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 صحیفه سجادیه با معنی 25متن دعای 

 ی فرزندانشدعای آن حضرت درباره :السَّالم السَّالم ِلُوْلِدِه علیهم َو کان ِمن دعائِه علیه

 ﴾1﴿ . اللَُّهمَّ َو ُمنَّ َعلَيَّ بِبَقَاِء ُوْلِدي َو بِِإْصاَلِحِهْم ِلي َو بِِإْمتَاِعي بِِهم

مند شدنم در دنیا و خدایا! به باقی ماندن فرزندانم و به شایسته نمودنشان برای پیروی از من و به بهره 

 .آخرت از ایشان، بر من منّت گذار

//////////////////// 

ِ ِلي َضِعیفَُهْم ، َو أَِص إِلَ  ِ ِلي َصِغیَرهُْم ، َو قَو  حَّ ِلي ِهي اْمُدْد ِلي فِي أَْعَماِرِهْم ، َو ِزْد ِلي فِي آَجاِلِهْم ، َو َرب 

یُت بِِه ِمْن أَْمِرِهْم ، َو أَْبَدانَُهْم َو أَْدیَانَُهْم َو أَْخاَلقَُهْم ، َو َعافِِهْم فِي أَْنفُِسِهْم َو فِي َجَواِرِحِهْم َو فِي كُل ِ َما عُنِ 

 ﴾2﴿ . أَْدِرْر ِلي َو َعلَى یَِدي أَْرَزاقَُهمْ 

ها به خاطر من بیفزا و خردسالشان را به نفع خدایا! عمر آنان را به سود من طوالنی کن و مدّت زندگی آن

به سالمت دار  ها و اخالقشان را برایمها و آیینمن تربیت کن و ناتوانشان را برای من نیرومند ساز و بدن

که به آن اهتمام دارم، سالمت همه جانبه عنایت کن؛ و برای من  ها در جان و اعضا و هر کارشانو به آن

 .و به دست من، روزی آنان را فراوان فرما

//////////////////// 

ْوِلیَائَِك ُمِحب ِیَن ُمنَاِصِحیَن ، َو ِلَجِمیعِ أَْعَدائَِك َو اْجعَْلُهْم أَْبَراراً أَتِْقیَاَء بَُصَراَء َساِمِعیَن ُمِطیِعیَن لََك ، َو ِلَ 

 ﴾3﴿ . ُمعَانِِدیَن َو ُمْبِغِضیَن ، آِمینَ 

بردار خود و نسبت به دوستانت عاشق و و آنان را نیکوکار، پرهیزکار، بصیر و بینا، شنوا و فرمان

 .ورز، قرار دهخیرخواه و در ارتباط به دشمنانت، سرسخت و کینه
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//////////////////// 

ْحيِ بِِهْم ِذْكِري ، َو اللَُّهمَّ اْشُدْد بِِهْم َعُضِدي ، َو أَقِْم بِِهْم أََوِدي ، َو َكث ِْر بِِهْم َعَدِدي ، َو َزی ِْن بِِهْم َمْحَضِري ، َو أَ 

ِلي ُمِحب ِیَن ، َو َعلَيَّ َحِدبِیَن ُمْقبِِلیَن ُمْستَِقیِمیَن  اْكِفنِي بِِهْم فِي َغْیبَتِي ، َو أَِعن ِي بِِهْم َعلَى َحاَجتِي ، َو اْجعَْلُهمْ 

 ﴾4﴿ . ِلي ، ُمِطیِعیَن ، َغْیَر َعاِصیَن َو ََل َعاق ِیَن َو ََل ُمَخاِلِفیَن َو ََل َخاِطئِینَ 

ام را به وسیلۀ آنان راست کن، تبارم را به آنان افزونی ده و خدایا! وجودم را به آنان نیرومند و کجی

لسم را به آنان زینت بخش و یادم را به آنان زنده دار و در نبود من کارهایم را به وسیلۀ ایشان کفایت مج

کن و مرا به سبب آنان بر روا شدن نیازم یاری ده، آنان را نسبت به من عاشق و مهربان و روی آورنده و 

 .اکاربرایم مستقیم و مطیع قرار ده؛ نه عصیان کننده و نه عاق و مخالف و خط

//////////////////// 

ِهْم ، َو َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َمعَُهْم أَْوََلداً ذُكُوراً ، وَ   اْجعَْل ذَِلَك َخْیراً ِلي ، َو أَِعن ِي َعلَى تَْربِیَتِِهْم َو تَأِْدیبِِهْم ، َو بِر ِ

 ﴾5﴿ . َو اْجعَْلُهْم ِلي َعْوناً َعلَى َما َسأَْلتُكَ 

دب کردن و نیکی در حقّشان یاری ده و مرا از سوی خود عالوه بر آنان اوالد پسر و مرا در تربیت و ا

 .خواهم یاورم سازبخش و آن را برایم خیر قرار ده و آنان را در آنچه از تو می

//////////////////// 

ِجیِم ، فَإِنََّك َخلَْقتَنَا وَ  یَّتِي ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ  أََمْرتَنَا َو نََهْیتَنَا َو َرغَّْبتَنَا فِي ثََواِب َما أََمْرتَنَا َو َو أَِعذْنِي َو ذُر ِ

