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کتاب صحیفه کامله سجادیه که 

مخصوص حضرت امام زین 

السالم است. این العابدین علیه

حقیر (مظفر علی مظفري) آنرا 

بیت به نظم در  1500در 

ام و از خوانندگان عزیز آورده

 التماس دعا دارم.
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 مقدمه کتاب:

 رحیم بسم اهللا الرحمن ال

سپاس و ستایش مرخداي را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهـرة روز  

روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تاري درخشان و آدمیان 

را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر حیوانـات ممیـز گردانیـد و بـراي     

ارشاد و هدایت ایشان رسوالن فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضاللت 

نفس برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت روشن گردانیدند و 

النبیـین ابوالقاسـم حضـرت محمـد بـن      آخر ایشان سیدالمرسلین و خـاتم 

عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف را صلی اهللا علیه و علی عترته 

 الطاهرین براي عز نبوت و خاتمت رسالت برگزید و به معجـزات ظـاهر و  

دالیل واضح مخصوص گردانید. درود و سالم و تحیات و صلوات ایزدي 

ب اشیاع او بر ذات معظم و روح مقدس مصطفی (ص) و اهل بیت و اصحا

ه یصلون علی النبـی یـا ایهـا الـذین آمنـوا صـلواعلیه و       اهللا و مالئکتباد. ان

 سلمو تسلیماً 

م (کتاب صحیفۀ باشاز ارادتمندان خاندان نبوت (ص) می این حقیرو چون 

ق بـا   95-38العابـدین (ع)  سجادیه) را که امام چهارم حضرت امـام زیـن  

اند و اینجانب نیز آن کتاب را به صورت نظـم  دست مبارك خویش نوشته

 هبه پایان رسید 2/11/1383ام که روز عید سعید قربان مورخه در آورده

 کافی نمودم. و آنچه در توان داشتم در حفظ معانی آن سعی وافر و دقت 

لووهللا الحمد اوالً و اخراً و الص
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 1دعاي 

 در ستایش خداي متعال 1دعاي   عزوجل التحمید 1بسمه تعالی الدعا  

السالم اذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحمید هللا عز ن من دعائه علیهاالدعاء و ک

 وجل و الثناء علیه فقال: 

نمود: به حمد عاي اول: هنگامیکه آن حضرت شروع به نیایش مید

 گفت: پرداخت و میثناي پرودرگار متعال می
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 خـــدا را حمـــد بنمـــایم ســـتایش 

 نیایش همچو مخصوص خـدا راسـت  

ــدایی  ــون ابتـ ــد ذات آن چـ  نباشـ

 ز دیدارش بود هـر چشـم قاصـر   

 چـــو آن ابـــداع کـــرده آفـــرینش

 ده معلـوم  به هر جاندار روزي کر

 بدان هـیچکس کـه یـارائی نـدارد    

 اجل باشد به هر شخصـی معـین   

 فـرا چــون میرســد وقتــی بهنگــام 

ــد  ــوت نمایـ ــه وِرا دعـ ــدا ناگـ  خـ

ــل  ــاداش کام ــود پ ــزل ب  در آن من

 خدا آنجـا نمایـد عـدل و احسـان    
 

 رسد بر قلـب مـن از نـور تـابش     

ــه داراســت  ــرینش را ک ــدأ آف  زمب

 آنکــه باشــد آنــرا انتهــایی   بــی

 ر لیکن اوسـت ناصـر  همه منصو

 تمـــام خلـــق معبودنـــد ســـویش

ــوم    ــه مقس ــته از آنچ ــرّر داش  مق

ــد   ــزي بکاهـ ــا چیـ ــد و یـ  بیفزایـ

 شب روز هم به وي باشد مـدون  

 که عمر آخر شود تا پر شود جام

ــپارد  ــی آن رهس ــوي منزل ــه س  ب

 شقاوت گر کند باشد چـه مشـکل  

 گنهکاران بود چون خانـه ویـران  
 

 



 4 

 1دعاي 
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 که نعمتها به خوبان آشکار اسـت 

 بـــراي بنـــدگان واجـــب خـــدا را 

 پیــاپی نعمــتش روشــن بــه ماهــا 

 چو شکرش را به ما الهـام کـرده  

 اگــر ننمــوده باشــد شــکر انســان

ــیم    ــل آئ ــرا نائ ــو آن ــا و عف  رض

 اگر تاریک بـر مـا گشـت روشـن    

 کسی خشنود باشد یا کـه محنـت  

ــر    ــو حاض ــاهش چ ــان درگ  مقرب

 حشتدر آن روزي بدان از ترس و

 بیند که جـائی را دو چشـمان  نمی

 خداونـــدا تـــو بنمـــا رو ســـفیدم

ــم را   ــادان دل ــا ش ــود نم ــی خ  اله

 خداونـــد کـــریم بـــا فضـــیلت   

 چطـور از عهـده شـکرش بــرآئیم   

ــدگی را   ــت زن ــوده نعم ــا فرم  عط

 تمام اعضاي ما را خودکفـا کـرد  

 

 نه بر چون چرا کس را بکار است 

ــی ــا را  نم ــد و ثن ــز حم ــد ج  گوین

 هـر عطاهـا  ستایش واجب اسـت ب 

 بما آن واضح است نی پشـت پـرده  

 رسد از مـرز انسـانی بـه حیـوان    

 که ما تـا گـوي سـبقت را ربـائیم    

 که حال ما شود بر وجـه اَحسـن  

 بدســت خــویش باشــد در قیامــت

 بدان برقـی زنـد بـر چشـم نـاظر     

 همه بر اضـطراب آیـد بـه شـدت    

 متحیــر همــه بــا حــال گریــان     

 باشــد امیــدم  بــدرگاه تــو مــی   

ــورت   ــن زن ــا روش ــزلم را نم  من

 عطا فرما بـه لطـف خـوش عـزت    

 کــه تــا بــر درگــه وي نائــل آئــیم

ــدگی را   ــر بن ــود م ــب ب ــا واج  بم

 که بر مـا رزق پـاکیزه عطـا کـرد    
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 1دعاي 
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ــی  ــد کــریم و ب ــاز اســتخداون  نی

ــدائی    ــود ج ــل خ ــدازد ز فض  نین

 همین بس نعمتش را کرده احسان

 که فضلش بر همه باشد چه بسـیار 

ــر اُم ــل   ب ــی تحم ــابق ب ــاي س  تّه

 که ماهـا را نباشـد همچـو طاقـت    

 نباشد عذر کس مسئول خویش است

ــته ــی  فرش ــت م ــا اطاع ــده  نماین

 ستایش حضرتش را تو بجاي آر

ــادت    ــتاخیز عب ــا روز رس ــا ت  نم

 بسوي حضرتش بگشا تـو راهـی   

 بفرمـــانش اطاعـــت گـــر نمـــائیم

 شهیدان گر ز دشمن شـد هالکـی  

ــاور    ــو ی ــی ت ــر باش ــدا اگ  خداون
 

 اب رحمت و بنده نواز اسـت چو ب 

 بــه ســوي توبــه کــرده رهنمــائی

 چو لطف حضرتش باشد فـراوان 

 اش باشــد گنهکــاراگــر چــه بنــده

 که آمرزش براشـان بـود مشـکل   

 بــراي مســلمین آن کــرده راحــت

 کسی را گر عقب یا اینکه پیش است

ــتایند   ــدرگاهش س ــت ب ــر طاع  س

 ترا راحـت بـود آنوقـت هـر کـار     

 مشــو غافــل عزیــزم تــو زطاعــت

 درگاهش بگیـــري تـــا پنـــاهیبـــ

ــیم  ــان درآئ ــرة خوب ــدان در زم  ب

 بخون غلطیده گر باشی چه بـاکی 

ــروز حشــر مــی ــر)ب  باشــم (مظف
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 2دعاي 

 علی محمد و آله  الصال:2الدعا، 

 دعاي دوم: درود بر محمد و آل اطهارش 
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ــی ــدا را م ــتایش خ ــن س ــایم م  نم

 محمد (ص) موقعی بنمـود بعثـت  

ــالت بـــر محمـــدخـــد  ا داده رسـ

 محمد در همه کـاري امـین اسـت   

 خــدا بــر هــر علــومی هســت دارا

ــام رحمـــت   ــدان امـ ــد را بـ  محمـ

 هــا آیــد بســویش  همــه بیگانــه 

 کـــه وي بنمـــود تبلیـــغ رســـالت

 به خود هموار بنمودسـت غربـت  

 اي بــا دوســتانشکــه هــر برنامــه

 ز یــاران آنچنــان نیــرو گرفتــه   

 ظهــور از کلمــۀ اعــالي توحیــد   

ــدا  ــی  خداون ــو حق ــش ده ت  بپاس

ــت   ــه آن روز قیامـ ــامی ده بـ  مقـ

ــی   ــو کریم ــدگان را ت ــر بن ــه م  گن

 بـرد سـود  ز لطفت کـل عـالم مـی   
 

 محمــد را و همچــون خانــدانش   

ــت    ــت منّ ــا بگذاش ــدان م ــه خان  ب

 هاي سـابق گشـته سـرمد   به امت

 برکت بلکه بر این سرزمین اسـت 

 هــا ســرآمد کــرده مــا رابــه اُمــت

 کشیده در ره دیـنش چـه زحمـت   

 لمانها همیشــه دور کــویش  مســ

 چو بـر دیـن خـدا بنمـود دعـوت     

 ز مکــه بــر مدینــه کــرده هجــرت 

ــمنانش   ــه دشـ ــر علیـ ــه بـ  گرفتـ

 ز ترسش دشمنان در خانه خفتـه 

 تمام مشـرکان هـم گشـته نومیـد    

 درجـــه در بهشـــتت ده ترقـــی  

 نمایـــد اهـــل ایمـــان را شـــفاعت

 همانا چون خودت فضل عظیمـی 

 (مظفر) کـن مـرا در روز موعـود   
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 العرش  علی  : فی الصلو3الدعاء 
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 خدا آنانکه در عـرش تـو هسـتند   

 کنــد عــرش الهــی  اطاعــت مــی 

 باشـد کسـی خسـته ز راهـت    نمی

 نباشــد کــو تهــی در امــر فرمــان 

 باشد چـو مـأمور  که اسرافیل می

 چو میکائیل هم عالی مقـام اسـت  

 ها هـم زمـین اسـت   مقرّب آسـمان 

 حـــریم قـــدس تـــو دارد جاللـــی

ــت  ــرط شــوق رغب  فرشــتگان ز ف

 چو آنان بنگرند بـر سـوي دوزخ  

 کشــد آنجــا زبانــهکــه آتــش مــی

ــت    ــو پیغمبرانـ ــین تـ ــرّب بـ  مقـ

 نیازي نیست آنهـا را بـه خـوردن   

 که مأمور است گروهـی اَبرهـا را  

 درود مــن بــود بــر کــل آنــان    
 هم 

 کـه از تسـبیح تـو غفلـت نورزنــد      

 رمان دهی یا هر چه خواهیکه تو ف

ــگاهت  ــی در پیش ــته هم ــر بس  کم

ــان   ــدیس آن ــته از تق ــد خس  نباش

  که هنگامی رسد آن بر دمد (صور)

 الشأن هم در اَمر تـام اسـت  عظیم

 امـین وحــی جبرئیــل امــین اســت 

 خضــوع حضــرتت باشــد کمــالی 

 تواضع بر کمـال و کـوي رحمـت   

 کــاران بــود آنجــا چــه بــرزخگنـه 

 نــهشــود بــر دوزخــی ویــران خا

ــته آفریـــدي بـــا امانـــت     فرشـ

ــتن    ــدوس گف ــبوح ق ــان س  غذاش

 گروهی هم به کوه و سـنگ خـارا  

ــاران    ــه ب ــم ب ــا و ه ــل ابره  موکّ
 

 



 8 

 3دعاي 

75 

 

 

 

 

80 

 گروهــی از فرشــته هســت ســیار

 گروهی برف و مأمور تگـرگ اسـت  

 درودم بــر ملــک المــوت و یــاران 

 که مشغولند طـوف بیـت معمـور   

ــان)  ــک (دوزخ نگهب ــر مال  درود ب

 ه کارشــان بــود دائــم حمیــديکــ

 گروهی ناظر اعمـال هـر شـخص   

 فرشتگان بود مخصوص رحمـت 

ــا   ــل جانه ــر ک ــن خــدا ب ــرحم ک  ت

ــت    ــن عنای ــر م ــن ب ــدا بک  خداون
  

 درود مــا کــه بــر آنهــا دگــر بــار   

 که سنگینی کوه و شاخ و برگ اسـت 

ــان    ــد نگهب ــا باش ــرین گوره  نکی

 ز نزدیک هم طواف و یا کـه از دور 

 ) رضـوان گروهی (پـرده داراننـد  

 بـــراي مؤمنـــان باشـــد نویـــدي

 صواب و هم گُنه باشـد مشـخص  

 مضــاعف کــن خــدایا تــو کرامــت

ــا   ــل آنه ــر ک ــا رســان ب  ســالم م

 (مظفـــرم نمـــا از بـــاب رحمـــت)
 

 

 4دعاي 

 علی مصدقی الرسل  : فی الصال4الدعا، 

 دعاي چهارم: درود بر تصدیق کنندگان رسل 

ــت  85 ــو رحم ــدا درود و همچ  خداون

ــد ا ــالفجلـــوگیري کنـ  هـــل مخـ

 باشـد بـه ایمــان  پذیرفتـه کـه مــی  
 

ــت    ــرو پیغمبرانــ ــتی، پیــ  فرســ

ــروانش نیســت خــائف  ــیکن پی  ول

 به هر عصر و زمانی یا به دوران
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90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

100 

ــدي   ــالت برگزیـ ــامبر را رسـ  پیـ

ــوایان    ــاتم پیش ــه خ ــا ب  ز آدم ت

ــرمد  ــت س ــت هس ــه پیغمبران  هم

ــو   ــود نیک ــروانش ب ــاحب پی  مص

 نهـا کـه روشـن   دالیل بـود بـر آ  

ــبقت   ــود س ــوتش را ب ــول دع  قب

 که پوشیدند چشمان را ز فرزنـد 

 داشتند دوستز جان و دل وِرا می

که چون بر (عرو
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 4دعاي 

105 

 

 

 

 

110 

 مصون فرما مرا از مکر شـیطان 

 کمــک بنمــا خــدا از بــاب رحمــت

 جلــوگیري نمــا از غلفــت کــار   

 تو یارب مرگ را آسـان بگـردان  

 نمــــا از آتــــش دوزخ رهــــائی

 کــن مـرا در موقــع کــار » مظفـر «
 

ــاغ رضــوان    ــرایم ب  عطــا فرمــا ب

 مطیعــان را بــده ســهمی ز جنّــت

 فوظشان دارکه از تهمت زدن مح

ــان   ــدا در دادن ج ــن خ ــوارا ک  گ

ــائی    ــا رهنم ــت بنم ــه راه راس  ب

 کمک بنمـا خـودت اي حـی دادار   
 

 

 5دعاي 

 : دعاوه لنفسه و خاصته 5ادعا، 

 دعاي پنجم: دعاي آن حضرت براي خود و شیعیان 

 

 

 

 

115 

 درودت اي خـــدا بـــر آل احمـــد

 خداوندیکه دائم هست بـه دوران 

 الهی چون تو هسـتی خـالق مـن   

 ه نتـوان دیـد یـارب آن جمالـت    ک

 شکوهی هر چـه باشـد در برابـر   

ــا   ــل همت ــی مث ــوئی ب ــدا ت  خداون

ــاد  ــد آل او بـ ــر محمـ  درودت بـ

 هراسم گر بود از خلـق وحشـت  
 

 محمد بر همـه باشـد کـه سـرمد     

 که سلطنت برایش نیسـت پایـان  

ــن    ــو ایم ــا ت ــرا بنم ــه م  ز بیراه

 جمالت بی نظیـر اسـت و کمالـت   

 ورباشی تو داکه کوچک هست می

 شریکی نیست میباشـی تـو یکتـا   

 ها باشد بر او شـاد که قلب شیعه

ــت  ــو میباشــد کفای ــرا فضــل ت  م
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 5دعاي 

 

120 

 

 

 

 

125 

 

 که بر سود و زیان مر نیست تدبیر

 همیشـــه در دلـــم اینســـت اَوراد

 خداونـــدا نگهـــدارم تـــو باشـــی

ــرآن   ــی و ق ــو میباش ــا ت ــاه م  پن

 چنانچــه گــر بــود مــا را خطــائی

 رور تو باشـی زیان نبود به کس س

 کمک فرما بما بـا عـزّت خـویش   

ــد  ــر آل احمـ ــود بـ ــو بـ  درود تـ

 تو ما را دعوتی بنمـا بـه سـویت   

 ایــم و تــو کریمــیخــدا مــا بنــده

ــاد   ــا ش ــر) را نم ــت (مظف  ز الطاف
 

 همیشه دست تو باشد که تقـدیر  

ــاد   ــد آل او بـ ــر محمـ  درودم بـ

 همیشه یار و غمخوارم تو باشی

ــیطان  ــا از دام شـ ــدارم نمـ  نگهـ

 از کــرم بنمــا عطــائی ز فضــل و

 چه غم از دیگران رهبر تو باشی

 هدایت کن بـه مـا از مـانع پـیش    

 رسول حق میباشـد محمـد (ص)  

 که ره گُم کَردگانیم ما، به کویـت 

 که هم بخشنده رحمـن الرّحیمـی  

صـــلوا



 12 

 6دعاي 

 

 

135 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

145 

 شب تار هست مردم را چه لـذت 

 شب هست پوششبه جانداران همی 

 بــه جســتجوي روزي دنیــوي را

 شب روز است بر گردش مکـرّر 

 در اوقات اطاعت هـم بـه فرمـان    

ــت   ــود روز قیام ــدکاران ب ــه ب  ک

 ســپاس مــا بتــو در صــبحگاهان

 حکومتـــت مـــرا در بـــر گرفتـــه

ــرفتن  ــا را ب ــدهی م ــرو می ــو نی  ت

 درودت بــر محمــد همچــو آلــش

ــان  ــدار از گناهـ ــی خودنگهـ  الهـ

 خیــرهز پاداشــت نمــا مــا را ذ  

 تو یـارب کارهـا را نیـک گـردان    

 خدا ازخیر و شـرّت کـن حمایـت   

 مدد بنمـا ز درگاهـت بـه مظلـوم    

ــانی    ــر زم ــق ه ــا را موف ــا م  نم

 نمودي اي خـدا مـارا تـو خلقـت    
 

 که برخوردار میباشـد ز شـهوت   

 که روز روشن هم مردم بکوشـش 

 که هـم تـأمین باشـد اُخـروي را    

ــرر    ــد مق ــن باش ــار ای ــالح ک  ص

 کــه عصــیان نبایـد راه طاعــت را 

 شود آنجا که محنتسزاشان می

 اي روشـن چـه ارزان  بما بنموده

 شــبی تــا صــبح را الحــول گفتــه

 هــا را همانگونــه بگفــتن   زبــان 

 بــه مــا توفیــق ده باشــیم یــارش

 به ما لطفـی عنایـت کـن فـراوان    

 همه باشد که از فضل تـو خیـره  

ــردان  ــه روز حشرشــرمنده مگ  ب

 موفق کن تـو ماهـا را بـه نعمـت    

 ا ز لطف خویش محرومنکن ما ر

 مرا مگذار هم بـر خـود تـو آنـی    

 که خود بگذاشتی بر ما چه منـت 
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 6دعاي 

 فرشــتگان بــود در اوج مســکن   150

ــت باشــد گــواهی  ــا بودن  کــه یکت

 نباشد هیچکس همچون تو عـادل 

 شهادت میدهم من بـر محمـد (ص)  

 الشـــأن میباشـــد پیمبـــرعظـــیم
 

 زمین باشد به مردم همچو برمن 

 یـارب تـو خـواهی    مطیع امر تـو 

 به غیر از راه تو باشد کـه باطـل  

 هـا باشــد کـه ســرمد  میـان بنــده 

 (مظفر) کـن مـرا در روز محشـر   
 

 

 7دعاي 

 السالم فی المهمات و عند الکربدعاوه علیه

 (دعاي هفتم): دعاي آن حضرت هنگام حوادث مهم 

155 

 

 

 

 

160 

ــایش    ــو گش ــره از ت ــدا گ  خداون

 بدستت کار میباشـد چـه آسـان   

 دارد کســی دریــاي دشــواراگــر 

 شود هر موج در هـم شکسته می

 بــه نیرویــت قلــم بــر لــوح تقــدیر

 اراده گــر کنــی یــا اینکــه فرمــان

 گرفتــاران فقــط نــام تــو خواننــد

ــوده  ــابم ربـ ــدا تـ ــاري خـ  گرفتـ

 که پشتم خم شده از رنج و محنـت 

 کز آنچه تو دهی کس بر نگـردان 
 

 به امر تو شود سختی به سازش 

 بـه شـادان   غم اندوه تبدیل است

 بدست تو شود هر مـوج همـوار  

ــم   ــدیل از غ ــود تب ــادي میش  بش

 بــراه افتــد قضــا و همچــو تــدبیر

 همان دستور تـو باشـد بـدوران   

 بــه ســوي درگــه تــو رهســپارند

 که هر دو چشم را از نور سوده

 مرا چاره توئی بـا دسـت قـدرت   

 چو بر بندي کسی را بـاز نتـوان  
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 7دعاي 

165 

 

 

 

 

170 

 به هـر کـس   اگر دشوار بنمودي

 اگر کس را ببندي نَـی تـوان بـاز   

ــاد  ــد آل او بـ ــر محمـ  درودت بـ

 گُسل زنجیر غم از ما بـه قـدرت  

 خداونـــدا همیشـــه بـــاش یـــارم

 تو زایل کـن بمـا هـر مشـکلی را    

 عبادت بر تو مـی باشـد وظـائف   

 دلم تنگ است سینه چون پر اَز هم

 گنهکــارم تــوئی مــوال و یــاور   
 

 که نَی آسان شود بر دست نـاکس  

 ه فکــر عــاقالن آنجــا بــود راز بــ

 که قلب ما همه دائـم بـر او شـاد   

 زدرگاهت کـه مـا رانَـی شـکایت    

ــدوارم     ــن امی ــو م ــاه ت ــه درگ  ب

ــنبلی را    ــر س ــا ه ــر نم ــه پ  زدان

 کمک بنما نکـن مـا را تـو خـائف    

 گرفتــارم دلــم پــر گشــته از غــم

 اگر چه نیسـت شایسـته (مظفـر)   
 

 

 8دعاي 

 : فی األستعاذه من المکاره 8الدعا، 

 بردن به خدا  هعاي هشتم: دعاي آن حضرت در پناد

 

175 

ــت   ــه طاع ــن ب ــایم ک ــی رهنم  اله

 زتعصــــب بیهــــوده و هنجــــار

 مــرا بیــدار کــن از خــواب غفلــت

 همی کوچک شمردن بـر گناهـان  

 بضاعتبه بدخُلقی به شخص بی

 هدایت کن خدا دائـم بـه آن کـار   
 

 تسلّط بـر غضـب را کـن هـدایت     

ــرار   ــر راه اَب ــرا ب ــن م ــدایت ک  ه

 ز هوا و هوس و همچـو شـهوت  

ــتان   ــا زیردس ــا ب ــاري نم ــرا ی  م

 نکوکاري بکن بر مـا تـو قسـمت   

 ضعیفانرا توئی چون یار و غمخـوار 
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 8دعاي 

ــردن  180 ــه ب ــرمن بیراه ــلط ز اه  تس

 پناهنده به تو ز اسراف هـر کـار  

ــوئی کــز آن حســرت  ــا ت ــاه م  پن

ــاد  ــد آل او بـ ــر محمـ  درودت بـ

 (مظفري) چنـین گفتسـت اشـعار   
 

 مــا تــوئی از دام دشــمن  پنــاه  

 شماتت از عدو با هر چـه مقـدار  

ــیبت  ــروم مصـ ــتان محـ  تُهیدسـ

 تمام مـؤمنین از لطـف تـو شـاد    

 امیــد مــا تــوئی اي حــی دادار   
 

 

