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 مکارم اخالق دعای    

که از امام سجاد علیه السالم نقل شده  در این قسمت از ملحقات دوم مفاتیح، دعای مکارم اخالق

 :را می خوانیم ،(از صحیفه سجادیهاست )نیایش بیستم 

ْفَعاِل  اَلُم ِِف َمَکاِرِم اْْلَْخاَلِق َو َمْرِضيِّ اْْلَ   َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ

  از دعاهاى امام عليه الساّلم است در )درخواست توفيق براى( خوهاى ستوده

 
ٍد َو  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ مَياِن َاللَّ ْكَمَل اْْلِ

َ
ْغ ِبِإمَياِِن أ   آلِِه َو َبلِّ

  ترين درجات ايمان بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ايمان مرا به كامل 

 
ْعَم  ْحَسِن اْْلَ

َ
اِت َو ِبَعَمِلي ِإََل أ یَّ ْحَسِن النِّ

َ
ِتي ِإََل أ یَّ ْفَضَل اْلَیِقنِي َو اْنَتِه ِِبِ

َ
  اِل َو اْجَعْل َيِقیِِن أ

 و يقين مرا به برترين مراتب يقين و نيت مرا به نيكوترين نيتها و عمل مرا به بهترين اعمال فرا بر. 

 
ا ِعْنَدَك َيِقیِِن َو اْسَتْصِلْح ِبُقْدَرِتَك َما َفَسَد ِمِنِّ  ْح ِِبَ ِتي َو َصحِّ ْر ِبُلْطِفَك ِنیَّ ُهمَّ َوفِّ   َاللَّ

ز هر شائبه مصون دار و به رحمت خود يقين مرا استوار گردان، و به قدرت اى خداوند، به لطف خود نيت مرا ا 

 خود فساد مرا به صالح بدل نماى.
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ٍد َو آلِِه  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   َاللَّ
  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش 

 

ا  ُم ِبِه َو اْسَتْعِمْلِِن ِِبَ اِمي ِفَمَي َخَلْقَتِِن َلُه َو اْكِفِِن َما َيْشَغُلِِن ااِلْهمِِتَ يَّ
َ

ُلِِن َغدًا َعْنُه َو اْسَتْفِرْغ أ
َ

  تَْسأ
نياز گردان و به كارى بر گمار كه در روز   دارد، بى و مرا از هر كار كه پرداختن به آن از پرداختنم به تو باز مى  

 صروف داراى م پسين از من خواهى و روزهاى عمر مرا در كارى كه مرا براى آن آفريده باز

 
َتِلَیِنِّ ِباْلِكْبِ  ِِن َو اَل ََتْ ِعزَّ

َ
َظِر َو أ َّ ِِف ِرْزِقَك َو اَل َتْفِتِنِّ ِبالنَّ ْوِسْع لََعَ

َ
ْغِنِِن َو أ

َ
 َو أ

نياز فرماى و در روزى بر من بگشاى و به نگريستن به حسرت در مال و جاه كسان گرفتار مساز و  و مرا بى  

 دچارم مكن.و به خود پسندى  عزيزم دار

 
ِب  ْدِِن َلَك َو اَل ُتْفِسْد ِعَباَدِتي ِباْلُعجْ   َو َعبِّ

 مرا به بندگى خودگير و عبادتم را به عجب و غرور تباه مكن. 

 
حَْقُه ِباْْلَنِّ َو َهْب ِِل َمَعاِِلَ اْْلَْخاَلِق َو اْعِصْمِِن ِمَن  ْْيَ َو اَل ََتْ اِس لََعَ َيِدَي اْلخَ ْجِر لِلنَّ

َ
 ْلَفْخِر ا َو أ

و بر دست من، در حق مردم كارهاى خير جارى كن و كارهاى خير من به شائبه منت نهادن بر خلق خداى  

 ورم دار و از نازش بر خويش در امان. اخالق متعالى بهره  مياميز و از
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اِس َدَرَجًة ِإالَّ  ٍد َو آلِِه َو اَل َتْرَفْعِِن ِِف النَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َحَطْطَتِِن ِعْنَد َنْفِسي ِمْثَلَها َاللَّ
برى به همان قدر در  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و هر گاه مرا در نظر مردم به درجتى فرا مى 

