
 خالقاالمکارم  
زین العابدین حضرت از دستخط منسوب به )دعای بیستم از صحیفه سجادیه( در نگارش این نسخه از دعای مکارم االخالق 

این اولین شماره از و به همراه  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی استفاده شده 16امام سجاد علیه السالم در قرآن شماره 
رساله حقوق و سایر دعاها ، زیارت نامه ها و متن کامل صحیفه سجادیه ، متن کامل ،  کریم نسخه ، متن کامل قرآن

، همزمان با عید سعید پس از بازآفرینی توسط حمید رابعی  در قالب کتاب مفاتیح الکالم،احادیث امام سجاد علیه السالم 
 .  است اهدا شده امام همام در جنت البقیع آنقدس مبه آستان هجری قمری  1441فطر سال 

 

 

 

 
 

 بن الحسین َعلَىکتبه 



 بسم هللا الرحمن الرحیـم
 

َْخالَقِ َو َو َكاَن ِمنْ ُدَعائِِه َعلَْیِه  الَُم فِي َمَكاِرِم اْلْ َْفَعالِ السَّ ِ اْلْ اَللَُّهمَّ َصل ِ َمْرِضي  ِْغ بِإِيَمانِي  محـمدَعلَى 
يَمانِ َو آلِِه َو بَل  ِ ِن الن ِیَّاِت َو بَِعَملِي إِلَى أَْفَضَل اْلیَِقیِن َو اْنَتِه بِنِیَّتِي إِلَى َو اْجَعْل يَِقینِي أَْكَمَل اْلْ َْعَمالِ أَْحسَ ِن اْلْ ْح بَِما اَللَُّهمَّ َوف ِْر أَْحسَ َد ِمن ِيي َو اْسَتْصلِْح ِعْنَدَك يَِقینِ بُِلْطِفَك نِیَّتِي َو َصح ِ اَللَُّهمَّ  بُِقْدَرتَِك َما َفسَ



أَُلنِي َغداً َعْنُه َو اْكِفنِي َما يَْشَغُلنِي ااِلْهتَِماُم بِِه َو َو َو آلِهِ  محـمدَصل ِ َعلَى  َو اْسَتْفِرْغ أَيَّاِمي فِیَما َخلَْقَتنِي لَهُ اْسَتْعِمْلنِي بَِما تَسْ اسِ َعلَى يَِدَي اْلَخْیَر َو الَ تَْمَحْقُه َو أَْجِر ُتْفِسْد ِعبَاَدتِي بِاْلُعْجبِ تَْبَتلِیَن ِي بِاْلكِْبِرَو َعب ِْدنِي لََك َو الَ َو الَ تَْفتِن ِي بِالنَّظَِر َو أَِعزَّنِي َو الَ َعلَيَّ فِي ِرْزقَِك  أَْغنِنِي َو أَْوِسعْ  َ لِلنَّ َّ َو آلِِه َو الَ  محـمدَصل ِ َعلَى َو اْعِصْمنِي ِمَن اْلَفْخِراَللَُّهمَّ ْخالَقِ بِاْلَمن ِ َو َهْب لِي َمَعالَِي اْلْ َحطَْطَتنِي ِعْنَد نَْفِسي ِمْثلََهاَو الَ تَْرَفْعنِي فِي النَّاسِ َدَرَجًة إاِل



َّ أَْحَدْثَت لِي ِذلًَّة ُتْحِدْث لِي ِعز اً ظَاِهراً  ِرَها َنًة ِعْنَد نَْفِسي بَِقدَ بَاطِ إاِل َو آِل  محـمداَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى  ٍ الَ َو َمت ِْعنِي بُِهًدى َصالِحٍ الَ محـمد ْرنِي َما َكاَن أَِزيُغ َعْنَها َو نِیَِّة ُرْشٍد الَ أَْسَتْبِدُل بِِه َو طَِريَقِة َحق  ْیطَاِن َفاْقبِْضنِي إِلَْیَك َقْبَل أَْن تَعاً َفإَِذا َكاَن ُعُمِري َمرْ ُعُمِري بِْذلًَة فِي طَاَعتَِك أَُشكُّ فِیَهاَو َعم ِ َتْحكَِم لِلشَّ بَِق َمْقُتَك إِلَيَّ أَْو يَسْ َّ أَْصلَْحَتَها اَللَُّهمَّ الَ تََدْع َغَضُبَك َعلَيَ يَسْ َخْصلًَة ُتَعاُب ِمن ِي إاِل



