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 صغیر جوشن دعای   

در كتب معتبره بشرحى مبسوط تر از شرح جوشن كبیر نقل شده و كفعمى در حاشیه بلد األمین  

قتل حضرت فرموده كه اين دعائیست رفیع الشأن عظیم المنزلة و چون موسى هادى عبّاسى قصد 

را در خواب ديد  علیه السالم نمود آن حضرت اين دعا را خواند جدّش پیغمبرصلى اهلل علیه وآله كاظم

كه به او فرمود حقّ تعالى هالك خواهد كرد دشمن تو را و اين دعا در مهج الدّعوات سیّد بن طاوُس 

نیز نقل شده و ما بین نسخه كفعمى و سید اختالفست و ما موافق بلد األمین كفعمى نقل نموديم و آن 

 دعا اين است:

ِحِي  ِن الره ْْحَ ِ الره  ِبْسِم اَّلله
  خداى بخشاينده مهربانبه نام 

 
ه َسیَف َعداَوِتِه، َوَشحََذ ىل  ، ََكْ ِمْن َعُدوٍّ اْنَتضى ِاهلى  ُظَبَة   لََعَ

 معبودا چه بسيار دشمنى كه شمشير دشمنى بروى من كشيد و لبه كاردش را برايم تيز كرد

 
ِه، َوَاْرَهَف ىل ، َوداَف ىل  ِمْدََيِ ِ

َد ِاىَلَ َقواِتَل مُسُوِمِه، َوَس   َشباَحِّده   َصواِئَب ِسهاِمِه،  ده
تيرهاى   اش را برايم آميخته و نشان گرفت بسوى من اش را برايم آماده كرد و زهرهاى كشنده و دم برنده

  نشانگيرش را
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  اْْلَْكرْوَه،  َعْْيُ ِحراَسِتِه، َوَاْضَمَر َاْن َيُسوَمِن   َوََلْ َتََنْ َعّن 
 فت و در دل گرفت كه به من آزارى رساندو چشمش در مراقبت من به خواب نر

 
َعن ره   اْلَفواِدِح،   َعِن احمِِتِل   َضْعىف  ُذعاَف َمراَرِتِه، َنَظْرَت ِاىل  َوُيجَ

  هاى تلخ زهر خود را به گلويم بريزد در اين حال تو به ناتوانى من نگريستى كه طاقت تحمل  و جرعه

 
زی ْن َقَص   َوَعجْ ْنِتصاِر ِِمه حاَرَبِتِه،  َدىنَعِن اْْلِ   ِِبُ

  ناگوار را ندارم و عجز مرا در استمداد براى كسى كه به قصد جنگ با من برخاسته ديدى

 
ْن ناواىن  ىف  َوَوْحَدىت ْم ِِبِْثِلِه،  ىف  فامي ََلْ ُاْعِمْل ِفْكری  ، وَاْرَصَد ىل َكثرٍی ِِمه ْرصاِد هَلُ   اْْلِ

از   اند و فكر من در خالصى كه قصد آزار مرا كرده و سرِ راهم كمين كرده  و تنهايى مرا در مقابل انبوه دشمنانى

  رسد مشاهده كردى جايى نمى  آنها به 

 
ْدَتن ِتَك، َوَشَدْدَت َاْزری  َفَايه ْصَرِتَك،  ِبُقوه  ِِبُ

  پس مرا به نيروى خود كمك دادى و بوسيله يارى خود پشتم را محكم بستى

 
،  وَفَلْلَت ىل  ُ ، وَاْعَلْیَت َكْعىب َحِّده  َعديِِّدِ َوَحْشِِّدِ

ِ
ع   َعَلْیِه،  َوَخَذْلَتُه َبْعَد ََجْ

آورى نفرات و وسايل نابودى من كشيده  را بر من كند كردى و او را پس از زحماتى كه در جمع وتيغ برنده دشمن

  بود خوار كردى
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َد ِاىَله ِمْن َمكاِئِِّدِ ِاَلْیِه، َوَر  ْهَت ما َسده  َدْدَتُه َعَلْیِه،َوَوجه
  هاى شومى كه براى من كشيده بود به خودش برگرداندى و مرا بر او توفق دادى و شرِِّ آن نقشه

 
ه َاناِمَلُه، َوَاْدَبَر   َوََلْ   ْد َحزازاُت َغْیِظِه، َوَقْد َعضه لََعَ  َيْشِف َغلیَلُه، َوََلْ َتْْبُ

در اين باره خنك نكردى و در حالى كه از سوز خشمش بر  فرو ننشاندى و دلش را  و عطش او را در نابودى من

 گزيد پشت كرده و من انگشت به دندان مى 

 
یًا َقْد َاْخَفَقْت َسراياُه، َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب،  ُمَوله

  هستى  نيرومندى  كه روردگاراپ تو سزاست ستايش براى شكست پس رهمفراركرد و تجهيزات جنگى ونفرات او د

 ناپذير  شكست

 
ُل، َصله لََع   َوذی ٍد، َواْجَعْلن  َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك   ُمَحمه   ِمَن الشه

 و بردبارى هستى كه شتاب نخواهى كرد درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا از سپاسگزاران نعمتهاى خود

 
،  َوََكْ ِمْن باٍغ َبغاىن  اِِكيَن، ِاهلىَوِْلْلِئَك ِمَن الذه  كاِيِِّدِ   ِِبَ

 اى كه با نقشه شومش به من ستم   پيشه و از يادكنندگان بخششهاى خويش قرار ده معبودا و چه بسيار ستم 

 كرد و
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َب ىل َل ىب  َوََنَ ، َوَوكه َد ِرعاََيِِه،  َاْشراَك َمصاِيِِّدِ  َتَفقُّ
  و مرا دقيقاً زير نظر گرفتبراى شكار كردنم دام ها نهاد 

 
 ِلَطريَدِتِه، اْنِتظارًا ِْلْنِتهاِز ُفْرَصِتِه،

ِ
ُبع  ِاىَله ِاْضبآَء السه

َ
  وَاضَبأ

  كند به كمين من نشست تا فرصتى بدست آرد با اينكه اى كه براى شكار گريخته خود كمين مى و مانند درنده

 
ُسُط  ا َرَاْيَت َدَغَل   ىل َوُهَو ُيْظِهُر بَشاَشَة اْْلََلِق، َوََيْ   َسريَرِتِه،  َوْجهًا َغرْیَ َطِلٍق، َفَلمه

  نمود، و هنگامى  حقيقتى به من مى  داد و روى گشاده بى  در صورت ظاهر خود را از روى تملق بشِّاش نشان مى

 باطن او را ديدى  كه تواى خدا نادرستى

 
ِت   َعَلْیِه ِلَشريِكِه ىف  َوُقْبَح َما اْنَطوی ِلبًا ىلِمله   َبْغِیِه،  ىف  ِه، وَاْصَبَح ُمجْ

كشد اورا به مغز   كيشش مشاهده فرمودى و ديدى كه چگونه مرا بسوى ستم خود مى و زشتى نيتش را براى هم 

  به زمين زدى

 
َت ُُبْیاَنُه ِمْن َاساِسِه، َفَصَرْعَتُه ىف مه َرْاِسِه، وَاََتْ ِتِه،  َاْرَكْسَتُه ِِلُ   ُزْْبَ

  اش را از بيخ و بن بركندى و او را در همان چاهى كه براى من كنده بود درافكندى  و ريشه

 
ُه ىف َْيَ وی  َوَرده ُ َطَبقًا ِلُُتاِب ِرْجِلِه،  ََمْ  ُحْفَرِتِه، َوَجَعْلَت َخِّده