  خوارم گردان نفس خود

 

ًة َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسي ِبَق  ْحَدْثَت ِِل ِذلَّ
َ

 َدِرَهاَو اَل ُتحِْدْث ِِل ِعّزًا َظاِهرًا ِإالَّ أ
 نوازى به همان قدر در نفس خود ذليل گردان.  و هر گاه مرا به عزتى آشكار مى 

 
ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َاللَّ

  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش 

 
ِزي

َ
ْسَتْبِدُل ِبِه َو َطِريَقِة َحقٍّ اَل أ

َ
ًدی َصاِلحٍ اَل أ ْعِِن ِِبُ ُشكُّ ِفیَهاَو َمتِّ

َ
ِة ُرْشٍد اَل أ  ُغ َعْنَها َو ِنیَّ

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

 چنان كن كه به راه باطل نگرايم، و نيتى صوابم ده و چنان كن كه در آن ترديد روا ندارم،
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ْرِِن َما ََكَن ُعُم  ْن َو َعمِّ
َ

ْیَطاِن َفاْقِبْضِِن ِإَلْیَك َقْبَل أ ِري ِبْذَلًة ِِف َطاَعِتَك َفِإَذا ََكَن ُعُمِري َمْرَتعًا لِلشَّ
 َ ْو َيْسَتحِْكَم َغَضُبَك لََعَ

َ
  َيْسِبَق َمْقُتَك ِإَِلَّ أ

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

 از آنكه خصومت تو بر من تازد يا خشم تو مرا به سر در اندازد، جان من بستان.

 

ْنَتَها َو اَل  ا ِإالَّ َحسَّ ُب ِِبَ َونَّ
ُ

ْصَلحَْتَها َو اَل َعاِئَبًة أ َ
ُهمَّ اَل َتَدْع َخْصَلًة ُتَعاُب ِمِنِّ ِإالَّ أ وَمًة ِِفَّ َناِقَصًة َاللَّ ُْرُ

ُ
 أ

ْمَتَهاِإالَّ  َْتَ
َ

 أ
اى خداوند، هر خصلت بد كه در من است به صالح آور و هر زشتى كه با من است و موجب نكوهش من، به  

 زيبايى بدل نماى و هر كرامت كمال نايافته كه در من است كامل فرماى.

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َاللَّ
  ندانشبار خدايا، درود بفرست بر محمد و خا 

 
َة  َبَّ َنآِن امْْلَ ْهِل الشَّ

َ
ْبِدْلِِن ِمْن ِبْغَضِة أ

َ
 َو أ

  توزى دشمنان مرا به محبت و بدل بفرماى كينه  
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َقَة َو ِمْن َعَداَوِة اْْلَْدَننْيَ اْلَو  اَلِح الثِّ ْهِل الصَّ
َ

ِة أ َة َو ِمْن ِظنَّ ْهِل اْلَبْغِي اْْلََودَّ
َ

 اَلَيَة َو ِمْن َحَسِد أ
  سودان مرا به مودت و بدگمانى صالحان را در حق من به اعتماد و دشمنى نزديكان را به دوستىو حسد ح 

 
ْصَرَة َو ِمْن ُحبِّ اْْلَُداِريَن َتْ  ْقَرِبنَي النُّ َة َو ِمْن ِخْذاَلِن اْْلَ ْرَحاِم اْْلََبَّ َقِة َو ِمْن ُعُقوِق َذِوي اْْلَ يَح اْْلِ  حِ

گران را به  يكخواهى و فرو گذاشتن اقرباى مرا به ياريگرى و دوستى ناپايدار مجامله و كژتابى خويشاوندان را به ن 

 پايدار دوستى

 

َمَنِة  نَي َحاَلَوَة اْْلَ اِْلِ َم اْلِعْشَرِة َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظَّ  َو ِمْن َردِّ اْْلاَُلِبِسنَي َُرَ
 از ستمكاران را به شيرينى ايمنى از تجاوز ايشان. و ناسازگارى معاشران را به معاشرتى كريمانه و تلخى بيم 

 

ٍد َو آلِِه َو اْجَعْل ِِل َيدًا لََعَ َمْن َظَلَمِِن َو ِلَسانًا لََعَ َمْن َخاَصَمِِن َو َظَف  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ْن َاللَّ رًا ِِبَ
  َعاَنَدِِن 