ْنَتَها  َّ َحسَّ َونَُّب بَِها إاِل
ُ
ْكُروَمًة فِ َو الَ َعائِبًَة أ
ُ
يَّ نَاقَِصًة َو الَ أ َّ أَْتَمْمَتَها اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى  إاِل َنآِن َو محـمدَو آِل  محـمد ِد أَْهِل اْلبَْغيِ  اْلَمَحبَّةَ أَْبِدْلنِي ِمنْ بِْغَضِة أَْهِل الشَّ َة َو ِمنْ ِظنَِّة أَْهِل َو ِمنْ َحسَ َْدنَیْ الصَّالَحِ الث َِقَة َو ِمنْ اْلَمَودَّ َْرَحاِم َو  َن اْلَوالَيَةَ َعَداَوِة اْلْ َْقَربِیَن ِمنْ ُعُقوقِ َذِوي اْلْ َة َو ِمنْ ِخْذالَِن اْلْ ِ اْلَمبَرَّ َرد ِ اْلُمالَبِِسیَن َكَرَم اْلِعْشَرِة َو ِمنْ  اْلُمَداِريَن تَْصِحیَح اْلِمَقةِ النُّْصَرَة َو ِمنْ ُحب 



ََمَنةِ َحالََوَة اَو ِمنْ َمَراَرِة َخْوِف الظَّالِِمیَن  اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى  ْلْ اناً َو آلِِه َو اْجَعْل لِي  محـمد َدنِي َو َوف ِْقنِي لِطَاَعِة َو َسالََمًة َصبَنِيَو تَْكِذيباً لَِمنْ قَ ُقْدَرًة َعلَى َمِن اْضطََهَدنِي َمْكراً َعلَى َمنْ َكايََدنِي َو َو َهْب لِي  بَِمنْ َعانََدنِيَعلَى َمنْ َخاَصَمنِي َو ظََفراً يَداً َعلَى َمنْ ظَلََمنِي َو لِسَ نْ تََوعَّ َدنِي َو ُمَتابََعِة َمنْ ِممَّ اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى أَْرَشَدنِيَمنْ َسدَّ َْن  محـمد ْدنِي ْلِ نِي بِالنُّْصحِ َو َو آلِِه َو َسد ِ َعاِرَض َمنْ َغشَّ
ُ
أ



ثِ 
ُ
یَب أَْجِزَي َمنْ َهَجَرنِي بِاْلبِر ِ َو أ َكافَِي َمنْ َمنْ َحَرَمنِي بِاْلبَْذلِ 

ُ
َخالَِف َمِن َو أ
ُ
لَِة َو أ ْكِر َو َقطََعنِي بِالص ِ ِن الذ ِ َنَة َو اْغَتابَنِي إِلَى ُحسْ ی َِئِةاَللَُّهمَّ أَْن أَْشُكَر اْلَحسَ ْغِضَي َعِن السَّ

ُ
َو آلِِه َو  محـمدَصل ِ َعلَى أ الِِحینَ  نِي ِزيَنَة  َحل ِنِي بِِحْلیَِة الصَّ ِط اْلَعْدلِ َو أَْلبِسْ ِقیَن فِي بَسْ ائَِرِة َو َضم ِ أَْهِل َكْظِم الَغْیِظ َو َو اْلُمتَّ اْلَعائِبَِة َو لِیِن اْلَعِريَكِةَو َو إِْفَشاِء اْلَعاِرَفِة َو َسْتِر اْلبَْینِ اْلُفْرَقِة َو إِْصالَحِ َذاتِ إِْطَفاِء النَّ