  اش را مطابق خاك پايش كردى و در گودالى كه به دست خود حفر كرده بود سرنگونش كردى و گونه 
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ْیَتُه   َتُه ىفَوَشَغْل  َتِرِه، َوَذكه َ
ِرِه، َوَخَنْقَتُه ِبِ شاِقِصِه،  َبَدِنِه َوِرْزِقِه، َوَرَمْیَتُه ِبَحجَ  ِِبَ

و روزى خودش كردى و به سنگ خودش او را زدى و بازه كمان خودش جانش بگرفتى و  تنو او را سرگرم 

 ساختى  هاى خودش او راهالك بوسيله سرنيزه

 
ِر  داَمِتِه،  ِه، َوَرَدْدَت َكْیَِّدُ ىفَوَكَبْبَتُه ِْلَْنخَ  َنْحِرِه، َوَرَبْقَتُه ِِبَ

اش را به خودش برگرداندى و در بند پشيمانى گرفتارش كردى و پشتش را در زير  و برو درافكندى و مكر وحيله

 بار

 
َوِتِه، واْنَقَمَع َب   َوَتضآَئَل َبْعَد َنخْ

َ
َذأ  ْعَد ْاسِتطاَلِتِه،َوَفَسْاَتُه ِبَحْسَرِتِه، َفاْسَتخْ

 حسرت خم كردى تا آنكه پس از همه نخوت و تكبر خوار گشته به زانو درآمد

 
ىت  َذلیاًل َمْاُسورًا ىف  ُل َاْن َيراىن  ِرْبِق ِحباَلِتِه، اله   اكَن ُيَؤمه

را در كن شد و در بند دام خود كه در روز تسلطش آرزو داشت م و پس از گردن كشى با خوارى مخصوصى ريشه 

 آن بيند

 
ُتَك، َاْن َيُحله ىب َم َسْطَوِتِه، َوَقْد ِكْدُت يا َربه َلْو ْل َرْْحَ   ما َحله ِبساَحِتِه،  فیها ََيْ

من دچار   گرفتار شد و اى پروردگار من اگر رحمت تو نبود چيزى نمانده بود كه به همان باليى كه او دچار شده

 گردم
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ُل   ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن    َاناٍة ْلَيْعجَ
شتاب نمی   ناپذير و بردبارى هستى كه پس ستايش خاص تو است اى پروردگار من كه نيرومندى هستى شكست

 كنی

 
ٍد، َواْجَعلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه   الشه

  مد و مرا از سپاسگزاران نعمت هايت قرار دهدرود فرست بر محمد و آل مح

 
اِِكيَن، ِاهلى   ِبَحْسَرِتِه،  َوََكْ ِمْن حاِسٍد َشِرَق   وِْلْلِئَك ِمَن الذه

  حسرت در گلويش گير كرده  و از يادكنندگان عطاهايت بدار خدايا چه بسيار حسودى كه

 
َى ِبَغْیِظِه، َوَسَلَقن وِق   ، َوَوَخَزىنِبَحده ِلساِنِه   َوَعُدوٍّ َشجِ  َعْیِنِه،  ِِبُ

و دشمنى كه خشم او در گلويش شكسته و با زبان تيزش مرا آزرده و نگاه خشمگين خود را از گوشه چشم 

  همچون تيرى بر بدنم فرو كرده

 
َدىن  َوَجَعَلن  َك يا َربه ُمْسَتجریًا   َغَرضًا ِْلرامیِه، َوَقله   ِبَك، ِخالًْل ََلْ َتَزْل ِفیِه، ناَدَْيُ

پروردگارم پيوسته در اين باره از  من اى   انداخت كه  و مرا هدف تيرهاى خود قرار داده و كارهايى را به گردنم

 خواهى تو را خواندم  روى پناه
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اًل لََع  ُفُه ِمْن ُحْسِن ِدفاِعَك،  ما ََلْ َاَزْل   واِثقًا ِبُسْرَعِة ِاجاَبِتَك، ُمَتَوكه   َاَتَعره
و بر سابقه خوبى كه هميشه در دفاع كردنت داشتم توكل   تو داشتم  نانى كه به سرعت اجابتبه خاطر اطمي

  نمودم

 
َطَهُد َمْن َاوی ُه ْل ُُيْ   َكَنِفَك،  ِظِل   ِاىل  عاِْلًا َانه

  حمايت تو مأوى گيرد مورد ستم و ظلم كسى واقع نگردد  دانستم كه هركس در سايه و مى 

 
َا ِاىلَوَلْن َتْقَرَع اْلَحو ْنِتصاِر ِبَك،  اِدُث َمْن َلجَ  َمْعِقِل اْْلِ

  خواهى تو پناه برد حوادث كوبنده روزگار براو كارگر نشود  و آنكس كه به قلعه كمك

 
ْنَتن صه   ِمْن بْاِسِه ِبُقْدَرِتَك، َفَلَك اْلْحمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب،  َفحَ

از آن تو است ستايش اى پروردگار من كه   ا از آزار او در پناه گرفتى پسو تو اى خدا بوسيله نيرويت مر

  ناپذير  هستى شكست  نيرومندى

 
ُل، َصله لََع   َوذی ٍد، واْجَعْلن  َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن   ُمَحمه   .ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

  نعمت هايت  حمد و مرا از سپاسگزارانو بردبارى هستى بدون شتاب درود فرست بر محمد و آل م
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اِِكيَن، ِاهلى ْیَتها،  ، َوََكْ ِمْن  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه   َسحاِيِب َمْكُروٍه َجله
بسا ابرهايى از گرفتارى )كه بسويم در حركت بود( و تو پراكنده   و از يادكنندگان عطاهايت قرار ده خدايا و چه

  شان كردى 

 
ها، -ْرََتا ومَسآِء ِنْعَمٍة َمَط    َوَجداِوِل َِكاَمٍة َاْجَرَْيَ

  كردى روان   و چه بسا آسمان نعمتى كه بر من فرو باريدى و نهرهاى بزرگوارى كه

 
ِة عاِفَیٍة َاْلَبْسَتها، ا، َوُجنه ٍة نََشْرََتَ   وَاْعُْيِ َاْحداٍث َطَمْسَتها، وناِشَیِة َرْْحَ

را پهن كردى و  هاى كوچكى از ابر رحمتت كه آن وشاندى و لكه را پ كه رويش   جوشان حوادثى  هاى  و چشمه

  تندرستى كه بر بدنم پوشاندى  هاى زره 

 
ْرََتا، باٍت َكَشْفَتها، وُاُموٍر جاِرَيٍة َقده  َوَغواِمِر ُِكُ

  و گرداب هايى از اندوه كه برطرف كردى و امور جاريه ديگرى كه مقدر كردى

  
ْزَك ِاْذ َطَلْب   ََلْ  ا،ُتْعجِ َتِنْع ِمْنَك ِاْذ َاَرْدََتَ   َتها، َوََلْ ََتْ

  فرمودى قدرت برامتناع نداشتند  آنها را اراده  آنها درنماندى و هرگاه  خواستيشان ازطلب  و تو هرگاه
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ُل، َصله لََع   ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی  َفَلَك اْلَحْمُد يا َرِب  ٍد َوآِل   َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد،ُمَحمه  ُمَحمه
شتاب درود فرست بر محمد وآل  ناپذير و بردبار بى  اى نيرومند شكست  تو را است ستايش اى پروردگار من پس 

 محمد

 
اِِكيَن،  َوْاَجْعلن اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن الذه   ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

