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 )ع( صادقامام ی هادعا    

ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذکر 

 .دعاست  گردد سى  مى

 :خواندند  اين دعا را مى  روايت شده: حضرت صادق علیه السّالم .24

 

َب الَّىت َذَهَبْت َلذَّ  حمُي ِاْغِفْرِِلَ الّذُُنُ اهُُتا َو يا َمْن َيْشُكُر اْلَیسرَي َو َيْعُفو َعِن اْلَكثرِي َو ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
 َبِقَیْت َتِبَعُتها

  گذرى، و او آمرزنده و مهربان است، گناهانى را كه خوشى  ز بسيار، درمىكنى، و ا  كه اندك را قدردانى مى اى آن

 .هايش از ميان رفته، و مكافاتش همچنان مانده برايم بيامرز

 

 :خواندند  حضرت اين دعا را مى  و نیز روايت شده: آن. 25

 

لنَي َو يا آِخَر ااْلِخريَن يا َرْح  وَّ ََ َل ااْل وُس يا َاوَّ َعَم يا ُُنُر يا ُقدُّ ُ النر ُُنَب الَّىت ُتَغرير  ُن يا َرحمُي ِاْغِفْر ِِلَ الذُّ

مهربان، برايم بيامرز گناهانى را   اى نور، اى بسيار مقدّس، اى آغاز آغازها، و اى پايان پايان ها، اى بخشاينده، اى

 سازد،  كه نعمت ها را دگرگون مى
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َقَم  لُّ النر ىت ُتحِ
ُُنَب الَّ ُُنَب الَّىت ُتْنِزُل  َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ِتُك اْلِعَصَم َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَّىت اهَُتْ َواْغِفْر ِِلَ الذُّ

َء   اْلَبالَّ

درد، و گناهانى را كه بالها را نازل مى   ها را مى را كه پرده   آورد، و گناهانى و گناهانى را كه انتقام ها را فرود مى 

 نمايد، 

 

ُُنَب  ُُنَب َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ُل اْلَفنآَء َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَّىت ُتَعجر ْعدآَء َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ََ الَّىت ُتديُل ااْل
 الَّىت َتْقَطُع الّرجآَء 

اميد را قطع   آورد، و گناهانى را كه  كند، و گناهانى را كه نابودى را زود مى  دشمنان را پيروز مى  و گناهانى را كه

 كند،  مى

 

ُُنَب َواْغِف  ُُنَب الَّىت َتْكِشُف اْلِغطآَء َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ُُنَب الَّىت ُتْظِِلُ اْْلَوآَء َواْغِفْر ِِلَ الذُّ ْر ِِلَ الذُّ
مآِء  ُُنَب الَّىت َتُردَّ َغْیَث السَّ عآَء َواْغِفْر ِِلَ الذُّ  الَّىت َتُردُّ الدُّ

زند، و گناهانى را كه دعا را  را كنار مى   هاى حرمت ا كه پرده كند، و گناهانى ر  و گناهانى را كه هوا را تاريك مى

 .كند گيرى مى  پيش  گرداند، و گناهانى را كه از باران آسمان  باز مى

 

  :و نیز اين دعا از آن حضرت نقل شده .26
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ِِت، َو َيا َوِّل ِِف ِنعَمىِت، َو َي  ِِت ِِف ُُكَبىِت، َو َيا َصاِحِِب ِِف ِشدَّ    ا ِغَیاِثى ِِف َرغَبىِت َيا ُعدَّ

ای ذخيره من در گرفتاری ام و ای يار من در سختی ام و ای سرپرست من در نعمتم و ای دادرس من در 

 اشتياقم

 

 :و آن حضرت فرموده: اين دعا دعاى امیر مؤمنان علیه السّالم است

 

َلْعَت  ْخباَر َو اطَّ ََ رُّ ِعْنَدَك َالّلُهمَّ َكَتْبَت ااْلثاَر َو َعِلْمَت ااْل َننا َو َبنْيَ اْلُقُلوِب َفالسر ْسراِر َفحُْلَت ََبْ ََ لََعَ ااْل
 َعالِنَیة  

خدايا آثار را نوشتى، و اخبار را دانستى، و بر اسرار آگاه شدى، و ميان ما و دلها پرده شدى، پنهان نزد تو آشكار 

 است،

 

ا َاْمُرَك ِلَش  ِتَك لِطاَعِتَك َو اْلُقُلوُب ِاَلْیَك ُمْفضاة  َو ِاَّنَّ ْیٍئ ِاذا َاَرْدَتُه َاْن َتُقوَل َلُه ُكْن َفَیُكوُن َفُقْل ِبَرْحَ
 َاْن َتْدُخَل ِف ُكلر ُعْضٍو ِمْن َاْعضائى

اند، و تنها فرمانت براى چيزى آنگاه كه آن را اراده كنى، اين است كه به او بگويى  دلها به درگاهت راز گشاده 

 از باب رحمتت به طاعتت بگو در هر عضوى از اعضاى من وارد شود، باش، پس بشود، بنابر اين
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ُرَج ِمْن ُكلر ُعْضٍو ِمْن َاْعضائى َفال َتْقَرُب  ِتَك ِِلَْعِصَیِتَك َاْن َتخْ ىن َوالُتفاِرَقىن َحىّت َاْلقاَك َو ُقْل ِبَرْحَ
 َحىّت َاْلقاَك 

به معصيتت بگو از هر عضوى از اعضاى من خارج شود،  و از من جدا نشود، تا تو را مالقات كنم، و از باب رحمتت

 نزديك نگردد تا تو را مالقات كنم،  من و به

 

ْدىن فیها َو ال َتْزِوها َعىّن َو َرْغَبىت فیها يا َرْحُن  ْنیا َو َزهر  َواْرُزْقىن ِمَن الدُّ

 .محرومم منما، اى بخشاينده  دارمكه رغبت در آن   رغبتم كن، و از آن درحالى و از دنيا نصيبم ده، و در ان بى 