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

  ورزد، پيروزى ده  آن كه با من به بحث و جدال برخاسته، زبانى گويا ده و در برابر كسى كه با من دشمنى مى
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  َقَصَبِِن َو َهْب ِِل َمْکرًا لََعَ َمْن ََكَيَدِِن َو ُقْدَرًة لََعَ َمِن اْضَطَهَدِِن َو َتْكِذبيًا ِْلَْن 
كند، مكر ارزانى دار و در برابر كسى كه مرا مقهور خود خواهد، قدرت عطا  و در برابر كسى كه بر من حيله مى  

 دهد آشكار ساز  فرماى و دروغ كسى را كه مرا دشنام مى

 
َدِِن َو ُمَتاَبَعِة  ْقِِن لَِطاَعِة َمْن َسدَّ َدِِن َو َوفِّ عَّ ْن ََتَ ْرَشَدِِن َو َساَلَمًة ِِمَّ

َ
  َمْن أ

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

 كشد. تابع آن كه مرا به طريق رشاد مى 

 

ْص  ِِن ِبالنُّ َعاِرَض َمْن َغشَّ
ُ

ْن أ ْدِِن ِْلَ ٍد َو آلِِه َو َسدِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َرِِن ِباْلِبِّ َو َاللَّ ْجِزَي َمْن َهجَ
َ

حِ َو أ
ِثیَب َمْن َحَرَمِِن ِباْلَبْذِل 

ُ
  أ

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و رستگارى بخش مرا تا كسى را كه با من ناراستى كند به اخالص  

دارد به بذل و  م مى پاسخ دهم و كسى را كه از من دورى گزيند به نيكويى جزا دهم و كسى را كه مرا محرو

  احسان بنوازم
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ْشُکَر اْلحََسَنَة َو 
َ

ْن أ
َ

ُْرِ َو أ َخاِلَف َمِن اْغَتاَبِِن ِإََل ُحْسِن الذِّ
ُ

َلِة َو أ ََكِِفَ َمْن َقَطَعِِن ِبالصِّ
ُ

ْغِضَي َعِن َو أ
ُ

أ
َئِة  یِّ  السَّ

د كرده به نيكى ياد كنم و خوبى و با آن كس كه رشته مودت بريده است بپيوندم و كسى را كه از من به بدى يا 

 را سپاس گويم و از بدى چشم فرو بندم.

 
ِقنَي ِِف بَْس  ْلِبْسِِن ِزيَنَة اْْلُتَّ

َ
اِلِحنَي َو أ ْلَیِة الصَّ ِِن ِبحِ ٍد َو آلِِه َو َحلِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   ِط اْلَعْدِل َاللَّ

  در گستردن عدلاى خداوند، مرا سيماى صالحان ده و جامه پرهيزگاران: 

 
ْهِل اْلُفْرَقِة َو ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبنْيِ 

َ
اِئَرِة َو َضمِّ أ   َو َكْظِم الَغْیِظ َو ِإْطَفاِء النَّ

  و فرو خوردن خشم و خاموش كردن آتش دشمنى و به هم پيوستن تفرقه جويان و آشتى دادن خصمان 

 
 لِنِي اْلَعِريَكِة  َو ِإْفَشاِء اْلَعاِرَفِة َو َسْْتِ اْلَعاِئَبِة َو 

  و فاش كردن نيكى و پوشيدن عيبها و نرمخويى 

 
اَلَقِة  يحِ َو ِطیِب اْْلُخَ َْيِة َو ُسُکوِن الرِّ َناِح َو ُحْسِن السِّ  َو َخْفِض اْلجَ

  و فروتنى و نيك سيرتى و بيرون راندن باد غرور از سر و خوشخويى 
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ْبِق ِإََل اْلَفِضیَلِة َو ِإيَثاِر  ْفَضاِل لََعَ َغْْيِ اْْلُْسَتِحِق  َو السَّ ْعِیِْي َو اْْلِ ِك التَّ ِل َو ََتْ َفضُّ   التَّ
و سبقت در فضيلت و ايثار در بخشش و دم فرو بستن از عيب ديگران و ترك افضال در حق كسى كه در خور  