 و قرار ده مرا از سپاسگزاران نعمت هايت و از يادكنندگان عطاهايت

 
ْلَت، هلىِا  َت، َوِمْن َمْسَكَنٍة فاِدَحٍة َحوه ْقَت، َوِمْن َكْسِر ِاْمالٍق َجَْبْ   ، وََكْ ِمْن َظنٍّ َحَسٍن َحقه
چيزى مرا كه جبران  بسا خوش گمانى مرا كه صورت عمل دادى و چه بسيار شكست هاى بى  خدايا و چه  

  سخت و كمرشكن را كه از من گرداندى  كردى و نداري هاى

 
ٍة َاَرْحَت،َو  ِلَكٍة َنَعْشَت، َوِمْن َمَشقه  ِمْن َصْرَعٍة َُمْ

  اى كه بلندم كردى و چه سختی ها كه مبدل به راحتى كردى  و سقوط هاى نابودكننده

 
ا َتْفَعُل َوُُهْ ُيْسَئُلوَن، َوْل َيْنُقُصَك ما َاْنَفْقَت،   ْلتُْسَئُل َعمه

  كنى چيزى ازتو كاسته نگردد بازخواست شوند وهرچه خرج ديگران كنى ولى نشوى ازآنچه مى بازخواست
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 َفَاْعَطْیَت، َوََلْ تُْسَئْل فَاْبَتَدْاَت، َواْسُتميَح باُب َفْضِلَك َفما َاْكَدْيَت،  َوَلَقْد ُسِئْلَت 
كنى و از درگاه فضل تو  سابقه خواستن عطا مى  دهى و اگر هم نخواهند تو به ى و چون از تو بخواهند مى 

  حسان خواستند و تو دريغ نداشتىا

 
ُت  ًْل يا َربه َوِاْحسانًا، وَاَْبْ َت ِاْله ِاْنعامًا َوْاِمتنانًا، وِاْله َتَطوُّ   َاَْبْ

  من  ولى  پروردگار من و احسانت خود اى  پايان   بخشى و امتنانت وجز از راه عطابخشى بى  جز ازراه نعمت ندادى 

  نكردم  درمقابل  هم

 
يًا ِلُحُدوِدَك،  ْانِتهااًك ِلُحُرماِتَك، َوْاْجُِتآًء لََع ِاْله   َمعاِصیَك، َوَتَعده

 درى محرماتت و دليرى بر ارتكاب معاصى و نافرمانی هايت و تجاوز از حدود تو  جز پرده

 
َنْعَك يا ِاهلى  َوَغْفَلًة َعْن َوعیِدَك، َوطاَعًة ِلَعُدّوی َك ََلْ ََيْ    و ناِصری  َوَعُدوه

 خبرى از تهديد تو و پيروى از دشمن خود و دشمن تو، اى معبود و اى ياور  و بى

 
َزىن  ِاْخالىل ْكِر َعْن ِاَْتاِم ِاْحساِنَك َوَْل َحجَ   َعْن ِاْرِتكاِب َمساِخِطَك،  ذِلَك   ِبالشُّ

  ام احسان ومن بازنداشت و اتم بزرگوار من كوتاهى من در سپاس گزارى تو را از اتمام احسان و نيكى به 

  تو نيز مانع من از ارتكاب اعمالى كه موجب خشم تو است نشد  نيكى
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َف َلَك  ْوحیِد، َوَاَقره لََع   َالّلُهمه َوهذا َمقاُم َعْبٍد َذلیٍل اْعَُتَ ْقصرِی ىف  ِبالته َك،  َنْفِسِه ِبالته   َادآِء َحقه
كند كه در   انگى تو است و به زيان خود اعتراف مىكه معترف بيگ  ام خدايا اكنون به حال بنده خوارى درآمده 

  اداى حق تو كوتاهى كرده

 
، وِاْحساِنَك ِاَلْیِه،   َوَشِهَد َلَك    ِبُسُبوِغ ِنْعَمِتَك َعَلْیِه، َوََجیِل عاَدِتَك ِعْنَِّدُ

 كوتاهى نكردىو گواهى دهد كه تو نعمت خود را بر او فروگذار نكردى و از شيوه نيك و احسان خود نسبت به او 

 
ِدی  َفَهْب ىل يا ِاهلى ِتَك،  ِمْن َفْضِلَك ما ُاريُِّدُ ِاىل  َوَسیه   َرْْحَ

  پس اى معبود و آقاى من از فضل خويش بدان اندازه به من ببخش كه بتوانم خود را به رحمتت برسانم

 
مًا َاْعُرُج فیِه ِاىل ُذُه ُسله خِ ِتَك َوَطْوِلَك،َمْرضاِتَك، َو اَمُن ِبِه ِمْن َس   وَاته ِطَك، ِبِعزه  خَ

 و به وسيله آن بسوى خوشنودى تو باال روم و بدان سبب از خشم تو ايمن گردم به حق  را نردبانى قرارداده و آن

  عزت و كرمت

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه، َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه  ى اَّلله ٍد َصله َك َمَحمه یه   َوِبَحقه ََنِ

  د صلى اهلل عليه و آله پس ستايش خاص تو است اى پروردگار منو به حق پيامبرت محم

 
ُل، َصله لََع   ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی  ِمْن  ٍد،  َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َو اِل ُمَحمه  ُمَحمه

 شتاب درود فرست بر محمد و آل محمد ناپذير و بردبارى هستى بى  كه نيرومندى هستى شكست
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اِِكيَن، ِاهلىِلَنْعمآ  َواْجَعْلن اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن الذه  ، ِئَك ِمَن الشه
 و قرارم ده از شكرگذاران نعمت هايت و از يادكنندگان عطايا و مراحمت، خدايا

 
ْدِر،  َوَاْصَبَح ىف  َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس ِب اْْلَْوِت َوَحْشَرَجِة الصه  َِكْ

  اش رسيده  سينه مرگ بگذرد و جان به اى كه شب و روزش در سختى  بسا بنده  چه 

 
َظِر ِاىل ُلوُد، َوَتْفَزُع َلُه الُقُلوُب، وَاَنا ىف  َوالنه ِه،  ما َتْقَشِعرُّ ِمْنُه الجُ   عاِفَیٍة ِمْن ذِلَك ُكله

  و بنگرد بدانچه بدنها از هولش بلرزد و دلها بطپد و من در تمام آن مناظر واحوال آسوده و در سالمتى بسر برم

 
ُل،  َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی   َاناٍة ْلَيْعجَ

  شتاب  بى  ناپذير و بردبارى هستى پس ستايش خاص تو است اى پروردگار من كه نيرومندى هستى شكست 

 
ٍد، َواْجَعْلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن   ِلَنعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه   ،الشه

 درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاسگزاران نعمتهايت

 
اِِكيَن، ِاهلى   ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس َوِِلْلِئَك ِمَن الذه

 اى كه بسر برد شب و  بسا بنده  و از يادكنندگان عطاهايت خدايا و چه
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َقله   َوَاْصَبَح َسِقامًي َمْوِجعًا ىف ٍة َوَعويٍل، ََيَ ُد َمحیصًا،  ُب ىفَانه ِه ْل َيجِ  َغمه
 اى دارد پيچد نه راه چاره   روز خود را در بيمارى دردناك و در ناله و فرياد و از اندوه به خود مى

  
  ِصحهٍة ِمَن اْلَبَدِن   َوْل ُيسیُغ َطعامًا َوْل َشرابًا، َوَاَنا ىف

 رستاى براحتى از گلويش پايين رود و من تند  و نه غذا و نوشابه

 
  َوَسالَمٍة ِمَن اْلَعْیِش، ُكلُّ ذِلَك ِمْنَك، َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْلُيْغَلُب،

