست. بار روان و پیروانشان بر دنباله

تحیت و  و درود و رحمت بر آنان ،تویی ستوده صفات و بزرگوار که یرازفرست 

برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم بر که  ییها رحمتبرکاتی فرست ه�نند برکات و 

 بار الهاایشان تعجیل فرما.  ییدتأو در فر  و آسایش و نتت و اکین و  یا فرستاده

به رسالت پیغمربت و پیرو امامانی  مرا از اهل توحید و ای�ن به حرضتت و تصدیق

آنان و بر  ی یلهوس بهقرار ده آن کسانی که  یا فرمودهکه طاعتشان را فرض و واجب 

آمین یا  یابد یمدستشان هدایت و ارشاد خلق به سوی توحید و ای�ن تحقق 

 .ینالعامل رب

بخششت  و و شدت غضبت را جز عفو گرداند ی�را جز حلمت باز  خشم تو بار الها

از رحمتت از عقابت پناهی نیست و مرا چیزی جز ترضع و زاری  فرو ننشاند و غیر

محمد و آل محمد درود  برپس  بخشد ی�و سطوتت نجات به درگاهت از قهر 

را ای خدای من از جانب خود گشایشی بخش با آن قدرتی که به نیروی  فرست و ما

و حیات  خشک مرده را سبز و خرم های ینرسزم سازی، یمآن مردگان را زنده 

ب و مرا ای خدا از غم و غصه و اندوه هالک مگردان تا دعایم را مستجا بخشی یم

کنی و اجابت دعایم را به من بفه�نی و تا پایان زندگی طعم عافیت را به من 

مگردان و دست دشمنان را از من کوتاه ساز و  مبتالبچشان و مرا به ش�تت دشمن 

خدایا اگر تو مرا رسبلند سازی و رفعت مقام عطا کنی  ،من مسلط مساز دشمن را بر

و ذلیل گردانی آن  زد و اگر تو مرا خوارآن کیست که بتواند مرا خوار و ذلیل سا

کیست که بتواند مرا عزیز و گرامی کند؟ و اگر مرا ضعیف و زبون سازی آن کیست 

که مرا قوی و گرامی کند؟ و اگر عذابم دهی آن کیست که بر من ترحم کند؟ و اگر 

کند  السؤ  اش دربارهاعرتاض �اید؟ یا از تو  ات بنده ی هالکم کنی آن کیست که درباره
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 کس آنکه در حکم تو هیچ ستمی و در عقوبتت شتابی نیست چون  ام دانستهو من 

 کس آنکه برتسد قدرت انتقام از او فوت شود و  کند یمدر کار انتقام تعجیل و شتاب 

 ز آن بسیار برتری.اکه ناتوان است و تو ای خدای من  کند یمنیاز به ستم پیدا 

عقوبت مساز و  ی درود فرست و مرا هدف بال و نشانهمحمد و آل محمد  بر بار الها

 مرا مهلت ده و اندوهم بزدای و از لغزشم درگذر و به بالیی دنبال بال گرفتارم مکن.

روز از خشم  یندر اخدایا  بینی، یمتوانایی و بیچارگی و ترضعم را به درگاهت  چون

روز  یندر اپناهم ده و  و خاندان او درود فرست و بر محمدپس  برم یمتو به تو پناه 

پس بر محمد و خاندان او  شوم یمو انتقامت به جوار رحمتت پناهنده  از خشممن 

در جوار رحمتت پناه ده و ایمنی از عذابت را مسئلت دارم پس بر  و مرادرود فرست 

پس بر  جویم یمتو هدایت  محمد و خاندان او درود فرست و مرا ایمن ساز و از

پس بر محمد  خواهم یمدرود فرست و هدایتم کن و از تو یاری  محمد و خاندان او

پس بر محمد و  طلبم یمو خاندان او درود فرست و یاریم کن و از تو رحمت 

 طلبم یمو کفایت امور را  نیازی یبمن ترحم کن و از تو  خاندان او درود فرست و بر

امورم را کفایت فرما و  کن و اام نیاز یبپس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا 

پس بر محمد و خاندان او درود فرست و روزیم ده و از تو  خواهم یماز تو روزی 

ا نتت فرما و پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مر  طلبم یمکمک و نتت 

پس بر محمد و خاندان او درود  خواهم یمآمرزش  ام گذشتهان هگنا یکمکم کن و برا

پس بر  کنم یمتو طلب عصمت و ترک معصیت  فرست و از گناهانم درگذر و از

 تعلقمحمد و خاندان او درود فرست. مرا از معصیت محفوظ دار زیرا اگر مشیتت 

 باز نخواهم گشت. پسندی ی� از منگیرد هرگز به کاری که آن را 

ای صاحب جالل و اکرام بر محمد و  ،ها نعمت ی دهای بخشن ،ای مهربان ،ای پروردگار

خاندان او درود فرست و آنچه را که از تو خواستم و از درگاه کرمت طلبیدم و برای 

م و قضا و قدر حتمی تقدیر و امضا ز آوردم اجابت فرما و به اراده ال  آن روی به تو

 ام دربارهآن  ی یلهوس هببا خیر و برکت قرار ده و  یا کردهفرما و آنچه را برایم مقدر 

ساز و از فضل و رحمت واسع  بخت یکن کنی یمتفضل فرما و مرا به آنچه عطا 

 ات یبزرگوار واسع و کرم و  حد و یبخویش بیفزا که ه�نا ای خدا رحمتت 
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ابدی متصل بگردان  یها نعمتبه من عطا کردی به خیرات و  هر آنچهو  انتهاست یب

 مهربانان. ینتر مهربانای 

(سپس حاجات خود را از خداوند بطلب و هزار بار بر محمد و آل محمد صلوات 

 فرست که امام سجاد (ع) این چنین می کردند.)

 اللهم عجل لولیک الفرج
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