 افضال نباشد

 
ْْيِ َو    ِإْن َكُُثَ ِمْن َقْوِِل َو ِفْعِليَو اْلَقْوِل ِباْلحَقِّ َو ِإْن َعزَّ َو اْسِتْقاَلِل اْلخَ

 و گفتن سخن حق، هر چند دشوار بود و اندك شمردن نيكيهاى خود در كردار و گفتار هر چند بسيار بود 

 
َم  اَعِة َو ُلُزوِم اْلجَ ْكِمْل َذِلَك ِِل ِبَدَواِم الطَّ

َ
رِّ َو ِإْن َقلَّ ِمْن َقْوِِل َو ِفْعِلي َو أ َعِة َو اَو اْسِتْكَثاِر الشَّ

ِع  َْتَ ِي اْْلُخْ
ْ

أ ْهِل اْلِبَدِع َو ُمْسَتْعِمِل الرَّ
َ

  َرْفِض أ
و بسيار شمردن بديهاى خود در كردار و گفتار هر چند اندك بود. اى خداوند، اين صفات را در من به كمال  

 عول.رسان به دوام طاعت خود و همسويى با جماعت مقبول و دورى از بدعت جويان و پيروان باورهاى مج

 
ِتَك ِِفَّ ِإَذ  ْقَوی ُقوَّ

َ
ُت َو أ َّ ِإَذا َكِبْ ْوَسَع ِرْزِقَك لََعَ

َ
ٍد َو آلِِه َو اْجَعْل أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ُت َاللَّ ْْ ِ

ََ   ا 
ات را به هنگام پيرى به من ارزانى دار و  ترين روزى  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و فراخ 

 رويت را به هنگام درماندگى.نيرومندترين ني
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ِتَك  اَلِف َمحَبَّ ِض ِلخِ َعرُّ َتِلَیِنِّ ِباْلَكَسِل َعْن ِعَباَدِتَك َو اَل اْلَعَمى َعْن َسِبیِلَك َو اَل ِبالتَّ َو اَل  َو اَل ََتْ
َق َعْنَك َو اَل ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع ِإَلْیَك  اَمَعِة َمْن َتَفرَّ   ُمجَ

اهليم مگردان و چنان مكن كه ديدگانم از ديدن راه تو نابينا بود يا به خالف محبت تو گام در عبادت دچار ك 

 اند بريده شوم. اند پيوندم، يا از آنان كه به تو پيوسته  بردارم، يا به آنان كه از تو بريده 

 
ْسَاُلَك ِعْنَد اْلحَ 

َ
ُروَرِة َو أ ُصوُل ِبَك ِعْنَد الضَّ

َ
ُهمَّ اْجَعْلِِن أ  اَجِة َاللَّ

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

 
َك ِإَذا اْضُطِرْرُت  ُع ِإَلْیَك ِعْنَد اْْلَْسَکَنِة َو اَل َتْفِتِنِّ ِبااِلْسِتَعاَنِة ِبَغْْيِ َتَضرَّ

َ
  َو أ

  يازماى كه به هنگام اضطرار از جز تويى يارى جويمو به هنگام مسكنت به درگاه تو تضرع كنم. و مرا م 

 
َك ِإَذا اْفَتَقْرُت    َو اَل ِباْلُخُضوِع ِلُسَؤاِل َغْْيِ

  و به هنگام بينوايى به پيشگاه جز تويى خاضع شوم 
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ْسَتِحقَّ ِبَذلَِك ِخْذاَلَنَك َو َمْنَع  َ
ِع ِإََل َمْن ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبُت َفأ َضرُّ ْرَحَم َو اَل ِبالتَّ

َ
َك َو ِإْعَراَضَك َيا أ

نَي  اِِحِ   الرَّ
ترين  و به هنگام ترس در برابر جز تويى تضرع كنم، تا آنگاه مستحق خذالن و منع و اعراض تو گردم. اى مهربان 

 مهربانان.