و از سالمتى كامل برخوردار هستم و همه اين نعمت ها از تو است پس ستايش خاص تو است اى پروردگار من 

  ناپذير هستى شكست   كه نيرومندى

 
ُل   َوذی ٍد، واْجَعْلن  ، َصله لََع َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ُمَحمه   ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

  نعمت هايت  شتاب درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا از سپاسگزاران  و بردبارى هستى بى

 
اِِكيَن، ِاهلى  ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه

 اى كه بسر برد  بسا بنده مت قرارم ده خدايا و چه و از يادكنندگان عطايا و مراح

 
رًا   َاْمىس   َوَاْصَبَح خآِئفًا َمْرُعوبًا ُمْشِفقًا، َوِجاًل هاِربًا َطريدًا، ُمْنَجحِ

  شب و روز خود را در ترس و خوف و هراس و اضطراب از خانه خود گريخته و آواره گشته و از ترس
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َ   ىف  َبَاٍة ِمَن اْْل  ، َقْد ضاَقْت َعَلْیِه اِْلْرُض ِبُرْحِبها، خاىبَمضیٍق َوَمخْ
  اى رفته و در خفا گاهى خود را پنهان كرده و زمين بدين پهناورى از هر سو بر او تنگ شده در بيغوله 

 
ُد حیَلًة َوْل َمْنجى   َاْمٍن َوُطَمْانیَنٍة، َوعاِفَیٍة   ، َوَاَنا ىف ، َوْل َمْاوی ْلَيجِ

  و نه جا و مأوايى و من در كمال امنيت و آسايش و سالمتى اى دارد  نه راه چاره

 
ِه، َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی  ُل،  ِمْن ذِلَك ُكله   َاناٍة ْلَيْعجَ

ناپذير و  از اين ناراحتی ها بسر برم پس خاص تو است ستايش اى پروردگار من كه نيرومندى هستى شكست 

  شتاب بى   هستى بردبارى

 
ٍد، َوْاجَعْلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه  الشه

 درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاس گزاران نعمت هايت 

 
اِِكيَن، ِاهلى  دی  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه  ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد  َوَسیه

  اى كه  بسا بنده  يا و مراحمت اى خدا و اى آقاى من چهياد كنندگان عطااز و 

 
اًل ىِف اْلَحديِد ِبَاْيِدی اْلُعداِة،  َاْمىس   َوَاْصَبَح َمْغُلوًْل ُمَكبه

  كه به دست دشمنانى  شب و روزش در غل و زنجير آهنين بگذرد در حالى
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، ُمْنَقِطعًا   وَنُه، َفقیدًا ِمْن َاْهِلِه َوَوَلِِّدِ   َعْن ِاْخواِنِه َوَبَلِِّد، ْلَيْرَْحُ
 رحم گرفتار و دور از زن و فرزند و جداى از برادران و شهر و ديار  بى  

 
ُع  َوقه ُل ِبِه، َوَاَنا ىف  ََيَ ثه ِه،   عاِفَیٍة ِمْن   ُكله ساَعٍة ِبَایه ِقْتَلٍة ُيْقَتُل، َوِبَایه ُمْثَلٍة َُيَ   ذِلَك ُكله

بُرند و من در  طور اعضاى او را مى   كشند و يا به چه  ا به چه نحوى او را مىكشد كه آي  هر ساعت انتظار مى

  و دور از تمام اين ها بسر برم  عافيت كامل

 
ُل،  َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتدٍر ْل ُيْغَلُب َوذی  َاناٍة ْل َيْعجَ
  شتاب بى ناپذير و بردبار  پس ستايش خاص تو است اى پروردگار نيرومند شكست

 
ٍد، َواْجَعْلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ُمَحمه  ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

  درود فرست بر محمد و آل محمد و قرار ده مرا از سپاس گزاران نعمت هايت و از يادكنندگان

 
اِِكيَن، ِاهلى    اْلَحْرَب،  قاِس َوَاْصَبَح ُي   َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه

پيكار   برد و خود را آماده را در حال جنگ بسر مى  اى كه شب و روزش   بسا بنده  عطايا و مراحمت خدايا و چه

  كرده

 
ْفِسِه، َقْد َغِشَیْتُه اِْلْعدآُء ِمْن ُكله جاِنٍب    َوُمباَشَرَة اْلِقتاِل ِِبَ

 اند اش كرده  سو احاطه دشمنان با شمشير و نيزه و ساير وسايل جنگى از هر 



  صغری جوشن دعای                                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                               

 

16 www.ahlolbait.com 
 

َقْعَقُع ىِف اْلَحديِد َقْد َبَلَغ   ماِح َوآَلِة اْلَحْرِب، ََيَ ُیوِف َوالره ُهوَدُه،  ِبالسُّ   َمجْ
 كند  هاى آهنين گم شده و حد اعالى كوشش خود را براى نجات مى  و او در زير آن همه اسلحه

 
ُد هَمََْبًا، َقْد ُاْد  راحاِت، َاْو ْل َيْعِرُف حیَلًة َوْل َيجِ  ِنَف ِباْلجِ

 ولى راه چاره و گريزى ندارد و زخم هاى گران برداشته يا

 
َمّن   ْرُجِل، ََيَ ناِبِك َواِْلَ طًا ِبَدِمِه َتْحَت السه  َشْرَبًة ِمْن مآٍء، َاْو   ُمَتَشحه

 زير سم اسب ها و پاها در خون خويش غلطيده آرزوى يك شربت آب يا

 
، ْل َيْقِدُر َعَلْیها، َوَاَنا ىف َاْهِلِه   َنْظَرًة ِاىل  ِه،  َوَوَلِِّدِ  عاِفَیٍة ِمْن ذِلَك ُكله

يك نظر به زن و فرزند خود را دارد ولى هيچ يك برايش ميسر نيست و من از اتمام آنها در عافيت و سالمت بسر 

  برم

 
ُل، َصِل َاناٍة ْل َيْع   َفَلَك اْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی    جَ

  شتاب درود فرست ناپذير و بردبار بى پس ستايش خاص تو است اى پروردگار نيرومند شكست 

 
ٍد، َوْاَجَعْلن  لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن، َوِِلْلِئَك   ُمَحمه اِِكيَن،   ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه   ِمَن الذه

  ت هايت و از يادكنندگان عطاها و بخشش هايتبر محمد و آل محمد و قرار ده مرا از سپاسگزاران نعم
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  اْلِبحاِر،   ُظُلماِت   َوَاْصَبَح ىف  ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس ِاهلى
  درياها  اى كه شب و روز كند در تاريكی هاى بسا بنده  خدايا و چه 

 
ُع الَغَرَق  وقه ْهواِل َواِْلْمواِج، ََيَ ياِح َواِْلَ   الَك،َواهْلَ   َوَعواِصِف الره

  كشد  و هالكت را مى  باد ها و هراس ها و امواج خروشان دريا كه انتظار غرق تندو يا 

 
 حیَلٍة، َاْو ُمْبَتلًى ِبصاِعَقٍة َاْو َهْدٍم َاْو َحْرٍق، َاْو   ْل َيْقِدُر لََع 

 سوزى يا و راه چاره ندارد يا آن كس كه گرفتار شده به صاعقه يا زير آوار رفتن يا آتش 

 
ِه،  ٍق َاْو َخْسٍف، َاْو َمْسخٍ َاْو َقْذٍف، َوَاَنا ىفَشْر     عاِفَیٍة ِمْن ذِلَك ُكله