 9دعاي 

 السالم فی األشتیاق دعاوه علیه

 دعاي نهم: دعاي آن حضرت در اشتیاق به درخواست مغفرت از خداي عزوجل 

185 

 

 

 

 

190 

 ر کـل خلقـت  تو یـارب خـالقی بـ   

 اگر نقصی بـود از مـا بـه ناچـار    

 کمک بنما به ما در کـار تصـمیم   

 الهــی خــود بکــن بــر مــا عنایــت 

 ز الطاف خودت بنما تو خشـنود 

 گرایــداگــر نفســم بــه باطــل مــی

 مرا از خاك بنمودي تـو موجـود  

 به هر کاري که ما قدرت نـداریم 

ــان دار   ــمهامان در اَم ــی چش  اله

 ثــواب آخــرت در پــیش باشــد   
 

 اي هر گونه نعمـت نسان دادهبه ا 

 به لطف خویش مـا را در امـان دار  

 ز خشم تو بـود یـا رب مـرا بـیم    

 کــه تــوفیقم دهــی باشــد کفایــت 

 که بخشنده توئی بر کل موجـود 

 کمک بنما بـه نیکـی حاصـل آیـد    

 به ما روزي دهی تا روز موعود

ــم   ــاز داری ــو ب ــیت ت  ز راه معص

 هامان کمک باشی به گفتـار زبان

 در ریش باشد مرا چون مرحمی
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 9دعاي 

ــابی  195 ــیت دارد عق ــه معص ــر چ  اگ

ــر  ــه کیف  چنانچــه شــامل حــالم ب
 

 به لطف خویش ده مـا را ثـوابی   

 عنایــت گــر کنــی باشــم (مظفــر) 
 

 

 10دعاي 

 السالم فی اللجأ الی اهللا تعالی دعاوه علیه

 دعاي دهم: دعاي آن حضرت در التجا و پناه بردن به خدا 

 

 

 

200 

 

 

 

 

205 

ــ ــان  خداون ــی گناه ــر بخش  دا اگ

ــدالت   ــد ع ــی باش ــازات ارکن  مج

 اگـــر نادیـــده بگرفتـــی ز کیفـــر

 بکیفــر اي خــدا طاقــت نــداریم   

ــی   ــریم و ب ــو ک ــدایا ت ــازيخ  نی

 به درگه آمـدیم و چـون گـدایان   

ــقوت  ــوده ش ــرا بنم ــتی م  تهدیس

 کجا رانـده شـویم از درب خانـه   

ــزهکــه مــا بیچــاره  ایــم و تــو منّ

 تــرحم بــر کســی باشــد بــه دنیــا

 حفــظ کــن از دام شــیطانخــدایا 

ــاد  ــد آل او بـ ــر محمـ  درودت بـ
 

 که از فضل تو میباشد بـر امـان   

 و گر چه بگذري بر ماست منّـت 

 که مر بنده ضعیف و هم تو داور

 بـــراي بخششـــت امیـــدواریم  

ــود پوشــیده رازي  ــی ب ــت ن  برای

 به اَغناي خودت بنما تـو جبـران  

 به بخشی گر مرا باشـد سـعادت  

 ه؟ پناه ما کسـی باشـد کـه یـا نـ     

 کمک از تو کـه میباشـیم (مرّفـه)   

 به بخشی گر، شود خوشحال عقبـی 

 ز راه معصــیت مـــا را بگـــردان 

 شوم شـاد (ظفر) یابم زلطفت می
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 11دعاي 

 الخیر السالم بخواتمدعاوة علیه

 (دعاي یازدهم): دعاي آن حضرت در خیر خاتمت 

 

210 

 

 

 

 

215 

 اي خدا ذکرت همیشه هست در دلهاي ما

 شد سعادت و شـکر میباشـد سـپاس   فوز میبا

 یاد خود را اي خدا هیچونه از دلها مبر

 از تو فرمان باشد و ما را اطاعت اي خدا

 طاعتت باشد برایم واجـب اي پروردگـار  

 بر بطالت کارهاي خویش را گـر بسـپریم  

 با عبادت گر به پایان چون رسد عمـر عزیـز  

 ما مریدان روي سوي قبله گر آریم روي

 د پذیرفته زما در طـول عمـر  توبه گر باش

 کارهاي زشت ما پوشیده در وقت ظهـور 

 اي مظفر تو نخور غصه که از عهد اَزل
 

 ذکر تو شد فخر ما هم دین و هم دنیاي مـا  

 باز دار از ظلم یارب دست هم اعضاي ما

 دوستی آل محمد را بـود دلهـاي مـا   

 گر نباشد لطف تو آنوقت گوئیم واي ما

 د جهنّم جاي مـا حفظ کن از معصیت نَبو

 شود اعمال بد بر مغز سـوهان سـاي مـا   می

نَّتالمأواي مـا کارهاي نیک را دان ج 

 اي خدا بنما کمک بر بحر دل پیماي مـا 

 داخل جنّت همی دان باز شد گلهاي مـا 

 گر شود روز قیامت میشود شیداي مـا 

 هم خدا باشد کریم و هم علی مـوالي مـا  
 

 

 12دعاي 

 فی األعتراف السالم دعاوه علیه

 دعاي دوازدهم: دعاي آن حضرت در اعتراف به گناه و طلب توبه

 کند منعم به درگاهسه چیزي می 220
 

 که کوتاهی نمودم من در آن راه 
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 12دعاي 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

235 

ــان   ــودي از گناه ــنعم نم ــی م  یک

 دوم آن نعمتــی کــردي تفضّــل  

 سوم آنکه بما کردي تو احسـان 

ــوال   ــه اح ــر  هم ــد تفک ــن باش  م

ــدوارم  ــن امیـ ــو مـ ــاه تـ  ز درگـ

 اگر باشد مـرا زشـتی بـه کـردار    

 ز درگاهت رسد بر من چو سـودي 

 بــه مــوالي خــودم کــردم اهانــت

 گناهـــانم شـــده اي واي بســـیار

 زمان کوششم چون سر رسـیده 

ــزي    ــود گری ــرا نب ــد م ــنم ش  یقی

 نمودم توبه بر درگه در این کوي

 کمر خَم گشته زانوها چو لـرزان 

ــ  ــدا ت ــانتر خداون ــتی مهرب  و هس

 کسیکه عفو او باشـد کـه بسـیار   

ــوق داده   ــه س ــه تَوب ــاران ب  تبهک

 چنانچه بنده را کم هست طاعـت 

 کســیکه لطــف آن باشــد تفّضــل 
 

 که مـن بشـتافتم بـر آن کماکـان     

 که در شکرش نمـودم مـن تعلّـل   

 نگشتم من مطیـع تـو بـه فرمـان    

 کــه بنمــایم بــه درگاهــت تشــکر 

ــارم   ــه ک ــا ب ــک بنم ــدا کم  خداون

 دارطف خویش ما را در امانبه ل

 که درب توبه را بر من گشـودي 

 کـه نادیـده مقـامش را ز حرمـت    

 که عمرم منقضی گشته در این کار

ــیده   ــان رس ــر پای ــر ب ــان عم  زم

 بساط عجز نَی قدرت بـه چیـزي  

ــوانم و آورده  ــرا میخـ  ام رويتـ

 که چهره پر زِاَشک و آه و گریان

 که لطف و رحمتت هر دم فزونتر

 ود راجع به آن کارغضب کمتر ب

 در رحمــت بــر آنهــا بــر گشــاده

ــت  ــد آن اجابـ ــایش را نمایـ  دعـ

 به بنده داده چـون فکـر و تعقـل   
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 12دعاي 

 

240 

 

 

 

 

245 

 تو بخشیدي گنه بـر شرمسـاران  

 مــرا طاعــت بــود بــر ذات اقــدس

 که بخشیدن به تو نبود که دشـوار 

 زِاســتکبار و طُغیــان دور باشــیم

ــ   ــگاهت از تکب ــن در پیش ــه م  رک

 اگر عاجز شوم مـن از تـو قـوت   

ــاد  ــد آل او بـ ــر محمـ  درودت بـ

ــان   ــا رب از گناه ــاز ی ــافم س  مع

 همانا عفو و بخشش از تـو خـواهم  

ــو بگــذر از گناهــان  ــر) را ت  (مظف
 

ــان   ــو کــردي از گناه  همــه را عف

ــدس   ــد مق ــو باش ــه ذات ت  همیش

 ستوده گر بود ما را در این کـار 

 به استغفار لـب بگشـوده باشـیم   

ــر نم  ــه م ــر چ ــور  اگ ــد تص  یباش

 خداوندا بـده بـر مـا تـو نصـرت     

 همیشه قلب من باشد کـزو شـاد  

 که مستوجب نباشم من به عصیان

 ز هیچکس غیر تو حاجـت نخـواهم  

 تو مارا بگذري باشد چـه آسـان  
 

 

 13دعاي 

 السالم فی طلب الحوائج دعاوه علیه

 (دعاي سیزدهم): دعاي آن حضرت در طلب حاجتها 

 

250 

 خواســـتها اي خدائیکـــه بـــرآرد

ــار  ــذارد اختیـ ــرا گـ ــان آنـ  رایگـ

 واقف هستی اي خداونـدا بـه راز  

 نعمتـــت باشـــد بـــراي بنـــدگان

 نیازي را) ز تو بتـوان سـتود  (بی
 

ــتها    ــرد کاس ــده بگی ــو نادی  همچ

 اش را نی کنـد آن شرمسـار  بنده

 نیـاز از همه عالم تـو هسـتی بـی   

 همچنین است بر همـه جنبنـدگان  

 بر همه بخشش تو بنمائی وجود
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 13عاي د

 

255 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

265 

 گر کسی چون حلقۀ کُوبد بـه در 

 اي خدا بیدار کن مـا را زِ خـواب  

ــاه    ــک از پرتگ ــا کم ــدا بنم  اي خ

 من خودم با خود بگفتم اینچنـین 

 خم چرا گشته که این سرو سهی

 با چنین رغبت و با ایـن اشـتیاق  

 چند میباشـد گُنـه سـنگین بسـی    

ــم از بخشــنده بخشــنده  تــريدان

 ســویت آورم از خســـتگی روي 

 گــر مــرا باشــد گنــاهی مســتحق

 حــاجتی باشــد مــرا از حضــرتت

 در بیابــان داخــل ایــن خارهــا   

ــین   ســجده بنمــوده بگــویم اینچن

 کنـد فضل تو ما را که یـاري مـی  

ــد درود  ــد آل او باشـ ــر محمـ  بـ
 

 یــا کســی را حوصــله آیــد بســر 

 راهه میباشـد کبـاب  آن کسی بی

 آمدم سـویت کـه میخـواهم پنـاه    

 خـود کـه میباشـی امــین    بارالهـا 

 من چطور آیم که با دسـت تهـی  

 باشـد سـیاق  اینچنین رسمی نمی

 دارد از لطفت تقاضـا هـر کسـی   

 هم به انسان و هـم جـنّ و پـري   

 از عنــا یــا تــت و هــم شایســتگی

 بر همـه موجـود تابـد نـور حـق     

ــدرهت    ــوم میباش ــه معل ــر هم  ب

ــا    ــو باره ــردي روا ت ــاجتم ک  ح

 کن سعادت سرنوشـتم را قـرین  

 کنـد بـر قلـب جـاري مـی     نور را

 چون کز آن (مظفري) برد ست سود
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 14دعاي 

 السالم فی الضالمات دعاوه علیه

 کرد.دعاي چهاردهم: دعاي آن حضرت هر گاه کسی به او ستم می

 

270 

 

 

 

 

275 

 

 

 

 

280 

ــتمدیدگان   ــوال سـ ــدا احـ  اي خـ

 بارالها آن به تو پوشـیده نیسـت  

 بر تو نَی باشـد گواهـان را نیـاز   

 رمت شخص فرزند فـالن هتک ح

ــرت  ــر پیغمب ــم ب ــع کــردي ظل  من

ــرش  ــان نمــوده در ب ــتش طغی ام 

 تلخ گردان اي خـدا بـر کامشـان   

 آنچنان ظلمیکه بر من شد نصیب

ــان    ــا آنچن ــروز بنم ــرا پی ــو م  ت

ــم  ــج و ال ــه و رن  هــم ز مکــر حیل

ــار   ــنم اي کردگ ــی م ــانع راض  ق

 حاشــه هللا گــر تــو باشــی یــاورم

 ظالمان را اي خـدا یـا خـوار کـن    

ــود اي خــ  دایا گــر صــالحم آن ب

 انتقــامم را بــه آن موکــول ســاز 

 بارالهــــا ده (مظفــــر) را امــــان
 

 

 همچنانکه بـر تـو میباشـد عیـان     

 تو خودت دانی پریشان حال کیسـت 

 دســت مظلــومین بــدرگاهت دراز

 نی بـود بـر درگهـت آنـرا نهـان     

 هــم بیفــزودي بــه آلــش نعمتــت 

ــرش    ــر س ــا ب ــداد باله ــم بی  ظل

 تیــر غیبــی را بــزن بــر جانشــان

 در عوض رحمت نما تو اي حبیـب 

 هم شود بر خویش و هم آنها عیـان 

ــم   شــامل لطفــت کــه میباشــد دل

ــار    ــرایم اختی ــردي ب ــان ک  آنچن

 غیر تـو مـن بـر کسـی رو آورم    

 تــو بمظلــومین همیشــه یــار کــن

 در قیامت فکـر مـردم جـان بـود    

ــده  ــم بن ــی و و ه ــو کریم ــوازت  ن

 چون به نزد حضرتت آسوده جان
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 15دعاي 

 السالم عند المرضهدعاوه علی

 دعاي پانزدهم: دعاي آن حضرت هنگام مریضی 

285 

 

 

 

 

290 

 

 

 

 

295 

 اي خــدا دائــم ســتایش میکــنم   

 گر مریضی آیدش بر جان و تـن 

 دانم کـدامین بهتـر اسـت   من نمی

 تندرســتی را کــه بــودش نعمتــت

ــالك   ــود آدم ه ــاري ب ــت بیم  وق

 لطف کردي جسم هم جان را بمـن 

ــنجال  ــرا در م ــتن م ــرو رف  باز ف

 این معاصی را خدا بنما تـو پـاك  

 اي خداونـــد کـــریم و عزوجـــاه

 این (مظفـر) تـوي دریـاي عظـیم    

 دیـــن احمـــد را همیشـــه قـــائلم
 

ــی   ــایش م ــم نی ــرا دائ ــن ت ــنمم  ک

ــن   ــت م ــاره گناهانس ــه کفّ  چونک

 تر استاین دو بر حمد تو شایسته

ــاطم داده  ــا نش ــت ی ــر طاعت  اي ب

 از گناهان زین سبب باشد که پـاك 

 گناهان را به من هم سبک کردي

 مر بدن (بار) گُنه را نیسـت تـاب  

 همچو نورس سبزة روید زخاك

 فضل احسـانی و بخشـنده گنـاه   

 چون گرفتار است و تو هستی رحیم

 اي خدا سالم رسـان بـر سـاحلم   
 

 

 16دعاي 

 السالم فی األستقالهدعاوة علیه

 دعاي شانزدهم: دعاي آن حضرت هنگام عفو و گذشت 

ــریم   ــد کــــ  دادرساي خداونــــ
 

ــادرس    ــوئی فری ــاران ت ــر گنهک  ب
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 16دعاي 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 این خطاکاران همـی بـا تـرس آه   

 تو کمک بنموده اي هر خسـته را 

 یاور هر کس که از در رانده شد

 عفو هم بخشایشت واالتـر اسـت  

 اي رحــیم و راحــم جــودو عطــا 

ــده  ــد اي خــدا مــن بن  امگــر بگوی

 پشت من خم گشته از بـار گنـاه  

 معصـــیت کـــردم خداونـــدکریم

 بیشتر گریه کـنم بـا حـال و زار   

 خاك سایم از خجل بر روي خویش

 بارالها چون توئی صـاحب کـرم  

ــو روي آورده  ــر ت  اماي خــدایا ب

 امخاضــعانه درگهــت ایســتاده  

 عفو و بخشش میشود چون کار تـو 

 ریزش اشکم همـی بـا چشـم دل   

 اي خدا باشم همیشـه شرمسـار  

 بـان مر صدا خاموش باشد هم ز
 

ــاه   ــدرگاهت پنــ ــم بــ  آورد دائــ

 اي پناهنــــده دل بشکســــته را 

 یا که آن از خستگی درمانده شد

 مهر تو از قهـر تـو بـاالتر اسـت    

 کاران بـود کـارش خطـا   معصیت

ــرمنده  ــدا شـ ــگاهت ایخـ  امپیشـ

 عمــر مــن کــز روي نــادانی تبــاه

 گر کنهکـارم تـو میباشـی رحـیم    

 آنقــدر کــه تــا شــوم مــن بیقــرار

 ز فقـر خـویش  عجز و البه گر کنم ا

 لطف تو باشد همیشـه بـر سـرم   

 امرو نگـــردان زیـــن دل آزرده 

ــاده   ــر افت ــتم بگی ــدا دس  اماي خ

 قلب من ساکت شـود از یـاد تـو   

 گویـد اي یـارب مــرا ننمـا خجــل   

 تــپش قلــبم بــه بــین اي کردگــار

 شرمساري میشود بر جسم و جـان 
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325 

 

 

 

 

330 

 یعیبهــا بســیار پنهــان ســاخت   

 اي بسا باشـد مـرا بسـیار عیـب    

 جـو گر شوم همسایه رامن عیـب 

 اي باشـد حسـد  یا که نعمت داده

 حالیـــا مـــن در مســـیر نعمتـــت

 چون فرو رفته به باطل مـنجالب 

 مانده چون سر به دو راهی اي خـدا 

 آنطرف دوزخ که شیطان الرجیم

 فضل تو یارب همیشه نعمت اسـت 

 اي خــدا باشــد گناهــانم کثیــر   

 ام از عیبهـــانقصـــهایم را تمـــ 

 لطف تـو باشـد همـه بخشـندگی    

ــن درود  ــود از م ــد را ش  آل احم

ــان  ــایم آنچنـ ــه نمـ ــدا نالـ  اي خـ

ــاز    ــتاده در نم ــد س ــان بای  آنچن

 میکنم در حضرتت چندان رکـوع 

 سجده افتم آنچنـان  تدر حضور

 چون غذا خاك و زمین بستر شود
 

ــی    ــی پرداخت ــتم هم ــر ره راس  ب

 یا که از من سر زند از راه ریـب 

ــتهایش ــو  زش ــن گفتگ ــنم م  را ک

 رسـد یا بـدیهایی کـه از مـن مـی    

ــیت  ــیر معص ــا را مس ــود م  میش

 یا که باشد غرقۀ چـون تـوي آب  

 ترســمی از راه حــق باشــم جــدا

 اینطرف رضوان باشد اي رحـیم 

 دعوتت همواره سوي جنّت است

 مر نکـن بـر نفـس عمـاره اسـیر     

 خارج از احصا شود چون ریبهـا 

ــدگی  ــه بنـ ــد وظیفـ  مرتـــرا باشـ

 کسـی نـابرده سـود    از گنهکاري

ــدگان    ــرو از دی ــزد ف ــکها ری  اش

 تــا کــنم بــر درگهــت راز و نیــاز

 تا کمر بشکسته با حـال خضـوع  

 ها بیرون فتد از ترس جـان چشم

 شربتم هم آب و خاکسـتر شـود  
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335 

ــتگی   ــرا پیوس ــد م ــو باش ــر ت  ذک

 بعد از این کـز شـرمهاي نـاتوان   

 در همان هنگـام باشـم مـن اگـر    

ــ  ــدا ت ــن اي خداون ــوایم نک  و رس

 روزیم فرما بـه توبـه پـاك سـاز    

ــنن  ــداي ذوالم ــی اي خ ــو کریم  ت

 این چنین کاري به تو دشوار نیسـت 

 رحم کن یارب (مظفر) کهتر است
 

ــتگی    ــد خس ــرون نمای ــنم بی  از ت

 نی توانم روي چون بـر آسـمان  

 شامل بخشش تو یارب در گـذر 

ــین احــوال ســودایم نکــن   در چن

ــواز    ــده ن ــم بن ــی و ه ــو کریم  ت

 آنــرا بــده اکنــون بــه مــنمــژدة 

 با وضوح روشنی یابم که چیسـت 

 هر مشـیت را بـدانی بهتـر اسـت    
 

 

 17دعاي 

 الشیطان السالم علیدعاوة علیه

 (دعاي هفدهم): دعاي آن حضرت علیه شیطان 

340 

 

 

 

 

345 

 ده پنـــاهم اي خداونـــد کـــریم  

 هــا باطــل شــود از نــام اووعــده

 گــرچیــز بــد را میکنــد آن جلــوه

 را دهــد بــر مــا نشــان ناپســندي

 اي خداوندا نـداریم مـا چـو تـاب    

 آل پیغمبر شود بر مـا چـو نـور   
 

 از خیانتهـــاي شـــیطان الـــرجیم 

ــه دام او   ــد همیش ــیت باش  معص

ــود  ــن بیهــ ــد زر هآهــ  را ماننــ

ــران   ــا ب ــیس را از م ــدا ابل  اي خ

 ستر پرده بین مـا باشـد حجـاب   

 شر شیطان را نما از مـا بـه دور  
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350 

 

 

 

 

355 

 

 

 

 

360 

 حیلۀ شیطان چـو باشـد دردمنـد   

 آن شود باعث که بـر گمـراه مـا   

 اي آن به دل خواهـد گـذارد النـه   

 اي خدا ابلـیس را تـو خـوار کـن    

ــا   ــان م ــن از ج ــدش بک ــع امی  قط

ــین  ــان همســایه چن  هــم ز نزدیک

 اي خدا پوشان مـرا بـر تـن زره    

 تا نمایم من که با شـیطان سـتیز  

 بر شکاف هر چه بدوزد آن به تـن 

 هر چه محکم سازد آن از هم بپـاش 

 هــایش را خــدا باطــل بکــنحیلــه

 بینی آنرا خودت بر خـاك سـاي  

ــران  ــر حرمـــت پیغمبـ ــدا بـ  ایخـ

 خانــدانش را رســان از مــا درود

ــاه  ــات اي عزجـ ــؤمنین مؤمنـ  مـ

ــرا   ــو م ــر) ت ــا (مظف ــدا بنم  اي خ
 

 تو هدایت کـن مـرا از قیـد و بنـد     

 تو عنایت کـن کـه بـر تقـواي مـا     

 ايبم خانـه مهر تـو باشـد بـه قلـ    

 وقت غفلت خـود مـرا بیـدار کـن    

 هم پدر و مادر و هم خویشان ما

ــین   ــا را مع ــتحکمت م  از دژ مس

 هــم ســالح تیــز بــر دســتم بــده 

 تــا تــن آنــرا کــنم مــن ریــز ریــز

 هر چه تدبیري کند در هم شـکن 

 خود سپاهش را نمائی دلخـراش 

ــن    ــم یکُ ــاَنَّ لَ ــاهش کَ ــم پناهگ  ه

 جاي آن بنما کـه چـاه ویـل واي   

ــم م ــروران ه ــاتم آن س ــد خ  حم

 باشد آنها جملگی با فضل وجود 

ــاه    ــت آرد پن ــر درگه ــی ب  جملگ

 هم در این دنیا و هم در آن سـرا 
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 ورات حذالسالم فی الم: دعاوة علیه18الدعاء 

 دعاي هیجدهم: دعاي آن حضرت هنگام دفع بلیات

 

 

 

365 

 

 

 

 

370 

 

