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مكارم األخالق دعاء  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

في مكاِرِم االخالِق ومرِضيِّ االفعالِ ) ع(دعاء اإلمام علي بن الحسين زين العابدين   

د َوآلِِه َوَبلِّغ ِبإيَماِني أكَمَل اإلِيَماِن، َواجَعل َيقِياَ   ِني أَفَضَل الَيقِيِن، َوانَتهِ للَّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

يَّـاِت، َوِبَعَملِي إلى أَحَسِن األعَمالِ   .ِبِنيَِّتي إَلى أَحَسِن النِّ

حا     . ِبَمـا ِعنَدَك َيقِيِني، َواسَتصلِح ِبقُدَرِتَك َما َفَسَد ِمنِّي للَُّھمَّ َوفِّر ِبلُطفَِك ِنيَِّتي، َوَصحِّ

د َوآا َيشَغلُِني االھِتَماُم ِبِه، َواسَتعِملِني ِبَما َتسأَلُِني َغداً َعنُه  لِِه َواكفِِني َماللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِني،  َواسَتفِرغ أَيَّاِمي فِيَما َخَلقَتِني َلُه، َوأَغِنِني َوأَوِسع َعَلىَّ فِي ِرزقَِك، َوالَ َتفِتنِّي ِبالنََّظِر، َوأَِعزَّ

لََك َوالَ ُتفِسد ِعَباَدِتي ِبالُعجِب، َوأَجِر لِلنَّاِس َعَلى َيَديَّ الَخيَر، َوال  دِنيَوال َتبَتلَِينِّي ِبالِكبِر، َوَعبِّ 

، َوَھب لِي   .اعِصمِني ِمَن الَفخرِ وَ  َمَعالَِي األَخالَِق، َتمَحقُه ِبالَمنِّ

د َوآلِِه، َوال َتـرَفعِني فِي َططَتِني ِعنَد َنفِسي ِمثَلَھا، َوال النَّاِس َدَرَجـًة إالّ حَ  اللَُّھمَّ َصـلِّ َعَلى ُمَحمَّ

  .ِذلًَّة َباِطَنًة ِعنَد َنفِسي ِبَقَدِرَھا ُتحِدث لِي ِعّزاً َظاِھَراً إالّ أَحَدثَت لِي

د، َوَمتِّعِني ِبُھدًى َصالِح الا د َوآِل ُمَحمَّ َوَطِريَقِة َحقٍّ ال أَِزيُغ أَسَتبِدُل ِبِه،  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِة ُرشد الَ أَُشكُّ فِيَھا َوَعمِّرِني َما َكاَن ُعمِري ِبذَلًة فِي َطاَعِتَك، َفإَذا َكاَن ُعمِري  َعنَھا، َوِنيَّ

يَطاِن َفـاقِبضِني إَليـَك َقبـَل أَن َيسِبقَ  ، أَو َيسَتحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ  َمرَتَعاً لِلشَّ   . َمقُتـَك إَليَّ

نَتَھا، َوالَ أُكُروَمـًة فِيَّ  للَُّھمَّ ال َتَدع َخصَلًة ُتَعاُب ِمنِّي إالّ أَصَلحَتَھا، َوالا َعآِئَبًة أَُؤنَُّب ِبَھا إالّ َحسَّ

دا. أَتَممَتَھا َناقَِصًة إال َنئاِن الَمحَ  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ د َوأَبِدلِني ِمن ِبغَضِة أَھِل الشَّ َة َوآِل ُمَحمَّ بَّ

َة، َوِمن َقَة، َوِمن َعَداَوِة األَدَنيَن الَوالَيَة، َوِمن  َوِمن َحَسِد أَھِل الَبغيِ الَمَودَّ الَِح الثِّ ِة أَھِل الصَّ ِظنَّ

َة، وِمن ِخـذالِن األَقَرِبيَن النُّصـَرَة، َوِمن ُحبِّ الُمَداِريَن َتصحيَح  ُعقُوِق َذِوي األَرَحاِم الَمَبرَّ

الِِميَن َحالََوَة األََمَنةِ  ِمن َردِّ الُمالَِبِسينَ الِمَقِة، وَ     . َكَرَم الِعشَرِة، َوِمن َمَراَرِة َخوِف الظَّ
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د َوآلِهِ ا َواجَعل لِي َيداً َعَلى َمن َظَلَمِني َولَِسـاناً َعَلى َمن َخـاَصَمِني َوَظَفراً  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ً لَِمن َقَصَبِني لِي َمكر ِبَمن َعاَنَدِني َوَھب اً َعَلى َمن َكاَيَدِني َوقُدَرًة َعَلى َمِن اضَطَھَدِني َوَتكِذيبا