آسوده و  از اين ها همه  استخوان به گلو گير كردن يا به زمين فرو رفتن يا مسخ يا در پرتگاهى گير كرده ومن 

  راحت هستم

 
َعُل، َصله لََع   یاْلَحْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذ  َفَلَك    َاناٍة ْل َيجْ

 شتاب درود فرست بر  ناپذير و بردبار بى  پس خاص تو است ستايش اى پروردگار نيرومند شكست

 
ٍد، َواْجَعلن  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن   ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه   الذه

  س گزاران نعمت هايت و از ياد كنندگان عطاها و مرحمت هايتمحمد و آل محمد و قرارم ده از سپا



  صغری جوشن دعای                                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                               

 

18 www.ahlolbait.com 
 

،  وَاْصَبَح ُمساِفرًا شاِخصًا َعْن   ، وََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس ِاهلى  َاْهِلِه َوَوَلِِّدِ
  گذرد دور از زن و فرزند  اى كه شب و روزش در مسافرت مى بسا بنده   خدايا و چه

 
ًا ىِف اْْلَفاِوِز، تاِئ   ِِ َواْلَبهآِئِم ُمَتَحریه   ًا َمَع اْلُوُحو

 حيران در بيابان ها در حال سرگردانى با حيوانات وحشى و چهارپا

 
َتدی  ، َوِحیدًا َفريدًا ْل َيْعِرُف حیَلًة َوْل ََيْ وآمه يًا   َواهْلَ  َسبیاًل، َاْو ُمَتَاذه

 به جايى برد يا دچار آزار رسد و نه راه  اى به نظرش مى كند نه چاره  و گزنده تك و تنها زندگى مى 

 
ا َاَنا ِمْنُه ِخْلٌو، دآِئِد ِِمه ِه ِمَن الشه ٍد َاْو َحرٍّ َاْو ُجوٍع َاْو ُعْرٍی َاْو َغرْیِ  ِبَْبْ

  ام سرما يا گرما يا گرسنگى يا برهنگى يا ساير سختی ها شده كه من از آنها همه آسوده 

  
ِه، َفَلَك اْلحَ   ىف   ْمُد يا َربه ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب،عاِفَیٍة ِمْن ذِلَك ُكله

  ناپذير  و در تندرستى و آسايش از آنها هستم پس خاص تو است ستايش اى پروردگار نيرومند شكست

 
ُل، َصله لََع   َوذی ٍد، واْجَعْلن  َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه  الشه

  تاب درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاس گزاران نعمت هايت و از ياد كنندگانش و بردبار بى

  



  صغری جوشن دعای                                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                               

 

19 www.ahlolbait.com 
 

اِِكيَن، ِاهلى دی  وِِلْلِئَك ِمَن الذه  ، وََكْ ِمْن َعْبٍد  َوَسیه
 اى كه بسر برد بسا بنده  عطايا و مراحمتت اى خدا و اى آقاى من و چه 

 
ورًا، جاِئعًا  َوَاْصَبَح َفقریًا عآِئاًل،  َاْمىس  جُ ِفقًا ََمْ ِلقًا، ُمخْ   َظْمئاَن، عاِريًا ُِمْ

 شب و روز خود را در حال فقر و تنگدستى و برهنگى و يأس و هجران دوستان و گرسنگى و تشنگی

 
  ِعْنَدَك،  ِمّن   ََيَْتِظُر َمْن َيُعوُد َعَلْیِه ِبَفْضٍل، َاْو َعْبٍد َوجیٍه ِعْنَدَك، ُهَو َاْوَجُه 

كه   بسا( برده و غالم آبرومندى در پيش تو كه از من  به راه است تا آيا كسى بر او احسانى كند يا )چه و چشم

  آزادم آبرومندتر

 
َل ِثْقاًل ِمْن َتَعِب   اْلَعنآِء، َوَاشدُّ ِعباَدًة َلَك، َمْغُلوًْل َمْقُهورًا، َقْد ُْحه

  و قدرت ارباب است و بار سنگين بردگى بر دوش دارددرگاه تو بيشتر است و زير زنجير   و عبادت و طاعتش به

 
رََيِة، َاْو ُمْبَتاًل ِبَبآلٍءَشديٍد،  ، َوِثْقِل الضه قه ِة، َوُكْلَفِة الره ِ اْلُعُبوِديه

 َوِشَّده
چه از رنج و تعب و چه سختى كارهاى بردگى و چه مشقت غالم بودن وچه پرداخت وجه سنگين به ارباب خود 

 بالء و به كه يا آن شخصى
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ُم، ْل ِقَبَل َلُه ]ِبِه  ُم، اْْلُعاىَف اْْلََكره ُدوُم اْْلَُنعه َك َعَلْیِه، وَاَنا اْْلَخْ نه  [ ِاْله ِِبَ
  خدمت  را ندارد جز اينكه تو در رفع آن بر او كمك كنى ولى مرا هم ديگران دچار گشته و تاب تحمل آن سختى 

 بخشند  نعمت كنند و هم 

 
ا ُهَو فیِه، َفَلَك اْلَحْمُد لََع عاِفَیٍة   ىف ِه، ِمْن ُمْقَتدٍر ْل ُيْغَلُب،  ِِمّ   ذِلَك ُكله

تو   نعمت خاص همه   در برابر اين پس ستايش  ام   و گرامى و از آنچه اوبدان گرفتاراست آسوده  تندرست  و هم

  ناپذير هستى شكست   نيرومندى كه   است

 
ُل، َصله   َوذی ٍد، َوْاَجْعلن  لََع َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ُمَحمه   ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

  از شكرگزاران نعمتهايت  و بردبارى هستى كه شتاب نكند درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده

 
اِِكيَن، ] ِاهلى دی  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه   َح َشريدًا َطريدًا،وَاْصَب   ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس َوَسیه

اى كه بسر برد شب و روز خود را در حال   بسا بنده چه   و از يادكنندگان عطايا و مراحمت اى معبود و آقاى من

  آوارگى

 
حاری ًا جآِئعًا خاِئفًا خاِسرًا، ىِف الصه ُد   َواْلَْباری  َحریاَن ُمَتَحریه   َقْد َاْحَرَقُه اْلَحرُّ َواْلَْبْ

تاب  ترسان و زيان رسيده در ميان صحراها و بيابان ها سرما و گرما او را بى   گردانى و گرسنگىو حيرانى و سر

 كرده و
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  َنْفِسِه َحْسَرًة ْل َيْقِدُر هَلا، لََع   َضرٍّ ِمَن، اْلَعْیِش َوَضْنٍك ِمَن اْلَحیوِة َوُذلٍّ ِمَن اْلَقاِم، َيْنُظُر ِاىل  َوُهَو ىف
 

ٍ
  َضرٍّ َوْل َنْفع

قدرت  نگرد و خود مى   برد و از روى حسرت به  بار و زندگى سخت و جاى خوار و پستى بسر مى ضع فالكت در و

 بر سود و زيان خود ندارد

 
ِمَك َفال ِالَه إّْل َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتدٍر ْل ُيْغَلُب، وِدَك، َوَِكَ ِه ِبجُ   َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكله

ام پس معبودى جز تو نيست منزهى تو اى خداى نيرومند  د و كرم تو از اينها همه آسوده به واسطه جو  و من 

  ناپذير شكست 

 
ُل، َصِل   َوذی ٍدَوآِل  لََع  َاناٍة ْلَتْعجَ ٍد، وْاجَعْلن ُمَحمه   ِمَن  الّشاِِكيَن، وِِلْلِئَك  ِمَن  َِلْنُعِمَك  ُمَحمه