 

روايت   على بن ابراهیم از پدرش، از ابن محبوب، از عالء بن رزين، از عبد الرحمن بن سیّابه .27

 :کرده: حضرت صادق علیه السّالم اين دعا را به من عطا فرمود

 

ِه  ِ َوِِلر اْلحَْمِد َو َاْهِلِه َو ُمْنَتهاَه َو َمحَلر ََدُ َواْهَتدی َمْن َعَبََدُ َو فاَز َمْن َاطاَعُه َو  َاْلحَْمُد ّلِِلَّ َاْخَلَص َمْن َوحَّ
 َاِمَن اِْلُْعَتِصُم ِبِه 

اش  كه يگانه  آن است، اخالص ورزيد آن  ستايش خداى را، سرپرست ستايش و شايسته ستايش و نهايت و جايگاه

 و اطاعت نمود، و چنگ زننده به او ايمنى يافت،كه از ا كه او را پرستيد، و رستگار شد آن دانست، و ره يافت آن
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میِل َو اْلحَْمِد َاْسَئُلَك َمْسَئَلَة َمْن َخَضَع َلَك ِبَرَقَبِتِه  نآِء اْلجَ ِْد َو الثَّ وِد َوامْْلَ ُفُه َالّلُهمَّ يا َذا اْلجُ ْْ   َو َرَغَم َلَك َا

كه با تمام وجودش   خواهم، خواستن كسى  خدايا اى داراى بخشش و بزرگوارى، و ثناى نيك و ستايش، از تو مى

 گشته، و خود را در برابرت خوار نموده،  برايت فروتن

 

َف َلَك  ُتُه َواْعََتَ َدْت َعْْبَ ْفَسُه َو فاَضْت ِمْن َخْوِفَك ُدُموُعُه َو َتَردَّ َْ َر َلَك َوْجَهُه َو َذلََّل َلَك   َو َعفَّ
 ِبُذُُنِبِه 

جارى گشته، و   يده، و جانش را برايت به خوارى افكنده، و اشك هايش از بيمتاش را برايت به خاك ساي و چهره 

 سرشكش پياپى ريزان شده، و به گناهانش در برابرت اعتراف كرده،

 

ُتُه َو َقلَّْت حیَلُتُه َو  َقَطَعْت اَو َفَضحَْتُه ِعْنَدَك َخطیَئُتُه َو َشَاَنْتُه ِعْنَدَك َجريَرُتُه َفَضُعَفْت ِعْنَد ذِلَك ُقوَّ ْْ

 َعْنُه َاْسباُب َخداِيِعِه 

و خطايش او را نزد تو رسوا نموده، و جنايتش او را نزد تو زشت ساخته، پس كنار اين امور نيرويش ضعيف شده، 

 از او بريده،  اش كم گشته، و وسايل نيرنگ هايش و چاره 

 

َاْتُه ُذ ُُنُبُه ِاِل   ُذلر َمقاِمِه َبنْيَ َيَدْيَك َو ُخُضوِعِه َلَدْيَك َواْبِتهاِلِه ِاَلْیَك َواْضَمحَلَّ َعْنُه ُكلُّ باِطٍل َو َاْلجَ

و هر باطلى از او پاشيده شد، و گناهانش او را به خواهى مقامش در برابرت، و خضوع در پيشگاهت، و زارى به 

 سويت وادار نموده است،
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ْنِزَلِتِه َاْرَغ  َشدر َاْسَئُلَك الّلُهمَّ ُسؤاَل َمْن ُهَو ِِبَ ِعِه َوَاْبَتِهُل ِاَلْیَك ََكَ ُع ِاَلْیَك َكَتَضرُّ ْغَبِتِه َو َاَتَضرَّ ُب ِاَلْیَك َُكَ
 اْبِتهاِلِه ،

كنم به   نمايم مانند رغبت او، و زارى مى  اوست، به تو رغبت مى  كه به منزله خواهم خدايا، خواستن آن  از تو مى

 ه درگاهت به شديدترين ناله او،كنم ب  پيشگاه تو مانند زارى او، و ناله مى

 

ِلىس َو ُخُضوعى ِاَلْیَك ِبَرَقَبىت   َالّلُهمَّ َفاْرَحِم اْسِتكاَنَة َمْنِطىق َوُذلَّ َمقاىم َو َمجْ

 خدايا به درماندگى گفتارم، و خوارى مقام و جايگاهم، و به خضوع به درگاهت با همه وجودم رحم كن،

 

ْشَد ِمَن اْلِغواَيِة َاْسَئُلَك الّلُهمَّ اْْلُدی ِمَن  الَلِة َواْلَبصرَيَة ِمَن اْلَعمى َوالرُّ  الضَّ

 خواهم خدايا، هدايت از گمراهى را، و بينايى از كوردلى را، و رشد از بيراهه را،  از تو مى

 

ْكِر ِعْن  ْْبِ ِعْنَد اِْلُصیَبِة َو َاْفَضَل الشُّ
َل الصَّ خآِء َوَاْْجَ ْكِر َوَاْسَئُلَك الّلُهمَّ َاْكََثَ اْلحَْمِد ِعْنَد الرَّ  الشُّ

ِ
 َد َمْوِضع

خواهم خدايا ستايش بسيار را هنگام آسايش، و صبر زيباتر را به گاه مصيبت، و شكر برتر را در جايگاه   و از تو مى

 ر،شك
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َرَب ِاَلْیَك ِمْن  ْعَف َعْن َمْعِصَیِتَك َواْْلَ َة ِف طاَعِتَك َوالضَّ ُبهاِت َو َاْسَئُلَك اْلُقوَّ ْسلمَي ِعْنَد الشُّ  َك َو التَّ

خواهم نيرومندى در طاعتت، و سستى از معصيتت، و گريز به   ها، و از تو مى و تسليم تو شدن را به هنگام شبهه 

 سويت را از خويش،

 