یَرِة َخْفضِ اْلَجَناحِ َو  ِ ِن الس  ْبقِ إِلَى اْلَفِضیلَِة َو َو ُسُكوِن الر ِيحِ َو ِطیِب ُحسْ ْعیِیِر اْلُمَخالََقِةَو السَّ ِل َو تَْرِك التَّ َتِحقِ إِيَثاِر التََّفضُّ ْفَضاِل َعلَى َغْیِر اْلُمسْ ِ ِ َو إِْن َعزَّ َو اْستِْقالَِل َو َو اْلْ َكُثَر ِمنْ َقْولِي َو اْلَخْیِر َو إِْن اْلَقْوِل بِاْلَحق  ر ِ َو إِْن َقلَّ فِْعلِي َتْعِمِل الرَّْأِي َو ُلُزوِم اْلَجَماَعِة َو َرْفضِ َذلَِك لِي بَِدَواِم الطَّاَعِة ِمنْ َقْولِي َو فِْعلِي َو أَْكِمْل َو اْستِْكَثاِر الشَّ اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى اْلُمْخَتَرعِ أَْهِل اْلبَِدعِ َو ُمسْ َو آلِِه َو اْجَعْل أَْوَسَع  مدمحـ



ِل َعنْ ِعبَاَدتَِك َو الَ َو الَ تَْبَتلِیَن ِي فِيَّ إَِذا نَِصْبُت َكبِْرُت َو أَْقَوى ُقوَّتَِك ِرْزقَِك َعلَيَّ إَِذا  ُروَرِة َو أَْساَُلَك ِعْنَد أَُصوُل بَِك ِعْنَد اَللَُّهمَّ اْجَعْلنِي َمِن اْجَتَمَع إِلَْیكَ تََفرََّق َعْنَك َو الَ ُمَفاَرَقِة ُمَجاَمَعِة َمنْ بِالتََّعرُّضِ لِِخالَِف َمَحبَّتَِك َو الَ اْلَعَمى َعنْ َسبِیلَِك َو الَ بِاْلَكسَ َكَنِة َو الَ تَْفتِن ِي اْلَحاَجِةَو أَتََضرَُّع إِلَْیَك الضَّ َو الَ بِاْلُخُضوعِ اْضُطِرْرُت بِااِلْستَِعانَِة بَِغْیِرَك إَِذا ِعْنَد اْلَمسْ



َؤاِل َغْیِرَك إَِذا  ْیطَاُن فِي ُروعِ اَللَُّهمَّ اْجَعْل أَْرَحَم الرَّاِحِمینَ َمْنَعَك َو إِْعَراَضَك يَا َفأَْسَتِحقَّ بَِذلَِك ِخْذالَنََك َو ُدونََك إَِذا َرِهْبُت َو الَ بِالتََّضرُّعِ إِلَى َمنْ اْفَتَقْرُت لِسُ ِد ي ِمَن َما ُيْلِقي الشَّ َمن ِي َو التَّظَن ِي َو اْلَحسَ انِي ِمنْ لَْفظَِة ُفْحشٍ َو َما تَْدبِیراً َعلَى َعُدو ِكَ تََفكُّراً فِي ُقْدَرتَِك َو ِذْكراً لَِعظََمتَِك َو التَّ أَْو َشَهاَدِة بَاِطٍل أَِو أَْو ُهْجٍر أَْو َشْتِم ِعْرٍض أَْجَرى َعلَى لِسَ



ِ َحاِضٍر َو َما أَْشبََه َغائٍِب أَْو  اْغتِیَابِ ُمْؤِمنٍ  ً بِاْلَحْمِد لََك َو َذلِكَ َسب  َناِء َعلَْیَك َو ُنْطقا انَِك َو إِْحَصاًء ُشْكراً لِنِْعَمِتَك َو اْعتَِرافاً َذَهاباً فِي تَْمجِیِدَك َو إِْغَراقاً فِي الثَّ ْظلََمنَّ َو أَْنَت َو آلِ  محـمداَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى لِِمَننِكَ بِإِْحسَ
ُ
ْفعِ َعن ِي َو الَ ِه َو الَ أ َّنَّ َو َعلَى اْلَقْبضِ ِمن ِيأَْظلَِمنَّ َو أَْنَت اْلَقاِدُر ُمِطیٌق لِلدَّ أَْفَتِقَرنَّ َو ِمنْ ِعْنِدَك ُوْسِعي َو َقْد أَْمَكَنْتَك ِهَدايَتِي َو الَ َو الَ أَِضل