 اي خدا از من به درگاهت سپاس

 دا از مــن بــالدفــع کــردي اي خــ

 اي هستم ضعیف و تو کریمبنده

ــوده  ــت فرم ــتمرحم  اي از نعمت

ــوي   ــرور دنی ــد ض ــرا باش  آن م

 صابران را اجر پاداش ایـن بـود  

ــا  ــردي عطـ ــوي کـ ــت دنیـ  عافیـ

 شب به روز روز را شـب میکـنم  

ــت   گــر مــرا باشــد نصــیبی عافی

 چونکه چیزي را که فرجامش فناست

 اینچنــین گویــد (مظفــر) ایخــدا   
 

 م و وهم فکر و قیاسخارج از فه 

 قـــوتی غیـــر تـــو ال حـــولَ و ال

 العظـیم حمد میگـویم بـه تـو رب   

 خود نصیبم کن مـرا از رحمتـت  

 اجــر پاداشــم شــود در اُخــروي 

 هم سعادت عافیـت را دیـن بـود   

 بارالهــا عفــو کــن بــر مــن خطــا 

 رو بــه درگــه ربِّ یــا رب میکــنم

 راحـــتم کـــن از بـــالي آخـــرت

 آنچه اندك نیست پایانش بقاست

 رحمت خود را مکن از مـن جـدا  
 

 

 19دعاي 

 السالم فی األستسقاء ) دعاوه علیه19الدعاوه (

 (دعاي نوزدهم): دعاي آن حضرت در طلب باران 

 اول نـــامم بـــه نـــام کردگـــار     

 ایـم اي خدا تـو خـالق و مـا بنـده    
 

 بعــد از آن نَعــت رســول تاجــدار 

 ایـم کز عمل در پیش تو شـرمنده 
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375 

 

 

 

 

380 

 

 

 

 

385 

 

 

 

 

390 

تو به ما باران رحمت را فرسـت  

 گــر ببــارد ابــر میرویــد گیــاه    

 آب باران چون همیشه رحمت اسـت 

 هـــاي ابـــر را بارالهـــا ســـایه 

ــاران شــدید  ــا کــه ب ــد ت ــغ بای  می

 گر چه باران آید از بحر سـحاب 

 تو گیاهان را خودت سیراب ساز

 آب باران را نکن تو تلخ و شـور 

 شود ساران چون کزو جاريچشمه

 آنزمــان پــر آب گــردد نهرهــا   

 ســازي چارپایــان را همــیزنــده

ــرون آوري   آنچــه را از خــاك بی

 بر ثمر بنشست وقتی آن درخـت 

 پر بکن یا رب تو پستان را به شیر

 سازي مرده را از بحر جودزنده

ــول ــت آل رســ ــا حرمــ  بارالهــ
 

ابر باران جملگی در دست تسـت   

ــیاه   ــردد س ــارد روز میگ ــر نب  گ

 امــان منّـت اســت گـر ببـارانی بر  

 کم نکن افـزون نمـا تـو صـبر را    

 تـــا زمـــین آرد گیاهـــان جدیـــد

 بعد از آن روشن شود گر آفتاب

 بارالهــا چــون تــوئی بنــده نــواز 

 تو بکن شیرین بکـامم اي غفـور  

 چاهها پر آب و هم کـاري شـود  

ــهرها  ــود در ش ــا ارزان ش  نرخه

 روزي خـوبی شــود بــر مردمــی 

 بر همه قسمت کنی خـود داوري 

 آید شود پیروز بخـت  شب به روز

 هـا خوردنـد میباشـند سـیر    بچه

 خالق هسـتی تـو میباشـی ودود   

 تو (مظفر) را نکـن یـا رب ملـول   
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 السالم فی مکارم االخالق : دعاوه علیه20الدعاء 

 (دعاي بیستم): دعاي آن حضرت در مکارم اخالق 

 

 

 

 

395 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

405 

اي خدا صـلوا 
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410 

 

 

 

 

415 

 

 

 

 

420 

 ايگر کسی بـر مـن نمایـد حیلـه    

 یا کـه باشـد گـر بـرایم دشـمنی     

 اي خــدا بــر دشــمنم پیــروز کــن

 خود هدایت کن مرا بر راه راست

 در امانــت خــود مــرا پیــروز دار

 اي خداونــــد کــــریم ذوالمــــنن

 خود کمـک بنمـا میـان مسـلمین    

ــن ــران   م ــب دیگ ــان عی ــنم پنه  ک

 مـر گناهــان را خــدا انــدك شــمر 

ــر    ــده اي دادگ ــم ب ــعت رزق  وس

ــاز   ــادت دور س ــی را در عب  تنبل

 در گرفتـــاري کمـــک اي داورم 

 کنـد آنچه شیطان در دل القأ مـی 

 قـــدرت فکـــر و تـــدبیر آنچنـــان

 گوئی یـا کـه بـدگوئی کـنم    هرزه

ــراف    ــایم اعت ــدرگاهت نم ــن ب  م

 تو هـدایت کـن شـوم پرهیزکـار    

 را باشد خطـا هسـتی کـریم   گر م
 

 ايیا که در قلبش چو باشـد پیلـه   

 هایش را خودت بر هم زنـی حیله

 هم غَسق را خود مبدل روز کـن 

 یا به هر کاري اگر ما را رواست

 خیرخواهی پیشه سازم وقـت کـار  

 تو خودت پرهیزکاري ده به مـن 

 آشــــتی دادن میــــان مــــؤمنین

 تا دهم آشتی کـه شـاید بـین آن   

 تــو از دنیــا مبــرام دســت خــالی

 تــا شــوم مــن پیــر میباشــد ثمــر

ــاز    ــد نی ــدا رو آورم باش ــر خ  ب

ــه رو آورم؟  ــه ک ــا ب ــو آی ــر ت  غی

 خـــاطرم افکنـــده غوغـــا میکنـــد

ــران   ــر دیگ ــزا ب ــویم ناس ــر بگ  گ

ــا کــه بــدخوئی کــنم   ناپســندي ی

ــاف  ــا مع ــارب مــرا بنم ــه ی  از گن

ــا دور دار   خــود مــرا از کَجرویه

 ما گنهکاریم و تـو باشـی رحـیم   
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425 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

435 

 

 

 

 

440 

ــغول دار   ــدا مش ــا را ایخ ــب م  قل

 چشم امیدم خـدایا دسـت تسـت   

 اســـتغاثه میکنـــیم مـــا اي خـــدا

 آنچه از دستم رود خـود یـاردار  

 آیــد نفــسآنقــدر یــارب کــه مــی

 گر مـرا رنجـی رسـد از بنـدگان    

 بارالهـــا رحـــم کـــن روز معـــاد

ــاز  ــع س ــا دف ــدي را باراله ــر ب  ه

ــانی لبـــاس عافیـــت   مـــر بپوشـ

 الـرحیم نام تو باشـد کـه رحمـن   

ــرم  ــواي کـ ــد تقـ ــاس زهـ  آن لبـ

 بارالها گـر چـه مـن کـردم خطـا     

 اي خــدا تــا حــال ســالم زیســتم 

 از تو میخواهم که اي پروردگـار 

 بـــا برکـــت کـــن خـــدا دارائـــیم

 رســانيدر ره تحصـیل مـا روز  

ــزال   ــداي الیـ ــم را اي خـ  روزیـ

 در طلب رزق روزي کسـب کـار  
 

 رگـذا نام خـود را بـر دلـم بـاقی     

ــت  ــزد تس ــه در ن ــایم هم  آروزه

 آل احمـــد را نکـــن از مـــا جـــدا

 بر من بیچـاره خـود منـت گـذار    

 بر زبان یارب به دل بانگ جرس

 یا کـه از وحـش و یـا جنبنـدگان    

 رهنمائی کن مـرا بنمـا تـو شـاد    

ــده   ــو بن ــاریم و ت ــا گنهک ــوازم  ن

ــت  ــق کــن مــرا در عاقب  هــم موف

 حرمـــت آل محمـــد اي کـــریم  

ــر  ــدایا در ب ــانی خ ــود بپوش  مخ

 وسعت روزي بکن بـر مـن عطـا   

 هیچ شریکی بر تـو قائـل نیسـتم   

 خود مرا ز اسراف کردن بـازدار 

ــارائیم   ــن یــ ــاق کــ  در ره انفــ

 باشـد گمـان  آنچه مـردم را نمـی  

 خود عطا فرما به من باشد حالل

ــاگوار  ــرایم نـ ــد آن بـ ــا نباشـ  تـ
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445 

 تندرســتی در عبــادت کــن ســبب

املم مقرون با عمـل کـن پیشـه   ع 

 راه را آسان نمـا بـر سـوي مـن    

 در قیامت چون همـه گیـرد قـرار   

ــرت  ــل و مغفـ ــد جلیـ  اي خداونـ
 

 خود کمک کن آنچه را خواهم طلب 

ــه  ــاز در اندیشـ ــق سـ ــو محقّـ  امتـ

 هم در رحمـت گشـا بـر روي مـن    

ــوظ دار  ــت محفـ ــذاب دوزخـ  از عـ

ــر) رحــم کــن در آخــرت  ــر (مظف  ب
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455 

 اي خــدا بــا تــو کــنم راز و نیــاز 

 ایکـــه در تنهـــائیم یـــاور تـــوئی

 ترس اگر باشـد مـرا در ظـاهرم   

  اي؟کیست مرا ایمـن وِرا ترسـانده  

  یا کی هست نیرو دهد یا رب بـه آن؟ 

 جــز خــدا نبــود مــرا یــاري کنــد 

 ها گریزم سـوي تسـت  اي خدا تن

ــزون  ــا فـ ــم بنمـ ــا روزیـ  بارالهـ

ــاره  ــو درب ــم ت ــود حک ــذ ب  ام ناف
 

 نیـــازتـــو نمـــائی نـــاتوان را بـــی 

 خشــم اگــر گیــرد مــرا داور تــوئی

ــاطرم   ــبخش خـ ــو آرامـ ــف تـ  لطـ

ــده    ــد لرزان ــاري کن ــرا ی ــا م  اي؟ی

ــاتوان   ــرا نـ ــوب ویـ ــی مغلـ  میکنـ

ــد   ــاري کنـ ــنگی جـ  آب را در تشـ

 گر پناهنده شـوم مـن کـوي تسـت    

ــه و غــم  را بکــن از دل بــرونغص 

ــود     ــذ ب ــو ناف ــدیر ت ــا تق ــم قض  ه
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 صیقلی کـن قلـب مـا را از درون   

ــن    ــل بکـ ــتم حاصـ ــا نیـ  بارالهـ

ــدد  ــا م ــا را خــودت بنم  ایخــدا م

 حرفهـــایم ایخـــدا نبـــود گـــزاف

 پس به آنچه وعده دادي کن وفـا 

ــاز  ــت دارم نی ــر درگه ــدا ب  اي خ

 به آن شکر احسانی که دادي مر

ــت   ــد عاقبـ ــاري نباشـ  در گرفتـ

 در خوشی باشم و یا که ناخوشـی 

ــی  ــت ته ــا دس ــدي و ی  در توانمن

ــت   ــودي نعمت ــر نم ــن واف ــو بم  ت

 چون عطا کردي به من شادي شـود 

ــه مــن  ــوي بپوشــانی ب  جامــۀ تَق

ــالم    ــد س ــد آل او باش ــر محم  ب

 بارالهـــا نیــــتم حاصــــل نمــــا 

 ام را خود دهی از حکمتـت توشه

ــول قوتـــ   ــم ورودم را بحـ  تهـ

 هم گریزم را نما بر سـوي خـویش  
 

ــرون   ــت ب ــوان رف ــو نت  از قلمــرو ت

ــن    ــل کــ ــه نائــ ــات عالیــ  درجــ

 وِرد مـــن باشـــد کـــه اَهللاُ الصـــمد

 میکـــنم بـــر نـــاتوانی اعتـــراف   

 بـــر دل مـــن بینـــوا باشـــد صـــفا

 هرگــز از نعمــت فراموشــم مســاز 

ــان  ــن در امتح  خــود فراموشــم نک

ــت    ــن عافیـ ــا رواکـ ــاجتم بنمـ  حـ

ــ  ــا بیهشـ ــحتی یـ ــان صـ  یدر زمـ

ــهی     ــرو س ــا س ــد ی ــده ق ــا خمی  ی

 کـنم از حضـرتت  من سـتایش مـی  

 طاعتـت بـر قلـب مـن هـادي شــود     

ــن   ــر حسـ ــدل بـ ــایم را مبـ  کارهـ

 پیـــروانش مفتخـــر از ایـــن کـــالم

 بـــر طریـــق عالیـــه و اصـــل نمـــا

 ســـفرم را هـــم بســـوي رحمتـــت

ــت  ــی در جنّتــ ــاهم را دهــ  جایگــ

 مرحمی باشـد مـرا بـر قلـب ریـش     
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480 

 ود طاعتی بـر دوسـتان  اُنس با خ

 زیربـــار منّـــت هـــر فـــاجري   

ــاج آن  ــن محتـ ــو نکـ ــا تـ  بارالهـ

 خود مرا محتاج بنمائی بـه خـود  

بـــر محمـــد آل او صـــلوا
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505 

 کــار نــاکرده بــه مــن منّــت نهنــد

 بر تو یارب همچو میباشـد نیـاز  

 از حسادت خـود رهـائی ده مـرا   

 تَوبه گر از سوي تو گیـرد قـرار  

 بارالهــا خــود مــنِ گُــم کــرده راه

 دي بــه آنآنچــه را تکلیــف بنمــو

 از لحــاظ ثروتــی باشــم ضــعیف

 از دیــون باشــد اگــر مــا را خطــا

 تـو تـوانگر هسـتی و هـم بـاکرم     

ــنات   ســی از ح ــم کن ــل ک  درمقاب

 قلــب مــا (تابــان) ز نــور معرفــت

ــن   ــن بم ــاداش روزي ک ــدة پ  وع

 در همه احوال گـر حـادث شـود   

 ام را پـاك گـردان از حسـد   سینه

 نعمتـــت را ایخـــدا بنمـــا فـــزون

ــ  ــود ی ــی ش ــی دین ــوينعمت  ا دنی

ــریک  ــزرگ الشـ ــد بـ  اي خداونـ

 از خطاهــایم خــدا محفــوظ دار  
 

ل خـود میجهنـد      من فرورفته بـه گـ 

 کارهـا را خــود بمــن آســان بســاز 

 هــم زدرگاهــت صــوابی ده مــرا   

ــاز دار   کـــن قبـــولم از گناهـــان بـ

ــود ده پنــاه     ــت خ ــوار رحم  در ج

ــاتوان  ــعیف و نـ ــم ضـ  از اَدا باشـ

 یـــا قُـــواي بـــدنی باشـــم نحیـــف

ــ  ــن اي خ ــرم ک ــو ک ــات ــا عط  دا بنم

ــه  مامتــا شــود چیــزي از آن بــر ذ 

ــیئات  ــرایم ســ ــی بــ ــا بیفزائــ  یــ

 تــا ذخیــره آن شــود در آخــرت   

ــ ــن   ح ــه ت ــی ب ــدوهی نیفزائ  زن ان

 ایمنــی از خشــم را باعــث شــود   

 از تواضع چون سـرم زانـو رسـد   

 قلــب مـــا را شــاد بنمـــا از درون  

 زهـــد تقـــوایم شـــود در اُخـــروي

 شـریک چون توئی دائـم یگانـه بـی   

 ي خــودت محــروس دار از بالیــا
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 عاقبت مـا را خـودت خشـنود سـاز     

ــا؟   ــیم داري از خط ــر) ب  اي (مظف
 

 چون رحیم هستی و هم بنـده نـواز   

ــا   ــدا دارد عطـ ــاري خـ ــر گنهکـ  گـ
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515 

 

 

 

 

520 

صـــلوا
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525 

 اي یـا شـرّ خویشـان   زِ هر بیگانه

ــهوت   ــرّ ش ــی و از ش ــر عیاش زِ ه 

 ز شــرّ هــر ضــعیف و نــاتوان را

ــن همــه موجــود عــالم   ز شــرّ ای

 باشـد ز مکـرش  اگر بدخواه مـی 

 بــرایم گــر زنــد آنهــا کــه تهمــت 

 امش را خودت از هـم بپاشـی  نظ

 خداونــدا تــوئی هــم یــار و یــاور
 

 تو یارب حفظ کـن از شـر شـیطان    

 که مغـرورم نکـن از نـاز و نعمـت     

ــه جــوان را  ــا اینک ــوي پنجــه و ی  ق

ــالم  ــائی بحــ ــم بنمــ ــی رحــ  الهــ

 تو یارب حفظ کـن مـا را ز شـرّش   

 و یا پشـت سـرم باشـد کـه غیبـت     

 نگهــدارم خــدا بایـــد تــو باشـــی   

ــرا باشــم     ــک بنمــا م  (مظفــر)کم
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530 

ــدة  ــد بنـ ــدا محمـ ــت  خداونـ  تسـ

ــاهر او  ــت طـ ــر اهلبیـ ــالم بـ  سـ

 پــدر و مــادر مــرا باشــد گرامــی

 ز درگاهت خدایا هر چـه خـواهم  

 فــراهم کــن بــراي علــم و دانــش

 بیــاموزي مــرا شــرح وظــائف   
 

 کـه هــم بنــده و هـم پیغمبــر تســت   

ــاهر او   ــم ظ ــاطن و ه ــر ب ــالم ب  س

 زمــن باشــد کــه بــر آنهــا ســالمی 

ــراهم  ــا فــ ــاملی بنمــ ــور کــ  بطــ

ــنش  ــیرتهاي بیـ ــا بصـ ــا فرمـ  عطـ

 ز من ار فوت شد باشم کـه خـائف  
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550 

 اي بــر آل احمــدشــرف بخشــیده

ــا را حــق میباشــد امامــت   کــه م

 جاه و جـالل اسـت   پدر و مادر مرا

ــوانی  ــق ده در نوجـ ــدا توفیـ  خـ

 الهی خواب شـیرین بـر جوانـان   

ــدینم   ــد والـ ــرجیح باشـ ــرا تـ  مـ

 اگـــر بســـیار میباشـــد صـــدایم

 دلم یارب بـر آنـان مهربـان کـن    

 ســزاي مزدشــان باشــد گرامــی 

 به آنان گـر بـدي از مـن رسـیده    

 اگر نیکـی نمـایم مـن بـه ایشـان      

 ز آنها گر شـود تنـدي بـه گفتـار    

 ن گردیــده کوتــاهاگــر حقــی زمــ

ــیدند ــه کشــ ــرایم رنجهائیکــ  بــ

ــان  ــه آن ــن ب ــدا گذشــتم م  خداون

 بمن یـارب خـودت بنمـا عطـائی    

ــاران  ــق ی ــاطرم در ح ــر از خ  مب

 شــفاعت کــن بــه مــن اي بارالهــا
 

 اي خـــود بـــر محمـــدنبـــوت داده 

 چنان مر پیـروان را هسـت طاعـت   

 شکوه عـزت و مـال و منـال اسـت    

ــانی   ــایم مهربـ ــن نمـ ــان مـ  براشـ

 ی بر تشـنه کامـان  بود چون شربت

 بــود خشــنودي آنهــا بــه دیـــنم    

ــم     ــد مالی ــود بای ــا ش ــر آنه ــه ب  ک

ــن  ــی مشــفق و هــم جــاودان ک  اله

ــامی   ــیرین بک ــا ش ــود نم ــدایا خ  خ

ــده   ــی ز دی ــده حق ــایع ش ــا ض  و ی

ــان  ــد گناهـ ــی باشـ ــرا آمرزشـ  مـ

 و یـا سســتی شــود در موقــع کــار 

 و یا نسبت به من نبود در ایـن راه 

ــد  ــه دیدنـ ــت را کـ ــا و ذلّـ  مرارتهـ

ــازا ــانمجــ ــواهم ز آنــ  تی نمیخــ

 اگـــر بـــر والـــدم کـــردم خطـــائی

ــده  ــب زنـ ــاطر شـ ــق خـ  دارانبحـ

ــه   ــین طــ ــت یاســ ــق حرمــ  بحــ
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 24دعاي 

ــر   ــاك میباشـــی مظفـ  چـــرا غمنـ
 

ــاور     ــار و ی ــه ی ــد همیش ــدا باش  خ
 

 

 25دعاي 

 السالم لولده: دعاوه علیه25الدعاء 

 دعاي بیست و پنجم: دعاي آن حضرت براي فرزندانش
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565 

ــذار    ــت گ ــرا منّ ــود م ــا خ  باراله

 عمــر آنــانرا خــدا اَطــول نمــا     

 ردسالش را خودت آري به بارخُ

 نیــک گــردان اي خــدا اخالقشــان

ــوي  ــا قـ ــان بنمـ ــا دینشـ  بارالهـ

 روزي آنان خـودت افـزون بـدار   

 موقــع گفتــار در وقــت ســخن   

ــاء ــتدار و خیرخـــواه اولیـ  دوسـ

ــان  ــوي از کارشـ ــازوانم را قـ  بـ

 بارالهــا خــود قــوي گــردان دلــم 

 دارنــام نــیکم را تــو یــارب زنــده

ــور  ــا ز اوالد ذکـ ــم بنمـ ــا ریـ  یـ

ــو اي رب  ــانم را ت ــرحیمدودم  ال
 

 هــم بفرزنــدان مــن باشــی تــو یــار 

ــا  ــا اَکمـــل نمـ  روزي خـــود را بمـ

 هاشــان را خــدا ســالم بــدارجســم

 خود قـوي بنمـا همـاء اعضایشـان    

ــزوي  ــد منـ ــا نباشـ ــردم از آنهـ  مـ

ــار   ــم پرهیزگ ــو و ه ــان نیک  کارش

 طیــع حــق بکــنبــا بصــیرت هــم م

ــال  ــا از بـــ ــد دور بنمـــ  از معانـــ

 خود قوي گردان که از کردارشـان 

 زینتـــی افـــزون نمـــا بـــر محفلـــم

 لطف خود را خود بما معطوف دار

ــدور   ــا ب ــا از م ــدوان را نم ــرّ ع  ش

 حفــظ کــن از شــر شــیطان رجــیم 
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 25دعاي 

 

 

 

570 

 

 

 

 

575 

 

 

 

 

580 

ــمن  ــدشـ ــتردقَـ ــی گسـ  دار دامـ

 سســت بنمایــد ز شــهوت بارهــا

ــن ب ــدرت وِرا مقهـــور کـ ــد قُـ  ایـ

 یارب آنرا خود بـه زنـدان افکنـی   

 هـایم کـن عطـا   ایخدا برخواسـته 

 کــن اجابــت خــود دعــایم تــا ابــد

 نه بخشـی) کـنم اظهـار آن   (مر گُ

 مســـئلت بنمـــایم اي پروردگـــار

 هر که درخواستی نمود از حضـرتت 

ــد   ــوظ ش ــو محف ــده بت ــر پناهن  ه

 درتجارت هر که را باشـد کمـال  

 ت بگشـوده راز هر که در بر درگهـ 

 اي خدا ما را خـودت ایمـن بـدار   

 هر که باشد مـؤمنین و مؤمنـات  

 خــود و فرزنــدان مــن در بنــدگی

 اي (مظفر) دان خـدا باشـد کـریم   
 

ــرد    ــه ب ــه بیراه ــان را ب ــل انس  نس

ــا   ــراه آن در کارهــ ــد گمــ  میکنــ

 شــر شــیطانرا ز ماهــا دور کــن   

 کینه و مکرش خودت بر هـم زنـی  

ــا    ــد خط ــا باش ــرا در کاره ــر م  گ

ــب ــود  موجـ ــایم شـ ــالح دنیـ  اصـ

 آشـــکارا خواســـتم یـــا در نهـــان

 خود کمک بنما کـه باشـم رسـتگار   

ــت   ــف رحمت ــد ز لط ــق ش  آن موف

 در پنـــاه ایـــزدي محـــروس شـــد

 روزي واســع رســد بــروي حــالل 

ــی  ــوانگر گشــته باشــد ب ــازآن ت  نی

ــوظ دار ــذاب دوزخـــت محفـ  از عـ

 یـا کـه باشـد مسـلمین و مسـلمات     

ــه درگــه کــار تــو بخشــندگی   رو بِ

 و رئوف است و رحـیم  مهربانست
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 26دعاي 