 

َظِنِّ َو اْلحََس  َمِنِّ َو التَّ ْیَطاُن ِِف ُروِعي ِمَن التَّ ُهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّ رًا ِِف َاللَّ ِد ِذُْرًا ِلَعَظَمِتَك َو َتَفكُّ
َك    ُقْدَرِتَك َو َتْدِبْيًا لََعَ َعُدوِّ

اى خداوند، هر آرزو و گمان و حسد كه اهريمن در دل من افكند تو آن را به ذكر عظمتت و تفكر در قدرتت و  

 تدبير بر ضد دشمنت بدل نماى.

 
ْجَری لََعَ ِلَساِِن ِمْن َلْفَظِة 

َ
ِو اْغِتَیاِب ُمْؤِمٍن َغاِئٍب َو َما أ

َ
ْو َشَهاَدِة َباِطٍل أ

َ
ْو َشْْتِ ِعْرٍض أ

َ
ٍر أ ْو ُهجْ

َ
ُفحٍْش أ

ْشَبَه َذلَِك 
َ

ْو َسبِّ َحاِضٍر َو َما أ
َ

  أ
هر ناسزا و لغو و دشنام در آبرو، يا شهادت باطل، يا غيبت مؤمن غايب يا ناسزا به حاضران و از اين گونه كه  

 افكند مى  اهريمن بر زبان من
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یِدَك َو ُشْکرًا ِلِنْعَمِتَك َو اْعِْتَ  جِ َناِء َعَلْیَك َو َذَهابًا ِِف ََتْ افًا ِبِإْحَساِنَك َو ُنْطقًا ِباْلحَْمِد َلَك َو ِإْغَراقًا ِِف الثَّ
َنِنَك    ِإْحَصاًء ِْلِ

اس نعمت خود و اعتراف تو آن را به حمد و سپاس خود و افزونى در ثناى خود و بيان مجد و عظمت خود و سپ 

 به احسان خود و شمارش نعم خود بدل فرماى.

 
ْنَت 

َ
ْظِلَمنَّ َو أ

َ
 َعِنِّ َو اَل أ

ِ
ْفع ْنَت ُمِطیٌق لِلدَّ

َ
ْظَلَمنَّ َو أ

ُ
ٍد َو آلِِه َو اَل أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اْلَقاِدُر لََعَ َاللَّ

  اْلَقْبِض ِمِنِّ 
خاندانش. كس بر من ستم روا ندارد، زيرا تو را توان دفع ستم از من هست و  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و 

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

 

ْطَغنَيَّ َو ِمْن ِع 
َ

ْفَتِقَرنَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْسِعي َو اَل أ
َ

ي َو اَل أ ْمَکَنْتَك ِهَداََيِ
َ

نَّ َو َقْد أ ِضلَّ
َ

  ِدَك ُوْجِديْن َو اَل أ
ام از  توانى مرا به راه هدايت اندازى. هرگز فقير نشوم، زيرا كه توانگرى   هرگز گمراه نخواهم شد زيرا تو مى 

 توست و هرگز گردنكشى نكنم كه قدرت و توان من از توست.

 
اُوِز  ُهمَّ ِإََل َمْغِفَرِتَك َوَفْدُت َو ِإََل َعْفِوَك َقَصْدُت َو ِإََل َتجَ   َك اْشَتْقُت َاللَّ

  ام ام و به بخشايش تو دل بسته  ام و به اميد عفو تو آهنگ كرده  اى خداوند، بر آستان مغفرت تو فرود آمده  
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ْسَتِحقُّ ِبِه َعْفَوَك  َ
  َو ِبَفْضِلَك َوِثْقُت َو َلْیَس ِعْنِدي َما ُُيِجُب ِِل َمْغِفَرَتَك َو اَل ِِف َعَمِلي َما أ

ام كه به   ام و مرا آنچه سبب آمرزش تو شود، در دست نيست و كارى نكرده تو اعتماد كرده  و به فضل و احسان 

  پاداش آن شايسته عفو تو باشم

 
 َ ْل لََعَ ٍد َو آِلِه َو َتَفضَّ ْن َحَكْمُت لََعَ َنْفِسي ِإالَّ َفْضُلَك َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

َ
  َو َما ِِل َبْعَد أ

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

 محمد و خاندان او و مرا به فضل خويش بنواز.