َّ َحَكْمُت عَ َو َما لِي بَْعَد أَْن بِِه َعْفَوكَ َمْغِفَرتََك َو الَ فِي َعَملِي َما أَْسَتِحقُّ َو لَْیَس ِعْنِدي َما ُيوِجُب لِي َو بَِفْضلَِك َوثِْقُت اْشَتْقُت َقَصْدُت َو إِلَى تََجاُوِزَك َوَفْدُت َو إِلَى َعْفِوَك اَللَُّهمَّ إِلَى َمْغِفَرتَِك ِديُوجْ الَ أَْطَغیَنَّ َو ِمنْ ِعْنِدَك  َو  محـمدَفْضُلَك َفَصل ِ َعلَى لَى نَْفِسي إاِل ْل َعلَيَ  َّتِي ِهَي أَْزَكى أَْنِطْقنِي بِاْلُهَدى َو أَْلِهْمنِي اَللَُّهمَّ َو آلِِه َو تََفضَّ ْقَوى َو َوف ِْقنِي لِل اَللَُّهمَّ َو اْسَتْعِمْلنِي بَِما ُهَو أَْرَضىالتَّ



َداِد َو آلِِه َو َمت ِْعنِي بِااِلْقتَِصاِدَو َو  محـمدأَْحیَااَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى اْجَعْلنِي َعلَى ِملَّتَِك أَُموُت َو ْثلَى َو اْسُلْك بَِي الطَِّريَقَة اْلمُ  تِي إِْن َحِزْنُت َو َهالَِكٌة أَْو تَْعِصَمَهااَللَُّهمَّ  لَِنْفِسي ِمنْ نَْفِسي َما ُيْصلُِحَها َفإِنَّ نَْفِسيلَِنْفِسَك ِمنْ نَْفِسي َما ُيَخل ُِصَها َو أَْبِق اْلِمْرَصاِداَللَُّهمَّ ُخْذ َة اْلَمَعاِد َو سالَمَ َصالِحِ اْلِعبَاِد َو اْرُزْقِني َفْوَز ِمنْ أَِدلَِّة الرََّشاِد َو ِمنْ اْجَعْلنِي ِمنْ أَْهِل السَّ أَْنَت ُمْنَتَجِعي إِْن ُحِرْمُت َو أَْنَت ُعدَّ



ا َفاَت َخلٌَف َو َكِرْثُت َو  َغاثَتِي إِْن بَِك اْستِ  َد َصالٌَح َو فِیَما ِعْنَدَك ِممَّ الَِل اْلباَلَِء بِاْلَعافِیَِة َو َقْبَل اْلطَّلَِب أَْنَكْرَت تَْغیِیٌرَفاْمُننْ َعلَيَّ َقْبَل لَِما َفسَ َن اْلِعبَاِد َو َهْب لِي أَْمَن  َمَعرَّةِ بِالرََّشاِدَو اْكِفنِي َمُئونََة بِاْلجَِدِة َو َقْبَل الضَّ ْرَشاِداَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى يَْوِم اْلَمَعاِد َو اْمنِْحِني ُحسْ ِ َو َداِونِي بُِصْنِعكَ أَْصلِْحنِي بَِكَرِمَك َو بُِلْطِفَك َو اْغُذنِي بِنِْعَمتَِك َو َو آلِِه َو اْدَرْأ َعن ِي  محـمداْلْ



َّنِي فِي َذَراَك َو  َْهَداَها َو إَِذا إَِذا اْشَتَكلَْت َعلَيَّ َجل ِْلنِي ِرَضاَك َو َوف ِْقنِي أَِظل ُُموُر ْلِ َْعَمااْلْ َْزَكاَها َو تََشابََهِت اْلْ َْرَضاَهااَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى إَِذا تََناَقَضِت اْلِملَُل ُل ْلِ َن اْلِوالَيَِة َو َو آلِِه َو تَو ِْجنِي  محـمدْلِ َن َهْب لِي ِصْدَق اْلِهَدايَِة بِاْلكَِفايَِة َو ُسْمنِي ُحسْ َعِة َو اْمنِْحنِي ُحسْ َعِةَو الَ َو الَ تَْفتِن ِي بِالسَّ اً َو الَ تَْجَعْل َعْیِشي  الدَّ تَُردَّ ُدَعائِي َعلَيَّ َرد اً َكد اً َكد 