 السالم لجیرانه و اولیائه : دعاوه علیه26الدعاء 

 دعاي بیست و ششم: دعاي آن حضرت درباره همسایگان 
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590 

 

 

 

 

595 

ــت    ــت نعم ــدا دادس ــد را خ  محم

 سفارش کرده بـر همسـایگان را  

ــق    ــان را موف ــو آن ــا ت ــدا بنم  خ

 سفارش کرده است آن گر بخـواهی 

 ی اگــر همســایه را عیــببپوشــان

ــانی   ــی رس ــایه را نفع ــر همس  اگ

 بــه بدکارانشــان نیکــی نمــائی   

ــت   ــا زعفّ ــر آنه ــره ب ــی خی  نباش

 بـــه مبـــتال نمـــائی مهربـــانی   

 که در غیابشان دوستی به آنـان 

 به خویشان آنچـه را الزم بـدانم  

ــرات  ــاب خی  خــدا دارد همیشــه ب

 به مـن روزي بکـن از جانـب آن   

ــر    ــم برتـ ــزا علـ ــامم را بیفـ  مقـ

 ا تـــوئی داراي حکمـــتخداونـــد
 

 محمــد داده بــر اســالم نصـــرت    

ــتانرا  ــق آن دوس ــاً در ح  خصوص

ــق   ــر ح ــن ب ــود آن دی ــا ب ــراي م  ب

ــواهی   ــر خ ــادت خی ــاران عی  ز بیم

 کمک باشد برایـت دسـتی از غیـب   

 بدانکـــه آخـــرش تنهـــا نمـــانی    

 ســـتمکار ار بـــود خـــوبی نمـــائی

ــت   ــر همســایه تهم ــه ب ــد زد ک  نبای

ــی    ــه دان ــه آنچ ــا همیش ــک بنم  کم

 خـودت را کـن نمایـان   تو اخـالص  

 کنــد کــاري بــدانها جســم و جــانم 

ــرّات ــد آل او دارد مبـــــ  محمـــــ

 تو روزي میدهی اي حـی سـبحان  

ــر   ــر روز بهت ــی ه ــرا روزي ده  م

ــاب رحمــت  ــرا از ب ــر) کــن م  (مظف
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 27دعاي 

 السالم ألهل الثغور دعاوه علیه:27الدعا، 

 مدعاي بیست و هفتم: دعاي آن حضرت براي سپاهیان سرحدات اسال
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610 

 درودت اي خـــدا بـــر آل احمـــد

ــا باشــد مســلمان  ــن م  خــدایا دی

 که مستحکم کنی بر جیش سنگر

 خدا اَنعامشان را خـود عطـا کـن   

 فــزون بنمــا خــودت تعــداد آنــان

 حراست کن ز سنگرهاي ایشـان 

 به پیـروزي خـدا یـا تقویـت کـن     

ــد  ــاهی ندارن ــه آگ ــان آنچ  شناس

 شـمن گـر باشـد ز د  بر آنها حمله

ــرین را   ــن قَ ــا ک ــم آنه ــو چش  جل

 بهشتی را که دارد قصـر جاویـد  

 فراهم ساختی چون قصـر عـزت  

 هـا که نهـري را پـر از نوشـیدنی   

 درختــان مشَــجر پــر زِ اَثمــار    

 به پیش چشمهاشان کـن نمایـان  
 

 رســول خاتمــت باشــد محمــد    

 قالع جیش را خود حفـظ گـردان  

ــوانگر  ــن تـ ــا را کـ ــان مـ  نگهبانـ

 خــود روا کــنز راه تقویــت هــم 

 سالحشان بکن هـم تیـز و بـرّان   

 مســائل را شناســانی ز پنهــان  

 که صبر بردبـاري مرحمـت کـن   

 قــوي دل کــن اگــر چــه بیقرارنــد

ــن   ــو ایم ــا ت ــمنان بنم ــر دش  ز تی

ــرین را   ــت عنب ــن بهش ــان ک  نمای

 که ضلعش زهره و ضلعی به ناهیـد 

ــت   ــا کرام ــوري زیب ــان ح  براش

ــا  ــم خوردنیه ــل ه ــفّا و عس صم 

 همیشه هست پربـار درختانشان 

ــل دوران   ــه ک ــا همیش ــوي بنم  ق
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 27دعاي 

 

 

615 

 

 

 

 

620 

 

 

 

 

625 

 

 

 

 

630 

 که هیچکس روي از جنگی نتابـد 

ــیفکن   خــدا شمشــیر دشــمن را ب

 میــان دشـــمنان رخنــه بینـــداز  

ــتن  ــانرا ز گفـ ــدي زبانشـ  فروبنـ

 عــدو را خــوار بنمــائی بــه ذلــت 

ــه مردهاشــان  ــا ز نطف ــیم بنم  عق

 شـان پر از خوف خطر کـن قلبها 

 خدایا قطـع کـن در وقـت بـارش    

 خود نیرو بده بر اهـل اسـالم   تو

ــان را   ــدا اموالش ــن ایخ ــزون ک  ف

 بــراي مشــرکان پیروزشــان کــن

ــی   ــوج ب ــتگانت، ف ــماريفرش  ش

 تمـــام کـــافران باشـــند گرفتـــار

ــی    ــه نیک ــد ب ــه بای ــدا هم  خداون

 کــن ایجـــاد تفـــرّق بـــین آنـــان 

ــالم    ــل ع ــدا در ک ــا خ ــک بنم  کم

 ارخدایا مشرکان را خود بکن خو

 صـف آرائــی اگــر چــه در برابــر 
 

 فرار از دشـمنش هرگـز نخواهـد    

ــه روزن  ــدي ب  نباشــد چشــم امی

 شان سازکه بین راهها سرگشته

ــتن  ــده ز رفـ ــان پراکنـ  صفوفشـ

 براشان بعد از این باشد که عبـرت 

 و همچون قطع کن نسـل زنهاشـان  

 و اُشترهاشـان اسبنسلبخشکان

 زمینشان خشک کن در وقت رویش

 ین باشـند خوشـنام  در روي زم که

 قوي کن همچنین سربازشـان را 

 عدو را خود بِکَن از بیخ و از بـن 

 بــراي مســلمین باشــند یــاري   

ــرار    ــرده اق ــو ک ــائی ت ــر یکت  مگ

 بگوینـــد تـــو خـــداي الشـــریکی

 کمک بنما تو یـارب بـر مسـلمان   

 برافشـانی کــه بــر اســالم پــرچم 

ــان دار  ــی مشغولش ــگ داخل  بجن

ــویتر   شــود بنمــا کــه دلهامــان ق
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 27ي دعا

 

 

 

 

635 

 

 

 

 

640 

 

 

 

 

645 

ــی   ــا را بپاش ــان آنه ــودت ارک  خ

 به جنـگ بـدر فـوجی از فرشـته    

 هجــوم مســلمین بــر قــوم کــافر 

ــلمان   ــا مس ــد ب ــافر بجنگ ــر ک  اگ

ــالمت   ــر س ــا را ب ــر م ــده گی  بعه

 بـــده اخـــالق نیکـــو حـــی دادار

 اگر از مـا یکـی رفتـه بـه میـدان     

 اگر چه روزیش کـردي شـهادت  

 دکه بعد از آن کسی کـاري نمایـ  

ــان ده  ــه صبرش ــدا همیش  خداون

 در این دنیا رسان یارب به آن سـود 

 اَجلَش گر رسد عمرش بـه پایـان  

 اگر خدمت کند شخصی بـه اسـالم  

ــگ   ــد آهن ــرك آن بنمای ــه ش  علی

 که اسمش ثبت فرمـائی شـهیدي  

ــهیدان   ــا ش ــد ی ــر مجاه ــدایا ب  خ

 تقاضـــا میکـــنم از پیشـــگاهت  
 

 بــراي مســلمین یــاور تــو باشــی 

د کشــتهکمــک بنمــود کــافر دا    

گرسبب شد تا شود پاشیده لشـ   

 بما خود جنگ را آسـان بگـردان  

ــت    ــن نی ــی حس ــان برگزین  برام

ــم وادار   ــا در حک ــتی را نم  درس

 که قصد آن خودت خالص بگـردان 

ــمنانت   ــه دش ــی علی ــه در جنگ  ک

ــد  ــاري نمایـ ــود یـ ــل او شـ  کفیـ

ــان ده  ــد اجرشـ ــد مجاهـ  هماننـ

 سعادتمند گردد همچو خوشـنود 

احسـان رسان روز قیامت خود به   

 و یا در راه مشرك چون نَهد دام

ــگ  ــت جن ــد آن نی ــه کن ــا اینک  و ی

ــدي  ــد نوی ــی باش ــد را بس  مجاه

 تو جنّت کن نصیب و بـاغ رضـوان  

 (مظفر) کن مرا بـا عـزّ و جاهـت   
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 28دعاي 

 السالم فی التفزع : دعاوه علیه28الدعاء 

(دعاي بیست و هشتم): دعاي آن حضرت در مقام تضرع و زاري به 

 ه خداي عزوجلدرگا
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655 

 

 

 

 

660 

 الهــی مــن خــود از مــردم بریــدم

ــن  ــران م ــافتم از دیگ ــه رو برت  ک

 نبایــد مــن روم برجــاي دیگــر   

 کسی گر گُمرهی باشـد وِرا کـار  

 یکی را گر دهی عزّت تـو هسـتی  

 کمک از تو نباشد آن حقیر اسـت 

 براي هوشـمند اَر هسـت آن پنـد   

 هر آنکس حاجتی را از خدا خواسـت 

 ا مــوالي مــن تنهــا تــوئی تــوخـد 

 روا کــن حــاجتم مــوال و ســرور

 شریکی نیست بـر تـو حـی داور   

ــرّحم  ــی داري تــ ــام ارفعــ  مقــ

 خداونـــدا تـــوئی واال و برتـــر   
 

 که پیوسـتم بـه تـو فضـلت بدیـدم      

 ام روحــــی ذوالمــــنبتــــو آورده

 بــه ســوي درگهــت آیــم چــه بهتــر

 رهی غیـر تـو پیمایـد شـود خـوار     

 و یا هر قدرت و نصرت تو هسـتی 

 که ثروتمند نَـی باشـد فقیـر اسـت    

 در ایـن ره عبرتـی بگرفـت او چنـد    

 خدا هم راهرا کـرده بـر او راسـت   

ــو   ــوئی ت ــا ت ــن تنه ــم واالي م  و ه

 که حاجت نزد تو (نه شخص دیگـر) 

 کســی را کــی تــوان بــر تــو برابــر

 که بخشنده تو میباشـی بـه مـردم   

 »مظفــر«کمــک بنمــا تــو یــارب بــر 
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 السالم: اذا قتر علیه الرزق یه: دعاوه عل29الدعاء 

 بر او تنگ میشد ق(دعاي بیست و نهم): دعاي آن حضرت هرگاه رز

 

 

 

 

665 

 

 

 

 

670 

 الهــــی روزي مــــر بنــــدگان را

 مرا بر طـول عمـرم نیسـت فنّـی    

ــاموش   ــته خ ــا گش ــام آرزوه  تم

 طمــع بــر طــول عمــر و آرزوهــا

 دویدن بیخودي باشـد مـرا رنـج   

 که چیزي گـر شـود مـا را مقـدر    

ــ ــلبدســ  ت آوردن روزي تحمــ

ــاً   ــدایا دائم ــاد خ ــم ی ــردي قس  ک

ــه  ــا گفت ــتن اله ــت گف ــت راس  های

ــمان  ــداي آس ــی خ ــم زمین ــا ه  ه

 ات باشــد حقیقــت الهــی وعــده 

 مقــام رفعتــت باشــد کــه شــایان

 طواف کعبه را سعی صفا هسـت 

ــابوس پیمبـــر  ــه پـ  طـــواف کعبـ
 

ــراري داده  ــان را قـ ــو امتحـ  اي تـ

ــی ــه م ــی ک ــرایم ســوء ظنّ  باشــد ب

 تـرا کـردم فرامـوش    در این مـورد 

 تــو روزي میــدهی مــا گفتگوهــا   

 عطــا فرمــا کــه میباشــد مــرا گــنج 

ــور    ــد مص ــمها باش ــد چش ــه دی  ب

 کـــه بایســـتی نمـــود آنـــرا تعقّـــل

 بــروزي دادنــت هســتیم دلشــاد   

 همــی گفتــار حــق بایــد شــنفتن    

 که روزي دسـت تـو باشـد امینـی    

ــت   ــز طریق ــد ج ــر نباش ــی دیگ  ره

 آیــد بپایــان کــه هرگــز آن نمــی  

ــا  ــا دائم ــت  در آنج ــدا هس ــور خ  ن

 »مظفـر «تو قسمت کن دوبـاره بـر   
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 30دعاي 

 اسالم فی المعونه علی قضاءالدین : دعاوه علیه30الدعاء 

 ام): دعاي آن حضرت در یاري جستن از خدا براي اَداي دین (دعاي سی

675  

 

 

 

 

680 

 

 

 

 

685 

ــالمم   ــد سـ ــول اهللا را باشـ  رسـ

 خدا دینی کـه رخسـارم فسـرده   

 ده آن پریشـان کـه ذهـنم را نمـو   

 منـــدي بیقـــرارمز فکـــر قـــرض

 در ایــن دنیــا بــرایم هســت ذلّــت

 توانگر کـن مـرا تـا خـود کفـائی     

 کــه از تبــذیر اســرافم نگهــدار   

ــروت؟  ــر دادي خــدا یکــروز ث  اگ

 اگر موجـب شـود طغیـان نمـایم    

ــن   ــین ک ــرایم همنش ــران را ب  فقی

 در ایــن دنیــاي فــانی ازتجمــل   

 خداونـــدا خـــودت بنمـــا قـــرینم

 گـر عظـیم اسـت    گناه تو (مظفر)
 

ــرایم    ــد ب ــرض میباش ــی ق ــه خیل  ک

ــرده  ــرویم را نبـــ ــن آبـــ  ادا کـــ

ــران   ــه ویـ ــوده خانـ ــده نمـ  پراکنـ

 تـــو اي پروردگـــارا بـــاش یـــارم

 پــس از مــرگم مــرا باشــد عقوبــت 

 کـــرم کـــن ایخـــدا یـــابم رهـــائی 

 رســان روزي حــالل و ره بهمــوار

ــوکت    ــه ش ــا ک ــرورم ی ــد غ  بیفزای

ــایم   ــران نمـ ــم ویـ ــت در دلـ  محبـ

 ینچنـــین کـــننصـــیبم را خـــدایا ا

ــدتحمل ــز نمیباشـــ ــرا هرگـــ  مـــ

ــرینم   ــت عنبـ ــن بهشـ ــیبم کـ  نصـ

 خدا بخشـنده میباشـد کـریم اسـت    
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 31دعاي 

 السالم بالتوبه : دعاوه علیه31الدعاء 

 (دعاي سی و یکم): دعاي آن حضرت در توبه 

 

 

690 

 

 

 

 

695 

 

 

 

 

700 

 زبانم قاصر است یا رب ز توصـیف 

 الهـــــی رحمـــــت امیـــــدواران

ــی دارد  ــاتی همـ ــادت درجـ  عبـ

 یـازد گناهـان  کسیکه دسـت مـی  

 به چشمش ابر ظلمت بـود پـرده  

 بسی شـرم حیـا پـر از دلـی غـم     

 تحمـل بخواري سـر بزیـر و بـی   

 خجــل باشــم بــه تعــداد گناهــان 

 قضاوت گر شود آن نیست کوچک

 عقابی گـر کنـی یـا عفـو در کـار     

 توئی دریاي رحمت خود رحیمی

 اگـر باشـد کسـی را آن سـعادت    

ــر    ــی ب ــر اعتراف ــنم گ ــانک  گناه

 نظیـــريخداونـــدا و کـــریم بـــی

ــمانت    ــا ض ــن ب ــنم م ــد میک تعه 

 همـــی از راه بـــد دوري گـــزینم
 

 چگونه نَعـت گـویم یـا کـه تعریـف      

 تـرا رحمــت ز درگــه نیســت پایــان 

 و یا ترس از خدا خـوف و خشـیت  

 که او را کجروي باشـد ز شـیطان  

 نســنجیده ســتم بــر خــویش کــرده

ــالم   ــده ز عـ ــع گردیـ ــدي قطـ  امیـ

 بــــا تــــذلّلســــتاده پیشــــگاهت 

ــاهی ز آنـــان    ــو آگـ ــدا تـ  خداونـ

ــد و مهلـــک  ــیار میباشـ ــا بسـ  بسـ

 عــــدالت را نبایــــد کــــرد انکــــار

 الشـــأن میباشـــی کریمـــیعظـــیم

ــداجابت   ــرا باشـ ــر تـ ــد گـ  بخوانـ

 تــو یــارب عفــو بنمــائی ز عصــیان

ــی   ــدگان را م ــه بن ــه توب ــذیريک  پ

 کــه مــن باشــم همیشــه بــا دیانــت 

ــنم    ــه بیـ ــرا بـ ــت آنـ  ز راه معرفـ
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705 

 

 

 

 

710 

ــت  ــد جهالـ ــرا باشـ ــادانی مـ  زنـ

 پــذیرا بــاش عــذرم را ز احســان

 اگـــر باشـــم ســـزاوار شـــفاعت

 هراســی اَفکَنَــد بــر دل گنــاهم    

 گناهــان گــر مــرا بنمــود خــوارم

 خداونـــدا تـــو میباشـــی حبیـــبم

 الهــی توبــه کــردن باشــد آســان

 دعـــایم را خـــدایا کـــن اجابـــت
 

 بـــه بخشـــائی مـــرا از راه عـــزت 

ــان    ــن بپوش ــر م ــت ب ــاس عافی  لب

ــفی ــت شــ ــاش از راه عنایــ  عم بــ

ــاهم    ــی پن ــو میباش ــارب ت ــط ی  فق

 خودت رحمـی نمـا بـر حـال زارم    

 باشــی شــفیعمبــروز حشــر خــود 

 مـــرا از توبـــه نومیـــدم مگـــردان

 را تــو بنمــائی شــفاعت  » مظفــر«
 

 

 32دعاي 

السالم فی صال: علیه32الدعاء 
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 32دعاي 

 

720 

 

 

 

 

725 

 

 

 

 

730 

 

 

 

 

735 

ــن    ــرار م ــنم اق ــیت را میک  معص

 غیر تو یارب که ما را یار نیسـت 

ــدر  ــر را دادم هــ ــا عمــ  بارالهــ

 دا بــر کارهــاواقــف هســتی ایخــ

 چون مرا شیطان مسلط گشته اسـت 

ــیم    ــیس اي رح ــاتم ده ز ابل ــو نج  ت

 از تو فرصت تا قیامـت خواسـته  

 خود تبري جسته از اعمال خـود 

ــار   ــم کردگ ــا و خش ــرا تنه  آن م

 نه شفیعی نه کسـی باشـد معـین   

 حصن نَی از خشم تو پنهان شـوم 

ــر درگهــت  ــاه آرم خــدا ب  مــن پن

 مرتکــب گشــتم مــرا باشــد گنــاه

 خشمگین هستم خدا بر نفس خـویش 

 بــا هــزاران وضــع هــم بــیم و امیــد 

ــدوار  ــدا امیــ  مــــن بــــدرگاهت خــ

 عفــو بنمــائی مــرا بــا فضــل خــویش

 هـــا و هـــم پیغمبـــران هـــم فرشـــته
 

 اي خــدا رحمــی نمــا بــر کــار مــن  

 درگذشتن هـم بتـو دشـوار نیسـت    

 معصیت کـردم کـه از مـن درگـذر    

ــا ا ــه بارهــ ــا کــــردم بدرگــ  ِلتجــ

 یم بسـته اسـت  فکر را مغشوش پـا 

ــریم  ــد کـ ــیلم اي خداونـ ــن دخـ  مـ

 بــر عــداوت ســوي مــا برخواســته

 دعـــوتم بـــر کلمـــۀ کیفـــر نمـــود 

 پشت خود بر من که بنمـوده فـرار  

 ایمنـــی بخشـــد مـــرا روي زمـــین

ــا روم   ــن آنج ــت م ــاهی هس ــه پن  ن

ــت   ــرا از رحمتـ ــائی مـ ــو بنمـ  عفـ

ــاه  ــدرگاهت همــی جســتَم پن  مــن ب

 خاضــع و بــا گردنــی افتــاده پــیش

 بــا قلــب نویــد چــون بپــا ایســتاده

ــدار   ــن ب ــرا ایم ــارب م  از غضــب ی

 ســرفکنده هســتم و بــا قلــب ریــش

 شـــاهدي بـــوده بکـــار صـــالحان
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740 

 

 

 

 

745 

 

 

 

 

750 

 

 

 

 

ــد انگاشــتم  راز پوشــی را چــو ب 

 چون بـدرگاهت کـه دارم اعتمـاد   

 تــو مــرا خــود آفریــدي اي خــدا 

 رزق تــو یــارب مــرا باشــد نیــاز

ــتم   ــت خلقـ ــم را از نخسـ  روزیـ

 امدر گرفتـــاري نمـــودي چـــاره

 شاکی هستم من ز شیطان رجیم

ــد درود  ــد آل او باشـ ــر محمـ  بـ

 عمــر را بگذشــتمی چنــدین بهــار

 ايگیـري کـرده  اهل عصیان سخت

ــه دوزخ شــعله   ورآتشــی دارد ک

ــد   ــی افکن ــو رعب ــی را همچ  آتش

ــریم   ــنم اي کـ ــل جهـ ــاً اهـ  دائمـ

ــاك   ــد دردن ــوزان باش ــش س  آت

 مار و عقرب بـاز میباشـد دهـان   

ــا دندانشــان میگز ــه ب ــا ک ــد آنه  ن

 خود مرا یارب ز آنهـا دور سـاز  

ــاه  ــرا باشــد گن ــر م ــا گ  اي کریم
 

 من ز همسایه کـه پنهـان داشـتم    

ــاد  ــب ش ــا قل ــو ب  روي آوردم بت

 نَــی کنــی مــا را ز درگاهــت جــدا

 نیــازهــم ز احســانت نبــودم بــی

ــتم داده  اي هــم رفــع کــردي محن

ــاره   ــود درب ــت ب ــن انعام  امحس

ــاتم اي   ــا ده نجـ ــیمبارالهـ  رحـ

 رحم کن بر ما توئی با فضل جـود 

 همه را در طاعتـت محسـوب دار  

 ايچشمها شـانرا کشـیدي پـرده   

 ورمیکند بخشی به بخشی حملـه 

 اســتخوانها را کــه خاکســتر کنــد

 میخورنــد از آب جوشــان حمــیم

 چون بدنها سوخته هم سـینه چـاك  

 اي آنهــا کــه بنمایــد چنــانحملــه

ــان  ــه احشائش ــد هم ــاره بنماین  پ

ــیم و ــواز   اي رح ــده ن ــم بن  راح

ــاه   ــاهم ده پنـ ــش دوزخ پنـ  زاتـ
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 لطــف کــن یــارب بحــق پــنج تــن 755

ــرا   ــن م ــر) ک ــود (مظف ــا خ  باراله
 

ــن     ــه م ــدا ب ــائی خداون  رحــم بنم

 هم در این دنیا و هم در آن سـرا 
 

 

 33دعاي 

 : دعاوه علیه السالم فی األستخاره33الدعاء 

تخاره (طلب خیر از (دعاي سی و سوم): دعاي آن حضرت در مقام اس

 خدا) 

 

 

 

760 

 

 

 

 