ن َدِني َوُمَتاَبَعِة َمن أَرَشَدِني َوَسالََمًة ِممَّ َدِني َوَوفِّقِني لَِطاَعِة َمن َسدَّ   .َتَوعِّ

دِني ا د َوآلِِه، َوَسدِّ شَِّني ِبالنُّصـِح، َوأَجـِزَي َمن َھَجَرِني ن أَعـاِرَض َمن غَ ألللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

لَِة وأَُخـالَِف َمِن اغَتاَبِني إَلى ُحسِن  ِبالِبرِّ َوأُِثيَب َمن َحَرَمِني ِبالَبذِل َوأَُكافَِي َمن َقَطَعِني ِبالصِّ

َئـةِ  يِّ كِر، َوأَن أَشكَر الَحَسَنَة َواُغِضَي َعِن السَّ   . الذِّ

ـد َوآلِـِه َوَحلِِّني ِبِحلَيـةِ للَُّھمَّ َصـلِّ َعَلى ا قِيَن فِي َبسِط الَعدِل  ُمَحمَّ الِِحيَن، َوأَلِبسِني ِزيَنَة الُمتَّ الصَّ

اِئَرِة َوَضمِّ أَھلِ  الفُرَقِة َوإصالَِح َذاِت الَبيِن َوإفَشاِء الَعاِرَفِة، َوَستِر  َوَكظِم الَغيِظ َوإطَفاِء النَّ

يـِح، َوِطيِب الُمَخاَلَقـِة،  ، َوَخفِض الَعاِئَبِة، َولِيِن الَعِريَكةِ  يَرِة، َوُسُكوِن الرِّ الَجَنـاِح، َوُحسِن السِّ

بِق إَلى الَفِضيلَِة، ِل، َوَترِك التَّعِبيِر َواإلفَضاِل َعَلى َغيِر الُمسَتِحقِّ َوالـَقوِل  َوالسَّ وإيَثاِر التََّفضُّ

رِّ َوإن َقلَّ ِمن  َواسِتقالَِل الَخيـِر َوإن ِبالَحقِّ َوإن َعـزَّ  َكُثـَر ِمن َقـولِي َوفِعلِي ، َواسِتكَثاِر الشَّ

اَعِة َولُُزوِم الَجَماَعِة َوَرفِض أَھِل الِبَدِع َوُمسَتعِمِل  َقولِي َوفِعلِي، َوأكِمل َذلَِك لِي ِبَدَواِم الطَّ

أي   . الُمخَتَرعِ  الرَّ

ِتكَ للَُّھمَّ ا د َوآلِِه َواجَعل أَوَسَع ِرزقَِك َعَليَّ إَذا َكُبرُت ، َوأَقَوى قُوَّ فِيَّ إَذا َنِصبُت،  َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِض  ِتَك، َوالَ  َوالَ َتبَتلَِيّني ِبالَكَسِل َعن ِعَباَدِتَك َوال الَعَمى َعن َسِبيلَِك َوالَ ِبالتََّعرُّ لِِخالَِف َمَحبَّ

َق َعنَك، َوال ُمَفاَرَقِة َمِن اجَتَمَع إَليكَ ُمَجاَمَعِة َمن تَ    . َفرَّ

ُع إَليَك ِعنَد الَمسَكَنِة ، َوال  للَُّھمَّ اجَعلِنيا ُروَرِة َوأَسأَلَُك ِعنَد الَحاَجِة، َوأََتَضرَّ أُصوُل ِبَك ِعنَد الضَّ

 َغيِرَك إَذا افَتَقـرُت ، َوالَ  بِاالسِتَعاَنِة ِبَغيِرَك إَذا اضُطِررُت، َوال ِبالُخُضوِع لُِسؤالِ  َتفِتّني

ِع إَلى َمن ُدوَنـَك إَذا َرِھبُت َفأَسَتِحقَّ ِبذلَِك ِخذالَنَك َوَمنَعَك َوإعَراَضَك َيا أَرَحَم  ِبـالتََّضـرُّ