اً َو  َو آلِِه َو  محـمدَصل ِ َعلَى الَ أَْدُعو َمَعَك نِد اًاَللَُّهمَّ َفإِن ِي الَ أَْجَعُل لََك ِضد  َرفِ  نْ اْمَنْعنِي ِمَن السَّ َو َحص ِ َملََكتِي ْزقِي ِمَن التَّلَِف َو َوف ِرْ رِ  ْنِفُق اْلبََرَكِة فِیِه َو أَِصْب بِي بِ 
ُ
ابِ آلِِه َو اْكِفنِي َمُئونََة َو  محـمداَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ِمْنهُ َسبِیَل اْلِهَدايَِة لِْلبِر ِ فِیَما أ ابٍ َفالَ أَْشَتِغَل َعنْ َو اْرُزْقنِي ِمنْ َغْیِر ااِلْكتِسَ بِ َتِمَل إِْصَر تَبَِعاتِ أَحْ ِعبَاَدتَِك بِالطَّلَِب َو الَ اْحتِسَ َفأَْطلِْبنِي  اَللَُّهمَّ اْلَمْكسَ



ا بُِقْدَرتَِك َما أَْطُلُب َو  اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى أَْرَهُب أَِجْرنِي بِِعزَّتَِك ِممَّ اِرَو الَ تَْبَتِذْل َجاِهي بِااِلْقَتاِر َو آلِِه َو ُصنْ َوْجِهي  محـمد ْبَتلَى َفأَْفَتتَِن بَِحْمِد َمنْ أَْعطَانِيأَْسَتْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَك ِرْزقَِك َو  َفأَْسَتْرِزَق أَْهلَ بِاْلیَسَ
ُ
ْعطَاءِ بَِذم ِ َمنْ َمَنَعنِي َو أَْنَت ِمنْ و أ ِ َو  ُدونِِهْم َولِيُّ اْلْ ًة فِي َو  محـمداَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى اْلَمْنعِ  َو ِعْلماً فِي اْستِْعَماٍل َو َوَرعاً فِي اغاً فِي َزَهاَدٍة ِعبَاَدٍة َو َفرَ آلِِه َو اْرُزْقِني ِصحَّ



ْق فِي َرَجاِء اَللَُّهمَّ اْختِْم بَِعْفِوَك إِْجَمالٍ  ْل إِلَى ُبُلوغِ أََجلِي َو َحق ِ نْ فِي َجِمیعِ َرْحَمتَِك أََملِي َو َسه ِ ِ لَى اَللَُّهمَّ َصل ِ عَ أَْحَوالِي َعَملِيِرَضاَك ُسُبلِي َو َحس  ِخَرةِ َمَحبَّتَِك َسبِیالً َسْهلًَة أَْكِمْل لِي بَِها أَيَّاِم اْلُمْهلَِةَو اْنَهْج لِي إِلَى اْلَغْفلَِة َواْسَتْعِمْلنِي بِطَاَعتَِك فِي لِِذْكِرَك فِي أَْوَقاِت َو آلِِه َو نَب ِْهنِي  محـمد ْنیَا َو اْلْ اَللَُّهمَّ  َخْیَر الدُّ أََحٍد ِمنْ َخْلِقَك َقْبلَُه َو َكأَْفَضِل َما َصلَّْیَت َعلَى َو آلِِه  مدمحـَو َصل ِ َعلَى 



َنًة َو بَْعَدهُ أَْنَت ُمَصل ٍ َعلَى أََحٍد  ْنیَا َحسَ َنًة َو قِنِي َو آتَِنا فِي الدُّ ِخَرِة َحسَ ارفِي اْلْ  بَِرْحَمتَِك َعَذاَب النَّ
 

 

 

 

 

 

 



بار خدايا، درود  ، ستودهخلقيات از دعاهاى امام عليه السّالم است در )درخواست توفيق براى( ترجمه : 

و يقين مرا به برترين مراتب يقين  ترين درجات ايمانبفرست بر محمد و خاندانش و ايمان مرا به كامل

به لطف خود نيت مرا از اى خداوند،  و نيت مرا به نيكوترين نيتها و عمل مرا به بهترين اعمال فرا بر.