765 

ــال    ــی مث ــریک ب ــداي الش  اي خ

ــت   ــنم از درگه ــر ک ــتخاره گ  اس

 من بسی خوشحال میباشم به خیر

ــالم   ــن س ــد آل او از م ــر محم  ب

 امحکـــم بنمـــائی خـــدا دربـــاره

 خود مقدر کن به ما خوشـنودیت 

 من پشـیمانم چـو میباشـد خطـا    

ــراه مخلصــین    ــن ب ــائی ک  رهنم

 رمانــدگیاز شــناخت مصــلحت د

 گرچه نادانی بـود از روي جهـل  

 هر چـه را باشـد خـالف عافیـت    
 

ــال    ــل کم ــا فض ــا و ب ــالق یکت  خ

 یار من باشی خـدا از هـر جهـت   

 یا ندانسـته شـقاوت را بـه سـیر    

 اول مطلــب و هــم آخــر کــالم   

ــاره    ــی چ ــوئی گزین ــر نیک  امخی

ــر دلجوئیــت   مــا رضــا باشــیم ب

 هر چه تقـدیرم نمـائی کـن عطـا    

 الیقــین)لطــف بنــائی مــرا (عــین 

 شـــود شـــرمندگیبارالهـــا مـــی

 مر سعادت را که باشد بر تو سهل

 راه تـو باشـد کـه حسـن عاقبـت     
 ج
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 33دعاي 

 

 

770 

ــاز   ــد در نم ــراه باش ــرا اک ــر م  گ

آنچه را در حکم تو دشوار هست 

 هر مشیت بود خود ملهـم بسـاز  

 بــر (مظفــر) لطــف بنمــائی انــیس

ــان  ــاي مهربـ ــدرت نمـ ــادر قـ  قـ
 

 وب سـاز محبـ  مـن بارالها پـیش   

 کن به ما آسان که هر پندار هسـت 

 اي خداونــدا تــو باشــی کارســاز

 چون توئی خالق عطاهایت نفیس

 هر چه را خواهی توانائی بـه آن 
 

 

 34دعاي 

 : اذا ابتلی او داي مبتلی بفضیحه بذنب 34الدعاء 

(دعاي سی و چهارم): دعاي آنحضرت هنگام گرفتاري یا دیدن کسیکه 

 ه است. گرفتار فضیحت گناه شد

 

 

775 

 

 

 

 

780 

ــنم  ــارب ســتایش میک ــرا ی  مــن ت

 میکشی ستري بـه عیـب بنـدگان   

ــدر  ــر باشــد ه ــدکاران اگ ــل ب  فع

ــد   ــا را پلی ــد م ــان میکن ــر گناه  گ

 نهی فرمودي که ما (از راه جهل)

 چــه بســا بســیار باشــد ســیئات 

 مطّلــع بــودي تــو پنهــان داشــتی

ــکار ــائی آشــ  میتوانســــتی نمــ
 

 هــم بــدرگاهت نیــایش میکــنم    

 گــانبهکــاران و هــم بیننــدهبــر ت

ــارب از تقصیرهاشــان درگــذر  ی

ــدید  ــا س ــر م ــد ب  راهــرا آن میکن

 تا شمردیم کاررا (بر خویش سـهل) 

 میشــود شــیرین بمــا مثــل نبــات

ــتی   ــدم) برداش ــا َق ــتباهی (م  اش

 آن قبائح را که بـر مـا بـود کـار    
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 34دعاي 

 

 

 

 

785 

 لیـک عفـو بخششـت بـر بنــدگان    

 از شــنیدن آن خطاهــا را بگــوش

ــاه  ب ــم پنـ ــت آریـ ــا درگهـ  ارالهـ

ــو اي کــریم    ایــن گنهکــارانِ را ت

 یارب این توفیق را نزدیـک سـاز  

 ایم از کار خـود ما پشیمان گشته

 امر معروفم نمـودي خـود بکـار   

 لطف کن یـارب مـرا از راه جـود   
 

 شــد حجــاب چشــم آن بیننــدگان 

 آتشی گـر بـود آب آیـد بجـوش    

لطف بنمائی شود ترك گناه کـن  

 مســتقیم کــن هــدایت بــر طریــق

 ذهن ما را از خودت غافل مسـاز 

 تو مرا بخشـی خـدا از راه جـود   

ــرار   ــدایا ده قـ ــت خـ  از مطیعانـ

 تا (مظفر) من شوم در کار خـود 
 

 

 35دعاي 

 السالم فی الرضا بالقضاء : دعاوه علیه35الدعاء 

 (دعاي سی و پنجم): دعاي آنحضرت در خشنودي به قضا و قدر الهی 

 

790 

ــداي کرد  ــر خـ ــدهللا بـ ــارحمـ  گـ

ــدر کــرده    ــه مق ــیم آنچ  ايراض

ــدگان  ــراي بنـ ــدهی روزي بـ  میـ

ــت   ــاي حکمت ــد مقتض ــدل باش  ع
 

 راضــیم خشــنودي پروردگــار   

 ايهــا پــروردهقلــب را در ســینه

 میکنــی تقســیم بــر جنبنــدگان   

ــوکتت   ــر ش ــران دل ب ــه وحی  وال
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 35دعاي 

 

 

795 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

805 

ــد درود  ــد آل او باشـ ــر محمـ  بـ

 ه آنآنچه مردم را عطا کـردي بـ  

 مر برون کن ایخـدا از دل حسـد  

ــرم   ــایی ک ــه بنم ــود ک ــا خ  باراله

 امخود بسازي دلخوشی در سـینه 

اي آنچــه را بــر مــن مقــدر کــرده

ــده  ــایم دیـ ــه را از کارهـ  ايآنچـ

 از تهیدســــتی کمــــک بنمــــائیم

ــی   ــرایم ثروت ــارب ب ــی ی ــر ده  گ

 ثروتی ده تا شود بـر مـن حـالل   

ــاودان   ــرایم ج ــد آن ب ــک باش  مل

ــادر   ــدایا قـ ــوئی اي خـ ــا تـ  یکتـ

 آن توئی هرگز ترا فرزند نیسـت 

 را چنـین » مظفر«لطف کن یا رب 
 

 آل احمد جملگی بـا فضـل جـود    

 خود نکـن یـارب دچـار امتحـان    

 اي از من که بر مـردم رسـد  فتنه

 هر چه را ناچیز و اندك نشـمرم 

 اماطمنان بخشـد کـه بـر دیرینـه    

 اي را در قلـب مـن پـرورده    آنچه

 ايکز فزون لطف خـود بخشـیده  

ــیم   ــدا دارائـ ــا خـ ــدل فرمـ  معتـ

 گــر فــزون کــردي بــرایم عزتــی

 زوالعزتـی ده تـا کـه باشـد بـی     

ــامران   ــه ک ــم همیش ــا باش  در بق

 هم غَنی بِالّذات و بی همتـا تـوئی  

 هم شبیه یار و هم ماننـد نیسـت  

 جاي ده در عدن بـر مـوال قَـرین   
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 36دعاي 

 السالم عند سماع الرعد : دعاوه علیه36الدعاء 

ی و ششم): دعاي آن حضرت هنگام نظر به ابر و برق و (دعاي س

 شنیدن غرش رعد 

 

 

 

810 

 

 

 

 

815 

 

 

 

 

820 

 بارالهـــا شـــکر بـــر آن نعمتـــت

ــدمتگزار ــند دو خـ  آن دو میباشـ

 ابر رحمت میشود چون روحبخش

 اي خداونــــد کــــریم کارســــاز

 بارالهــا دور کــن از مــا عقــاب   

 آن عقوبــت را بــراي مشــرکین  

 پلیــدهــر دوي آنهــا کــه میباشــد 

 ابر رحمـت را بمـا از هـر طـرف    

ــلمین  ــر مس ــا ب ــر نم  رِزق را واف

 غیــر تــو ذکــري نباشــد در بــرم

 در حوادث غیر تو چون یار نیسـت 

 هــر اراده هســت فرمــان میــدهی 

ــنم  ــارب ســتایش میک ــرا ی  مــن ت

 هر که را خواهی دهی آنـرا نعـم  
 

 

 رعد و برق از دو نشـان قـدرتت   

ــار   ــا مب ــر م ــد ب ــاران ب ــارش ب  ب

 باران باشد سـود بخـش  رحمتت 

 جسممان را از عقوبـت دورسـاز  

ــاب  ــا نق ــم نابین ــن از چش  دور ک

ــراي ملحــدین    ــذابت را ب ــم ع  ه

 بارالهــا کــن عــذابت را شــدید   

 کـن سـقایت زابیـاري بـر طــرف    

 خــود توجــه کــن بــراي مــؤمنین

 منبـــع احســـان میباشـــی کـــرم

 درگه تو پیر و هم برنـا یکیسـت  

هر مریضی را تو درمان میـدهی  

 هـم نیـایش میکـنم    هم سـپاس و 

ــرم    ــائی ک ــو بنم ــی ت ــالَم آرائ  ع
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 36دعاي 

 

 

 

 

825 

 مــر تــرا باشــد سپاســی آنچنــان

ــرتت   ــد حض ــو حم ــمان مملُ  آس

 صــاحب احســان نیکــوئی تــوئی

 بازگشت اهل عـالم سـوي تسـت   

 خود (مظفر) را به بخشا اي کریم
 

 کــز فزونتــر از زمــین و آســمان 

 تو عطا کـردي بـه ماهـا نعمتـت    

 دلجــوئی تــوئیبــر فقیــران مهــر 

 رو بســوي درگــه نیکــوي تســت

 عادتت احسان و هم باشی رحیم
 

 

 37دعاي 

 السالم فی التشکر: دعاوه علیه37الدعاء 

(دعاي سی و هفتم): دعاي آنحضرت در اعتراف به تقصیر در اداي 

 شکر الهی

 

 

 

 

830 

 

 قــدرتت باشــد خــدایا آنچنــان    

 کی توان کس شکر تـو آرد بجـا  

 مت توئیصاحب احسان و هم نع

 هر کسی هـر چـه نمایـد طاعتـت    

 کوششی گر میکند آن جایز است

ــت   ــان تس ــاج آب ن ــدگان محت  بن

ــا  ــار م ــود در ک ــدك ب  طــاعتی ان

 گر چه ما بر شکر و طاعت نـاتوان 
 

کی تـوان گفتـا کسـی یـاراي آن      

 مشرق و مغرب و یا اینکـه کجـا  

 صاحب شوکت و هم قدرت توئی

 در قبــال جــود فضــل نعمتــت   

 ردن عـاجز اسـت  بندگان از شکر ک

 گر دهی از خوان و هم احسان تست

ــا   ــال م ــر اعم ــاداش ب ــدهی پ  می

 لیک آن واجـب بـود مـر بنـدگان    
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 37دعاي 

 

835 

 

 

 

 

840 

 

 

 

 

845 

 پــیش از آنکــه طــاعتی آیــد بجــا 

ــرده   ــدر کـ ــانرا مقـ ــزد آنـ  ايمـ

 خُدعه و نیرنـگ از شـیطان بـود   

ــوه  ــاحق را حــق جل ــد ن ــرمیکن  گ

 آن مطیعان را تـو دولـت میـدهی   

 که در دنیـا دهـد انجـام کـار     هر

 هر کسـی را تـا شـود بایسـتگی    

 بر عبادت هـر کسـی برخواسـته   

 هر که را باشـد خلـل در کـار او   

 بر گنهکاران تـو فرصـت میـدهی   

 راه تــو یــارب نمیباشــد ســتم   

ــین  ــایی چن ــر لطــف بنم ــر مظف  ب
 

ــاء   ــد رج ــدل باش ــواب آن بِ  در ث

 ايقلبشــان را خــود منــور کــرده

 ان بــودخانــه از نیرنــگ آن ویــر

 خانــۀ دل را کنــد زیــر و زبــر   

 دهـی ها را تو مهلت مـی معصیت

ــار   ــد بک ــی وِرا باش ــر پاداش  اج

ــتگی  ــد آن شایس ــرو میمان  در گ

 خـود ز آن اعمــال شــد پیراســته 

ــار او  ــو باشــی ی ــد ت ــه بنمای  توب

ــدهی  ــت می ــاب ســخت مهل  از عق

 نی ز درگه میشـود احسـان کـم   

ــین  ــرا باشــی مع ــارب م ــاً ی  دائم
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 38دعاي 

 السالم فی األعتذار: دعاوه علیه38الدعاء 

(دعاي سی و هشتم): دعاي آن حضرت در عذرخواهی از تضییع 

 حقوق 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

855 

 خدا عذري بدرگـه داشـته باشـم   

ــی   ــم بالئ ــر پیش ــوم اگ ــد مظل  فت

 شده باشد بمن هر وقت احسـان 

 اگر هر وقت عذري خواهـد او را 

 کند آن تنگدستی خواهش از مـن 

 ۀ مــنحقــوق مــؤمنی بــر ذمــ   

 اگر ظـاهر شـده عیبـی ز مـؤمن    

 که پیش آید مرا چون هر گنـاهی 

 خـــدایا جملـــۀ آنهـــا اشـــاره    

ــر او را   نظــایر آنچــه بگذشــته م

 پشـــیمانم بلغزشـــها دچـــاري  

ــد   ــر آل احم ــود ب ــن ب ــه ای  وظیف

ــر«  را کمــک کــردي خــدایا » مظف
 

 کمک دائم ز درگه خواسته باشم 

 من او را یـاریش ننمـوده باشـم   

 ه باشمکه من شکرش بجا ناورد

 که وقتی عذر آن نگذاشته باشـم 

 که نَی ترجیح کارش داده باشـم 

 شــود آنــرا ادا ننمــوده باشــم   

 که من آنرا چو نَی پوشانده باشـم 

 کز آن دوري همی ناکرده باشـم 

 که شد عذري ندامت داشته باشم

 به بخشی درگهت پیوسته باشـم 

 اي ننمـوده باشـم  شدم من توبـه 

 درودي را که من بفرسته باشـم 

 اران شـکر بایـد کـرده باشـم    هز
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 39دعاي 

 السالم فی طلب العفو: دعاوه علیه39الدعاء 

 (دعاي سی و نهم): دعاي آنحضرت در طلب عفو و رحمت الهی 

 

860 

صـــلوا



 61 

 39دعاي 

 خدایا رحمتت را کـن تـو شـامل     875

 رها کن خشم را با دسـت رأفـت  

 ت تـو کـرده اقـرار   کسی که رحم

ــد    ــه دارد امی ــی ک ــی آن کس  اله

 نمــودي کــل عــالم را تــو خلقــت 
 

 نبخشی گر مرا باشد چه مشـکل  

 که بخشنده توئی هـم کـان اُلفـت   

ــزاوار  ــد سـ ــت را نمیباشـ  عقوبـ

 ز درگه نی کنـی آنـرا تـو نومیـد    

 را نمـا مشـمول رحمـت   » مظفر«
 ج

 

 40دعاي 

 السالم عند ذکر الموت : دعاوه علیه40الدعاء 

دعاي چهلم): دعاي آن حضرت هنگام شنیدن مرگ کسی و یا اگر خود (

 شد متذکر می

880 

 

 

 

 

885 

 رسول آخري باشد محمـد (ص) 

 کند شادچو اسالم است ما را می

ــانی    ــاي ف ــود دنی ــی ب ــائی ن  وف

 خداونــــدا تمــــام آرزومــــان  

ــیم    ــا در تالش ــا م ــبان روزه  ش

 خــدا مــا را همیشــه در امــان دار

 واهمهدایت کن خدایا هر چـه خـ  

 همه بایـد رود خـواهی نخـواهی   
 

 که دینش بـر همـه ادیـان سـرمد     

ــاد    ــه اوالد او ب ــر هم ــالمی ب  س

 درستکاري نما تا هـر چـه دانـی   

 تـو پـاکیزه نمـائی خُلـق خُومــان    

 بســا یکســاعت دیگــر نباشــیم   

ــار    ــدي ک ــا کُن ــرمن ی ــرّ اه  زِ ش

ــاهم   ــوبی ده پنــ ــدرگاه ربــ  بــ

 کمک بنما بما خود آنچه خـواهی 
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 40دعاي 

 

 

890 

 چه خوش دارم خداوندا به خویشان

 کریمــــا قــــادرا اي حــــی دادار

 چــو باشــد مایــۀ اُنســی برامــان 

 اگــر مــا را بــه مهمــانی بخــوانی 

 کلیدي را کـه از درهـاي رحمـت   

ــان   ــه از گناه ــال توب ــرا در ح  م

 »مظفــر«ز درگاهــت الهــی بــر   
 

نمایم من کمـک چـه بهتـر از آن     

 مرا خوشـبخت بنمـائی ز دیـدار   

 دو سـرامان  که خوشبختی شود هر

ــانی  ــن در میهمـ ــرافکنده نکـ  سـ

 عطا فرما همی خـود کـن هـدایت   

 هــدایت کــن الهــی خــود بمیــران 

ــر   ــو برت ــائی ت ــاداش بنم ــا پ  عط
 ج

 

 41دعاي 

 السالم فی طلب الستر و الوقایه: دعاوه علیه41الدعاء 

 پوشی(دعاي چهل و یکم): دعاي آن حضرت در طلب پرده

895  

 

 

 

 

900 

ــا  ــریم و کبریــ ــدا کــ  ئیخداونــ

ــد    ــر آل احم ــود ب ــا ش ــالم م  س

 عطـــایم کـــن خداونـــدا کرامـــت

ــاران  ــت از جویب ــوق رحمت  ز ش

 تو محرومم مکن از خود به رانـدن 

 تو نومیدم مکـن یـارب مرنجـان   

ــرده ــارمگیــري خُ ــا را برفت  اي م
 

 بــه غیــر از تــو نمیباشــد خــدائی 

 ستوده خلق میباشد محمـد (ص) 

 ز مســندهاي خــود بنمــا عنایــت 

 ه کامـان نصیبم کن مـنم از تشـن  

 بجــرم کیفــرم بــر تشــنه مانــدن 

 بـرایم جـاي ده در بـاغ رضــوان   

 مکن سرّم تو فاش و در امان دار
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 41دعاي 

 

 

 

905 

ــدالت   ــزان عـ ــه میـ ــم را بـ  عملَـ

مرا عیبی شود در چشـم همگـان   

 بخشـی شـرافت  خداوندا تـو مـی  

 دعــایم مســتجاب خــود بگــردان 

ــذر   ــویش بگ ــف خ ــر را بلط  مظف
 

 مســنجی اي خــدا باشــد مالمــت 

ــرایم شــد بپوشــان    اگــر ننگــی ب

 که همچون مغفرت یا اینکه عزت

ــتگاران   ــروه رسـ ــرارم ده گـ  قـ

 بــه اصــحاب یمــین خــود درآور
 

 

 42دعاي 

 القرآن السالم عند ختم: دعاوه علیه42الدعاء 

 (دعاي چهل و دوم): دعاي آن حضرت در هنگام ختم قرآن 

 

 

 

910 

 

 

 

 

915 

ــدا کتابــت هســت قــرآن     خداون

ــاري ن  ــرا ی ــت م ــر کتاب ــودي ب  م

 کتابیکـــه بـــود نـــور هـــدایت   

 اي باشـد کـه برتـر   ها گفتهسخن

ــی  ــت از حالل ــردي حرام ــدا ک  ج

 که هر چیزي بود واضح و روشـن 

 تو خود نازل نمـودي بـر محمـد   

ــرارش داده ــر آن ق ــه ب  اي نوریک

 که هر کس از سر صدقی نهد گوش
 

 چونام دیگرش باشـد کـه فرقـان    

 کـه مـن آغـاز کـردم بـر تــالوت     

 اي آنـرا ز رأفـت  کـرده  تو نـازل 

 یکــی از دیگــري باشــد کــه بهتــر

ــالی  ــت خ ــرایع نیس ــام ش  ز احک

 اي بـر وجـه احسـن   بیانش کرده

ــرمد   ــت س ــاء آنس ــع انبی ــه جم  ب

 کند تاریک را روشـن بـه انسـان   

 فروغ روشنی را نیست خـاموش 
 ج
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 42دعاي 

 

 

 

 

920 

 

 

 

 

925 

 

 

 

 

930 

ــدالت   نباشــد منحــرف حــق از ع

ــت  ــردم قرائـ ــرآنِ را کـ ــدا قـ  خـ

محمد خود که قرآن را خطیب اسـت  

 چو قرآن خود دژي باشد که محکـم 

 که آن چون مشعلی باشد فـروزان 

ــان قـــرآن ســـرمد   توســـط همـ

 عروجی کرده بـر جـاي سـالمت   

 الهــی مونســم کــن خــود بقــرآن

 زبــانم را همــی بیهــوده گفــتن   

ــرت   ــداما را ز فک ــا خ ــک بنم  کم

 چو قرآن را عجائب داستان است

 ارســـد مرگـــی اگـــر نالیـــدنم ر

ــد در آنحــال   فرشــته مــرگ میآی

 چو وقتی دفن میگردد در آنـروز 

 خـــدایا رحـــم بنـــائی بحـــالم   

 قیامــت گــر شــود در پیشــگاهت 

 نجــاتم بخــش یــا رب در قیامــت

ــؤمینین را  ــردان م  ســپید روي گ
 

 بـــراي نـــاظران باشـــد کفایـــت 

ــت   ــودي زِ لُکن ــظ بنم ــانم حف  زب

به کل خاندانش هم نصیب اسـت  

 که آیاتش نـه افزونسـت نـی کـم    

 راراه هـــــدایت پرتـــــو آنفـــــ

ــد  ــته بـــر اوج احمـ  علَـــم افراشـ

 خــدا ویــرا چــو بنمــوده کرامــت 

 مرا خود دور بنمـائی ز شـیطان  

 که گوشم را چنان باطـل شـنفتن  

 همه اعمـال مـا باشـد کـه غفلـت     

 تحمل کـوه را هـم نـاتوان اسـت    

 بمن آسـان بکـن جـان کَنـدنَم را    

 خورد تیر اجل بر دست و بر بال

 انسـوز عمل گر بد بود شـد خانم 

ــک بنمــا مــرا هرگــز ننــالم      کم

 ترحم کن به ما بـا عـز و جاهـت   

 ستمکاران خورد آنروز حسـرت 

 کمک بنما تـو یـارب مسـلمین را   
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 42دعاي 

 

935 

 

 

 

 

940 

 خـــدایا حرمـــت پیغمبـــر تـــو   

ــردم    ــه م ــانیده ب ــت را رس  پیام

ــامبر   ــون دارد پی ــرب چ ــام ق  مق

 بنــاي دیــن او را کــن تــو محکــم

 الهـــی حـــق قـــرآن کریمـــت    

 رمـــــت آل پیـــــامبربحـــــق ح

 پیـــامبر را عطـــا فرمـــا جزائـــی

 درود رحمتت یـا رب بـر او بـاد   
 

ــو    ــدة تـ ــد بنـ ــر محمـ  درودم بـ

 که آن در هر زمانی یا که هر دم

 بنـــزد تـــو خـــدایا روز محشـــر

 شفاعتش همـی باشـد کـه مبـرم     

ــام اســماء عظیمــت   و همچــون ن

ــوثر   ــن از آب ک ــیرابم بک ــو س  ت

 و را دانم کـه بـاال هسـت جـائی    

ــر) را خد ــاد (مظف ــی ش ــدا کن  اون
 

 

 43دعاي 

 السالم اذا ظر الی الهالل : دعاوه علیه43الدعاء 

 یت هاللؤدعاي چهل و سوم: دعاي آن حضرت هنگام ر

 

 

 

945 

 

 خدا مخلوق را دانـم مطیـع اسـت   

ــدبیر  ــانی ز ت ــو بچرخ ــک را ت  فل

 کنی تاریکی شـب را بـه روشـن   

ــانها  ــانی از نش ــان نش ــد فرم  ده

 ه کاملچو (مه) را گه به نقص و گا

 گهی باشد طلوع و گه غروب اسـت 
 

 همیشه در گـذرگاه سـریع اسـت    

 که هم تاریک روشن را به تقـدیر 

ــه ایمــن  ــورش ب ــو ن  همــه از پرت

ــان   ــدرتی را از نه ــت ق ــاعالم  ه

 که آن بر نُه فلک باشد که شـامل 

 چو دائم درب را چون حلقه کوب است
 ج
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 43دعاي 

 

 

950 

 

 

 

 

955 

 

 

 

 