اً یَِكیُدنَا ، َسلَّْطتَهُ ِمنَّا َعلَى َما لَْم تَُسل ِْطنَا َعلَْیِه ِمنْ  هُ ، أَْسَكْنتَهُ ُصُدوَرنَا ، َو َرهَّْبتَنَا ِعقَابَهُ ، َو َجعَْلَت لَنَا َعُدو 

فُنَا بِغَْیرِ أَْجَرْیتَهُ َمَجاِريَ  ِ َخو  ُُ  ﴾6﴿ . كَ  ِدَمائِنَا ، ََل یَْغفُُل إِْن َغفَْلنَا ، َو ََل یَْنَسى إِْن نَسیِنَا ، یُْوِمنُنَا ِعقَابََك ، َو يِ

شده پناه ده؛ چرا که تو ما را آفریدی و به ما امر و نهی فرمودی و ما را و مرا و نسلم را از شیطان رانده

ی ترغیب و به عذاب آنچه از آن نهی فرمودی تهدید کردی؛ و برای ما دشمنی در ثواب آنچه به آن امر کرد

کند و او را بر ما تسلّطی دادی که ما را به آن اندازه بر او تسلّط نیست؛ در قرار دادی که با ما نیرنگ می

غافل  هایمان جایش دادی و در رهگذرهای خونمان روانش ساختی، اگر ما از او غفلت ورزیم، او از مادل
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دهد و از غیر کند؛ ما را از عذاب تو ایمنی میشود؛ و اگر او را فراموش کنیم، او ما را فراموش نمینمی

 .ترساندتو می

//////////////////// 

عَنَا َعلَْیَها ، َو إِْن َهَمْمنَا بِعََمٍل َصالِحٍ ثَبََّطنَا َعْنهُ ، یَتَعَرَّ  ُض لَنَا بِالشََّهَواِت ، َو یَْنِصُب لَنَا إِْن َهَمْمنَا بِفَاِحَشٍة َشجَّ

 .  إَِلَّ تَِقنَا َخبَالَهُ یَْستَِزلَّنَابِالشُّبَُهاِت ، إِْن َوَعَدنَا َكذَبَنَا ، َو إِْن َمنَّانَا أَْخلَفَنَا ، َو إَِلَّ تَْصِرْف َعنَّا َكْیَدهُ یُِضلَّنَا ، وَ 

﴿7﴾ 

ای کنیم، ما را از آن باز دارد؛ ند؛ و چون قصد کار شایستهچون آهنگ کار زشتی کنیم، ما را بر آن دلیر ک

کند؛ اگر به ما وعده دهد، ها را برای ما برپا میدهد و بنای شبههما را به شهوات جرات و گستاخی می

کند؛ و اگر تو نیرنگش را از ما نگردانی، ما را گمراه گوید؛ و اگر به آرزویمان نشاند، تخلف میدروغ می

 .اندازدو اگر از فسادش حفظمان نکنی، ما را به لغزش می کند؛می

//////////////////// 

 . ِدِه فِي اْلَمْعُصوِمیَن بِكَ اللَُّهمَّ فَاْقَهْر سُْلَطانَهُ َعنَّا بِسُْلَطانَِك َحتَّى تَْحبَِسهُ َعنَّا بَِكثَْرةِ الدَُّعاِء لََك فَنُْصبَِح ِمْن َكیْ 

﴿8﴾ 

نسبت به ما با سلطنتت مغلوب کن تا به سبب کثرت دعایمان به پیشگاهت، او را از ما اش را خدایا! سلطه

 .شدگان از شّر او قرار گیریمباز داری؛ پس به وسیلۀ تو، از نیرنگش در زمرۀ حفظ

//////////////////// 

َجابَةَ َو قَْد َضِمْنتََها ِلي ، َو ََل تَْحُجْب ُدَعائِي اللَُّهمَّ أَْعِطنِي كُلَّ سُْؤِلي ، َو اْقِض ِلي َحَوائِِجي ، َو ََل تَْمنَعْ  نِي اْْلِ

َما نَِسیُت ، أَْو  َعْنَك َو قَْد أََمْرتَنِي بِِه ، َو اْمنُْن َعلَيَّ بِكُل ِ َما یُْصِلُحنِي فِي ُدْنیَاَي َو آِخَرتِي َما ذََكْرُت ِمْنهُ وَ 

 ﴾9﴿ . أَْو أَْسَرْرتُ  أَْظَهْرُت أَْو أَْخفَْیُت أَْو أَْعلَْنتُ 
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هایم را عطا کن و همۀ حاجاتم را برآور و از اجابت دعا که اجابتش را برایم ضمانت خدایا! همۀ خواسته

ای پوشیده مدار و هر آنچه در دنیا ای محرومم مکن و دعایم را از درگاهت که مرا به آن دستور دادهکرده

ن، آنچه را که از آن یاد کردم و آنچه فراموشم شد، و آخرتم سبب سر و سامان گرفتنم شود به من عطا ک