  الذاِِكيَن،
  محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاسگزاران نعمت ها و يادكنندگان عطاهايتشتاب درود فرست بر  و بردبار بى

 
ن  اِْحَْي، نسخةاجمللسي َواْرَْحْ ِتَك، يا َاْرَحَم الره  ] ِبَرْْحَ

 و به رحمت خويش بر من رحم كن اى ارحم الراحمين

 
دی  ِاهلى  َسقامًي ُمْدِنفًا َوَاْصَبَح َعلیاًل َمرُيًا   ، َو ََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس َوَسیه

كه بسر برد شب و روز خود را در حال دردمندى و بيمارى و ناخوشى كه  اى بسا بنده اى خدا و اى آقاى من چه

 در بستر
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ِة َوىف  لََع  ِِ الِعله ِة ال  ُفُر عاِم َوْل ِمْن َلذه ِة الطه ُب ََيینًا وِِشاًْل، ْل َيْعِرُف َشْیئًا ِمْن َلذه َقله راِب،ِلباِسها، ََيَ   شه
از لذت نوشيدنى و   چرخد و چيزى بيمارى و جامه ناخوشى افتاده و از شدت ناراحتى به اين پهلو و آن پهلو مى 

  فهمد  خوراك نمى

 
ِمَك   َنْفِسِه َحْسَرًة، ْل َيْسَتطیُع   َيْنُظُر ِاىل وِدَك َوَِكَ ِه ِبجُ   ،هَلا َضّرًا َوْل َنْفعًا، َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكله

بر سود و زيان خود ندارد ولى من به واسطه جود و كرم تو از تمام   نگرد و قدرتى  و از روى حسرت به خود مى

 ام اينها آسوده 

 
ُل،   َفال ِالَه إْله َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی   َاناٍة ْل َيْعجَ

 شتاب  ناپذير و بردبار بى خداى نيرومند شكست منزهى تو اى  پس معبودى جز تو نيست 

 
ٍد، َوْاجَعْلن َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن   َلَك ِمَن اْلعاِبديَن، َوِلنَعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه الشه

اِِكيَن،   الذه
ران نعمت كنندگان خود و از جمله سپاس گزا محمد و آل محمد و قرارم ده از زمره پرستش  درود فرست بر

  هايت و يادكنندگان عطاهايت

 
ن ِتَك يا َاْرَحَم   َواْرَْحْ دی  ِبرْْحَ اِْحَْي، َمْوْلَی َوَسیه   َوَاْصَبَح،  َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس  الره

اى كه  بسا بنده  مهربانان اى سرور من و اى آقاى من و چه   و به رحمت خود بر من ترحم كن اى مهربان ترين

  كه  ب و روز خود را در حالىبسر برد ش
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َمُه ِمْن َحْتِفِه، وَاْحَدَق ِبِه َمَلُك اْْلَْوِت ىف   اْْلَْوِت َوِحیاَضُه،  َاْعواِنِه، ُيعاِلجُ َسَكراِت   َوَقْد َدنا ََيْ
كندن و گرداب   بسرآمده و فرشته مرگ با اعوان و يارانش دور بستر او را گرفته و او در سختی هاى جان عمرش 

  خورد مرگ غوطه مى   ىها

 
آِئِه   َتُدوُر َعْیناُه ََيینًا َوِِشاًْل، َيْنُظُر ِاىل َب َعِن   َاِحبه ِئِه، َقْد ُمِنَع ِمَن الَكالِم َوُحجِ آِئِه وَاِخاله َوَاِوده

طاِب، َيْنُظُر   الخِ
اى سخن گفتن كند و يار گردد نگاه به دوستان ورفقا و ياران صميمى خود مى  چشمانش به راست و چپ مى

 نگرد ندارد و از گفتار بازمانده از روى حسرت به خود مى 

 
ِه  َنْفِسِه َحْسَرًة ْلَيْسَتطیُع هَلا َضّرًا َوْل َنْفعًا، َوَا َنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك   ِاىل وِدَك َوَِكِمَك،  ُكله   ِبجُ

  ام  از اينها همه آسوده جود و كرم تو  كه هيچ بر سود و زيان خود قادر نيست و من اى خدا به واسطه

 
ُل،  َفال ِالَه إّْل َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی   َاناٍة ْل َيْعجَ

  شتاب ناپذير و بردبار بى پس معبودى نيست جز تو منزهى تو اى نيرومند شكست 

 
ٍد، واْجَعْلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  ِلَنْعمآِئَك ِمَن   ُمَحمه   الشه

  درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاسگزاران نعمت هايت
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ن اِِكيَن، َواْرَْحْ ِتَك يا َاْرَحَم   َوِِلْلِئَك ِمَن الذه اِْحَْي،  ِبَرْْحَ   الره
 مهربانان  و از يادكنندگان عطاها و بخشش هايت و به رحمت خود بر من ترحم كن اى مهربان ترين

 
دیَمْو    َمضاِئِق   َوَاْصَبَح ىف  ، َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس ْلَی َوَسیه

  اى كه بسر برد شب و روز خود را در تنگناهاى بسا بنده  اى سرور و آقاى من و چه 

 
داَوُلُه َاْعواُُنا ا َوَحديِدها ََيَ ِِبا َوُذهله وِن، َوُِكَ جُ  الُحُبوِس َوالسُّ

 ها و خوارى و زنجير آهنين زندان گرفتار است و زندانبانهازندانها و محبسها و در ناراحتي

 
ُل ِبِه،  َوَزباِنَیُتها، َفال َيْدری ثه   َایُّ حاٍل ُيْفَعُل ِبِه، َوَایُّ ُمْثَلٍة َُيَ

داند به چه سرنوشتى دچار خواهد شد و چه عضوى از او را قطع   به دست اورا بگردانند و او نمى  دژخيمان دست

 خواهند كرد

 
 َنْفِسِه َحْسَرًة،  ُضرٍّ ِمَن اْلَعْیِش، َوَضْنٍك ِمَن اْلَحیوِة، َيْنُظُر ِاىل  ُهَو ىفَف 

  نگرد كه برد از روى حسرت به خود مى  بار و زندگى سختى بسر مى   پس آن بيچاره در وضع فالكت

 
ِه ِبجُ  ِمَك،ْلَيْسَتطیُع هَلا َضّرًا َوْل َنْفعًا، َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكله  وِدَك َوَِكَ

  ام  قادر بر سود و زيان خود نيست و من به واسطه جود و كرم تو از اينها همه آسوده
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ُل،  َفال ِالَه إّْل َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی  َاناٍة ْل َيْعجَ
  بشتا ناپذير و بردبار بى  پس معبودى جز تو نيست منزهى تو اى نيرومند شكست

 
ٍد، َواْجَعْلن  َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،  َلَك ِمَن اْلعاِبديَن، وِلَنْعمآِئَك   ُمَحمه   ِمَن الشه

  كنندگان خود و شكرگذاران نعمتهايت درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده در زمره پرستش

 
ن اِِكيَن، َواْرَْحْ ِتَك   َوِِلْلِئَك ِمَن الذه اِْحَْي،  يا َاْرَحَم  ِبَرْْحَ  الره

 مهربانان  و از يادكنندگان عطاهايت و به رحمت خويش بر من ترحم كن اى مهربان ترين

 
ِدی    َوَاْصَبَح َقِد اْسَتَمره َعَلْیِه الَقضآُء،  َوَمْوْلَی، َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس  َسیه

  به سرنوشت بدى دچار گشته  روزش را در حالى كه اى كه بسر برد شب و بسا بنده اى آقاى من و سرور من و چه