هر شائبه مصون دار و به رحمت خود يقين مرا استوار گردان، و به قدرت خود فساد مرا به صالح بدل 

و مرا از هر كار كه پرداختن به آن از پرداختنم به  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش نماى.

پسين از من خواهى و روزهاى عمر مرا  كه در روز باز نياز گردان و به كارى بر گمار دارد، بىتو باز مى 

نياز فرماى و در روزى بر من بگشاى و به و مرا بى  اى مصروف داردر كارى كه مرا براى آن آفريده

مرا  و به خود پسندى دچارم مكن. نگريستن به حسرت در مال و جاه كسان گرفتار مساز و عزيزم دار

و بر دست من، در حق مردم كارهاى خير  به عجب و غرور تباه مكن.به بندگى خودگير و عبادتم را 

ورم اخالق متعالى بهره  جارى كن و كارهاى خير من به شائبه منت نهادن بر خلق خداى مياميز و از

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و هر گاه مرا در نظر  دار و از نازش بر خويش در امان.

 و هر گاه مرا به عزتى آشكار مى خوارم گردان برى به همان قدر در نفس خودا مىمردم به درجتى فر

و مرا به  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش نوازى به همان قدر در نفس خود ذليل گردان.

راه شايسته هدايت راه بنماى و چنان كن كه راه ديگرگون نكنم، و طريق حق پيش پاى من بگشاى و 

و عمر مرا  ان كن كه به راه باطل نگرايم، و نيتى صوابم ده و چنان كن كه در آن ترديد روا ندارم،چن

دراز نماى و چنان كن كه در طاعت تو به سر شود و چون مرتع عمر من چراگاه اهريمن گردد، پيش 

وند، هر خصلت اى خدا از آنكه خصومت تو بر من تازد يا خشم تو مرا به سر در اندازد، جان من بستان.

بد كه در من است به صالح آور و هر زشتى كه با من است و موجب نكوهش من، به زيبايى بدل نماى 



و  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و هر كرامت كمال نايافته كه در من است كامل فرماى.

دت و بدگمانى صالحان را در و حسد حسودان مرا به مو توزى دشمنان مرا به محبتبدل بفرماى كينه 

و كژتابى خويشاوندان را به نيكخواهى و فرو  حق من به اعتماد و دشمنى نزديكان را به دوستى

و ناسازگارى  پايدار گران را به دوستىگذاشتن اقرباى مرا به ياريگرى و دوستى ناپايدار مجامله 

بار  را به شيرينى ايمنى از تجاوز ايشان.معاشران را به معاشرتى كريمانه و تلخى بيم از ستمكاران 

كند، تنى توانا ده و در  خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا در برابر آن كه بر من ستم مى

ورزد،  برابر آن كه با من به بحث و جدال برخاسته، زبانى گويا ده و در برابر كسى كه با من دشمنى مى

كند، مكر ارزانى دار و در برابر كسى كه مرا مقهور خود بر من حيله مى  و در برابر كسى كه پيروزى ده

و از آن كه تهديدم مى  دهد آشكار ساز خواهد، قدرت عطا فرماى و دروغ كسى را كه مرا دشنام مى

كند مرا به سالمت دار و توفيقم ده كه فرمانبردار كسى باشم كه مرا به راه راست برد و تابع آن كه مرا 

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و رستگارى بخش مرا تا كسى را  كشد.طريق رشاد مى به 

كه با من ناراستى كند به اخالص پاسخ دهم و كسى را كه از من دورى گزيند به نيكويى جزا دهم و 

است  و با آن كس كه رشته مودت بريده دارد به بذل و احسان بنوازمكسى را كه مرا محروم مى 

ى را سپاس گويم و از بدى چشم بپيوندم و كسى را كه از من به بدى ياد كرده به نيكى ياد كنم و خوب

و فرو خوردن خشم  اى خداوند، مرا سيماى صالحان ده و جامه پرهيزگاران:در گستردن عدل بندم. فرو

فاش كردن  و كردن آتش دشمنى و به هم پيوستن تفرقه جويان و آشتى دادن خصمان و خاموش

و فروتنى و نيك سيرتى و بيرون راندن باد غرور از سر و  نيكى و پوشيدن عيبها و نرمخويى