َی لُِكلر ما ُيْرضیَك َعىّن ِف ِاْسخاِط َخْلِقَك اْلمِِتسًا لِِرضاَك َو ا حَرر
ضى َوالتَّ َب ِاَلْیَك َربر لََِتْ لَتَقرُّ

 َربر َمْن َاْرُجوُه 

سازد، در به   و تقرّب به حضرتت را پروردگارا تا راضى شوى، و جستجو كردن از هرچه كه تو را از من خشنود مى

 پروردگارا به كه اميد بندم،  ات ت، از روى طلب خشنودى خشم آوردن بندگان

 

َّ ِاْن َاْقَصْیَتىن َاْو َمْن َيْنَفُعىن َعْفُوُه ِاْن عاَقْبَتىن  ىن َاْو َمْن َيُعوُد لََعَ  ِاْن ََلْ َتْرَحْ

د، اگر اگر به من رحم نكنى، يا كه از من احوال گيرد، اگر مرا دورم كنى، يا كيست كه گذشتش به من سود ده

 تو مجازاتم نمايى،

 

ىن َهواُنُه ِاْن َاُْكَ  رُّ ِلُك َُكاَمىت ِاْن َاَهْنَتىن َاْو َمْن ََيُ  ْمَتىن،َاْو َمْن اُمُل َعطاياُه ِاْن َحَرْمَتىن َاْو َمْن ََيْ

يا كيست كه عطاهايش را آرزو كن، اگر محرومم كنى، يا كيست كه كرامتم را به دست گيرد، اگر تو مرا پست 

 داشتنش به من زيان رساند، اگر تو مرا گرامى دارى؟  ايى، يا كيست كه سبكنم
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 َربر ما َاْسَوَء ِفْعلى َو َاْقَبَح َعَملى َو َاْقىس َقْلِب َو َاْطَوَل َاَملى َو َاْقَصَر َاَجلى َو َاْجَرَاىن لََع ِعْصیاِن 
 َمْن َخَلَقىن 

رم، و چه دراز است آرزويم، و چه كوتاه است عمرم، و چه پروردگارا چه بد است رفتارم، و چه زشت است كردا

 كه مرا آفريد؟  گستاخم بر نافرمانى كسى

 

َعُم َفما ُاْحصیها  َّ ِمْنَك النر ْت لََعَ َّ َكَُثَ َئَك لََعَ َئَك ِعْندی َو َاْظَهَر َنْعم اَّ  َربر َو ما َاْحَسَن َبالَّ

دانم   ر است نعمتهايت بر من، نعمتهايت بر من زياد شد، نمىمن، و آشكا  پروردگارا، چه نيكوست آزمايشت پيش

 آنها را شماره كنم،

 

ُْكِ َو 
َقِم َو َسَهْوُت َعِن الذر ْضُت ِللنر َعِم َو َتَعرَّ ْكُر فامي َاْوَلْیَتنیِه َفَبِطْرُت ِبالنر ْهَل َو َقلَّ ِمىّنِ الشُّ َرِكْبُت اْلجَ

 َبْعَد اْلِعِْلِ 

كردى سپاسم كم شد، به نعمتها راه فساد پيش گرفتم، و خود را در معرض انتقام قرار   انمو در آنچه سزاوار احس

 به مركب نادانى سوار گشتم،  دادم، از ذكر غافل شدم پس از دانايى

 

ْهِو ِمَن اْل  ِ َو ِصْرُت ِاَِل اللَّ
ْ
ْث َِ ِْلِ َو جاَوْزُت اْلِْبَّ ِاَِل ااْل

ْوِف َو اْلحُْزِن َو ُجْزُت ِمْن اْلَعْدِل ِاَِل الظُّ  خَ

از عاقبت و اندوه بر خود به دنياى لهو و   از عدالت به سوى ستم گذشتم، و از نيكى به گناه تجاوز كردم، و از ترس

 بازگشتم، بازى
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ِة ُذ ُُنىب َوَاْعَظَمها لََع َقْدِر ِصَغِر َخْلىق َو َضْعِف ُركىن  ها ِف َكَْثَ  َفما َاْصَغَر َحَسناِت َو َاَقلَّ

است آنها در كنار كوچكى   چه كوچك است خوبى هايم، و كم است در برابر كثرت گناهانم، و چه بزرگ پس

 بنيادم؟ خلقتم، و سستى

 

 َربر َو ما َاْطَوَل َاَملى ِف ِقَصِر َاَجلى َو َاْقَصَر َاَجلى ِف ُبْعِد َاَملى َو ما َاْقَبَح َسريَرِت ِف َعالِنَیىت 

 كوتاه است عمرم در برابر دورى آرزويم، و چه زشت  زويم، در برابر كوتاهى عمر، و چهپروردگارا چه دراز است آر

 است باطنم در برابر ظاهرم؟

 

ُت َوال ُعْذَرِل ِاِن اْعَتَذْرُت، َة ِل ِاِن اْحَتَججْ  َربر ال ُحجَّ

 م،پروردگارا حجّتى ندارم اگر احتجاج كنم، و عذر قابل قبولى برايم نيست، اگر عذرخواهى كن

 

ََلْ  َوال ُشْكَر ِعْندی ِاِن اْبَتَلْیُت َو ُاولیُت ِاْن ََلْ ُتِعىّن لََع ُشْكِر ما َاْوَلْیُت َرىّب ما َاَخفَّ میزاىن َغدًا ِاْن 
حُْه   ُتَرجر

احسان كردى   و سپاسى نزد من نيست اگر آزمايش شوم يا مورد احسان قرار گيرم، اگر بر سپاس آنچه به من

 پروردگارم فرداى قيامت چه سبك است ميزان كارهايم اگر ان را سنگين نكنى،ام ندهى،  يارى
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ْضُه َربر َكْیَف ِل ِبُذُُنىِبَ الَّىت َسَلَفْت  یر ْتُه َو َاْسَوَد َوْجهى ِاْن ََلْ ُُتَ ِمىّن َقْد َو َاَزلَّ ِلساىن ِاْن ََلْ ُتَثبر
ْت َْلا َاْرَكىن   ُهدَّ