 
ا ُه  ْزَكى َو اْسَتْعِمْلِِن ِِبَ

َ
ِتي ِهَي أ ْقِِن ِللَّ ْقَوی َو َوفِّ ْمِِن التَّ ْْلِ

َ
َدی َو أ ْنِطْقِِن ِباْْلُ

َ
ُهمَّ َو أ ْرَضىَاللَّ

َ
  َو أ

تر است توفيق  وند، زبانم به هدايت بگشاى و پرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كارى كه پاكيزهاى خدا 

 ده و به هر چه خشنودى تو در آن است برگمار.

 

ْحَیا
َ

ُموُت َو أ
َ

ِتَك أ ِريَقَة اْْلُْثَلى َو اْجَعْلِِن لََعَ ِملَّ ُهمَّ اْسُلْك ِِبَ الطَّ  َاللَّ
 طريقت اعلى رهبرى كن و چنان كن كه بر دين تو بميرم و بر دين تو زنده شوم.اى خداوند، مرا به  

 
ْعِِن ِبااِلْقِتَصاِد  ٍد َو آلِِه َو َمتِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َاللَّ

 مند ساز روى بهره   بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از ميانه 
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َداِد  ْهِل السَّ
َ

َشاِد َو ِمْن َصاِلحِ اْلِعَباِد َو اْرُزْقِِن َفْوَز اْْلََعاِد َو ساَلَمَة  َو اْجَعْلِِن ِمْن أ ِة الرَّ ِدلَّ
َ

َو ِمْن أ
ْرَصاِد   اْْلِ

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

 دار.را نصيب من فرماى و از آتش دوزخم در امان 

 
ِلحَُها َفِإنَّ َنْفِسي َه  ْبِق لَِنْفِسي ِمْن َنْفِسي َما ُُيْ

َ
ُصَها َو أ لِّ ُهمَّ ُخْذ لَِنْفِسَك ِمْن َنْفِسي َما ُيخَ ْو َاللَّ

َ
اِلَكٌة أ

 َتْعِصَمَها
اى خداوند، هر خصلتى را كه خالص نفس من در آن نيست، از من بستان و هر خصلتى را كه اصالح نفس مرا  

 است براى من باقى گذار. زيرا نفس اگر تواش در امان خود ندارى هالك شونده است.سبب 

 

ْثُت َو ِعْنَدَك  ِعي ِإْن ُحِرْمُت َو ِبَك اْسِتَغاَثِتي ِإْن َُرِ ْنَت ُمْنَتجَ
َ

ِتي ِإْن َحِزْنُت َو أ ْنَت ُعدَّ
َ

ُهمَّ أ ا َفاَت  َاللَّ ِِمَّ
ْنَكْرَت َتْغِیٌْي  َخَلٌف َو ِْلَا َفَسَد َصاَلٌح َو ِفَمَي 

َ
 أ

اى خداوند، چون محزون شوم تويى ساز و برگ من و چون محرومم دارند طلب روزى را به سوى تو آيم. هر گاه  

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

 د افتد تواش دگرگون توانى كرد.آورى و هر چه تو را ناپسن تواش به صالح مى 
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َشاِد  اَلِل ِبالرَّ ََدِ َو َقْبَل الضَّ َلِب ِباْلجِ َّ َقْبَل اْلَباَلِء ِباْلَعاِفَیِة َو َقْبَل اْلطَّ  َفاْمُنْن لََعَ
پس اى خداوند، پيش از در رسيدن بال، نعمت عافيتم ده و پيش از آنكه دست طلب فرا كنم، توانگريم بخش و  

 ه كارم به گمراهى كشد، راه هدايتم بنماى.پيش از آنك

 
ْرَشاِد  ِم اْْلََعاِد َو اْمِنحِِْن ُحْسَن اْْلِ ْمَن َُيْ

َ
ِة اْلِعَباِد َو َهْب ِِل أ  َو اْكِفِِن َمُئوَنَة َمَعرَّ

رنج عيب جويى مردم از من دور بدار و ايمنى روز رستاخيز نصيب من فرماى و ارشاد نيك ديگران را به من  

 ببخش.