اِحِمينَ    . الرَّ

َظنِّي َوالَحَسـدِ ا َمنِّي َوالتَّ يَطاُن فِي َروِعي ِمَن التَّ راً  للَُّھمَّ اجَعل َما ُيلقِي الشَّ ِذكـراً لَِعَظَمِتَك، َوَتَفكُّ

َك، َوَما أَجَرى َعَلى لَِساِني ِمن َلفَظِة فُحش أَو ُھجر أَو َشتِم  فِي قُدَرِتَك، َوَتدِبيراً َعَلى َعُدوِّ
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َك َحاِضر، َوَما أَشَبَه َذلَِك ُنطقاً ِبالَحمِد لَ  ِعرض أَو َشَھاَدِة َباِطل أو اغِتَياِب ُمؤِمن َغاِئِب أَو َسبِّ 

ً فِي َتمجيِدكَ  َناِء َعَليَك، َوَذَھابا ً فِي الثَّ ً ِبإحَساِنَك َوإحَصاًء  َوإغَراقا َوُشكراً لِِنعَمِتَك َواعِتَرافا

  . لِِمَنِنكَ 

د َوآلِـِه َوالَ ا فِع َعنِّي، َوال أَظلَِمنَّ َوأَنَت الَقاِدرُ  للُّھمَّ َصـلِّ َعَلى ُمَحمَّ َعَلى  اُظَلَمنَّ َوأَنَت ُمِطيٌق لِلدَّ

َوَقد أَمَكَنتَك ِھَداَيِتي، َوالَ أَفَتقَِرنَّ َوِمن ِعنِدَك ُوسِعي، َوال أَطَغَينَّ َوِمن  الَقبِض ِمنِّي، َوالَ أَِضلَّنَّ 

  .ِعنِدَك ُوجِدي

 قُت،للَُّھمَّ إَلى َمغفَِرِتَك َوَفدُت، َوإَلى َعفِوَك َقَصـدُت، َوإَلى َتَجـاُوِزَك اشَتقُت، َوِبَفضلَِك َوثِ ا

 َوَليَس ِعنِدي َما ُيوِجُب لِي َمغفَِرَتَك، َوالَ فِي َعَملِي َما أَسَتِحقُّ ِبِه َعفَوَك، َوَما لِي َبعَد أَن

ل َعَليَّ أللَُّھمَّ َوأَنِطقِني ِبالُھدى، د َوآلِِه َوَتَفضَّ  َحَكمُت َعلَى َنفِسي إالَّ َفضلَُك، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

  .َوأَلِھمِني ألتَّقـَوى َوَوفِّقِني لِلَِّتي ِھَي أَزَكى َواسَتعِملِني ِبَما ُھَو أَرَضى

ِريَقـَة الُمثَلى، َواجَعلِني َعَلى ِملَِّتَك أَُموُت َوأَحَيى للَُّھمَّ اسلُك ِبيَ ا د َوآلِِه . الطَّ أللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َشاِد، َوِمن َصالِِحي الِعَباِد، ِباالقِتَصاِد، َواجَعلنِ  َوَمتِّعِني َداِد، َوِمن أَِدلَِّة الرَّ ي ِمن أَھِل السَّ

  . َفوَز الَمَعاِد، َوَسالََمَة الِمرَصادِ  َوارُزقِني

َفإنَّ َنفِسي َھالَِكٌة ; َنفِسي َمـا ُيصلُِحَھا للَُّھمَّ ُخذ لَِنفِسَك ِمن َنفِسي َمـا ُيَخلُِّصَھا، َوأَبق لَِنفِسي ِمنا

  .و َتعِصَمَھاأَ 

ِتي إن َحَزنُت، َوأَنتَ ال ا  لَُّھمَّ أَنَت ُعدَّ ُمنَتَجِعي إن ُحِرمُت، َوِبَك اسِتَغاَثِتي إن َكِرثُت، َوِعنَدَك ِممَّ

لَ . َوفِيَما أنَكرَت َتغييرٌ  َفاَت َخَلٌف، َولَِما َفَسَد َصالٌَح، ِب َفامُنن َعَليَّ َقبَل الَبالِء ِبالَعافَِيِة، َوَقبَل الطَّ

الَلِ  ِة الِعَباِد، َوَھب لِي أَمَن َيوِم الَمَعاِد،  ِبالِجدِة، َوَقبَل الضَّ َشاِد، َواكفِِني َمُؤوَنَة َمَعرَّ ِبالرَّ