ننمايى، و چه سياه است رويم اگر سپيدش نكنى، پروردگارا چه كنم با   استوارشو چه لغزان است زبانم، اگر 

 ام در برابر آنها درهم شكسته،  هاى هستى گناهانم كه از من سرزده و پايه 

 

ْنیا َو َاْبكى لََع َخْیَبىت فیها َو ال َاْبكى َو تَْشَتدُّ َحَسراِت لََع  َربر َكْیَف َاْطُلُب َشَهواِت الدُّ
 یاىن َو َتْفريطى ِعْص 

شود   گريم و شديد نمى  نمى  كه  گريم، درحالى كنم، و بر محروميتم از انها مى   چگونه شهوات دنيا را طلب مى

 حسرت هايم بر عصيان و تقصير؟

 

ْنیا َفَاَجْبُتها َسريعًا َو َرَكْنُت ِاَلْیها طآِئعًا َو َدَعْتىن َدواِعى ااْل  ْطُت َعْنها َربر َدَعْتىن َدواِعى الدُّ ِخَرِة َفَتَثبَّ
جاَبِة  َِ  َو َاْبَطْاُت ِِف ااْل

پروردگارا داعيان دنيا و دعوتم كردند، با شتاب اجابت نمودم، و به ميل و رغبت به آن دل بستم، داعيان آخرت 

 دعوتم نمودند، از آن باز ماندم ماه از پاسخ دادن

 

ا الّذاِهِب َواِْلُساَرَعِة ِاَلْیها َكما ساَرْعُت ِاِل َدواع ا اْْلاِمِد َو َهشیِمَها اْلباِيِد َو َسراِِبَ ْنیا َو ُحطاِِمَ  ِى الدُّ

  اش، و گياه فنا پذيرش، و نماى  كه به جانب دواعى دنيا، و كاالى پوسيده و شتاب به سوى آن كندى كردم، چنان

 !!اش شتافتم  رونده  از بين
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ْقَتىن َواْحَتَججْ  ْفَتىن َو َشوَّ ْطُت َعْن َربر َخوَّ ْلَت ِل ِبِرْزقى َفَاِمْنُت َخْوَفَك َو َتَثبَّ َّ ِبِرّقى َو َتَكفَّ
َت لََعَ

ِكْل لََع ِضماِنَك َو اهَُتاَوْنُت ِبِاْحِتجاِجَك،  تَْشويِقَك َو ََلْ َاتَّ

، به شدى  ام  دار روزى ام احتجاج كردى، و عهده   پروردگارا مرا بيم دادى و تشويق نمودى، و بر من به بندگى

نادرستى از بيممت ايمن شدم، و از تشويقت بازماندم، و بر ضمانتت اعتماد نكردم، و احتجاجت را سبك 

 !!انگاشتم

 

ِتَك َفَرقًا ِم  طى َشْوقًا َو اهَُتاُوىن ِبُحجَّ ْل َتَثبُّ ْنیا َخْوفًا َو َحور ىن َالّلُهمَّ َفاْجَعْل َاْمىن ِمْنَك ِف هِذِه الدُّ َّ َرضر
ُ
ْنَك ْث

 َقَسْمَت ِل ِمْن ِرْزِقَك ِِبا 

  شمردنم را نسبت به  ام را از تو در اين دنيا هراس قرار ده، و بازماندنم را به شوق تبديل كن، و سبك خدايا ايمنى 

 اى خشنودم كن، ات به آنچه نصيب من نموده  حجّتت به بيم از خودت بازگردان، سپس از روزى 

 

َك اْلَع  ْلَمِة يا َُكمُي َاْسَئُلَك ِباْْسِ وَر ِعْنَد الظُّ ْخَطِة َو اْلُفْرَجَة ِعْنَد اْلُكْرَبِة َوالنُّ ظمِي ِرضاَك ِعْنَد السُّ
ِه اْلِفْتَنِة   َواْلَبصرَيَة ِعْنَد تََشبُّ

را هنگام خشم، و گشايش را زمان گرفتارى، و نور   ات  خواهم به حق نام بزرگت، خشنودى  اى بزرگوار، از تو مى 

 فتنه،  كى، و بصيرت را وقت مشتبه شدنرا به گاه تاري
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َلًة َو َحَسناِت  ها ُمَتَقبَّ ناِن َرفیَعًة َوَاْعماِل ُكلَّ ىت ِمْن َخطاياَی َحصیَنًة َو َدَرجاِت ِِف اْلجِ َربر اْجَعْل ُجنَّ
 ُمَتضاَعَفًة زاِكَیًة 

و همگى اعمال را پذيرفته قرار ده، پروردگارا سپرم را از خطاهايم محكم گردان، و درجاتم را در بهشت بلند فرما، 

 .و حسناتم را چند برابر و پاك گردان

 

 اِْلَْطَعِم َواِْلَْشَرِب َو ِمْن َشرر ما َا 
ِ
ها ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو ِمْن َرفیع ْعَِلُ َو ِمْن َشرر َاُعوُذِبَك ِمَن اْلِفََتِ ُكلر
 ما ال َاْعَِلُ 

  هاى فاخر و گران  آشكار است چه پنهان، و از خوراكيها و آشاميدنى  ها چه آنچه  فتنه آورم از همه به تو پناه مى 

 .دانم  دانم، و نمى  قيمت، و از شرّ آنچه مى

 

ْوَر ِباْلَعْدِل َواْلَقطیَعَة ِبالْ  ِْلِ َواْلجَ فا ِباْلحِ
ْهَل ِباْلِعِْلِ َو اْلجَ

َی اْلجَ ْْبِ َاِو ِْبر َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن َاْن َاْشََتِ
َزَع ِبالصَّ َواْلجَ

