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 دعاي سیفی صغیر

شیخ اجلّ ثقة اإلسالم نورى عطَّرَ اللَّهُ مرقده در صحیفه ثانیه علويّه آنرا ذكر كرده و فرموده كه از براى 

اين دعا در كلمات ارباب طلسمات و تسخیرات شرح غريبى است و از براى او آثار عجیبه ذكر كرده 

كنم تَسامُحاً و تَاَسِّیاً بالعُلماء  نداشتم ذكر نكردم لكن اصل دعا را ذكر مى اند و من چون اعتماد بر آن  

األعالمِ و دعا اين است:

ِحِي  ِن الره ْْحَ ِ الره ِبْسِم اَّلله

 بنام خداى بخشاينده مهربان

ِتَك، َو   ىف  َربِّ َاْدِخْلىن َك، َوَطْمطاِم ََيِّ َوْحداِنیه ِ
ِة َبْحِر َاَحِدَّيه ىنُلجه  َقوِّ

 پروردگارا مرا در ميان درياى يگانگيت و در دل اقيانوس يكتائيت وارد كن و نيرويم ده

ِتَك، َحّت  ِة َسْطَوِة ُسْلطاِن َفْرداِنیه ِتَك،  َاْخُرَج ِاىل  ِبُقوه َفضآِء َسَعِة َرْْحَ

 به نيروى پيروز فرمانروايى تنهائيت تا من به فضاى وسيع رحمتت درآيم

ْیَبِتَك، ََلَعاُت َبْرِق اْلُقْرِب ِمْن   َوْجهى  ىفَو  َك، ََمیبًا ِِبَ اثاِر ِْحاََّيِ

 ام پرتوهايى از برق نزديكى به تو از آثار حمايتت موجود باشد و از هيبت تو هيبتى كه در چهره در حالى
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مًا ِبَتْعلیِمَك َوَتْزِكَیِتَك،  اًل ُمَكره لِّ َك، ُمَتجَ  ِخَلَع   وَاْلِبْسىنَعزيزًا ِبِعناََّيِ

 گرفته باشد و به عنايت تو نيرومند گشته و به بركت تعليم و پرورش تو با شوكت و گرامى شده باشد و خلعت

ْل ىل ِة َواْلَقُبوِل، َوَسهِّ ْجىن  اْلِعزه  ِبتاِج   َمناِهجَ اْلُوْصَلِة واْلُوُصوِل، َوََتِّ

 اى وصول و رسيدن به درگاهت را برايم هموار ساز و تاجعزت و قبولى درگاهت را به من بپوشان و راهه

ْف َبْیىن آِئَك ىف  اْلَكراَمِة َواْلَوقاِر، َوَا لِّ ْنیا َوداِر   َوَبْْيَ َاِحبه داِر الدُّ

بزرگوارى و وقار بر سرم نه و ميان من و دوستانت را در دنيا و آخرت آشتى و الفت بده و

َك َهْیَبًة َوَسْطَوًة َتْنقاُد ِم   اْلَقراِر، َواْرُزْقىن  ىِلَ اْلُقُلوُب  ْن ُُنِر اْْسِ

از روشنى نام بزرگوارت هيبت و سطوتى روزى من كن كه دلها و ارواح مطيع و منقاد من گردند

ْت َلُه ِرقاُب  ْشباُح، يا َمْن َذله فُوُس َواْْلَ َضُع َلَدیه النُّ ْرواُح، َوَتخْ  َواْْلَ

پيش من فروتن گردند اى كه در برابرش گردنكشان خوار وو نفوس و اشباح در 
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َا َوال َمْنجا ِمْنَك ِااله  اكِسَرِة، ال َمْلجَ باِبَرِة، َوَخَضَعْت َلَدْيِه َاْعناُق اْْلَ اْلجَ

پادشاهان خاضع و تسليمند راه نجات و پناهگاهى از تو جز بسوى تو نيست و كمكى نيست مگر

كآَء ِااله َعَلْیَك اِاَلْیَك، َوال  َكْیَد   ْدَفْع َعىّن ِاعاَنَة ِااله ِبَك، َواَل اتِّ

  بوسيله خودت و اعتمادى نيست جز بر تو دور كن از من بدانديشى

ىن  َتْحَت ُسراِدقاِت   اْلحاِسديَن، َوُظُلماِت َشرِّ اَلُعاِنديَن، َواْرَْحْ

 هاى عرش خود بر من ترحم كن ر پردهجويان را و در زي حسودان و تاريكيهاى شر ستيزه

َم  ْد ظاِهری َعْرِشَك، يا َاْْكَ مَْي، َايِّ ْْكَ ْر   ىف  اْْلَ صیِل َمراضیَك، َوَُنِّ َتحْ

 اى بزرگوارترين بزرگواران يارى ده ظاهرم را در تحصيل موجبات خوشنوديت و نورانى كن

الِع ََع   َوِسّری  َقْلىب طِّ َكْیَف َاْصُدُر   یَك، ِاهلىَمناِهجِ َمساع  ِباْْلِ

 هاى وصول به سويت خدايا چگونه دل و اندرونم را به آگاه شدن بر راه
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ْیَبٍة ِمْنَك، َوَقْد َوَرْدُتُه ََع    ِمْن   ِثَقٍة ِبَك، َوَكْیَف ُتْؤِيُسىن  َعْن باِبَك ِبخَ

ام و چگونه از آمدهات مأيوسانه بازگردم در صورتى كه با اطمينان به تو بدينجا  از در خانه

ٌئ ِاَلْیَك،ِبُدعآِئَك   َعطآِئَك، َوَقْد َاَمْرَتىن  ، َوها َاَنا ُمْقِبٌل َعَلْیَك، ُمْلَتجِ

ام و  اكنون من رو به تو آورده عطا و بخششت نوميدم سازى در صورتى كه خودت به دعا كردن وادارم كردى و هم

 پناهنده به تو

 ، ِاْخَتِطْف َاْبصاَرُهْ  َكما باَعْدَت َبْْيَ َاْعدآئى  آئىَوبْْيَ َاْعد  باِعْد َبْیىن

ام ميان من و دشمنانم را دور كن چنانكه ميانه خود آن دشمنانم را جدايى انداختى و به وسيله نور قدس  گشته

 خود

ُ اَلُْعطى  َعىّن  َك َاْنَت اَّلله ِدَك، ِانه وِر ُقْدِسَك َوَجالِل َمجْ  َعِم َجالِئَل النِّ   ِِبُ

 و شوكت مجدت چشمانشان را از من نابينا كن كه همانا تويى خدايى كه به رازگويانت نعمتهاى بزرگ

الِل  وُم، يا َذا اْلجَ ِتَك، يا َحىُّ يا َقیُّ َمِة َِلَْن ناجاَك ِبَلطآِئِف َرْْحَ ْْكاِم، اَْلَُكره  َواْْلِ

 ده اى پاينده اى صاحب جالل و بزرگوارىكاريهاى رحمتت اى زن و پرارزش عطا كنى به وسيله ريزه
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ُ ََع  ى اَّلله اِهريَن.  َوَصله بَْي الطه یِّ عَْي الطه ٍد َوآِلِه َاْْجَ نا ُمَحمه یِّ ِدنا َوََنِ َسیِّ

 اش همگى و درود خدا بر سيد ما و پيمبر ما محمد و آل پاك و پاكيزه