و سبقت در فضيلت و ايثار در بخشش و دم فرو بستن از عيب ديگران و ترك افضال در  خوشخويى



اى و گفتن سخن حق، هر چند دشوار بود و اندك شمردن نيكيه حق كسى كه در خور افضال نباشد

و بسيار شمردن بديهاى خود در كردار و گفتار هر چند اندك  خود در كردار و گفتار هر چند بسيار بود

بود. اى خداوند، اين صفات را در من به كمال رسان به دوام طاعت خود و همسويى با جماعت مقبول 

د و خاندانش و بار خدايا، درود بفرست بر محم و دورى از بدعت جويان و پيروان باورهاى مجعول.

ات را به هنگام پيرى به من ارزانى دار و نيرومندترين نيرويت را به هنگام ترين روزى فراخ

در عبادت دچار كاهليم مگردان و چنان مكن كه ديدگانم از ديدن راه تو نابينا بود يا به  درماندگى.

اند بريده يا از آنان كه به تو پيوسته اند پيوندم، خالف محبت تو گام بردارم، يا به آنان كه از تو بريده 

و  اى خداوند، چنان كن كه به هنگام ضرورت به نيروى تو بتازم و به هنگام نياز از تو يارى خواهم شوم.

و  به هنگام مسكنت به درگاه تو تضرع كنم. و مرا ميازماى كه به هنگام اضطرار از جز تويى يارى جويم

و به هنگام ترس در برابر جز تويى تضرع كنم، تا  ز تويى خاضع شومبه هنگام بينوايى به پيشگاه ج

اى خداوند، هر آرزو و گمان و  ترين مهربانان.آنگاه مستحق خذالن و منع و اعراض تو گردم. اى مهربان

حسد كه اهريمن در دل من افكند تو آن را به ذكر عظمتت و تفكر در قدرتت و تدبير بر ضد دشمنت 

ناسزا و لغو و دشنام در آبرو، يا شهادت باطل، يا غيبت مؤمن غايب يا ناسزا به حاضران و هر  بدل نماى.

تو آن را به حمد و سپاس خود و افزونى در ثناى خود و  افكنداز اين گونه كه اهريمن بر زبان من مى 

بيان مجد و عظمت خود و سپاس نعمت خود و اعتراف به احسان خود و شمارش نعم خود بدل 

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش. كس بر من ستم روا ندارد، زيرا تو را توان دفع  ماى.فر

هرگز گمراه  ستم از من هست و من بر كس ستم نكنم، زيرا تو قادرى كه مرا از ستمگرى باز دارى.

ام از توست و انگرى توانى مرا به راه هدايت اندازى. هرگز فقير نشوم، زيرا كه تو نخواهم شد زيرا تو مى



ام و اى خداوند، بر آستان مغفرت تو فرود آمده  هرگز گردنكشى نكنم كه قدرت و توان من از توست.

ام و و به فضل و احسان تو اعتماد كرده  امام و به بخشايش تو دل بسته به اميد عفو تو آهنگ كرده 

ام كه به پاداش آن شايسته عفو تو  نكردهمرا آنچه سبب آمرزش تو شود، در دست نيست و كارى 

ام ديگر جز فضل و احسان تو پناهى ندارم. پس درود و چون بدين سان خويشتن را محكوم كرده  باشم

اى خداوند، زبانم به هدايت بگشاى و  بفرست بر محمد و خاندان او و مرا به فضل خويش بنواز.

تر است توفيق ده و به هر چه خشنودى تو رى كه پاكيزهپرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كا

اى خداوند، مرا به طريقت اعلى رهبرى كن و چنان كن كه بر دين تو بميرم و بر  در آن است برگمار.

و در  مند سازروى بهره  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از ميانه دين تو زنده شوم.

. مرا از راهنمايان طريق حق قرار ده و در شمار بندگان صالح. در قيامت زمره اهل صواب در آور

اى خداوند، هر خصلتى را كه خالص  رستگارى را نصيب من فرماى و از آتش دوزخم در امان دار.