 
ْصِلحِِْن ِبَكَرِمَك َو  َ

 َعِنِّ ِبُلْطِفَك َو اْغُذِِن ِِبِْعَمِتَك َو أ
ْ

ٍد َو آلِِه َو اْدَرأ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َداِوِِن  َاللَّ
  ِبُصْنِعَك 

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و به لطف خود آسيب حوادث از من دور دار و به نعمت خود مرا  

  به كرم خود اصالح فرماى و درد من دوا نماىبپروران و 

 

 

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر    مکارم اخالق دعای                                                                                                                                                                                                                                                                                         موسسه 

15 www.ahlolbait.com 

 

ُموُر ِْلَْهَداَها َو ِإَذا تََش  َّ اْْلُ ْقِِن ِإَذا اْشَتَكَلْت لََعَ ْلِِن ِرَضاَك َو َوفِّ ِِن ِِف َذَراَك َو َجلِّ ِظلَّ
َ

ِت َو أ اَِبَ
َلُل ِْلَْرَضاَها ْزََكَها َو ِإَذا َتَناَقَضِت اْْلِ ْعَماُل ِْلَ  اْْلَ

ايه امن خود جاى ده و پيكر من به جامه خشنودى خود بياراى و چون كارها بر من آشوبد به گزاردن و مرا در س 

ترين آنها راه نماى و چون ميان عقايد  ترين آنها توفيقم ده و چون امور به يكديگر مشتبه شوند به پاكيزه   رستد

 ست.خالف بر خيزد، تو مرا به آن مذهب رهبرى كن كه بيشتر مورد رضاى تو

 
ِِن ُحْسَن اْلِواَلَيِة َو َهْب ِِل ِصْدَق اْْلِ  ْجِِن ِباْلِكَفاَيِة َو ُُسْ ٍد َو آلِِه َو ََتِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َداَيِة َو اَل َاللَّ

َعِة  َعِة َو اْمِنحِِْن ُحْسَن الدَّ  َتْفِتِنِّ ِبالسَّ
كنم   ى بر سر من نه و بر آنم دار كه هر كار كه مىنياز بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و تاج بى  

  نيكو به انجامش رسانم و هدايت صادقم آموز و مفتون مال و جاهم مساز و آسودگيم عنايت كن

 
ْجَعُل َلَك ِضّدًا َو اَل 

َ
َّ َرّدًا َفِإِنِّ اَل أ َعْل َعْیِشي َكّدًا َكّدًا َو اَل َتُردَّ ُدَعاِئي لََعَ ْدُعو َمَعَك ِنّدًا َو اَل َتجْ

َ
 أ

و زندگى من به رنج مياميز و دعاى من اجابت ناكرده بر سر من مزن كه من تو را همتايى نشناسم و با وجود تو  

 از ديگرى چيزى نخواهم.

 
َرِف  ٍد َو آلِِه َو اْمَنْعِِن ِمَن السَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   َاللَّ

 انش و مرا از اسرافكارى باز داربار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاند 
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َداَيِة لِلِْبِّ ِفَمَي  ِصْب ِِب َسِبیَل اْْلِ
َ

َكِة ِفیِه َو أ ْر َمَلَكِتي ِباْلَبَ َلِف َو َوفِّ ْن ِرْزِقي ِمَن التَّ ْنِفُق ِمْنُه َو َحصِّ
ُ

   أ
م راه درست را به من كن و روزى من از تلف و تباهى برهان و بر دارايى من به بركت بيفزاى و چون انفاق مى  

 بنماى.

 
ٍد َو آلِِه َو اْكِفِِن َمُئوَنَة ااِلْكِتَساِب  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   َاللَّ

  نيازى ده بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از رنج تحصيل معاش بى  

 
ْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِت 

َ
ْحَتِمَل ِإْصَر َتِبَعاِت اْْلَْكَسِب َو اْرُزْقِِن ِمْن َغْْيِ اْحِتَساٍب َفاَل أ

َ
َلِب َو اَل أ   َك ِبالطَّ

 ام ده، تا از عبادت تو به طلب روزى نپردازم و بار گران عواقب كسب و كار بر دوش نگيرم. و بى حساب روزى  

 
ْرَهُب 

َ
ا أ ِتَك ِِمَّ ِجْرِِن ِبِعزَّ

َ
ْطُلُب َو أ

َ
ْطِلْبِِن ِبُقْدَرِتَك َما أ

َ
ُهمَّ َفأ   َاللَّ

 كنم به قدرت خود روا گردان و از هر چه بيمناكم به عزت خويش پناه ده. اى خداوند، آنچه را از تو طلب مى  