960 

 که بر خـویش  مسخّر کرده عالم را

 انگیــز میباشــد بــه تــدبیرشــگفت

 از این (مه) چون کلیدي داده انجام

 بخواهیم از خدائیکه کـریم اسـت  

 درود آن خـــدا بـــر آل احمـــد   

ــارك   ــاه مبـ ــدت مـ ــدا بنمایـ  خـ

ــت    ــد ز آف ــی باش ــاه ایمن ــه م  ک

 چو خوش طالع شوي و همچو پربار

ــی باشــی و ایمــان  ــاه ایمن  کــه م

 مســلمانان ســالمت بــوده باشــد

 ین مه آن کسی کرده عبادتدر ا

ــت   ــدا ز رحم ــا خداون ــک بنم  کم

 تو یارب لطف بنمـائی ز احسـان  

 خداونــدا تــوئی هــم یــار و یــاور
 

 مطیع وي شتابان نی پس و پیش 

ــر   ــه زنجی ــد ب ــا باش ــدقّت گوئی  ب

 بــه مــاه بعــد میباشــد ســرانجام

 زمامدار و علیم و هم رحیم است

 رسول خاتمش باشد محمد (ص)

 كبحـــق ســـوره یاســـین تبـــار

ــالمت  ــی س ــرون آی  ز زشــتیها ب

 در آن نحسی نباشد یا کـه دشـوار  

 وفـــور نعمتـــی باشـــد فـــراوان

ــد    ــوده باش ــه بخش ــان هم  گناه

 سعادتمندشان هـم کـرده طاعـت   

 که تـوفیقم بـده بـر شـکر نعمـت     

ــان   ــا بپوش ــر م ــت ب ــاس عافی  لب

 فزون کن رحمتت را بـر (مظفـر)  
 ج
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 44دعاي 

 مضان السالم لدخول شهر ر: دعاوه علیه44الدعاء 

(دعاي چهل و چهارم): دعاي آن حضرت هنگام فرا رسیدن ماه مبارك 

 رمضان 

 

 

 

965 

 

 

 

 

970 

 ستایش همچو مخصوص خدا راست

ــتایش    ــرا س ــا آن ــائیم م ــه بنم  ک

ــان  ــل احس ــه دارد فض  خداوندیک

 که ما باید سپاسی کـرده باشـیم  

ــده   ــی برگزی ــه دین ــا را ب ــدا م  خ

 به راهی رهنمائی کرده اسـت آن 

 ا باشـــد تبـــاركیکـــی از ماههـــ

ــایش   ــد آزم ــاه روزه باش ــه م  ک

 در این (مه )منع باشد خوردنیهـا 

 مشخص باشد(افطارش)که دانـی  

 ز شبهایش یکی باشد شـب قـدر   

 در آن شــبها  کــه میآیــد فرشــته

 خدا یـاري بکـن بـر چشـمهامان    
 

 لبــاس عافیــت بــر مــا بیاراســت  

 وظــایف بــر همــه باشــد نیــایش

ــان   ــرده برام ــا ک ــالم عط ــن س  ت

 را پرورده باشیم چو روح جسم

 بر آئـین خـودش (اسـالم) بـوده    

 نهایت را (بهشت وباغ رضـوان ) 

ــارك    رمضــان اســت آن مــاه مب

ــایش   ــوانیم و نی ــی بخ ــو قرآن  چ

 هـا  که هم منعـی بـود نوشـیدنی   

 نه پیش و نی پسی باشد زمـانی 

 که باشـد آن هـزاران مـاه بهتـر     

 دعایش بر کسی سـجاده هشـته   

 گوشـهامان همی دست و همچون 
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 44دعاي 

975 

 

 

 

 

980 

 

 

 

 

985 

 

 

 

 

990 

ــه   ــا نمــاز پنجگان ــن (مــه) ب  در ای

ــت    ــا حفاظ ــرا بنم ــود م ــی خ  اله

 که کامل  باشد و آن بـا طهـارت   

ــوئش   ــد رک ــري باش ــت بهت  قرائ

  صله اَرحام چون باشد که بر حـق 

 به همسـایه همیشـه نیـک کـردن    

 محبت دوست را بایـد کـه مـا را   

 خــدایا خــواب از چشــمم ربــوده

 ه هرگـز دوسـتی بـا آن نباشـد    ک

ــان   ــه قلبهامـ ــی نـ ــی مرحمـ  الهـ

قسم باشد ترا یا رب در این مـاه  

 بحــــق حرمــــت پیغمبرانــــت  

 خداوندا تـو میباشـی کـه توحیـد    

ــان    ــارب از گناهـ ــاهم دار یـ  نگـ

 حفاظت کـن مـرا یـا رب زِ دوزخ    

 چنانچــه منحــرف باشــیم در آن  

 بحـــــق حرمـــــت آل پیـــــامبر 
 

ــه   ــد بهانـ ــی باشـ ــم نـ ــاي آریـ  بجـ

ــوا ــدقت  بخـ ــازي را بـ  نم آن نمـ

 مراتــب بهتــري باشــد عبــادت   

 شود بهتر خضوع و هم سـجودش 

 مــرا بــر دیــدنش بنمــا موفّــق     

 زکــــات مــــال را برفقــــر دادن

 که دشـمن را همـی باشـد مـدارا    

 چنان آن دشـمنیکه بـا تـو بـوده    

 خراشـد چو قلـبم را ز کینـه مـی   

 هامـان کمک بنمـا خـدا بـر سـینه    

ترا کرده ستایش هم در ایـن راه  

 ادت میکنــــد آن بنــــدگانتعبــــ

 چو در دین تو نَی باشد که تَردید

 حفاظت کن مـرا از شـر شـیطان   

 بــود آن دوزخــی همــواره بــرزخ

 طریــق رحمتــت خــود بــازگردان

 تو رحمت کن خـدایا بـر (مظفـر)   
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995 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1005 

ــا    ــو عط ــه داري ت  اي خداوندیک

 بخشـی درم خلق را پـاداش مـی  

 بنــدة عاصــی گــر آیــد درگهــت 

 گر کند شکري تو پاداشش دهی

 گر کنـد توبـه کسـی از بنـدگان    

 مؤمنان را شوق میباشد نشـاط 

 آن بهشتی را که مـزد کارشـان  

 راه را هر کس بخوبی کرده طی

شود اعمال بد  آن کسی را چون

ــان  ــی اموالش ــانی را هم  آن کس

 ايمثل آن باشد که از هـر خوشـه  

 الحسنبر فقیران گر دهی قرض

 هر کسی از دل خدا را کرده یاد

گر کند کفران آن برگشته بخـت  

 دائماً در سـختی و بـرزخ شـود   
 

 بر گنهکاران خودت بخشی خطا 

 چون پشیمان نی شوي تو از کرم

 تنــی کنــی محــروم آن از نعمتــ

 نعمتش افزون کنی یـارش دهـی  

 چون شود مقبول راحت باشـد آن 

 راحت آنها چون گذشته از صراط

 میدهی باشـی همیشـه یادشـان   

 ده برابـــر میـــدهی پـــاداش وي

در همان میزان باشـد کـار سـد    

ــان ــود انفاقشــــ  در ره اهللا بــــ

 ايصد عدد باشد بود آن توشـه 

 دور میباشــی کــه دائــم از مهــن

 کـرده شـاد   دان خدا آن شخص را هم

 مر عذاب آن شود بسیار سـخت 

 عاقبــــت آن وارد دوزخ شــــود
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1010 

 

 

 

 

1015 

 

 

 

 

1020 

 مــن تــرا یــارب ســتایش میکــنم

 رمضان ماهی که دانم بهتر اسـت 

 فضل آن باشد فزونتر از اُلُـوف 

 آن کتابیکــه مبــارك باشــد آن  

ــرآن کــریم  ــم کــه ق ــود دان  آن ب

 آن کتاب حضرت پیغمبـر اسـت  

 فرمـودي خداونـدا بـه آن   وحی 

ــري  ــم برت ــه دائ  اي شــب قدریک

ــاز  ــد نم ــا را روزه میباش  روزه

 کار تـو یـا رب بـود بخشـندگی    

 حیف از این ماهیکه بر پایان رسـید 

 حیف بر تو باشـد اي مـاه خـدا   

 مونسی بودي که بـر اوقـات مـا   

ــدگان  ــر پوینـ ــه بـ  از دعاهائیکـ

 موهبت را مر بتو شـدت گرفـت  

 قلبهامـــان را رســـانیدي بنـــور

 بر گنهکاران تـو میباشـی گـران   
 

ــنم   ــایش میکـ ــدرگاهت نیـ  رو بـ

 از دوازده ماه میدانم سـر اسـت  

 کــن نصــیبم اي خداونــد رئــوف

ــوده  ــازلش فرم ــمانن  اي از آس

 الـرحیم اولش باشـد کـه رحمـن   

 بر تمـام انبیـاء دانـم سـر اسـت     

 علم حکمت هم نباشد غیر از آن

ــري   ــدانم س ــاه می ــزاران م  از ه

 نیـاز  هر شبش را با خـدا راز و 

 بنــده را بایــد همیشــه بنــدگی   

 هم رجاء بوده برامان هـم امیـد  

 حیف از آن باشد زما گشـتی جـدا  

 بهترین ایـام و هـم سـاعات مـا    

ــدگان  ــت بن ــک اجاب ــته نزدی  گش

 همچو دلهامان بآن رقّـت گرفـت  

 حیلۀ شیطان ز ما ها شـد بـدور  

ــان  ــراي مؤمن ــودي ب ــت ب  موهب
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1025 

 

 

 

 

1030 

 

 

 

 

1035 

 

 

 

 

1040 

ــاه   ــی تب ــودي ن ــت آورده ب  برک

 چه بسـا شـرّ و بـدیها دور شـد    

 پرفضیلت بودة بر ما چـو سـود  

 شــوق بــر مــاه مبــارك داشــتیم

 اي خداوندیکه دینت کامل اسـت 

 مــا تــرا یــارب ســتایش میکنــیم

 مـن بـه زشـتیها نمـایم اعتـراف     

 بگذري یا رب تو از تقصـیرمان 

ــا  ــه م  در تمــام عمــر پیوســته ب

 خطـا  مزد ما را گر چـه میباشـد  

ــان   ــر مؤمن ــر را ب ــد فط  روز عی

ــگاه    ــا در پیش ــائیم م ــه بنم  تَوب

 یا زِ هر کاري که از ما سـر زده 

 گر کسـی توبـه نمایـد در خیـال    

گر قبول افتد مرا توبـه ز شـوق   

 اي خــدا امــوات مــا و اهــل دیــن

ــر نبــی مرســلت   رحمــت حــق ب
 

 شستشومان داده بودي از گنـاه  

 بهر تـو دلهایمـان مسـرور شـد    

 چشـمم ربـود   رفتن تو خـاب از 

 بـــر عبادتهـــا قـــدم برداشـــتیم

 لطف تو همواره بر ما شامل است

 کنـیم هم سپاس و هم نیایش می

 چون صمیمانه بگویم نی گـزاف 

 لطف کن بر سـال آینـده رسـان   

 خود موفّق کـن مـرا یـاري نمـا    

ــا  ــائی عطـ ــتاخیز بنمـ  روز رسـ

 کن مبارك هـم نمـائی شـادمان   

ــاه   ــائی گن ــود ببخش ــا خ  باراله

ـ  ـده  یا که اندیشه بدي در مـاه ب 

 توبه بشکستن وِرا باشـد محـال  

 دائمــاً مــا را چــو دل آیــد بــذوق

ــزین   ــت گ ــل جنّ ــانرا داخ  جایش

 بنــدگان خــوب و هــم شایســته ات
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 آن درودي را که بر آن میرسـد  1040

 اي خداونــدا تــو میباشــی کــریم

 لطف تو باشد همیشه بر جهـان 
 

ــود    ــا ش ــد ماه ــم عای ــع آن ه  نف

 هم باشی رحیمچون خطابخشی و 

ــر) باشــد آن   شــامل حــال (مظف
 

 

 46دعاي 

 السالم للعیدین والجمعه دعاوه علیه 46الدعاء، 

(دعاي چهل و ششم): دعاي آنحضرت پس از نماز عید فطر و آضحی و 

جمعه 

 

1045 

 

 

 

 

1050 

ــرحم  ــا تـ ــرا بنمـ ــو مـ ــی تـ  الهـ

ــدیري    ــواره ق ــو هم ــدا ت  خداون

 اگــر اهــل نیــازي را شــود کــار 

ــگ  ــه در پیش ــت هم ــم تس  اه اعظ

 که چون لبریز گشته جام بخشـش 

ــت   ــو در نهای ــد ت ــی ح ــالل ب  ج

ــدت باشــد کــه اعــال  جــالل اَمج 

 مقامت افخـم و هـم عـزّ جاهـت     

 اگر قحطـی بـود یـا خشکسـالی    
 

ــدرگاهت نمـــی  ــمبـ ــد تظلّـ  باشـ

ــی  ــه م ــان را بدرگ ــذیريغریب  پ

 تو نومیدش نسازي نی کنی خوار

 که جبریل امین هم محرم تسـت 

 را درخشـش  شده آن کـل عـالم  

 زبان قاصر بود بر وصف جاهـت 

 مراتب بـر فـراز و هـر چـه واال    

 همه خاضـع بـود در پیشـگاهت   

 همه مردم شود حالی بـه حـالی  
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1055 

 

 

 

 

1060 

 

 

 

 

1065 

 که در قحطی همه در نصف راهند

 تو آگه میشوي بر سرّ و هم راز

بــه فضــل رحمتــت چــون باشــد 

 امیــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 اي خــوانگنهکــارانِ را گســترده

 تو یـارب مهلتـی دادي بـه آنهـا    

 که شاید در یکی باشـد سـعادت  

 مشخص میشود آنوقت در کـار 

 چو برهانی شود یا اینکه حجـت 

 کــه ارشــادي بــود از راه تمهیــد

ــی   ــو واالي عظیمـ ــدا تـ  خداونـ

ــتایش   ــد س ــرا باش ــد ت ــه بای  هم

 پس از مرگم چو باز آیم به سـویت 

 (مظفر) آرزویـش هسـت در آن  
 

 روزي بخواهنـد  مگر آنان ز تـو  

 در رحمت به سـائل میکنـی بـاز   

 کسی از درگه تو نیسـت نومیـد  

 بخشی تو احسانبه بدرفتار می

ــا     ــه آنه ــاید ک ــود ش ــه ش متنب 

 و یــا باشــد یکــی اهــل شــقاوت 

 به آنـان تـا کنـی آنگونـه رفتـار     

 که سنجیده شود از راه حکمـت 

 گنهکاران همی باشـد کـه تهدیـد   

 چو روزي میدهی تو هم نعیمـی 

ــدرگاه  ــایش بـ ــد نیـ ــو بنمایـ  تـ

 مرا رحمـی نمـا آیـم بـه کویـت     

 مرا منزل دهی در بـاغ رضـوان  
 

 

 47دعاي 

 السالم لعرفه : دعاوه علیه47الدعاء 

 (دعاي چهل و هفتم): دعاي آن حضرت در روز عرفه 

 ستایش را که مخصوص خدا راسـت  1085
 

 جهان را خود که از مبدأ بیاراست 
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1070 

 

 

 

 

1075 

 

 

 

 

1080 

 

ــت آســمانی  ــارب صــاحب هف ــو ی  ت

 تــوئی ســلطان مطلــق بــر ســالطین 

 تــوئی وارث بــراي کــل عــالم   

 همیشه چون تو میباشی و یکتـا 

ــا   خــداي الشــریک هســتی و بین

ــنش   ــتی و بی ــا هس ــالل کبری  ج

ــده ــدرت پدیدآرن ــا دســت ق  اي ب

ــده ــر  وجودآرن ــدن عناص  از مع

 براي (ماسوي) بخشی تو سـامان 

 بـــراي تـــو نمیباشـــد وزیـــري

 ی نی تـوان یـا هـیچ برهـان    دلیل

ــریکی   ــداي الش ــادر خ ــوئی ق  ت

 تو آگاهی بـراي سـرّ و هـم راز   

 همه در پیش تو باشد که خاضع

 ز اول رحمتت باشد کـه جاویـد  

 سزد بـر درگـه تـو آن سـتایش    

ــزاوار   ــود س ــو نب ــر ت ــرّب غی  تق

 تو سلطانی هماره خـود کریمـی  
 

 پدیدآرنــــدة کــــون و مکــــانی 

ــین   ــون و التّ ــدة زیت ــود آرن  وج

 داریـم نـی مـر بنـدگان غـم      ترا 

 تـــرا از روز اول نیســـت همتـــا

 تو آگـه بـر همـه باشـی و دانـا     

 تـــرا بایـــد همـــاره در نیـــایش

 نباتات و جماداتست و صـورت 

 ز توصیفش زبانم هست قاصـر 

 هــدایت میکنــی در کــل دوران  

 نظیــريتــو در فرمــانروائی بــی

 محیط هستی همه بر کون امکان

 ز درگاهت رسـد همـواره نیکـی   

 رینش کــردي آغــاز بــراي آفــ 

 عظیم هستی که باید بود خاشـع 

ــد   ــرّیخ و ناهی ــدة م ــود آرن  وج

 همگــان رو بدرگــه در نیــایش  

ــار  ــود ک ــدرگاهت ب ــم ب  مــرا دائ

 اي دائــم رحیمــی منــزّه بــوده 
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1085 

 

 

 

 

1090 

 

 

 

 

1095 

 

 

 

 

1100 

 درود تـــو خـــدا بـــر آل احمـــد 

 (امام عصر) را یارب کمـک کـن  

اسـالم  ستمکاران زند ضربه به 

ــار   ــن نگونس ــا ک ــدو را باراله  ع

 درودت ایخـدا بــر دوسـتان بــاد  

ــت    ــر والی ــدایا ب ــا خ ــک بنم  کم

 عرفه روزي است باشـد گرامـی  

 همــان روزي بــود بــر بنــدگانت

 خدایا حفظ کن مـا را ز شـیطان  

 (عرفه) رحمتی بر عارفان اسـت 

ــل    ــد تعلّ ــی باش ــار ن ــرا در ک  م

 الهی من همیشه خوار و حیـران 

 زیـاد اسـت  حیاتم اندك و رنجم 

 در این مورد شریف و روز عرفـان 

 مطیعان را کنـون باشـد عبـادت   

ــائی  ــا عط ــت بنم ــل رحمت  ز فض

ــا    ــار دنی ــرا در ک ــن م ــق ک  موفّ

 تفضّل کن به ما در وقـت نعمـت  
 

ــد    ــد محم ــت باش ــول خاتم  رس

 به بازویش همیشه خود مدد کن

اي را نابهنگــام همــاره ضــربه 

ــوار  ــا توهم ــان (راه) را بنم  برام

 بر شیعیان بـاد  خصوصاً رحمتت

 که باشد دوسـتی را بـر امامـت   

 بــود حجـــاج را آن روز نـــامی 

 که روز عفـو میباشـد و رحمـت   

 تــو یــارب عفــو بنمــا از گناهــان

 اي بر عاشقان استنصیب بهره

ــذلّل  ــه و زاري ت ــارم توب  چــو ک

ــان  ــر و زار ترس ــتم حقی  تُهیدس

 فقط از رحمت تو دل بیاد اسـت 

 لبــاس مغفــرت بــر مــا بپوشــان

 کـن از خـواب غفلـت    مرا بیـدار 

 زگــــرداب بالیــــم ده رهــــائی

 و همچون رحمتی باشد به عقبی

 مزّین کـن تـن مـا را بـه خلعـت     
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1120 

ــن   پســندیده ســخن همکــاریم ک

ــت  ــوة نامنتهایـــ ــول قـــ  بحـــ

ــه   ــار پیش ــود در ک ــت ب ــرا دق  م

چــو هنگــام خطــر درمانــدگی را 

 معانــد مــن بــدرگاهت نباشــم   

 ه طیبـــه) ده زنـــدگی را (حیـــا

 ترا خلوت کنم تو خاشـعم سـاز  

ــت  ــج و ذل ــدا از رن ــاهم ده خ  پن

 گناهانم بود سـنگین بـه دوشـم   

 در این دنیـا مـرا بـر تـو نیـازي     

 توئی خالق ولیکن من چو خـاکم 

 شبم را زنده داري با تو خلـوت 

 تقاضــا میکــنم از تــو عطــائی   

ــان  ــو نکــن در آب طغی  رهــایم ت

 رالهــی راه مــا را کــن تــو همــوا

ــابم    ــویت راه ی ــا بس ــک بنم  کم

 گناهــانم اگــر باشــد صــغیره    

 دلم را مهربان بـر مؤمنـان کـن   
 

توانایی بده خود یاریم کن مکـن   

ــت  ــارم از لقای ــو شرمس ــن ت  نک

 که شُـکرت را بجـا آرم همیشـه   

 قـــرارم ده ســـتایش بنـــدگی را 

 که من تسلیم فرمـان تـو باشـم   

 کـــه پـــاکیزه نمـــایم بنـــدگی را

ــرافراز   ــن س ــدگانت ک ــان بن  می

 مرا در پیش دشمن نـی شـماتت  

 تو با فضل کرم کن پرده پوشـم 

 مــرا در آخــرت رســوا مســازي

 زِ اتمـــام حجـــت تـــو بیمنـــاکم

 مناجاتست و اُنس و هم عبـادت 

ــائی    ــد خط ــرا باش ــامرزي م  بی

 چو در گرداب میماند کـه نـادان  

 که ما را جزء خوبانت حساب آر

 تــو در جنّــت نمــایی کامیــابم   

 رهموفّـق تَــو بــه گــر باشــد کبیــ 

 خودم را در ردیف صالحان کن
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بمــن تکمیــل فرمــا نعمتــت را    

ــرایم جــاودان کــن   بهشــتت را ب

 خدا خلعـت دهـی بـر دوسـتانت    

 بــراي بنــدگانِ خــوب رویــان   

 عطــا فرمــا تــو یــارب جایگــاهی 

 به اطمینان در آن سکنی گـزینم 

 مــرا بنمــا همیشــه کارهــا پــیش

ــقان دورم نگ  ــدا از فاس ــدارخ  ه

 به تَوبه خود مـرا کـن رهنمـائی   

 دوبــاره حــج عمــره کــن عنایــت

 محمــد آخــرین پیغمبــران اســت

 بحـــــق حرمـــــت آل پیمبـــــر
 

ــت را    ــرایم حکمت ــن ب ــت ک  کرام

 مــرا همســایه آن دوســتان کــن

ــت   ــا عنای ــی بنم ــم خلعت ــن ه  بم

 مرا هم خلعتی بـر تـن بپوشـان   

ــاهی   ــد پنـ ــی باشـ ــرایم منزلـ  بـ

 کنم روشـن بدیـده یـا کـه بیـنم     

 سوق ده بر طاعت خـویش دلم را 

 تو محفوظم بکـن اي حـی دادار  

ــائی  ــرایم برگشـ ــت بـ  در رحمـ

 بــود در بـــاقی عمـــرم کفایـــت 

 همیشه دین احمد جاودان اسـت 

 خداونــدا کمــک کــن بــر (مظفــر)
 

 

 48دعاي 

 السالم لالوضحی و الجمعه : دعاوه علیه48الدعاء 

 (دعاي چهل و هشتم): دعاي آن حضرت در روز عید اضحی

ــی   ــس و تبـــارك  الهـ  حـــق یـ

ــع گشــته یکســر  مســلمانها تجم 
 

 بکن این عید اَضـحی را مبـارك   

ــر   ــد روز برت ــارك روز باش  مب
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1145 

 

 

 

 