  .َوامَنحِني ُحسَن االرَشادِ 

ـد َوآلِـِه َوادَرأ َعّني ِبلُطفِـَك، َواغـُذِني ِبِنعَمِتَك، َوأَصلِحِنيا َكَرِمـَك، بِ  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َعَليَّ األُمـوُر  َوَداِوِني بُصنِعـَك، َوأَِظلَِّني فِي َذَراَك، وَجلِّلِني ِرَضـاَك، َوَوفِّقِني إَذا اشَتَكَلت

  .ألِھَداَھـا، َوإَذا َتَشاَبَھِت األعَماُل ألزَكاَھا، َوإَذا َتَناَقَضِت الِمَلُل ألِرَضاَھا
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د َوآلِهِ ا جِني ِبالِكَفاَيِة، َوُسمِني ُحسَن الِوالَيِة، َوَھب لِي ِصدقَ  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ الِھَداَيِة،  َوَتوِّ

َعِة، َوال َتجَعل َعيِشي َكّداً َكّداً، َوالَ َتُردَّ  َعِة، َوامَنحِني ُحسَن الدَّ ; ُدَعاِئي َعَليَّ َرّداً  َوال َتفِتنِّي ِبالسَّ

  . َمَعَك ِنّداً  َفإنِّي ال أَجَعُل َلَك ِضّداً َوال أَدُعو

ـدا َلِف، َوَوفِّر َمَلَكِتي  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ن ِرزقِي ِمَن التَّ َرِف َوَحصِّ َوآلِـِه َوامَنعِني ِمَن السَّ

د َوآلِ . ِبي َسِبيَل الِھَداَيِة لِلِبرِّ فِيَما اُنفُِق ِمنهُ  ِبالَبَرَكِة فِيِه، َوأَِصب ِه َواكفِِني أللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َلِب َوال أَحَتِمَل  َمُؤوَنَة االكِتَساِب، َوارُزقِني ِمن َغيِر احِتَساب، َفالَ أَشَتِغَل َعن ِعَباَدِتَك ِبالطَّ

ا أَرَھبُ . الَمكَسبِ  إصَر َتِبَعاتِ  ِتَك ِممَّ   . أللَُّھمَّ َفأَطلِبِني ِبقُدَرِتَك َما أَطلُُب، َوأَِجرِني ِبِعزَّ

د َوآلِِه َوُصن َوجِھي ِبالَيَساِر، َوالَ َتبَتِذل َجاِھي ِباإلقتاِر َفأَسَترِزَق أَھَل  َعَلى للَُّھمَّ َصلِّ ا ُمَحمَّ

 َوأَسَتعِطَي ِشَراَر َخلقَِك، َفأفَتِتَن ِبَحمِد َمن أَعَطاِني، َواُبَتَلى ِبـَذمِّ َمن َمَنَعِني َوأَنَت ِمن ِرزقَِك،

  . ُدوِنِھم َولِيُّ اإلعَطاِء َوالَمنعِ 

ًة فِي ِعَباَدة،ا د َوآلِـِة َوارُزقِني ِصحَّ ً فِي  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ً فِي َزَھاَدة، َوِعلما َوَفراغا

  .اسِتعَمـال، َوَوَرعـاً فِي إجَمال

ُبلِي، َوَحقِّق فِي َرَجاِء َرحَمِتَك أََملِي، َوَسھِّل إَلى ُبلُوِغ ِرَضاَك سُ  للَُّھمَّ اخِتم ِبَعفِوَك أََجلي،ا

  . َعَملِي َوَحسِّن فِي َجِميِع أَحَوالِي

د َوآلِِه َوَنبِّھِني لِِذكِرَك فِي أَوَقاِت الَغفلَِة، َواسَتعِملِني ِبَطاَعِتـكَ ا اِم  للَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ فِي أَيَّ

ِتَك َسبيالً َسھَلًة أكِمل لِي ِبَھا َخيَر الدُّ    .نَيا َواآلِخـَرةِ الُمھَلِة، َوانَھج لِي إلى َمَحبَّ

د َوآلِِه َكأَفَضِل َمـا َصلَّيَت َعَلى أََحد ِمن َخلقَِك َقبلَُه، َوأَنَت ُمَصلٍّ ا َعَلى  للَُّھمَّ َوَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

نَيا َحَسَنًة َوفِي اآلِخَرِة َحَسَنًة ، َوقِِني ِبَرحَمِتَك َعَذاَب النَّارِ    .أََحد َبعَدهُ، َوآِتنا فِي الدُّ

  