 .اظهار کردم یا پوشیده داشتم، آشکار نمودم یا پنهان کردم

 

/////////////////// 

نُوِعیَن بِالتََّوكُِّل َو اْجعَْلنِي فِي َجِمیعِ ذَِلَك ِمَن اْلُمْصِلِحیَن بِسَُؤاِلي إِیَّاَك ، الُْمْنِجِحیَن بِالطَّلَِب إِلَْیَك َغْیِر اْلَممْ 

 ﴾10﴿ . َعلَْیكَ 

کنندگان قرار ده؛ آنان که به و در همۀ این امور به سبب درخواستی که از تو دارم، مرا از اصالح

 .درخواستشان از تو، در شمار کامیابان شدند و با توّکل بر تو محروم از لطفت نشدند

//////////////////// 

ابِِحیَن فِي الت ِ  ِذ بَِك ، الرَّ ِدیَن بِالتَّعَوُّ ْزُق اْلَحاَلُل ِمْن اْلُمعَوَّ َك ، اْلُمَوسَّعِ َعلَْیِهُم الر ِ مَجاِریَن بِِعز ِ ُُ َجاَرِة َعلَْیَك ، اْل

ْلِم بِعَْدِلَك ، مَجاِریَن ِمَن الظُّ ُُ یَن ِمَن الذُّل ِ بَِك ، َو اْل ْضِلَك ، اْلَواِسعِ بُِجوِدَك َو َكَرِمَك ، اْلُمعَز ِ
َو اْلُمعَافَْیَن ِمَن  فَ

لَِل َو اْلَخَطاِء بِتَقْ اْلباََلِء بِ  َواَك ، َو َرْحَمتَِك ، َو اْلُمْغنَْیَن ِمَن اْلفَْقِر بِِغنَاَك ، َو اْلَمْعُصوِمیَن ِمَن الذُّنُوِب َو الزَّ

مَحاِل بَْینَُهْم َو بَْیَن الذُّنُوِب بِقُدْ  ُُ َوابِ بَِطاَعتَِك ، َو اْل ْشِد َو الصَّ َرتَِك ، التَّاِرِكیَن ِلكُل ِ اْلُمَوفَِّقیَن ِلْلَخْیِر َو الرُّ

 ﴾11﴿ . َمْعِصیَتَِك ، السَّاِكنِیَن فِي ِجَواِركَ 

اند و پناهنده اند و از سودای با تو سود سرشار بردهو مرا از آنانی قرار ده که به پناه آوردن به تو خو گرفته

ایش دادی و به به عّزتت شدند و رزق حالل از احسان فراگیرت به جود و کرمت بر آنان فراخی و گش

وسیلۀ تو از مدار خواری درآمده به تخت عّزت نشستند؛ و از ستم و جور، به عدالتت پناهنده شدند؛ و به 

رحمتت از بال و مصیبت، سالمت همه جانبه یافتند؛ و به غنای تو، از تهیدستی به توانگری رسیدند؛ و به 

و به طاعتت، به خیر و هدایت و درستی، توفیق ها و خطاها، محفوظ ماندند؛ تقوای تو از گناهان و لغزش
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های تواند، در جوار یافتند؛ و به قدرتت بین آنان و گناهان، حائل و مانع ایجاد شد؛ رها کنندۀ تمام معصیت

 .اندرحمتت ساکن

//////////////////// 

ِعذْنَا ِمْن َعذَاِب السَِّعیِر ، َو أَْعِط َجِمیَع اْلُمْسِلِمیَن َو اْلُمْسِلَماِت اللَُّهمَّ أَْعِطنَا َجِمیَع ذَِلَك بِتَْوفِیِقَك َو َرْحَمتَِك ، َو أَ 

ْنیَا َو آجِ  ِل اآْلِخَرِة ، إِنََّك َو اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَاِت ِمثَْل الَِّذي َسأَْلتَُك لِنَْفِسي َو ِلَولَِدي ]ِلُوْلِدي[ فِي َعاِجِل الدُّ

 ﴾12﴿ . ٌع َعِلیٌم َعفُوٌّ َغفُوٌر َرُؤوٌف َرِحیمٌ قَِریٌب ُمِجیٌب َسِمی

خدایا! همۀ این امور را به توفیق رحمتت به ما عطا کن و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به همۀ مردان و 

زنان مسلمان و مردان و زنان باایمان، مانند آنچه را برای خود و فرزندانم از تو خواستم، در این جهاِن 

کنندۀ دعا، شنوا و دانا، بخشنده ندۀ آخرت، عطا فرما! همانا تو به بندگان نزدیک، اجابتزودگذر و زندگی آی

 .و آمرزنده، مهربان و رحیمی

//////////////////// 

ْنیَا َحَسنَةً ، َو فِي اآْلِخَرِة َحَسنَةً َو قِنَا َعذَاَب النَّارِ   ﴾13﴿ . َو آتِنَا فِي الدُّ

 .، خیر و خوبی عنایت کن؛ و از عذاب دوزخ حفظ فرماو ما را در این دنیا و آن دنیا

//////////////////// 
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