1150 

چو برخی را کنی لطف و عنایت 

 عنایت میکنی بـر خلـق حاجـات   

 مـرا حاجـت بـود در کـل دوران    

 تــو تنهــا پادشــاه ملــک ذیجــود 

 ایشبرایــت حمــد میباشــد نیــ   

 که مخصوص تو میباشد کمـالی 

خداونــد زمــین و هــم زمــانی    

ــؤمنین را   ــو م ــی ت ــدایت میکن  ه

ــدایت   ــائی هـ ــک بنمـ ــراه نیـ  بـ

 ز تو درخواسـت میـدارم خـدایا   

 مــرا بســیار میباشــد گناهــان   

 در این عید ایخدا من شرمسارم

ــد میباشــد چــو نعمــت   نمــاز عی

ــل دوران  ــه کـ ــدا همیشـ  خداونـ

ــت  ــر باشــد عقوب ــا اگ  ســزاي م

ــت  ــق حرمـ ــربحـ ــوالي قنبـ  مـ
 

و برخی هم بود مشتاق رحمـت   

 چو کار خلـق میباشـد مناجـات   

 ترا حاجت روا کردن چه آسـان 

 تو خالق بر همه عالم به موجود

ــتایش   ــالم س ــد ع ــدرگاهت کن  ب

ــی   ــان ذوالجاللـ ــوف مهربـ  رئـ

 پدیـــد آرنـــده هفـــت آســـمانی 

 دهی توفیـق طاعـت مسـلمین را   

ــو خلعــت  ــا ت ــن آنه  بپوشــانی ت

ــ  ــایی عطایـ ــف بنمـ ــرایم لطـ  ابـ

 که بخشش بر تو میباشد چه آسان

 کــه بــر عفــو تــو مــن امیــدوارم

 که عفوم کن توئی دریاي رحمت

 قـــرارم تـــو دهـــی راه امامـــان

 دهی ما را ز لطف خویش مهلت

 »مظفـر «تو رحمت کن خدایا بـر  
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 کید و مکر دشمنان (دعاي چهل و نهم): دعاي آن حضرت در دفع
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1165 

ــاي رحمــت  ــوئی دری ــدا ت  خداون

 ولی بر خواهش دل ساختم مـن 

 اگر باشد کسی را عـیش نوشـی  

 مــرا شــاید کــه میباشــد گنــاهی 

 چو فهمیـدم مـرا بـد بـود پیشـه     

همه از این (معاصـی و مهالـک)   

 توئی ملجـاء بـراي هـر گنهکـار    

 عدو بنمـوده شمشـیرش برهنـه   

ــ ــه ت ــرایم ک ــوده ب ــز بنم  یغش تی

 زند شمشیر تیزش را به ریشـه 

 که آن تصمیم بگرفته که چنـدي 

 بمــن آســیب هنگفتــی رســاند   

 نمیرســـد خـــدا فکـــرم بجـــائی

کمین کرده مرا آن دشـمن دون  

 خداوندا تو میباشی سـبب سـاز  
 

ــم هــدایت   ــو بنمــودي مــرا دائ  ت

 که بـر لَهـو لَعـب پـرداختم مـن     

ــرده پوشــی  ــائی پ  گناهــانش نم

 را من فکنـدم پرتگـاهی  که خود 

ــه   ــابودي همیش ــه ن ــادم ب  درافت

 چو میدانم که آن زهریست و مهلک

 بغیر از راه تو باشد که دشـوار 

 مرا هم تنگ میباشد کـه صـحنه  

ــانفزایم    ــر ج ــه تی ــا را ب ــد م  زن

 مـــرا زیـــر نظـــر دارد همشـــیه

 رساند تا که بر جسـمم گزنـدي  

ــاند   ــی چش ــربت مرگ ــرایم ش  ب

ــی   ــو در آئ ــدة آن ت ــر از عه  مگ

 لب من بود ازدست وي خـون که ق

 بــه پشــتیبانیم تــو کــردي آغــاز
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 که تیرش در کمان بر سوي من بود

 کمان را بازگرداندي به سـویش 

 اش) رازدي بر هم تو (مکر وحیلـه 

 سپاهش گشته پاشیده در آن دم

 (سر را هم) همیشه کنده چـاهی 

 بمن میکرد چاپلوسی در آنحـال 

ــه  ــرایم طعن ــدت ب ــزد بش ــا می  ه

بمن بـدخواه میکـرده حسـودي    

ــدا بســرعت   تــرا خوانــدم خداون

 ضعیفان را تو میباشـی مـددکار  

ــاران میباشــد کــه نعمــت   مــرا ب

 خداوندا به حسن ذاتـی خـویش  

 تــو میباشــی همیشــه حــی دانــا 

 بغیر از راه تـو نبـود کـه راهـی    

 الهـــــی حرمـــــت آل محمـــــد

ــت    ــف آن ربوب ــارب بلط ــرا ی م

 فــر) نیســت نومیــدخداونــدا (مظ
 

 مرا پیروز بنمـودي بـر آن زود   

 سر انگشت خودش را هم به رویش

 اش رانمــودي دفــع کیــد و پیلــه

 کمینگاهش همیشـه خـورده بـر هـم    

 مرا هم نی پس و نی پیش راهی

 که با مغزش فرو افتاد (گـودال) 

 که بدگوئی بـرایم یـا کـه تهمـت    

 که با نیش زبان یا هر چه بودي

 د حمایـت به مظلومـان ز تـو آیـ   

 تو فریـادم رسـی اي حـی دادار   

 اي از ابـر رحمـت  تو نازل کرده

 همیشه رحـم بنمـائی بـدرویش   

 به هـر چیـزي تومیباشـی توانـا    

ــاهم ده پنــاهی    ــادر پن ــوئی ق  ت

 براي خلـق میباشـد کـه سـرمد    

 خودت حفظم بگردان از عقوبـت 

ــد  ــه دارد امی ــت همیش  ز درگاه
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1195 

ــدي  ــو ســالم آفری ــارب ت ــرا ی  م

 کز اول عمر من روزي دهی تـو 

ــارت داده ــدگان رابش ــر بن  اي م

 گناهــان را همیشــه بخشــد اهللا  

ــارم  ــود کــه ی ــو نب ــر ت  الهــی غی

ــار   بغیــر از تــو نمیباشــد مــرا ی

ــ  ــم روزي م ن بدســت تســت دائ

 الهــی کــار تــو باشــد عــدالت    

 جمالت میشـود مسـتور بـر مـا    

 کــه احــوالم بــود در کــار بــرزخ

 خـدایا رحـم کـن فـردي حقیـرم     

ــاتوانم   ــان نـ ــن بجـ ــرحم کـ  تـ

 که بخشنده تو هستی ما گنهکار

 نظیــريخداونــدا همیشــه بــی  

ــر« ــوانی » مظفـ ــد تـ  را نمیباشـ
 

 که در اعضاي من نقصی نبودي 

 اي تــوهمــه مخلــوق را پــرورده

 روي زمـین جنبنـدگان را  که بر 

 اَیــا ال تَقَنطــو مــن رحمتــه اهللا   

 بـــراي عفـــو تـــو امیـــدوارم   

 گریختن از تو نی باشد سـزاوار 

 مـــنم در پیشـــگاه تـــو فـــروتن

ــت   ــا از راه رحم ــی نم ــرا لطف  م

 خداونــدا تــو باشــی یــار بــر مــا 

ــدوزخ   ــد ب ــاب میباش ــه ت  چگون

 که قدرم اندك است و هم فقیرم

 انمکه یک پوست و یک مشت استخو

 پناه آرم به درگه تـا شـوي یـار   

 پــذیريم را مــیاکــه دانــم تَوبــه

 کمــک بنمــا تــو یــارب مهربــانی
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 السالم فی التضرع و اإلستکانه : دعاوه علیه51الدعاء 
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ــی  ــارب همیشــه م ــرا ی  ســتایمت

 مرا آنقدر یارب کـردي احسـان  

ــرایم   ــو ب ــودي ت ــو نم ــا نیک  بس

 بـود اگر چه لطف تو بر من نمـی 

 ام احسـان نمــودي بسـا دربــاره 

 اي در حد سرشارتو نعمت داده

ــت   ــردي اجاب ــدا ک ــایم را خ  دع

 که حقّم را سـتاندي از سـتمکار  

ــتایش   ــن س ــایم م ــدرگاهت نم  ب

ــل دوران  ــوئی در ک ــندیده ت  پس

 نوشـی شکسی گر عیب دارد عی

ــالم   ــاهان ع ــردن ش ــان برگ  چن

ــد   ــرت بیمناکن ــان ز قه ــه آن  هم

 گریزي نی توان کـرد از عـذابت  

 گناهـــانم مـــرا کـــرده گرفتـــار
 

 کمک از تو شود مـن فـائق آیـم    

 زبانم قاصر است تعریف بر آن

 خودت روشن نما هر دو سرایم

 همه افعـال مـن میگشـت نـابود    

 ز درگاهت رسد بر من چوسـودي 

 ردي هموارکه راهم را همیشه ک

ــت  ــو بنمــودي محب ــم ت  مــرا دائ

 بمن دائم تو بودي یار و غمخـوار 

ــایش  ــوع و در نی ــاره در رک  هم

ــه احســان  ــد میباشــد ب  مــرا امی

 تو عیبش را نمائی پـرده پوشـی  

ــوق  خــواري را مســلّمگــذاري ی

 همـه گردنکشـان هـم خوفناکنــد   

ــت   ــرزد از عقابـ ــاران بلـ  گنهکـ

 که نابودم نمـوده همچـو بیـزار   
 ج
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 51دعاي 

 

 

1215 

 

 

 

 

1220 

ــاهی   ــد گن ــر باش ــارب اگ ــرا ی  م

 َامـــانَم ده خداونـــدا ز لطفـــت  

 که مسکین دائماً باشد که خواهـان 

 به درگـه آمـدم از بـیم عسـرت    

ــدي  ــد و کُن ــاهلی باش ــه ک  اگرچ

 خدا هر حاجتی یا هـر چـه دارم  

 ز تو فرمـان باشـد گـر همیشـه    

ــاهی    ــود پن ــو نب ــر ت ــرا از غی  م

 خداونـــدا تـــو بنمـــائی عنایـــت
 

 وي حضـرتت آرم پنـاهی  به سـ  

 تو میباشی همیشه کـان رحمـت  

 چو درمانده همی باشد هراسان

ــر شــکایت  ــاتوانی ب  ز ضــعف ن

 و یا در کارها شد چـون چنـدي  

 سـپارم به تو رازم همشـیه مـی  

 مــرا (لَبیــک لَبیــک) اســت پیشــه

 کریم هستی و همچون عـزّ جـاهی  

 (مظفر) را کنی مشـمول رحمـت  
 

 

 52دعاي 

 سالم فی األلحاح : علیه ال52الدعاء 

(دعاي پنجاه و دوم): دعاي آن حضرت در مقام الحاح و اصرار در طلب 

 حاجت از درگاه الهی 

 

 

 

1225 

 اي خداونـــد زمـــین و آســـمان

 (کُــلّ شَــیئی اَرض) را دانــد خــدا

 اي خداونـــد کـــریم کارســـاز  

 ايکل عـالم را تـو خلقـت کـرده    
 

 خالقی باشی براي انـس و جـان   

 ــه ــی علَی ــماء  الوالیخف ــی اَلس  ف

ــواز و راحــموي رحــیم  ــده ن  بن

 ايشیر مادر را تو خود پرورده
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 52دعاي 

 

 

 

 

1230 

 

 

 

 

1235 

ــال از پســتان مکــد   شــیر را اطف

 قــدرتت را هــر کســی دارد نظــر

 کل ما فیهـا ز تـو روشـن شـود    

 قـــدرتت انکـــار بنمایـــد کســـی

ــات   ــد ثب ــو نمیباش ــک ت ــر مل  غی

 هر که غیـر تـو پرسـتش میکنـد    

 و باشـــد درودبـــر محمـــد آل ا

 ایخدا ما را امیـدي نـی بـه کـس    

 مــن بــه درگــاه تــو میــآرم پنــاه

 گر کسی باشد گناهـانش گـزاف  

 تو کرامت کـن بـرایم اي حبیـب   
 

 قطره قطره بـر دهـانش میچکـد    

 بنـدد کمـر  در اطاعت بر تـو مـی  

 کی توان رازي ز تو پنهان شود

 بر حساب آن تو بهتـر میرسـی  

 غیــر راه تــو نمیباشــد نجــات   

 ز بــیخ از بــن میکنــداش اریشــه

 پنجتن باشد همیشـه اهـل جـود   

ــادرس   ــرا فری ــود م ــو نب ــر ت  غی

 حضرتت باشـد مقـام و عزّجـاه   

 بــر گنــاه خــویش بایــد اعتــراف

 باغ رضوان کن نصیب» مظفر«بر 
 

 

 53دعاي 

 السالم فی التذلل هللا عزوجل : دعاوه علیه53الدعاء 

 وع (دعاي پنجاه و سوم): دعاي آن حضرت در مقام تذلل و خض

 

 

1240 

 اي خداونــــد کــــریم کردگــــار

 مر وظایف را کـه باشـد بنـدگی   

ــل   ــد دلی ــدایا ش ــی دارم خ  حجت
 

 هر کجا باشم مرا باشـی تویـار   

ــرمندگی   ــود ش ــاران ب ــر گنهک  ب

 هر کسی ناید بدرگـه شـد ذلیـل    
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 53دعاي 

1240 

 

 

 

 

1245 

 

 

 

 

1250 

 دائمـــاً رنجـــور میباشـــد درون

 بـاکی نمـوده اشـقیاء   همچو بـی 

 چشــم حقــارت دوختــه ظالمــان

ــن   ــار م ــی ی ــو باش ــدا ت  ایخداون

 خود ترحم کن خـدا بـر لغزشـم   

 مینمــایم بــر خطــایم اعتــراف   

 اممن خودم بـا روح قلـب سـاده   

 بعد از مرگم کـه اي مـوالي مـن   

 آن زمان در قبـر میپوسـد بـدن   

ــاش  ــار ب  بارالهــا روز محشــر ی

 خود مقرر کن مـرا بـا عاشـقان   

 آمــده بــر درگهــت» مظفــر«ایــن 
 

 س ناچـار میآیـد بـرون   چون نف 

ــاء   ــراي اولیـ ــرده بـ ــا کـ  ظلمهـ

 من شدم بیچـاره و پـر سـوخته   

ــن   ــال زار م ــا بح ــک بنم ــو کم  ت

ــم   ــا بینش ــظ فرم ــادل حف  در تع

 گویم گزافراست گویم من نمی

ــاده   ــاص آم ــر قص ــا ب  امباراله

 عــالم بــرزخ تــرحم کــن بــه مــن

 باشـد رسـن  گوئیا در حلـق مـی  

 تو مرا از هر جهت غمخوار باش

 دان مرا با دوسـتان همنشین گر

ــت   ــوار رحمت ــأوا ج ــی م ــا ده  ت
 ج

 

 54دعاي 

 السالم فی استکشاف الهموم: دعاوه علیه54الدعاء 

 (دعاي پنجاه و چهارم): دعاي آنحضرت در بر طرف شدن هم و غم 

 اي خدا نامت کـه میباشـد کـریم    1225

 بخشــی بــراي بنــدگانروح مــی
 

 همچو میباشد که رحمنِ الرَّحیم 

ــود آر ــدگان اي وجـ ــدة جنبـ  نـ
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 54دعاي 

 

1255 

 

 

 

 

1260 

 

 

 

 

1265 

 

 

 

 

1270 

 کنـی روزیم را تـو گشـایش مـی   

 خود (غَنی بالّذات) بی همتا توئی

ــه خــود مــرا محفــوظ دار  از بلی 

 در دعا اینجا رسی (بر خوان علَق)

ــان  ــداي مهرب ــواي خ ــکر برت  ش

ــدگی  ــرا در زن ــی م ــوتی بخش  ق

 صاحب شأن و هم شوکت توئی

 را باشــد نیــاز اي خداونــدا مــ 

 باشـد مـرا  بر لقایـت شـوق مـی   

ــا    ــال م ــۀ اعم ــن در نام ــت ک  ثب

 آنچه در اعمال مـا، باشـد بـدي   

 تـــو مجـــازاتم نفرمـــا اي خـــدا

ــا  ــرم در حضــور کبری  مــن حقی

 قلب مـن یـارب همیشـه در خفـا    

ــد مصــطفی    ــید ســاالر باش  س

ــالم   ــد س ــد آل او باش ــر محم  ب

 اي خدا توفیـق فرمـائی خشـوع   
 

 نـی ککل عالم را تو سـازش مـی   

 الشریک هستی و هم یکتا تـوئی 

 همجوار همواره گُل باشد به خـار 

 الکرسی و توحیـد و فَلَـق   

 اي تو جسم و جانچون مرا بخشیده

ــدگی   ــع درمان ــین در موق  همچن

 عفو فرما صـاحب قـدرت تـوئی   

 نیـاز کن در این دنیاي فـانی بـی  

 روزیــم کــن ایخــدا در آن ســرا 

 عفو کن یارب تو باشـی یـار مـا   

ــرمديمــن پنــاه آ رم بســوي س 

 نــی کنــی بنــدي زِا ز بنــدم جــدا

 رهنمــایم کــن بســوي اولیــاء   

ــاء    ــد رج ــد بامی ــو میباش ــر ت  ب

 راه احمـــد میشـــود راه خـــدا  

ــالم    ــر ک ــم آخ ــب و ه  اول مطل

 پیش درگاهت (مظفر) در خشوع
 

 



 87 

 کتاب صحیفه سجادیه

 از مناجات یکم تا پانزدهم

 المناجات االولی: مناجات التائبین

 مناجات توبه کنندگان مناجات نخستین:

 

 

 

 

1275 

 

 

 

 

1280 

 

 

 

 

1285 

 اي خداونــدا کــه مــن دارم خطــا

 این گناهان چون برایم ذلّـت اسـت  

 جامــۀ عجــزي کــه میباشــد تَــنم

 بارالها چـون تـوئی توبـه پـذیر    

 چــون دلــم باشــد همیشــه آرزو

ــده   ــو آمرزن ــون ت ــا چ  ايباراله

 نمـایم بـا خضـوع   آه و ناله مـی 

ــو رو آورده  اماي خــدا ســوي ت

 گر برانی مـن بـه کـی رو آورم   

 اي خدا پایم شکسـته اسـتخوان  

 درد مهلک چون مرا باشد درون

 آن گنه در حلـق میباشـد رسـن   

ــان   ــداي مهرب ــیمانم خ ــن پش  م

ــرا    ــن م ــدارا ک ــود م ــا خ  باراله
 

 چون دلم باشد پریشان اي کریم

 اي مظفر یار و غمخوارت خداست
 

 گر چه من دارم خطا از تو عطـا  

 وي و یا که علت استچون به هر نح

 بــر تــنم لــرزه فتــاده هــم ســرم

 عاجزم یارب که تو دستم بگیـر 

 چون گنه بسـیار ناراحـت کـزو   

ــده  ــه بن ــه دارد همیش ــر گُن  ايگَ

 آمــدم بــر درگــه تــو بــا خشــوع

ــرده  ــري ک  امچــون گناهــان کثی

ــرم ــد سـ ــه میباشـ  آن بالهائیکـ

 التیــامم کــن تــو از درگــه مــران

 من شوم رسوا اگـر آیـد بـرون   

 پوشـی کـن بمـن   یامت پردهدر ق

 تو غفور هستی براي انس و جـان 

 هم در این دنیا و هم در آن سرا
 

 بر گنهکاران تو میباشـی رحـیم  

 این جهان و آن جهان یارت خداست
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 المناجات الثانیه

 مناجات الشاکین

 دارانمناجات دوم: مناجات شکوه

 

 

 

1290 

 

 

 

 

1295 

 

 

 

 

1300 

 خداونـــدا بدرگـــه شـــکوه دارم

 این نفس عماره حریص استچرا 

 دهد در معرض خشـمت قـرارم  

 مــرا چــون آرزو دور درازســت

 که مـنعم مینمایـد آن ز احسـان   

 که شیطان دشمنم باشد همیشه

ــر ســینه  ســه پسوــد و  ام رانمای

 چو پشتیبان شده بر خواهش مـن 

ــن  ــنم م ــکایت میک ــدرگاهت ش  ب

ــو   ــی ت ــوت ده ــن ق ــدا بم  خداون

ــاگوار  ــن ن ــو از ای  ينجــاتم ده ت

ــدارم  ــاري ن ــو خــدا ی ــر از ت  بغی

 همیشــه بــاش غمخــوارم خــدایا
 

ــی  ــواز درگــه مران  مــرا یــارب ت

ــار   ــرا ی ــود م ــو نَب ــر ت ــی غی  اله
 ج

ــارم    ــه کاروب ــد همیش ــه باش  گل

 خطا بسیارمیباشد مریض است

 کـــه طاقـــت هالکـــت را نـــدارم

 چو در قلبم همیشه سرّ و رازست

ــد آن  ــتابم میده ــه ش ــوي فتن  س

 ریشـه چو دائم میزند تیشـه بـه   

 ام رابیفزایــــد همیشــــه کینــــه

 که دائم منع کـرده سـازش مـن   

 چرا دائم که غصه میخورم مـن 

 توانــائی و هــم قــدرت دهــی تــو

 از ایــن نــاراحتی حفظــم بــداري

 بحکـــــم نافـــــذت امیـــــدوارم

 کمک بنمـا تـو بـر کـارم خـدایا     
 

ــانی   ــم مهرب ــی ه ــان رحمت  توک

 را تو باشی یار و غمخـوار » مظفر«
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 المناجات الثالثه

 ناجات الخائفینم

 (مناجات سوم): مناجات هراسناکان

 

 

 

1305 

 

 

 

 

1310 

 

 

 

 
1315 

 الهــــی درگهــــت امیــــدوارم  

ــدادي عــذابم  ــو می ــارب ت  اگــر ی

 و یــا از خــود مــرا دورم نمــائی

 چنین احوال را دانسـتمی کـاش  

 در این دوران نباشد رسـتگاري 

ــی  ــادر نم ــاش آن م ــرا ایک  زادم

 (چه خوش بی )میشدم اهل سعادت

 خوردم من از آن جام ایکاشچو می

 الهــی آن کســانی کــرده طاعــت 

 به تو باشد مرا چون عشق امید

 دو چشمم در عبـادت کـرده زاري  

 چو دوست من توئی در عهد پیمـان 

 نجاتم ده تـوئی دریـاي رحمـت   
 

 عـذاب آتـش و رسـوائی و ننــگ   

 هــراس دلهــره باشــد فراگیــر   

 دگرگون میشـود احـوال انسـان   

ــدا  ــر«خداونـ ــد» مظفـ  دارد امیـ
 

 خودت یارب کمک بنما به کـارم  

ــوابم  ــودي جـ ــان را نمیبـ  گناهـ

 اگر بـر درگـه تـو نیسـت جـائی     

 برایم دائماً رنج است و پرخاش

 که کارم پر مشقّت هست خـواري 

 ببـــاد ســـخت طوفـــانم نمیـــداد

 (مقام قُرب من بـی) در جـوارت  

ــبم میگرفــت آرام ایکــاش  کــه قل

 همیشــه درگهــت کــرده عبــادت 

 به توحیدکه مملو عشق میباشد 

 هــــــزاران آرزو امیــــــدواري

 مــرا بــر آتــش قهــرت مســوزان

 مــرا رســوا نکــن تــو در قیامــت
 

 به جباران نماید عرصه را تنـگ 

 گریبـــان گنهکـــاران بزنجیـــر  

 نکوکاران رود بر سوي رضوان

 مرا از درگـه تـو نیسـت نومیـد    
 



 90 

 المناجات رابعه

 مناجات الراجین

 مناجات چهارم: مناجات خواهش کنندگان

 

1320 

 

 

 

 

1325 

 

 

 

 

