
»دعاى امام سجاد  براى پدر و مادر«

ن درودهــا و رمحــت  �ي ــرت ن را بــه �ب كــش درود فرســت و آ�ن خداونــدا �ب حممــد بنــده و فرســتاده ات و �ب خانــدان �پ

د خــود و درود از ســوى خــود  ن ــه كرامــت �ن ــدر و مــادر مــرا ب صــوص گــردان، اىهل؛ پ اكت و ســام خــود حمن و �ب

ن. �ن ن همــر�ب �ي ن �ت اختصــاص ده، اى همــر�ب

ه از حقوق ايشان كه �ب من الزم است به من اهلام كن. پ
ن

خداوندا �ب حممد و آلش درود فرست و دانش آ�

�ش و به هر دو خداوندا چنان كن كه از هيبت پدر و مادرم چون از هيبت سلطان خوداكمه بيمناك �ب

ت خواب در
ّ

ن را در نظرم از لذ ن و نيىك به هر دوى آ�ن ا�ي و اطاعت از آ�ن
ن
ن نيىك � چون مادرى همر�ب

بــت گــوارا در ذائقــه تشــنه خنــك �ت گــردان �ت خواســته  اى ســوز ســينه ام از �ش ن �ت و �ب �ي چــمش خواب آلــوده شــري

م دارم و خــو�ب ايشــان را در 
ّ

جيــح دمه و خرســندى آن دو را �ب خرســندى خــود مقــد ايشــان را �ب خواســته خــود �ت

رم. خداونــدا،  شــد مك �ش ره ايشــان گرچــه بســيار �ب د بيــمن و نيكــو�ي خــود را در�ب شــد ز�ي حــق خــود هرچنــد انــدك �ب

ىم عنايــت  ن �ن ن فرمــا و خــو�ي را نســبت بــه آ�ن ن دل نشــ�ي ن مــا�ي كــن و گفتــارم را �ب آ�ن صــدا�ي را در حمــرن آ�ن

ن ســاز و مــرا نســبت بــه هــر دو خوش رفتــار و دلســوز قــرار ده. كــن و قلــمب را �ب هــر دو همــر�ب

بيــت مــن جــزاى نيكــو ده و در مقابــل آنكــه مــن را گــراىم داشــتند جــزاى خــري  س �ت  خداونــدا هــر دو را بــه �پ

عطــا فرمــا و هرچــه را در كــودىك نســبت بــه مــن منظــور داشــته اند در حــق ايشــان - منظــور كــن.

ن  ــىت از آ�ن ــد، �ي ح ــايندى ديده ان خوش ــن اكر �ن ــيده، �ي از م ن رس ــه آ�ن ــن آزارى ب ــب م ــر از جان گ ــدا ا خداون

ن از گناهانشــان و مايــه رفعــت مقامشــان و افــزو�ن  ك شــدن آ�ن ن رفتــه، مهــه را موجــب �پ به وســيهل مــن از بــ�ي

. ــا�ي
ن
ــل ىم � ا�ب به خــو�ب تبدي ن �ب ــد�ي ــه چن ــا را ب ــه بدی ه ــرار ده، اى ك حسناتشــان ق
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