الَلِة َاِو اْلُكْفَر ِبااْلَياِن   اْْلُدی ِبالضَّ

عدالت، و قطع رحم را به   آورم، از اينكه بخرم نادانى را به دانش، و جفا را به بردبارى، و ستم را به  تو پناه مى  و به

 .ه ايمانتابى را به شكيبايى، و هدايت را به گمراهى، و كفر را ب نيكى، و بى 

 

مؤلّف گويد: اين دعا مشتمل بر مضامین بلندى است، و عبد الرحمن بن سیابه همان کسى است، که 

صادق علیه السّالم او را وصیت سودمندى فرموده که بیانش در اينجا شايسته است، عبد   حضرت

کوبید، من به از دنیا رفت، مردى از دوستانش در منزل ما را   الرحمن نقل کرده: وقتى پدرم سیابه

اى   سويش رفتم، به من تسلیت گفت سپس پرسید: پدرت چیزى براى شما گذاشته؟ گفتم: نه! کیسه
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معاش برخیز، من   که هزار دهم در آن بود به من داد و گفت نیكو محافظت کن و با آن به کسب

نزد يكى از دوستان خوشحال شده، نزد مادرم رفتم، و او را به اين مسئله خبر دادم، در پايان آن روز 

اى   هاى سابرى خريد، در مغازه  اى از جامه  رفتم که براى من کسى مهیّا کند، او برايم سرمايه  پدرم

حق تعالى مرا از آن کسب خیر بسیارى نصیب فرمود، وقت حج رسید،   نشستم، و مشغول کسب شدم

خبر کردم، مادر گفت هزار دهم آن مرد را  رفتنم  به قلبم افتاد به حج روم، نزد مادر رفته و او را به حجّ

پول را به او بخشیدم خوشحال شد ولى به   بازگردان، پول آن مرد را تهیه و به او پرداختم، مانند اينكه

من گفت: شايد پولى که به تو دادم کم بوده، و نتوانستى با آن کسب کنى، اگر خواهى بیش از اين در 

حج را   جّ دارم، خواستم پول شما را بازگردانم، به مكه رفتم، اعمالاختیارت بگذارم، گفتم نه، قصد ح

دادند خدمت   بجا آوردم، به مدينه شرفیاب شدم و با گروهى از مردم در وقتى که اذن عام مى

رفتم، چون جوان بودم و ناشناخته، آخر جمعیت نشستم، مردم شروع به   حضرت صادق علیه السّالم

رفتند، تا جمعیّت   فرمود، پس از گرفتن جواب مى  مى  خ آنان را لطفپرسش کردند، و حضرت پاس

دارى؟ گفتم: فدايت شوم، من عبد   کم شد، حضرت به جانب من اشاره کردند و فرمودند: آيا حاجتى

و غمگین شدند، گويا   الرحمن بن سیابه هستم. احوال پدرم را پرسیدند. گفتم: از دنیا رفت، محزون

پرسیدند: چیزى گذاشت؟ گفتم: نه.  .فت، فرمودند: خدا او را رحمت کندحضرت را دردى گر

فرمودند: از کجا توانستى به حج بیايى؟ قصه آن مردى را که هزار درهم به من داد شروع کردم، 

کردن قصه را ندادند و فرمودند: حج آمدى، هزار درهم آن مرد را چه کردى؟   حضرت فرصت تمام

نم. فرمود: احسنت، سپس فرمود: آيا تو را وصیّتى نكنم؟ گفتم: چرا، گفتم: به صاحبش بازگردا

کن تا با مردم در اموالشان شريك شوى، آنگاه   فرمودند: به راستى در گفتار، و اداى امانت مالزمت

بین دو انگشت خود را جمع کرد، يعنى اگر گفتارت صادقانه شد، و دروغ نگفتى، و خالف وعده 

از مردم   یّنى که وعده کردى مال مردم را بازگردانى، و حق مردم را نخورىنكردى، و در موعد مع

دهند، روى اين حساب، به خاطر امانت و صداقتى که در تو وجود دارد   هرچه بخواهى به تو مى

شوى. من اين وصیت را از حضرت حفظ کردم، يعنى به آن عمل   مردم در اموالشان مى  شريك
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که زکات سیصد هزار دهم را پرداختم. در روايت ديگرى وارد شده: اين  کردم، و آنقدر مال يافتم

  .و در پايانش اين اضافه قرار دارد: امین ربّ العالمین  دعاى حضرت على بن الحسین علیه السّالم است

از ابن محبوب روايت شده: حضرت صادق علیه السّالم اين دعا را تعلیم شخصى فرمود که  .28

 :بخواند

 

ُخوَل ِف َالّلُه   َمعاصیَك َوالدُّ
ِ
ِتَك الَّىت الُتناُل ِمْنَك ِااّل ِبِرضاَك َواْلُخُروَج ِمْن َْجیع مَّ ِاىّن َاْسَئُلَك ِبَرْحَ

 ُكلر ما ُيْرضیَك 

نافرمانهايت و   شدن از همه خواهم به حق رحمتت كه به آن نرسند جز به خشنودى تو و خارج  خدايا از تو مى

 سازد،  كه تو را خشنود مىورود در هر آنچه 

 

َرَج ِمْن ُكلر َكبرَيٍة َاِت ِِبا ِمىّن َعْمد  َاْو َزلَّ ِِبا ِمىّن َخَطا  َاْو َخ  جاَة ِمْن ُكلر َوْرَطٍة َواِْلَخْ
َّ َوالنَّ َطَر ِِبا لََعَ

ْیطاِن   َخَطراُت الشَّ

آن را از من به ميان آورده، يا خطايى  اى كه عمدى  شدن از هر گناه كبيره  و نجات از هر چاه هالكتى، و بيرون

 به خاطرم افكنده،  هاى شيطان  مرا به آن لغزانده، يا وسوسه

 