 
آَئُه َوَاِخاّلَئُه، آَئُه، َوَاِحبه  َوَاْحَدَق ِبِه اْلَبالُء، َوفاَرَق َاِوده

  و گرفتارى از چهار طرف او را احاطه كرده و از دوستان و ياران و رفقاى صميمى دور گشته

 
داَوُلوَنُه َاْيِدی ا  َاسریًا َحقریًا َذلیاًل ىف  َوَاْمىس اِر َواِْلْعدآِء، ََيَ   ََيینًا َوِِشاًْل،  ْلُكفه

به راست و   و شبش در حال اسارت و كوچكى و ذلت در دست كفار و دشمنان بسر آيد كه او را دست بدست

  چپ بگردانند
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َل ِباْلَحديِد، ْل َيری  َشْیئًا   َقْد ُحِصَر ىِف اْْلَطامرِی، َوُثقه
 انى شده و به زنجير و آهن بسته نه از روشنى دنيا ببيندچال ها زند  و در سياه

 
ْنیا َوْل ِمْن َرْوِحها، َيْنُظُر ِاىَل    َنْفِسِه َحْسَرًة،  ِمْن ِضیآِء الدُّ

  و نه از نسيم جان بخشش بر او بوزد از روى حسرت به خويشتن بنگرد

 
ِمَك، َفال ِالَه إْله َاْنَت،هَلا َضّرًا َوْل َنْفعًا، َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذلِ   ْل َيْسَتطیُع  وِدَك َوَِكَ ِه ِبجُ   َك ُكله

 جز تو ام پس معبودى  و قادر بر سود و زيان خويش نباشد و من به واسطه جود و كرم تو از اينها همه آسوده 

  نيست

 
ُل، َصله لََع   ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل ُيْغَلُب، َوذی ٍد َوآ  َاناٍة ْل َيْعجَ ٍد،ُمَحمه   ِل ُمَحمه

  شتاب درود فرست بر محمد وآل محمد ناپذير و بردبار بى  منزهى تو اى نيرومند شكست

 
ن  َلَك ِمَن اْلعاِبديَن، َوِلَنْعمآِئَك ِمَن   َواْجَعْلن اِِكيَن، َواْرَْحْ اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن الذه ِتَك   الشه ِبَرْْحَ

اِْحَْي،  يا َاْرَحَم    الره
 كنندگانت و از سپاسگزاران نعمتهايت و از يادكنندگان عطاهايت و به رحمت خود به من ده از پرستش و قرارم

 *مهربانان  ترحم كن اى مهربان ترين
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ِدی  ِاهلى[  ْغَبِة،  َوَاْصَبَح َقِد اشتاَق   َوََكْ ِمْن َعْبٍد َاْمىس  َوَسیه ْنیا لِلره   ِاىَل الدُّ
  بدنيا دارد  اى كه شام و يا صبح كرده و روى ميلى كه بنده  بسا اى خداى من و آقايم و چه 

 
ْفِسِه َوماِلِه ِحْرصًا ِمْنُه َعَلْیها،  فیها ِاىل  َاْن خاَطَر ِِبَ

 مشتاقانه خود و مالش را به خطر انداخته از روى حرصى كه بر آن دارد

 
  َنْفِسِه َحْسَرًة ْل َيْقِدُر هَلا،  ُظَلِمها َيْنُظُر ِاىلآفاِق اْلِبحاِر َو   َقْد َرِكَب اْلُفْلَك َوُكِسَرْت ِبِه َوُهَو ىف

نگرد  حسرت به خود مى   ها و تاريكی هاى دريا از روى سوار بر كشتى شده و كشتى او شكسته و او در كرانه

  قدرتى بر سود و زيان خود ندارد

 
ِودَك َوَِكَ   لَع ِه، ِبجُ  َوَاَنا ِخْلٌو ذِلَك ُكله

ٍ
ِمَك َفال ِالَه إْله َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدٍر ْل َضرٍّ َوْل َنْفع

ُل،  ُيْغَلُب، َوذی   َاناٍة ْل َيْعجَ
ناپذير و   ام پس معبودى جز تو نيست منزهى تو اى نيرومند شكست به جود و كرم تو از همه اينها آسوده   و من

 بردبار بی شتاب

 
ٍد، َو   َصله لََع  ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن، َوِِلْلِئَك ِمَن   َلَك ِمَن   اْجَعْلنُمَحمه اْلعاِبديَن، َوِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

اِِكيَن،  الذه
كنندگانت و از سپاسگزاران نعمت هايت و از ياد   درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از پرستش

  كنندگان عطاهايت
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ن اِْح   َواْرَْحْ ِتَك يا َاْرَحَم الره دی  َْي، ِاهلىِبَرْْحَ َوَاْصَبَح َقِد اْسَتَمره َعَلْیِه   َعْبٍد َاْمىس  ، َوََكْ ِمْن  َوَسیه
  اْلَقضآُء،

بسا بنده اى كه شب و يا  و به رحمتت به من ترحم كن اى مهربان ترين مهربانان اى معبود من و آقايم و چه 

  صبح كرده و قضا بر او ادامه يافته

 
َل َصريعًا َوَاْحَدَق ِبِه اْلَبال هاُم، َوُجده ُیوُف َوالسه ماُح، َوالسُّ ْعداُء، َوَاَخَذْتُه الره   ُء، والُكّفاُر واِْلَ

  ها و شمشيرها و تيرها دورش را گرفته  و بال و كفار و دشمنان او را احاطه كرده و نيزه

 
رْیُ ِمْن  باُع َوالطه ْرُض ِمْن َدِمِه وَاَكَلِت السه ِه،  َوَقْد َشِرَبِت اِْلَ وِدَك  َلْحِمِه َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكله ِبجُ

ِمَك،   َوَِكَ
به جود و كرم تو از آن   خورند و من و برو در افتاده زمين از خونش رنگين و درندگان و پرندگان گوشتش مى 

  ام آسوده 

 
ُل، َصله لََع   ْل ُيْغَلُب، َوذیيا ْل ِالَه إْله َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدٍر   ْل ِباْسِتْحقاٍق ِمّن  ٍد   َاناٍة ْل َتْعجَ ُمَحمه

ٍد،   َوآِل ُمَحمه
شتاب درود  ناپذير و بردبار بى منزهى اى نيرومند شكست  نه اينكه مستحق آن باشم اى كه معبودى جز تو نيست

 فرست بر محمد و آل محمد
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اِِكيَن، َوِِلْلِئَك   َواْجَعْلن ن  ِمَن  ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه اِِكيَن، َواْرَْحْ اِْحَْي.   الذه ِتَك يا َاْرَحَم الره  -ِبَرْْحَ
 ] نسخة اجمللىس

عطاهايت و به رحمتت به من ترحم كن اى مهربان ترين   و قرارم ده از سپاسگزاران نعمت هايت و ياد كنندگان 

  *  مهربانان

 
ا َلَدْيَك،  ْطُلََبه ِِمه ِتَك يا َِكمُي َْلَ ِلحهنه َعَلْیَك،َوِعزه  َوَِلُ

  خواهم و در اين باره پافشارى دارم  سوگند به عزت تو اى بزرگوار كه من از آنچه پيش تو است مى

 
نه َيدی  ُمده ْن َاُلُوُذ ْل َاَحَد ىل  َوَِلَ  ِاْله َاْنَت،  َنْحَوَك َمَع ُجْرَِما ِاَلْیَك، يا َربه َفِبَمْن َاُعوُذ َوِِبَ

اينكه گناهكار است به سويت دراز كنم پروردگارا )اگر به درگاه تو نيايم( به كه پناه ببرم و به كه و دستم را با 

