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دعائه عليه السالم في التضّرع 

 واالستكانة

 إلِهي أَْحَمُدَك ـ َوأَْنَت لِْلَحْمِد أَْهٌل ـ َعلَى ُحْسِن َصنِيِعكَ 

، َوَجِزْيِل َعطَآئَِك ِعْنِدي،  ، َوُسبُوِغ نَْعَمآئَِك َعلَيَّ إلَيَّ

ْلتَنِي ِمْن َرْحَمتِ  َوَعلَى ما َك، َوأَْسبَْغَت َعلَيَّ ِمْن فَضَّ

 اْصطَنَْعَت ِعْنِدي ما يَْعِجُز َعنُهُ ُشْكِري، نِْعَمتَِك، فَقَدِ 

َولَْوالَ إْحَسانَُك، إلَيَّ َوُسبُوُغ نَْعَمآئَِك َعلَيَّ َما بَلَْغُت 

َحظِّي، َوالَ إْصالََح نَْفِسي، َولِكنََّك اْبتََدْأتَنِي  إْحرازَ 

ْقتَنِي فِي أُُموِري ُكلِّهَا اْلِكفَايَةَ، َوَرزَ  بِاالْحَساِن،

اْلباَلِء، َوَمنَْعَت ِمنِّي َمْحُذوَر  َوَصَرْفَت َعنِّي َجْهدَ 

 .اْلقََضآءِ 

إلِهي فََكْم ِمْن باَلء َجاِهد قَْد َصَرْفَت َعنِّي، َوَكْم ِمْن 

َسابَِغة أَْقَرْرَت بِهَا َعْينِي، َوَكْم ِمْن َصنِيَعة  نِْعَمة

 .ة لََك ِعْنِديَكِريمَ 



 أَْنَت الَِّذي أََجْبَت ِعْنَد االْضِطَرارِ َدْعَوتِي، َوأَقَْلَت ِعْندَ 

 .اْلِعثَاِر َزلَّتِي، َوأََخْذَت لِي ِمَن االَْعَدآِء بِظاُلََمتِي

 إلِهي َما َوَجْدتَُك بَِخيالً ِحيَن َسأَْلتَُك، َوالَ ُمْنقَبِضاً ِحينَ 

  ُدَعآئِي َساِمعاً، َولَِمطَالِبِي ُمْعِطياً،أََرْدتَُك، بل َوَجْدتَُك لِ 

َوَوَجْدُت نُْعَماَك َعلَيَّ َسابَِغةً، فِي ُكلِّ َشأْن ِمْن َشأْنِي، 

َزَمان ِمْن َزَمانِي، فَأَْنَت ِعْنِدي َمْحُموٌد،  َوُكلِّ 

تَْحَمُدَك نَْفِسي َولَِسانِْي َوَعْقلِي  َوَصنِيُعَك لََديَّ َمْبُروٌر،

ْكِر، َحْمداً يَُكوُن َمْبلََغ  لُُغ الَوفَآَء َوَحقِيقَةَ َحْمداً يَبْ  الشُّ

نِي ِمْن َسَخِطَك يَا َكْهفِي ِحيَن  ِرَضاَك َعنِّي، فَنَجِّ

 تُْعيينِي اْلَمَذاِهُب، َويَا ُمقيلِي َعْثَرتِي،

فَلَْوالَ َسْتُرَك َعْوَرتِي لَُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوِحيَن، َويَا 

بِالنَّْصِر، فَلَْوالَ نَْصُرَك إيَّاَي لَُكْنُت ِمَن  ُمَؤيِِّدي

َمْن َوَضَعْت لَهُ اْلُملُوُك نِيَر اْلَمَذلَّةِ َعلى  اْلَمْغلُوبِيَن، َويَا

َسطَواتِِه َخائِفُوَن، َويَا أَْهَل التَّْقَوى،  أَْعنَاقِهَا، فَهُْم ِمنْ 

ْن تَْعفَُو َعنِّي، اْلُحْسنى أَْسأَلَُك أَ  َويَا َمْن لَهُ االَْسَمآءُ 

ة  َوتَْغفَِر لِي فَلَْسُت، بَِريئاً  فَأَْعتَِذَر، َوالَ بِِذي قُوَّ

 .فَأَْنتَِصَر، َوالَ َمفَرَّ لِي فَأَفِرَّ 



ُل إلَْيَك ِمْن ُذنُوبِي الَّتِي قَدْ    َوأَْستَقِْيلَُك َعثَراتِي، َوأَتَنَصَّ

 ْنهَا فََرْرُت إلَْيكَ أَْوبَقَْتنِي، َوأََحاطَْت بِي فَأَْهلََكْتنِي، مِ 

ذاً، فَأَِعْذنِي ُمْستَِجيراً، فاَلَ  َربِّ    تَائِباً، فَتُْب َعلَيَّ ُمتََعوِّ

تَْخُذْلنِي َسآئاِلً، فاَلَ تَْحِرْمنِي ُمْعتَِصماً، فاَلَ تُْسلِْمنِي 

فاَلَ تَُردَّنِي َخائِباً، َدعْوتَُك يَاَربِّ ِمْسِكيناً،  َداِعياً،

ْشفِقاً، َخائِفاً، َوِجالً، فَقِيراً، ُمْضطَّراً، إلَْيَك مُ  ُمْستَِكيناً،

إلِهي َضْعَف نَْفِسي َعِن اْلُمَساَرَعِة فِيَما  أَْشُكوإلَْيَك يَا

ْرتَهُ أَْعَدآَءَك،  َوَعْدتَهُ أَْولِيَآَءَك، ا َحذَّ َواْلُمَجانَبَِة َعمَّ

 .َوَوْسَوَسةَ نَْفِسي َوَكْثَرةَ هُُموِمي

َضْحنِي بَِسِريَرتِي، َولَْم تُْهلِْكنِي بَِجِريَرتِي، إلِهي لَْم تَفْ 

 .فَتُِجيبُنِي َوإْن ُكْنُت بَِطيئاً ِحْيَن تَْدُعونِي أَْدُعوكَ 

َوأَْسأَلَُك ُكلََّما ِشْئُت ِمْن َحَوائِِجي، َوَحْيُث َما ُكْنُت 

ي، فاَلَ أَْدُعوِسَواَك، َوالَ  َوَضْعتُ  ِعْنَدَك ِسرِّ

لَبَّْيَك، تَْسَمُع َمْن َشَكا إلَْيَك، َوتَْلقى  لَبَّْيكَ  أَْرُجوَغْيَرَك،

َل َعلَْيَك، ُج  َمْن تََوكَّ َوتَُخلُِّص َمِن اْعتََصَم بَِك، َوتُفَرِّ

ْن الَذ بِكَ   .َعمَّ



إلِهي فاَلَ تَْحِرْمنِي َخْيَر االِخَرِة َواالُولى لِقِلَِّة ُشْكِري، 

ْب فَأَنَا الظَّالُِم، لِي َما تَْعلَُم ِمْن ُذنُو َواْغفِرْ  بِي، إْن تَُعذِّ

طُ، ُر، اْلُمْضِجُع، الُُمْغفُِل  اْلُمفَرِّ اْلُمَضيُِّع، االثُِم، اْلُمقَصِّ

اِحِمينَ  َحظَّ نَْفِسي،  .َوإْن تَْغفِْر فَأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

 