َب ِبِه َعىّن ُكلُّ َشْهَوٍة َخَطَر ِِبا َهواَی َواْسُتِزلَّ  ِِبا َاْسَئُلَك َخْوفًا ُُتِقُفىن ِبِه لََع ُحُدوِد ِرضاَك َو تََشعَّ
  َرْايى ِلُيجاِوَز َحدَّ َحالِلَك 

ات بازدارى، و با آن هر شهوتى را از من كه   خواهم كه مرا به وسيله آن بر مرزهاى خشنودى  از تو هراسى مى

 را به خاطر اندازد و به آن رأيم لغزانده شود تا از مرز حاللت درگذرم پراكنده نمايى، هوسم آن
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ِك  ْخَذ ِبَاْحَسِن ما َتْعَِلُ َو ََتْ ََ ِئ ما َتْعَِلُ َاْو ُاْخِطَئ ِمْن َحْیُث ال َاْعَِل َاْوِمْن َحْیُث َاْعَِلُ َاْسَئُلَك َالّلُهمَّ ااْل َسیر
ْزِق، َعَة ِِف الرر  َاْسَئُلَك السَّ

دانى، يا   دانى از من بپذيرى، و به هرچه كه از من مى  خواهم به نيكوترين چيزى كه از من مى  خدايا از تو مى

 وسعت در روزى،  خواهم  دانم واگذارى، از تو مى  آنجا كه مى دانم، يا از  آنجا كه نمى خطا كنم از

 

 
ِ
ْدَق ِف َْجیع ٍة َوالصر واَب ِف ُكلر ُحجَّ َرَج ِباْلَبیاِن ِمْن ُكلر ُشْبَهٍة َوالصَّ ْهَد ِِف اْلَكفاِف َواِْلَخْ َوالزُّ

 اِْلَواِطِن 

 تى در هر دليل، و راستى در همه ميدانو قناعت بر مقدار كفاف، و درآمدن با منطق روشن از هر شبهه، و درس

 ها 

ِط َو ال خَ  َمواِطِن السَّ
ِ
َصِف ِمْن َْجیع َذلَُّل ِف ِاْعطاِء النَّ َّ َوِِلَ َوالتَّ َْْفىس فامي لََعَ ضا َو ِاْْناِف الّناِس ِمْن   رر

اف در تمام مراحل و انصاف دادن به مردم از جانب خود، در آنچه به زيان يا سود من است، و فروتنى در دادن انص

 خشم و خشنودى،

 

ْكَر  ْشیآِء َو الشُّ ََ  ااْل
ِ
َك َقلیِل اْلَبْغِى َو َكثرِيِه ِِف اْلَقْوِل ِمىّن َواْلِفْعِل َو ََتاَم ِنَعِمَك ِف َْجیع َلَك َعَلْیها َو ََتْ

ضا   ِلَكْى َتْرضا َو َبْعَد الرر

 چيز، و  و كردار، و تمام كردن نعمت هايت در همهو ترك تجاوز چه اندك و چه بسيارش از جانب خود در گفتار 

 ات بر آنها، تا خشنود شوى و فوق خشنودى، گذارى  سپاس
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ْعُسوِرها  ها ال ِِبَ ُموِر ُكلر َُ ْیُسوِر ااْل ُة ِِبَ رَيَ َة ِف ُكِلّ ما َيُكوُن فیِه اْلخِ رَيَ  َو َاْسَئُلَك اْلخِ

 تمام كارهاى آسان نه به دشوارش، خواهم در هرچه در آن خير است، به  و از تو خير مى

 

ْمِر الَّذی فیِه اْلعاِفَیُة َواْلَفَرُج َواْفَتْح ِل باَبُه ، ََ  يا َُكمُي يا َُكمُي يا َُكمُي َواْفَتْح ِل باَب ااْل

 است برايم بگشا،  اى بزرگوار، اى بزرگوار، ای بزرگوار در كارى كه در آن تندرستى كامل و گشايش

 

ْرِل َمْخَر  َّ َمْقُدوَرًة ِمْن َخْلِقَك َفُخْذ َعىّن ِبَسْمِعِه َو َبَصِرِه َو ِلساِنِه َو َيسر ْرَت َلُه لََعَ  َجُه َو َمْن َقدَّ

اى بر من قدرتى  و درش را برايم بگشا، و بيرون آمدنش را برايم آسان كن، و هركه را از بندگانت مقدر نموده 

 از من باز گير،گوشش و چشمش، و زبانش و دستش را  داشته باشد،

 

َل ِاَِلَّ ِبُسوَّ  ٍء َعزَّ جاُرَك َو َو َيَِدِ َو ُخْذُه َعْن ََيیِنِه َو َعْن َيساِرِه َو ِمْن َخْلِفِه َو ِمْن ُقّداِمِه َواْمَنْعُه َاْن ََيِ
 َجلَّ ََثآُء َوْجِهَك 

برساند بازش بدار، پناهنده  و پشت سر و پيش رويش بگير، و از اين كه به من بدى  و او را از جانب راست و چپ

 ات بس برجسته است، ات عزيز است، و ثناى جلوه  

 

 ٍ
َبٍة َو َاْنَت َثِقىت ِف ُكلر ِشّدَّ َك َاْنَت َرىّب َو َانا َعْبُدَك َالّلُهمَّ َاْنَت َرجآئى ِف ُكلر ُُكْ   َو ال ِالَه َغرْيُ
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يا تو در هر گرفتارى اميد منى، و در هر سختى معبودى جز تو نيست، تو پروردگار منى، و من بنده توام، خدا

 اطمينان منى،

ُعُف َعْنُه اْلُفؤ اُد َو َتِقلُّ فیِه الحیَل  ٍب ََيْ  ُة َو َاْنَت ِل ِف ُكِلّ َاْمٍر َنَزَل ىب ِثَقة  َو ُعّدَّ  َفَكْم ِمْن َُكْ

چه بسا گرفتارى كه دل از آن ناتوان اى،  گاه و ذخيره   اى كه بر من وارد شود، براى من تكيه و تو در هر حادثه 

 شود، و چاره در آن گم گردد، 

 