  را جز تو ندارم روآورم كسى

 
ىن دُّ ىل  َاَفَُتُ َكلى  َوَاْنَت ُمَعوه ذی َوَعَلْیَك ُمته َك اله ْت،   ، َاْسَئُلَك ِبامْسِ مآِء َفْاسَتَقله َوَضْعَتُه لََعَ السه

ْت،َولََعَ  ْرِض َفاْسَتَقره    اِْلَ
بر آسمان   گاه منى و توكلم بر تو است از تو خواهم به حق آن نامت كه  آيا تو هم مرا برانى در صورتى كه تو تكيه

  نهادى و پابرجا شد و بر زمين نهادى و مستقر شد
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هاِر   َولََعَ  ، َولََعَ النه ْیِل َفَاْظََلَ باِل َفَرَسْت، َولََعَ الله َى  اْلجِ له ٍد،  لََع   َفاْسَتناَر، َاْن ُُتَ ٍد َوآِل ُمَحمه   ُمَحمه
و بر كوه ها نهادى استوار شد و بر شب نهادى تاريك شد و بر روز نهادى روشن گرديد كه درود فرستى بر محمد 

  و آل محمد

 
ها، َوَتْغِفَر ىل  َحوآِئجى  َوَاْن َتْقِضَى ىل ها َصغرَیها َو   ُذُُنىب  ُكله   َكبرَیها،ُكله

  چه كوچك باشد و چه بزرگ  و همه حاجتهاى مرا برآورى و همه گناهانم بيامرزى

 
ُغن ْزِق ما ُتَبله ه ِمَن الره َع لََعَ سه اِْحَْي،  ِبِه   َوُُتَ ْنیا َواِْلِخَرِة، يا َاْرَحَم الره   َشَرَف الدُّ

  افت دنيا و آخرت برسم اى مهربانترين مهربانانشر  اى فراخ گردانى كه به وسيله آن به و روزيم را به اندازه

 
ٍد وَاِعّن   لََع   َمْوْلَی ِبَك اْسَتَعْنُت، َفَصِل  ٍد َوآِل ُمَحمه ْرُت َفَاِجْرىن ُمَحمه  ، ، َوِبَك اْسَتجَ

 ام پس پناهم بر محمد و آل محمد و ياريم ده و به تو پناه آورده  اى سرور من به تو يارى جويم پس درود فرست

  ده

 
ْسَئَلِتَك َعْن َمْسَئَلِة َخْلِقَك، َواْنُقْلن  وَاْغِنن  ِعزه   ِمْن ُذله اْلَفْقِر ِاىل  ِبطاَعِتَك َعْن طاَعِة ِعباِدَك، َوِِبَ

  ، اْلِغن
نياز كن و به وسيله درخواست از خود از درخواست مخلوقت  و مرا به وسيله اطاعت خويش از اطاعت بندگانت بى

  زمستغنى سا
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ْلَتن  ِاىل  َوِمْن ُذله اْْلَعاىص اَعِة َفَقْد َفضه مًا ْل ِباْسِتْحقاٍق   لََع   ِعزه الطه َكثرٍی ِمْن َخْلِقَك ُجودًا ِمْنَك َوَِكَ
 ، ِمّن 

و مرا از ذلت ندارى و فقر بسوى عزت دارايى منتقل كن و از خوارى گناهان به شوكت اطاعت ببر زيرا كه تو از 

 كرم خويش مرا بر بسيارى از خلق خويش برترى دادى و اين نه به خاطر استحقاق من بودروى جود و 

 
ِه، َصله لََع   َفَلَك اْلَحْمُد لََع   ِاهلى ٍد، َواْجَعْلن  ذِلَك ُكله ٍد َوآِل ُمَحمه اِِكيَن،   ُمَحمه ِلَنْعمآِئَك ِمَن الشه

اِِكيَن،  َوِِلْلِئَك ِمَن الذه
تو است در همه اينها درود فرست بر محمد و آل محمد و قرارم ده از سپاسگزاران  خدايا پس ستايش خاص

 نعمتهايت و يادكنندگان عطاهايت

 

 :برو و بگو  پس به سجده

 

َد َوْجِهَى  لیِل، َسجَ لیُل ِلَوْجِهَك اْلَعزيِز اْلجَ َد َوْجِهَى الذه آِئم اْلباقى  ْالفاىن  الباىل  َسجَ   ، ِلَوْجِهَك الده
كهنه و فانى من در برابر روى جاويدان   ك افتاد روى خوارم براى روى عزيز و بزرگوارت به خاك افتاد روىبه خا

  و هميشگى تو،

 
َد َوْجِهَى اْلَفقرُی ِلَوْجِهَك  َد َوْجهى  َسجَ عى  اْلَغِنه اْلَكبرِی، َسجَ   َوِجْلدی  َوَدىم  َوَلْحمى  َوَبَصری  َومَسْ

  ، َوَعْظمى
و   نياز بزرگ تو به خاك افتاد رو و گوش و چشم و گوشت و خون  بى  اد روى فقير من براى روىبه خاك افت

  پوست و استخوان
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ْرُض ِمّن  ِت اِْلَ ِ  َوما َاَقله ْلِمَك،  َجْهلى  ُعْد لََع   َربه اْلعاَْلَْي َالّلُهَم    ، َّلله   ِبحِ
  يان خدايا بر نادانى من به بردبارى خويش بازگردو هرچه از من كه روى زمين است براى خدا پروردگار جهان

 
َك   ُذىّل   ِبِغناَك، َولََع   َفْقری  َولََع  ِتَك،  َضْعىف  َوُسْلطاِنَك، َولََع   ِبِعزه   ِبُقوه

  نيازيت و بر خواريم به عزت و سلطنتت و بر ناتوانيم به توانائيت و بر نيازمنديم به بى 

 
ِتَك، يا َرْْحُن يا َرحُي،  ُذُُنىب  لََع ِبَاْمِنَك، َو   َخْوىف  َولََع    َوخطاياَی ِبَعْفِوَك َوَرْْحَ

  به عفو و رحمتت اى بخشاينده اى مهربان  و بر ترسم به امان بخشيت و بر گناهان و خطاهايم

 
ِه، َفاْكِف   َاْدَرُء ِبَك ىف  َالّلُهمه ِاىّن  یآَئَك َنْحِر ُفالِن ْبِن ُفالن، وَاُعُوذ ِبَك ِمْن َشره نیِه ِِبا َكَفْیَت ِبِه َاَْنِ

 َوَاْوِلیآَئَك ِمْن َخْلِقَك،
خدايا من دفع فالن پسر فالن دشمنم را از تو خواهم و از شر او به تو پناه برم پس شرش را از من دور كن آن 

  گونه كه پيمبران و دوستانت را از گزند آفريدگانت

 
 ِعباِدَك ِمْن َفراِعَنِة َخْلِق   َوصاِلحى 

ِ
 َخْلِقَك،  َك، َوُطغاِةُعداِتَك َوَشره ََجیع

  ات را ار گزند فرعونيان و ياغيان و سركشان خلقت و از شر همه مخلوقاتت نگه داشتی و بندگان شايسته 
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َك لََع  اِْحَْي، ِانه ِتَك يا َاْرَحَم الره ُ َوِنْعَم اْلَوكیُل  ُكله َشْ  ِبَرْْحَ  .ٍء َقديٌر َوَحْسُبَنا اَّلله
 به رحمتت اى مهربان ترين مهربانان كه تو بر هر چيز توانايى و بس است ما را خدا و نيكو وكيلى خواهد بود

 

 
 