 
ٍد َو آلِِه َو ُصْن َوْجِهي ِباْلَیَساِر  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َاللَّ

 بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و آبرويم به توانگرى مصون دار 
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 َو اَل 
َ

ْفَتِِتَ ِبحَْمِد َمْن أ
َ

ْسَتْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَك َفأ
َ

ْهَل ِرْزِقَك َو أ
َ

ِزَق أ ْسَْتْ
َ

َتِذْل َجاِهي ِبااِلْقَتاِر َفأ   ْعَطاِِن ََتْ
و جاه و منزلتم را به بينوايى مكاه، آن سان كه از ديگر روزى خوارانت روزى بطلبم و دست پيش بندگان شرير  

  ستايش كسى كه به من بخشيده است فريفته شوم تو دراز كنم، آنگاه به

 

 
ِ

ْعَطاِء َو اْْلَْنع ْ َوِِلُّ اْْلِ
ْنَت ِمْن ُدوهِِنِ

َ
ْبَتَلى ِبَذمِّ َمْن َمَنَعِِن َو أ

ُ
  و أ

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

 هست تنها تويى و بس.

 
ٍد َو آلِِه َو اْرُزْقِِن ِصحًَّة ِِف ِعَباَدٍة َو َفَراغًا ِِف َزَهاَدٍة َو ِعْلمًا ِِف اْسِتْعَماٍل َاللَّ   َو َوَرعًا ِِف ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

اٍل    ِإْْجَ
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا تندرستى ده كه تو را پرستش كنم و آسايش عطا كن تا دامن  

 روى قرين نماى. ز جهان در چينم و علم مرا با عمل همراه فرماى و پرهيزگاريم را با ميانه ا

 
ْل ِإََل ُبُلوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي َو  َمِلي َو َسهِّ

َ
ِتَك أ ْق ِِف َرَجاِء َرِْحَ َجِلي َو َحقِّ

َ
ُهمَّ اْخِْتْ ِبَعْفِوَك أ ْن ِِف َاللَّ َحسِّ

ْحَواِِل َعَمِلي
َ

 أ
ِ

یع   َْجِ
داوند، عمر من با عفو خود به پايان بر و آرزويم را با اميد به رحمت خويش مقرون دار و راه مرا در رسيدن اى خ 

 به خشنوديت آسان گردان و در هر حال كه هستم كار من نيكو كن.
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ْوَقاِت اْلَغْفَلِة َو ا
َ

َك ِِف أ ْهِِن ِلِذُْرِ ٍد َو آلِِه َو َنبِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ اِم اْْلُْهَلِة َاللَّ يَّ
َ

 ْسَتْعِمْلِِن ِبَطاَعِتَك ِِف أ
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و در اوقات غفلتم به ياد خود آگاهى ده و در ايام فرصتم به طاعت  

 خود برگمار

 

ْنَیا َو  ا َخْْيَ الدُّ ْكِمْل ِِل ِِبَ
َ

ِتَك َسِبیاًل َسْهَلًة أ ْج ِِل ِإََل َمحَبَّ  اْْلِخَرِة َو اْْنَ
و براى وصول به آستان محبت خود راهى هموار پيش پاى من گشاى و در آن راه خير دنيا و آخرت را به تمامى  

 دار. ارزانيم

 
ْنَت ُمَصلٍّ 

َ
َحٍد ِمْن َخْلِقَك َقْبَلُه َو أ

َ
ْیَت لََعَ أ ْفَضِل َما َصلَّ

َ
ٍد َو آِلِه َكأ ُهمَّ َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َحٍد لََعَ َاللَّ

َ
أ

  َبْعَدُ 
اى،  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش، بهترين درودهايى كه پيش از او به يكى از آفريدگانت فرستاده  

 يا بعد از او به يكى از آفريدگانت خواهى فرستاد.

 
ِتَك  ْنَیا َحَسَنًة َو ِِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقِِن ِبَرِْحَ اِر َو آِتَنا ِِف الدُّ  َعَذاَب النَّ

 دار.  و ما را در اين جهان و هم در آن جهان نيكى عطا كن و به حرمت خويش مرا از عذاب آتش نگه 

 