ْن  ُموُر َاْنَزْلُتُه ِبَك َو َشَكْوُتُه ِاَلْیَك راِغبًا ِاَلْیَك فیِه َعمَّ َُ ِسواَك َقْد َو َيْشَمُت ِبِه اْلَعُدوُّ َو ُتْعىي فیِه ااْل
ْجَتُه َو َكَفْیَتُه   َفرَّ

ا در آن گرفتارى، وسايل به زحمت اندازند. آن را نزد تو آوردم، و شكايتش را و دشمن به آن شماتت نمايد، و مر

  نزد تو نمودم، در آن از غير تو به تو رغبت دارم، به تحقيق آن را گشودى، و از آن كفايت كردى

 

 ُد َكثريًا َو َلَك اِْلَنُّ فاِضاًل َفَاْنَت َوِلُّ ُكلر ِنْعَمٍة َو صاِحُب ُكلر حاَجٍة َو ُمْنَتهى ُكلر َرْغَبٍة َفَلَك اْلحَْم 

پس تويى سرپرست هر نعمت، و ياور هر حاجت، و نهايت هر رغبت، ستايش بسيار توراست، و احسان برتر از آن 

 توست

 

 :به سند معتبر روايت شده: حضرت صادق علیه السّالم اين دعا را به ابو بصیر تعلیم داد که بخواند .29
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ِء َو ِصْدَقُهْم َو َنجاَة امْْلُاِهديَن َو  یاَّ ْْنِ ََ ْ َالّلُهمَّ ِاىّن َاْسَئُلَك َقْوَل الّتّوابنَي َو َعَمَلُهْم َو ُُنَر ااْل ُ ََ   َثوا

و   كاران و عملشان را، و نور پيامبران و صدقشان را، و نجات جهاد كنندگان  خواهم، گفتار توبه  خدايا از تو مى

 پاداششان را،

 

َد  ْ َو اَياَن اْلُعَلمآِء َوِفْقَهُهْم َو َتَعبُّ ْ َو َعَمَل الّذاُِكيَن َو َيقیهََنُ  الخاِشعنَي  َو ُشْكَر اِْلُْصَطَفنْيَ َو َْنيحَهََتُ

شان را، و كردار ذاكران و يقينشان را، و ايمان دانشمندان و فهمشان را، و بندگى  و شكر برگزيدگان و خيرخواهى

 فروتنان

 

َلُه َو َُتا كُّ ديَق اِْلُْؤِمننَي َو َُتَ ْ َو ََتْ قنَي َو َرْغَبهََتُ ْ َو َخْشَیَة اِْلُتَّ  ْم ُضَعُهْم َو ُحْْكَ اْلُفَقهآِء َو سرَيهََتُ

 و تواضعشان را، و حكم فقيهان و روششان را، و ترس پرهيزگاران وشوقشان را، و باور مؤمنان و توكّلشان را،

 

ِبّینَي َو َرجآَء امْْلُِْسننَي َو  بنَي َو ُمراَفَقَة النَّ ُُهْ َالّلُهمَّ ِاىّن َاْسَئُلَك َثواَب الّشاُِكيَن َو َمْنِزَلَة اِْلَُقرَّ  ِبرَّ

 خواهم پاداش شاكران، و مقام مقرّبان، و رفاقت پيامبران را، شان را، خدايا از تو مى  و اميد نيكوكاران و نيكوكارى
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ِئفنَي ِمْنَك َو ُخُشوَع اْلعاِبديَن َلَك َو يقنَي  َالّلُهمَّ ِاىّن َاْسَئُلَك َخْوَف  اْلعاِملنَي َلَك َو َعَمَل اْلخاَّ
َل اِْلُْؤِمننَي ِبَك  كُّ لنَي َعَلْیَك َو َُتَ  اِْلَُتَوكر

  داران از حضرتت، و خشو عابدان درگاهت، و يقين ترس كاركنان برايت، عمل بيم   خواهم  خدايا از تو مى

 تت،متوكاّلن بر ذا

 

ِلٍف َو َاْنَت الَّذی الُيحْفیَك ساِئ  ٍ َو َاْنَت َْلا واِسع  َغرْيُ ُمَتكَّ
َك ِبحاَجىت عاَِل  َغرْيُ ُمَعِلَّ ل  َالّلُهمَّ ِانَّ

 َوالَيْنُقُصَك ناِئل  

هيچ زحمتى توانايى، و تويى كه هيچ   آنكه آموخته باشى، و تو به برآوردنش بدون  خدايا به حاجتم دانايى بى

 ات نكند، و عطابخشى از تو نكاهد، ائلى خسته س

 

ُقوُل َالّلُهمَّ اْجَعْل ِل َفَرَجًا َقرَيًا َو َاْج  َْ ُلُغ ِمْدَحَتَك َقْوُل قاِئٍل َاْنَت َكما َتُقوُل َو َفْوَق ما  رًا َعظامًي َو َوال ََيْ
 َسَْتًا َْجیاًل،

گوييم، خدايا برايم   كه ما مى ويى، و برتر از آنگ  كه خود مى اى به ستايشت نرسد، تو چنان و گفتار گوينده 

 پوشى زيبا قرار بده، پاداش بزرگ و پرده  و  گشايش نزديك

 

ْذ َلَك ِضّدًا َوال ِنّدًا َوال صاِحَبًة  َك َتْعَِلُ َاىّن لََع ُظْلمى ِلَنْفىس َوِاْسراِف َعَلْیها ََلْ َاّتخِ   َوال َوَلدًا َالّلُهمَّ ِانَّ

به زيان خوشتنم، براى تو ضدى و همتايى و   روى انى كه من با وجود ستم بر نفسم، و زياده د خدايا تو مى 

 فرزندى برنگرفتم،
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 َوالَبَصر  َعْن َبَصٍر 
ٍ
ع ع  َعْن َْسْ ٍء َوالَْسْ ء  َعْن ََشْ ِئُل َويا َمْن اليَْشَغُلُه ََشْ ُطُه اِْلَساَّ يا َمْن ال ُتَغلر