نفس من در آن نيست، از من بستان و هر خصلتى را كه اصالح نفس مرا سبب است براى من باقى 

اى خداوند، چون محزون شوم تويى  ش در امان خود ندارى هالك شونده است.گذار. زيرا نفس اگر توا

ساز و برگ من و چون محرومم دارند طلب روزى را به سوى تو آيم. هر گاه مصيبتى به من رسد به 

كنى و هر چه تباه شود تواش به صالح  درگاه تو استغاثه كنم و هر چه از دست رود تواش جبران مى

پس اى خداوند، پيش از در رسيدن  ه تو را ناپسند افتد تواش دگرگون توانى كرد.آورى و هر چمى 

بال، نعمت عافيتم ده و پيش از آنكه دست طلب فرا كنم، توانگريم بخش و پيش از آنكه كارم به 

رنج عيب جويى مردم از من دور بدار و ايمنى روز رستاخيز نصيب  گمراهى كشد، راه هدايتم بنماى.

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و به  و ارشاد نيك ديگران را به من ببخش.من فرماى 



لطف خود آسيب حوادث از من دور دار و به نعمت خود مرا بپروران و به كرم خود اصالح فرماى و درد 

ها و مرا در سايه امن خود جاى ده و پيكر من به جامه خشنودى خود بياراى و چون كار من دوا نماى

ترين آنها توفيقم ده و چون امور به يكديگر مشتبه شوند به پاكيزه  رستدبر من آشوبد به گزاردن 

ترين آنها راه نماى و چون ميان عقايد خالف بر خيزد، تو مرا به آن مذهب رهبرى كن كه بيشتر مورد 

ر من نه و بر آنم دار نيازى بر سبار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و تاج بى  رضاى توست.

كنم نيكو به انجامش رسانم و هدايت صادقم آموز و مفتون مال و جاهم مساز و  كه هر كار كه مى

و زندگى من به رنج مياميز و دعاى من اجابت ناكرده بر سر من مزن كه من تو را  آسودگيم عنايت كن

ا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و بار خداي از ديگرى چيزى نخواهم.همتايى نشناسم و با وجود تو 

و روزى من از تلف و تباهى برهان و بر دارايى من به بركت بيفزاى و چون  مرا از اسرافكارى باز دار

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از رنج  كنم راه درست را به من بنماى.انفاق مى 

ام ده، تا از عبادت تو به طلب روزى نپردازم و بار گران ى و بى حساب روز نيازى دهتحصيل معاش بى 

كنم به قدرت خود روا گردان و اى خداوند، آنچه را از تو طلب مى  عواقب كسب و كار بر دوش نگيرم.

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و آبرويم به  از هر چه بيمناكم به عزت خويش پناه ده.

جاه و منزلتم را به بينوايى مكاه، آن سان كه از ديگر روزى خوارانت روزى بطلبم و  توانگرى مصون دار

و  و دست پيش بندگان شرير تو دراز كنم، آنگاه به ستايش كسى كه به من بخشيده است فريفته شوم

به نكوهش كسى كه دست منع فرا روى من داشته مبتلى گردم، و حال آنكه كسى كه توان بخشيدن 

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا تندرستى ده كه تو  تنها تويى و بس. و منعش هست

را پرستش كنم و آسايش عطا كن تا دامن از جهان در چينم و علم مرا با عمل همراه فرماى و 



با اميد اى خداوند، عمر من با عفو خود به پايان بر و آرزويم را  روى قرين نماى.پرهيزگاريم را با ميانه 

به رحمت خويش مقرون دار و راه مرا در رسيدن به خشنوديت آسان گردان و در هر حال كه هستم 

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و در اوقات غفلتم به ياد خود آگاهى ده  كار من نيكو كن.

موار پيش پاى من و براى وصول به آستان محبت خود راهى ه و در ايام فرصتم به طاعت خود برگمار

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و  گشاى و در آن راه خير دنيا و آخرت را به تمامى ارزانيم دار.

اى، يا بعد از او به يكى از خاندانش، بهترين درودهايى كه پيش از او به يكى از آفريدگانت فرستاده 

هان نيكى عطا كن و به حرمت خويش و ما را در اين جهان و هم در آن ج آفريدگانت خواهى فرستاد.

  دار. مرا از عذاب آتش نگه