1330 

 اي خدا از درگهـت دارم سـئوال  

ــده   ــه بن ــرآرد رو بدرگ ــر ب  ايگ

 آنکه بی راهـه همیشـه رفتـه ره   

 گر کسـی بـر درگهـت آرد پنـاه    

ــرود    ــدرگاهت ف ــد ب ــه میآی  آنک

 چون امید من تـو میباشـی خـدا   

ــو  ــر از راه ت ــرم مــن بغی  ره نمی

 جــز تــو مــوالئی نمیباشــد مــرا 

 حکم نَی باشـد بجـز فرمـان تـو    

 م اســـتغفار میباشـــد تـــراکــار 

 اي خداونــدا تــو محــرومم مکــن
 

ــد   بارالهــا چــون مــرا باشــد امی

 تو کمـک فرمـا بـرایم اي رحـیم    

 اي خــدا بنمــا عطــا» مظفــر«بــر 
 

 بر همه تو میـدهی مـال و منـال    

 ايیا خجل باشـد و یـا شـرمنده   

ــرده  ــائی پ ــه مینم ــی از گُن  پوش

 روزگـــار آن نمیباشـــد تبــــاه  

 بــر امیــد بخششــت از راه جــود

ــدا  ی ــم ج ــت نمیباش ــدم از راه  ک

 بــر نمیگــردم مــن از درگــاه تــو

 هم در این دنیا و هم در آن سرا

 چون همه روزي خورد از خوان تو

 خود همیشه لطف میـداري مـرا  

ــن   ــم مک ــو مأیوس ــدم ت  آرزومن
 

 تو مکـن مـأیوس میباشـد نویـد    

 هــاي دنیــا اي کــریماز مصــیبت

 عفو کن یـارب اگـر باشـد خطـا    
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 المناجات الخامسه

 مناجات الراغبین

 مناجات پنجم: مناجات راغبان و مشتاقان حق

 

 

1335 

 

 

 

 

1340 

 

 

 

 
1345 

ــدا مــرا آســوده ســاز   اي خداون

 ام چون کم بود اندر سـفر توشه

 بر تو خوشبینم خدا بسـیار مـن  

 چون مرا بر درگهت باشـد امیـد  

 بارالها چون تو میباشی عطـوف 

 آرزومنــدم بــرآیم ســوي تــو   

 وکتتلطف کن یارب ز جـود شـ  

 از بــدیها مــن چــو بنمــایم فــرار

 من همی خود پاك بنمایم ضمیر

ــدا   ــذر اي خ ــو بگ ــانم ت  از گناه

 هر کسی بر آستانت عازم است

 هر کسی را چون عبادت شد مزید
 

 لطف فرمـا اي کـریم  » مظفر«بر 
 

 زاد توشه چون مرا باشـد نیـاز   

 بر تـو بنمـایم توکـل در حضـر    

 جرم من بیسار (باشی یار مـن) 

 ائی کـه میباشـد نویـد   لطف بنمـ 

 مهربان هستی تو میباشی رئـوف 

 هم مقام قُرب و همچون کوي تو

ــت   ــیم رحمت ــت از نس ــن عنای  ک

 میل دارم کـوي تـو گیـرم قـرار    

 رحمتــت را ایخــدا از مــن مگیــر

 خود مرا منما که از نعمـت جـدا  

 مر وِرا باران رحمت الزم اسـت 

 در حریم حضرتت باشـد مریـد  
 

 حـیم چون توئی دریاي رحمت اي ر
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 المناجات السادسه

 مناجات الشاکرین

 مناجات ششم: مناجات شکرگزاران

 

 

 

 

1350 

 

 

 

 

1355 

 بارالهــــا اي کــــریم ذوالمــــنن

 اي خدا غافل شـدم از شـکر تـو   

ــار  ــوئی اي کردگ ــالم ت ــالق ع  خ

 مــن ز توصــیفت نمــایم گربیــان

 بارالهــا چــو تــو میباشــی گــواه

 اول عمــرم کــه در عهــد شــباب 

 خـود سـاختم  عمر را تضییع بر 

 اي خداونــدا تــو مأیوســم مکــن 

 چون هماره لطـف بنمـودي مـرا   

ــرم   لطــف احســانیکه بنمــودي ب

 من گنهکارم تـو میباشـی رحـیم   

 کــی تــوانم شــکر بنمــایم بــر آن

ــا ده  ــر«بارالهـ ــد» مظفـ  را نویـ
 

 نعمتــت افــزون میباشــد بمــن    

 هم ز نعمتها و همچون ذکـر تـو  

 شـمار نعمتت یارب که باشد بـی 

ــم همی  ــاتوان باش ــاتوان ن ــه ن  ش

 عمر خود را بیخودي کردم تباه

 خود نداسته چو گشتم من کباب

 چون به خودسازي که نی پرداختم

ــن   ــدم مک ــوال نومی ــه اح  در هم

 بایدســـتی شـــکر بنمـــایم تـــرا

 بر نهـادي تـاج عـزت بـر سـرم     

 نعمتت حدي است بسیار اي کریم

 مر زبان را بر شمارش کی توان

 گر مـرا عفـوم کنـی باشـد امیـد     
 ج
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 مناجات السابعهال

 مناجات المطیعین

 تم: مناجات اهل طاعتفمناجات ه

 

1360 

 

 

 

 

1365 

 

 

 

 

1370 

 اي خدا مـا را کـه میباشـد نیـاز    

 قلــب مــا را اي خــدا پرنــور کــن

 میشـــود مـــا را ز درگـــه آرزو

 خود بصیرت ده بچشم و هم دلـم 

 شک تردیدي کـه در باطـل بـود   

 اي باشــد درونگــر فســاد فتنــه

 ارب ده نجـات کَشتی ما را تو یـ 

ــان  ــارب چن ــرب را ی ــام قُ  آن مق

 راه خود بر ما و هم خرد و کبار

 گر بخواهم من برآیم سـوي تـو  

ــرات  راه تــو همــواره میباشــد ب 

 را کمک کـن اي خـدا  » مظفر«تو 
 ج

 معصیت را خود ز ما ها دور ساز 

 خود گناهانرا ز مـا هـا دور کـن   

 گر خودت خشنود میباشی کزو

ــد  ــان خَُل ــ ده می ــزلم تو جنّ  من

ــود   ــانی ش ــک و ظلم ــا تاری  قلبه

 میزنــد دائــم کــدورتها بــرون   

 چون ترا باشد همیشه این صـفات 

 اختیــار مــا همیشــه بــر چشــان

 اختیـــار مـــا همیشـــه ده قـــرار

 جز کمک نتوان برآیم کـوي تـو  

 باقیا تست و همچـون صـالحات  

 نی کنـی مـا را ز درگاهـت جـدا    
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 المناجات الثامنه

 مناجات المریدین

 تم: مناجات اهل ارادت و اشتیاقمناجات هش

 

 

 

 

1375 

 

 

 

 

1380 

 

 

 

 

1385 

 خدا ما را هـدایت کـن بـه راهـی    

 الهی راهها تنگ اسـت و دشـوار  

 همیشه راه حق باشد که روشن

 الهی تـو مـرا خـود بـاش یـارم     

 در رحمت که میباشد شـب افـروز  

 همـــۀ بنـــدگانت پـــاك نیـــت   

 چو آبی را صفا باشد به عطشـان 

 ناجــــاتخــــدایا لــــذّتی دارد م 

 تــو یــارب غــافالن را مهربــانی    

 الهی جسـم مـن را کـن تـو یـاري     

 وصــالت میدهــد بــر دل نویــدم   

 مــرا تســکین دل را ده ز محنــت   

ــویم  ــت را بجــ ــال آرزویــ  وصــ

ــت    ــائی عنایـ ــو بنمـ ــدا تـ  خداونـ

 تو یـارب لطـف فرمـا بـر (مظفـر)     
 ج

 طریقی را کـه نـی باشـد گنـاهی     

 مرا کن رهنمائی هم شـوي یـار  

 ه بـر مـن  چو نیکو راه میباشد ک

 بسوي حضرتت کـن رهسـپارم  

 مســلمانان میکوبــد شــب و روز

 چو دلهاشان پر از مهر و محبت

 ز سرچشمه که بوده آرزوشان

 بدرگاهت همیشه هست حاجـات 

 همیشه روحبخش جسم و جانی

 داريکه دائم من کنم شب زنـده 

ــدم  ــد امیـ ــو میباشـ ــات تـ  مالقـ

 انیس مونسم باشـی ز وحشـت  

 کـــه باشـــد منتهـــاي آرزویـــم 

 ام را کــن اجابــت تَوبــه قبــول

ــه محشــر  ــتم باشــی ب  نعــیم جنّ
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 المناجات التاسعه

نمناجات المحبی 

ان خداوندمناجات نهم: مناجات محب 

 

 

 

 

1390 

 

 

 

 

1395 

 

 

 

 

1400 

 خدا آنکس که شـیرینی چشـیده  

 مقام قُرب تو اُنس اسـت و اُلفـت  

 دعـــایم را اجابـــت کـــن خـــدایا

 کســانی را کــه بنمــودي عنایــت

 قسمتش کردي بدیـدار مر او را 

 اي خود همچو کـاري نصیبش کرده

 برایش برگزیدي خـود مناجـات  

 که شکرت را نصیبش کـردة تـو  

ــانی   ــا را از کسـ ــرّر دار مـ  مقـ

ــه   ــا آه نال ــمها ب ــک چش ــه اش  ک

 چو سعیشان بود بر درگه آینـد 

 که اشکشان روان از ترس هیبت

 قلـــوب عاشـــقان و عارفـــان را

ــد  ــا را همــاره باشــد امی  خــدا م

ــر)  ــدوران(مظفــ  آرزو دارد بــ
 

 بغیــر از لطــف تــو جــائی ندیــده 

 به محرومین میباشد کـه دولـت  

ــدایا   ــن خ ــت ک ــده محب ــاین بن  ب

 که آن مشـتاق بـوده بـر لقایـت    

ــاهش داده ــار پن ــودة ی ــم ب  اي ه

 بــــآن خــــود دادة امیــــدواري

 در آنچه نزد تو باشد کـه حاجـات  

 اي تـو چو ذکرت را بر آن پرورده

 هماره چون مرا خوشدل بر آنی

 مثــال شــبنمی بــر روي ژالــه   

 که پیشانی خود بر خاك سـایند 

 بِدل غصه همیشه هست محنـت 

 انگیــز میباشــد روان را نشــاط

 مرا از درگـه تـو نیسـت نومیـد    

 وِرا از ســالکان خــود بگــردان  
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 المناجات العاشره

لینمناجات المتوس 

ل به خدامناجات دهم: مناجات اهل توس 

 

 

 

 

1405 

 

 

 

 

1410 

 

 

 

 

1415 

ــارم خ ــا بکـ ــک بنمـ ــدا کمـ  داونـ

 که دست آویز بر سـویت نـدارم  

ــد  ــت اوالد احمــ ــق حرمــ  بحــ

ــت  ــه ام  محمــد شــافعی باشــد ب

 اگـــر راهـــی بـــدرگاهت بیـــابم

 طمــع جــوش آمــده در آســتانت

 چنــان خــوان کــرم میگســترانی

 محقّــــق دار یــــارب آرزویــــم

 خدایا قسـمتم کـن خـود بدیـدار    

 بهشتی کـن مـرا بـا عـز جاهـت     

 قـات کنم روشن چو دیده بر مال

ــانی  الهـــی تـــو چقـــدري مهربـ

 همه مخلوق میباشد که خواهـان 

ــد   ــی ز امی ــم چنگ ــابی را زن  طن

 »مظفـر «خدایا رحمتـی کـن بـر    
 ج

 بغیــر از تــو نمیباشــد کــه یــارم 

ــرارم    ــوده بیق ــه نم ــم و غص  غ

ــد  ــد محمـ ــلت باشـ ــی مرسـ  نبـ

 مرا هم حرمت وي کـن شـفاعت  

 تـــو همـــواره نمـــائی کامیـــابم

 عطــا فرمــا نشــینم دور خوانــت

 مرغ هم خُورد از سـهم نـانی  که سی

 که بهسازي نمـائی خُلـق خـویم   

 که خاص بندگان خـود حسـاب آر  

ــت  ــن جاه ــایم حس ــاهده نم  مش

ــات  ــاي حاج ــت منزله ــار تس  کن

 تو بخشیدي برایم جسم و جانی

ــی   ــاه ب ــی پن ــو میباش ــانت  پناه

 بر سوي توحیـد  که دستم دائماً

 مرا باشـی همیشـه یـار و یـاور    
 ججج
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 عشرالمناجات الحادیه ال

 مناجات المفتقرین

 مناجات یازدهم: مناجات نیازمندان

 

 

 

 

1420 

 

 

 

 

1425 

 

 

 

 

1430 

 خداونـــدا اگـــر پـــایم شکســـته

 کــه چیــزي گــر نبخشــد التیــامم

 مرا در دل نمیباشد کـه تسـکین  

ــم    ــد دوای ــو میباش ــام ت ــدا ن  خ

 چو هر کاري بنامت باشد آغـاز 

 تــوئی ناصــر بــراي بینوایــان   

ــد نــی جــز رحمــت تــو   مــرا امی

 ام کـن تو یارب مرحمی بر سینه

ــازم   وصــال تــو کــه میباشــد نی

ــارم  ــود کــه ی ــو نب ــر ت  الهــی غی

ــت  ــز لقایـ ــی جـ ــدارم آرزوئـ  نـ

 که حالم میشـود دائـم پریشـان   

 خداونـــدا کمـــک بـــر بنـــدگانی

 الهــی تــو کمــک بنمــا بکــارم    

ــر« ــائی کرامــت » مظف ــو بنم  ر ات
 

ــته    ــو خس ــاه ت ــم ز درگ  نمیباش

ــالم  ــدا بحـ ــا خداونـ ــک بنمـ  کمـ

 میباشم که مسکین همیشه خوار

 که دائم میشـود مشـکل گشـایم   

 نیازم را خـدایا بـر طـرف سـاز    

 توئی فریادرس بـر دادخواهـان  

ــت تــو  ــم از دول  مــن آســوده دل

 ام کـــندوا بــر شـــعلۀ دیرینـــه 

 ور سوز و گدازمکه گشته شعله

 قـــرارممـــرا آرامشـــی ده بـــی

 بمـــن آن کـــار بنمایـــد کفایـــت

 کمــک بنمــا خــدایا بــر ضــعیفان

ــب   ــم راغ ــو دائ ــدگانیچ  درمان

 امیدي بـاش یـارب خـود بـرایم    

 هماره چون توئی دریاي رحمت
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 المناجات ثانیه عشر

 منماجات العارفین

 مناجات دوازدهم: مناجات عارفان

 

 

 

 

1435 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

1445 

1450 

 خدا بـر درگهـت باشـد سـتایش    

 که عقلم ناتوان است بـر کمالـت  

 نظیـر اسـت  تو اَنوار جمالت بـی 

 باشـد زِ اَنـوار   تشعشع آنچنـان 

 که فرمان از خدا صـادر نگـردد  

 چــه دلهــا را فــرا بگرفتــه افکــار

 بنوشیدن ز چشمه کرده سـبقت 

 محبت چون به دل اندیشه کرده

 چه لذّت بخش میباشد ز دیـرین 

ــت    ــتان محب ــت بس ــاهی هس  پن

 سر صدق و صفا بنموده تحقیق

 ها چون بـود جوشـان  درون سینه

ــوده   ــدا نم ــت پی ــناخت معرف  ش

 با خدا بـا سـود سرشـار    معامل

 یقــین آورده آنکــه یــا شــنیده   
 

 قـــرارم ده خـــدا از عارفـــانی  

 گوارا میشـود آن شـهد شـربت   

 عنایــت کــن خــدا در کــلّ دوران
 ج

ــایش    همــاره کــار مــن باشــد نی

ــت  ــه ادراك جمال  چــو عــاجز کُن

 که نتوان دید نورش چون کثیر است

 که گوئی نه فلک آنجاسـت دوار 

 ددبه رؤیت مردمـان قـادر نگـر   

 همگــی منتظـــر گـــردد بدیـــدار 

 اگر بتوان کـه میباشـد سـعادت   

 نهال شـوق در دل ریشـه کـرده   

 محبت طعم خوش دارد و شـیرین 

 همه نوشند و از آن جام رحمت

 هاشـان بـود توفیـق   اگر بر دیده

 خَلَجان کرده بـر دلهـاي ایشـان   

 اگر چه گـوي سـبقت را ربـوده   

ــردار  ــود ک ــر چــه ب ــال اهللا اگ  تع

 بوب دیـده نظر (با چشم دل) مح
 

ــی  ــتگوترین پیروانـ ــا راسـ  و یـ

 اگر باشد به درگه بـا تـو قربـت   

 را خودت خوشـدل بگـردان  » مظفر«
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 المناجات الثالثه عشر

 مناجات الذاکرین

 اجات اهل ذکرنمناجات سیزدهم: م

 

1450 

 

 

 

 

1455 

 

 

 

 

1460 

 

 

 

 

1465 

 خداونـــدا تـــو میباشـــی منـــزّه

 که نامت بر زبان باشـد همیشـه  

 و ربِّ االّربـــاب کُجابنـــده کُجـــا

 که فهمم قاصر است بر ذکر گفـتن 

 بــدل گــر مطمــئن گــردد صــفتها

 الهی خود عظیم هسـتی رحیمـی  

ــایم   خــدا تســبیح و تقدیســت نم

ــا  ــد زبانه ــاگون میباش ــو گون  چ

ــا را    ــب م ــه قل ــو همیش ــی ت  اله

 چو ذکرت آشکارا یـا کـه پنهـان   

 تو بخشیدي برایم جسم و جانی

 تو دائم امر فرمودي بـه توحیـد  
 

 فرمودي کسی ما را کند یـاد  تو

 چنین گفتی کسـی طاعـت نمایـد   

 خدا همواره در ذکر تـو هسـتیم  

 خدا قولت همیشه راسـت گفتـار  

 وفا کن آنچه بر مـا وعـده دادي  
 

ــه    ــد مرفّ ــه باش ــو هم ــف ت  ز لط

 مرا چـون دائمـاً آن بـود پیشـه    

 خداوندا ضعیفان را تـو دریـاب  

 چو گوشم همچنین است بر شـنفتن 

 رفتهـــاعقـــول مختلـــف بـــر مع

 تو روزي میدهی و خود کریمی

ــو جــایم   همــاره نیــک بنمــائی ت

 بخشـی بجانهـا  خدا اُلفت تو مـی 

 کمـــک بنمـــا نهـــان و آشـــکارا

 به ما پاداش میباشـد بـه میـزان   

 تو یارم باش هر جـا یـا مکـانی   

 مــرا در دل همیشــه باشــد امیــد
 ج

 در این دنیا و آن دنیا کـنم شـاد  

 و یا اینکه به شـیطان فـائق آیـد   

 هم توکّل بـر تـو بسـتیم    کمر را

 امیدم هست خود باشی مرا یـار 

 را امیدي هسـت شـادي  » مظفر«
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 المناجات رابعه عشر

 تصمینعمناجات ال

 مناجات چهاردهم: مناجات معتصمین

 
 

 

 

1470 

 

 

 

 

1475 

 

 

 

 

1480 

ــاه   ــزّ و ج ــریم ع ــد ک  اي خداون

 بر زمین و آسمان هسـتی ثبـات  

 تو پناهی خود که بـر بیچارگـان  

 نها تو میباشـی پـریش  بر پریشا

 زخــم دلهــا را طبابــت میکنــی   

 صبر دل باشی تو بر شخص عجـول 

 یــار میباشــی تــو بــر کــل فقیــر 

ــوئی  ــده تــ ــانرا پناهنــ  بیپناهــ

 عزّت جاهی تو میباشـی بـه مـا   

 ملتجا باشـم کـه بـر درگـاه تـو     
 

 از کمک یارب تو محرومم مساز

 از کـــس بـــدکار میبایـــد حـــذر

ــت    ــق عزّت ــواهم بح ــدا خ  اي خ

 نما بمن از راه جـود خود کمک ب

 رِشتَه ات حبلِ الْمتینْ است ایخدا

 میزنم چنگی کـه بـر درگـاه تـو    

 ایخـدا ملجــاء تـوئی بــر خائفــان  

 بیکسان را ایخدا باشی تـو کـس  
 

 بی پناهـان را تـو میباشـی پنـاه     

 بخشی نجـات مرضعیفان را تو می

 باشـی تـو بـر افتادگـان    یار مـی 

 مرحمی هستی تو بر دلهاي ریـش 

 هــا را اجابــت میکنــی  هــم دعا

 چون دعاشان را تو بنمـائی قبـول  

 بخشـی اسـیر  قوت دل را تو می

ــوئی  ــده ت ــه پاین ــارب ک  از اَزل ی

 چون حصار محکمی باشی بمـا 

 نی توانم رفـت مـن جـز راه تـو    
 ج

 تو کریم هستی و هم بنـده نـواز  

 خود مرا گیري خودت تحت نظر

ــوکتت   ــام ش ــین از آن مق  همچن

 دحفظ فرمـا از مصـیبتهاي خـو   

ــدا  ــت نمیباشــم ج ــن ز درگاه  م

ــو   ــدا از راه ت ــم ج ــن نمییباش  م

 خود کمک باشی بـراي سـالکان  

 بر (مظفر) هم شـوي فریـادرس  
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 المناجات الخامسه عشر

 مناجات الزاهدین

 مناجات پانزدهم: مناجات اهل زهد

 

1485 

 

 

 

 

1490 

ــان  ــوف مهربـ ــد رئـ  اي خداونـ

 ايتو بمـا جـانرا ز رحمـت داده   

 ودال فریـب کَنده است دنیا چه گ

ــه و نیرنــگ را داده قــرار    خُدع

 زرق و برقش فکر را کـرده زبـون  

 ت استساکنانش را بظاهر شوک

 بارالها خـود مـرا باشـی حبیـب    

 اي خداونــدا مــرا ســالم بــدار   

 چون نهـال دوسـتی باشـد نکـو    

 

 بخشـی بجـان  روح را یارب تو می 

 ايچون در این دنیا سـکونت داده 

 هم زنیـرنگش نمیباشـد شـکیب   

 چنگالش همـی نتـوان فـرار   زیر 

 اي خدا ما را تو بنمائی مصـون 

 لیک آن رنج بـال و نکبـت اسـت   

 زهد دنیا را نمـا بـر مـا نصـیب    

ــار   ــوئی بک ــم نیک ــا تخ  در دل م

ــزو  ــا را روشـــنی آیـــد کـ  قلبهـ
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 »از قول شاعر«

1495 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

1505 

 من مطیع هستم به مـوالیم علـی  

ــر آرزو  ــدا دارد مظفـــ  اي خـــ

ل همـواره میگـویم خـدا   من به د 

 گرچــه میباشــد گنــاه مــن ثقیــل

 حرمــت احمــد و اوالد رســول  

 نــام آنــانرا کــه آوردم شــفیع   

 شعر را من خود که بسرودم چنین

 چون در اینجا ختم گردیده کتاب

ــار  ــوة پروردگـ ــول قـ ــن بحـ  مـ

ــرورده ــان پـ ــا را آنچنـ  امکارهـ

 این کتاب حضرت سجاد هسـت 

 بارالهــا حرمــت صــاحب زمــان 
 

 » مظفر علی«شد مظفر هم علی نام من با 

ــدم را از او   ــع امی ــی قط ــی کن  ن

 نی کنی مـن را ز درگاهـت جـدا   

 تو غفور هستی و هم باشی جلیـل 

 حرمت زهرا کـه میباشـد بتـول   

 خود مرا بخشا مقامم کـن رفیـع  

 مر ضعیفان را تو میباشی معین

 نور ایـزد را خـدا بـر مـن بتـاب     

 آنچنان مشـغول میگشـتم بکـار   

 امش کـرده عید قربان مـن تمـام  

 هر که خوانَد یا که برگیرد بدسـت 

 عفو بنما و تو رحمت کن بـر آن 
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حمد و سپاس ایزد منّان را که توفیق عنایت فرموده و بر دستان و قلم این 

بنده ناچیز توان و قدرت مرحمت فرموده تا با استعانت از ذات ربوبیش 

به نوشتن  شروع نمودم 1/4/83این کتاب صحیفۀ سجادیه را از تاریخ 

روز جمعه  2/11/83در تاریخ » امبیت به نظم در آورده 1500در «

مصادف با عید سعید قربان به اتمام رسید و از خوانندگان عزیز التماس 

 دعا دارم.
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