ُمُه ِاْلحاُح اِْلُِل   حنّي َوالُيْْبِ

دادنى از گوش   اى كه درخواستها او را به اشتباه نيندازد، و اى كه چيزى از چيزى سرگرمش نكند، و نه گوش

 دادنى ديگر، و نه ديدنى از ديدنى ديگر، و اصرار اصراركنندگان به ستوهش نياورد، 

 

َج َعىّن ِف ساَعىت هِذِه ِمْن َحْیُث َاْحَتِسُب َو  َك ُتحْىِي اْلِعظاَم َو َاْسَئُلَك َاْن ُتَفرر ِمْن َحْیُث ال َاْحَتِسُب ِانَّ
ٍء َقدير   َك لََع ُكلر ََشْ  ِهَى َرممي  ِانَّ

گشايش دهى، تو   برم به من  برم، و از جايى كه گمان نمى  خواهم در اين ساعت از جايى كه گمان مى  از تو مى

 تو بر هرچيز توانايى، كه پوسيده است، زيرا  كنى درحالى  استخوان ها را زنده مى

 

َبْهىن  َو يا َمْن َقلَّ َلُه ُشْكری َفَِلْ َيحِْرْمىن َو َعُظَمْت َخطیَئىت َفَِلْ َيْفَضحىْن َو َراىن لََعَ اِلَعاىص َفَِلْ َيجْ
 َخَلَقىن 

ان اى كه سپاسم براى او كم شد ولى محرومم نكرد، و خطايم بزرگ شد ولى رسوايم ننمود، و مرا بر انجام گناه

 ام نزد، و مرا آفريد ديد ولى دست رد به سينه 
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دی َو ِبْئَس اْلَعْبُد َاَنا َو  َجْدَتىن َو لِلَّذی َخَلَقىن َلُه َفَصَنْعُت َغرْيَ الَّذی َخَلَقىن َلُه َفِنْعَم اِْلَْوِل َاْنَت يا َسیر
 ِنْعَم الّطاِلُب 

براى آن آفريد انجام دادم، پس چه خوب مواليى هستى تو مرا براى آن آفريد ولى رفتارى غير از آنچه   براى آنچه

 اى هستى  اى هستم من، مرا يافتى، و چه خوب جوينده اى آقاى من، و بد بنده 

 

َت ىب َْ  ،َاْنَت َرىّب َو ِبئَس اِْلَْطُلوُب َاْلَفْیَتىن َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َاَمِتَك َبنْيَ َيَدْيَك ما ِشْئَت َصَنَع

ات، فرزند كنيزت پيش روى   اى هستم كه مرا يافتى، بنده توام، فرزند بنده روردگارم، و چه بد طلب شده تو اى پ

 توام، آنچه خواهى انجام دهى،

 

ُْبوُب  ْصواُت َو َسَكَنِت الحََرَكُت َو َخال ُكلُّ َحبیٍب ِبحَبیِبِه َو َخَلْوُت ِبَك َاْنَت امْْلَ ََ َالّلُهمَّ َهَدَاِت ااْل
 ِاَِلَّ 

خدايا آوازها خاموش شد، و جنبش ها آرام گرفت، و هر دوستى با دوستش خلوت كرد، و من با تو خلوت گزيدم، 

 منى،  تو محبوب

 

ُل  ْیَلَة اْلِعْتَق ِمَن الّناِر يا َمْن َلْیَسْت ِلعاَِلٍ َفْوَقُه ِصَفة  يا َمْن َلْیَس ِِلَخْ  َمْنَعة  وٍق ُدوَنُه َفاْجَعْل َخْلَوِت ِمْنَك اللَّ

ام از آتش قرار ده، اى كه براى دانشمندى برتر از او صفتى نيست،   پس در اين شب خلوتم را با حضرتت، آزادى

 باشد، كه براى مخلوقى در برابرش عزّتى نمى   اى
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ٍء يا َمْن َلْیَس َلُه ُعْنُصر  َو يا َم  ٍء َو يا آِخرًا َبْعَد ُكلر ََشْ ُل َقْبَل ُكلر ََشْ ْن َلْیَس اِلِخرِه َفنآء  َو يا َاْكَمَل يا َاوَّ
 َمْنُعوٍت 

اى برايش نيست، اى كه براى پايانش   عنصر و ماده  اى آغاز پيش از هر چيز، و اى پايان پس از هرچيز، اى كه

 ترين وصف شده،  فنايى وجود ندارد، اى كامل

 

َح اِْلُْعطنَي َو يا َمْن َيْفَقُه ِبُكلر ُلَغٍة ُي  ْدعى ِِبا َو يا َمْن َعْفُوُه َقدمي  َو َبْطُشُه َشديد  َو ُمْلُكُه َو يا َاْْسَ
 ُمْسَتقمي  

اش   فهمد، اى كه گذشتش ديرينه، و حمله  ترين عطاكننده، اى كه به هر زبانى خوانده شود مى اى با گذشت 

 اش استوار است،  سخت، و فرمانروايى

 

َك الَّذی شاَفْهَت ِبِه ُم  َمُد َاْسَئُلَك ِباْْسِ ُ يا َرْحُن يا َرحمُي يا ال ِالَه ِااّل َاْنَت َالّلُهمَّ َاْنَت الصَّ  وىس يا َاّلِلَّ

كه   پرده با موسى سخن گفتى، اى خدا، اى بخشاينده، اى مهربان، اى  خواهم به حق نامى كه با آن بى  از تو مى

 نيازى،  معبودى جز تو نيست، خدايا تو بى

 

َى  لر ِتَك  َاْسَئُلَك َاْن َُتَ َة ِبَرْحَ نَّ ٍد َو َاْن ُتْدِخَلىِن اْلجَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  لََع ُمحَمَّ

 .وارد بهشت كنى  خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى، و مرا به رحمتت  از تو مى

 


