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 دعاى معروف عرفه -5

از جمله دعاهایى که خواندنش در روز عرفه سفارش شده است دعاى معروف و مشهور ساالر شهیدان امام 
نظیرى برخورداراست;این دعاى  بسیارباارزش وبى ازمحتواى است که حسین)علیه السالم(

شناسى و توبه و بازگشت به او را، به هر خداجوى اى از معارف اسالمى است که راه خدا پرفیض،گنجینه
توان گفت یک دوره عرفان اسالمى در  رساند; مى آموزد، و روح را به باالترین اوج معرفت، مى مسلمانى مى
 .آن درج است

خدمت « عرفات»در سرزمین « عرفه»اند که: عصر روز  روایت کرده« غالب اسدى»( از فرزندان 16بشر و بشیر)
بیت و شیعیان خود، در نهایت خشوع و  بودیم که آن حضرت با گروهى از اهل امام حسین)علیه السالم(

روفى است در وسط [= جبل الرحمه، کوه مع فروتنى، از خیمه خویش بیرون آمدند و در قسمت چپ کوه
ورت ها را در برابر ص رو به سوى کعبه ایستادند و همانند فقیر و نیازمندى که چیزى طلب کند، دست عرفات]

 (17گرفتند و این دعا را خواندند:)

 .(براى توّجه بیشتر به محتواى این دعا آن را به نه بخش تقسیم کردیم)

ِِ الَّذى َلْیَس ِلَقضآِئِه دا  ِفٌع، َوال لَِعطاِئِه ماِنٌع، َوال َکُصْنِعِه ُصْنعُ َاْلَحْمُد هلِل

ستایش خاص خدایى است که نیست براى قضا و حکمش جلوگیرى و نه براى عطا و بخششش مانعى و نه 
 اش ساخته هیچ مانند ساخته

ناِئَع، صاِنع،َوُهَو اْلَجواُد اْلواِسُع،َفَطَر َاْجناَس اْلَبداِئِع، وَاْتَقَن ِبِحْکَمِتهِ   الصَّ

به حکمت خویش محکم  ها را و ده که آفرید انواع گوناگون پدیده اى و اوست بخشنده وسعت سازنده
 (ها)ى عالم وجود ساخت مصنوعات را طالیه

الِیُع، وَ   ال َتضیُع ِعْنَدُه اْلَوداِئُع، جازى ُکلِّ صاِنع، ال َتْخفى َعَلْیِه الطَّ
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 دهنده عمل هر سازنده پاداش بر او مخفى نیست و امانتها در نزد او ضایع نشود

 َو راِئُش ُکلِّ قانع، َو راِحُم ُکلِّ ضارِع، َو ُمْنزُِل الَْمناِفِع َو الِْکتاِب الْجاِمعِ 

ان نسبت به هر ناالن، فرو فرستنده هر سود و بهره و آن کتاب پیشه و مهرب و سامان دهنده زندگى هر قناعت
 جامع که

َرجاِت  َعواِت ساِمٌع، َو ِلْلُکُرباِت داِفٌع، َو ِللدَّ  ِبالنُّوِر الّساِطِع، َو ُهَو ِللدَّ

 و گرفتاریها را برطرف کند و درجات فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و اوست که دعاها را شنواست

 َو ِلْلَجباِبَرِة قاِمٌع، َفال ِالَه َغْیُرُه، َوال َشْىَء َیْعِدُلُه، َوَلْیَس َکِمْثِلهِ راِفٌع، 

چیزى با او برابرى نکند و چیزى  کن سازد پس معبودى جز او نیست و را باال برد و گردنکشان را ریشه
 همانندش

میُع اْلَبصیُر اللَّطیُف اْلَخبیُر، َو ُهَو   .َعلى ُکلِّ َشْىء َقدیرٌ َشْىٌء، َو ُهَو السَّ

 .نیست و او شنواست و بینا و دقیق و آگاه و او بر هر چیز تواناست

ِة َلَک، ُمِقّرًا ِبَانََّک َربّى،َو ِاَلْیَک  ُبوِبیَّ  َالّلُهمَّ ِاّنى َاْرَغُب ِإَلْیَک، َوَاْشَهُد ِبالرُّ

که تو پروردگار منى و بسوى  ر دارم به اینخدایا من بسوى تو اشتیاق دارم و به پروردگارى تو گواهى دهم اقرا
 توست

 َمَرّدى، ِاْبَتَدْاَتنى ِبِنْعَمِتَک َقْبَل َاْن اَُکوَن َشْیئًا َمْذُکورًا، َوَخَلْقَتنى ِمنَ 

 چیز قابل ذکرى و مرا از که باشم بازگشت من آغاز کردى وجود مرا به رحمت خود پیش از آن

 َِ راِب، ُثمَّ َاْسَکْنَتِنى االْ ُهورِ التُّ  ْصالَب، آِمنًا ِلَرْیِب الَْمُنوِن، َواْخِتالِف الدُّ

 از حوادث زمانه و تغییرات روزگار خاک آفریدى آنگاه در میان صلبها جایم دادى و ایمنم ساختى

ّیامِ  َِ نیَن، َفَلْم َاَزْل ظاِعنًا ِمْن ُصْلب ِالى َرِحم فى َتقاُدم ِمَن االْ  َوالسِّ

 صلبى به رحمى کوچ کردم در اّیام ازو سالها و همچنان همواره 

 اْلماِضَیِة، َوالُْقُروِن اْلخالَِیِة، َلْم ُتْخِرْجنى لَِرْاَفِتَک بى َولُْطِفَک لى

 قدیم و گذشته و قرنهاى پیشین و از روى مهر و رأفتى که به من داشتى



ِة اْلُکْفِر الَّذیَن َنَقُضوا عَ  بُوا ُرُسَلَک،َوِاْحساِنَک ِاَلىَّ فى َدْوَلِة َاِئمَّ  ْهَدَک، َوَکذَّ

کفر آنان که پیمان تو را شکستند  و احسانت نسبت به من مرا به جهان نیاوردى در دوران حکومت پیشوایان
 و فرستادگانت را تکذیب کردند

ْرَتنى، َوفیهِ  لِکنََّک َاْخَرْجَتنى ِللَّذى َسَبَق لى ِمنَ   اْلُهَدى الَّذى َلُه َیسَّ

پیش از آن در علمت گذشته بود از هدایتى که اسبابش را برایم مهیا فرمودى  ولى در زمانى مرا بدنیا آوردى که
 و در آن

 َاْنَشْأَتنى، َوِمْن َقْبِل ذلَِک َرُؤْفَت بى ِبَجمیِل ُصْنِعَک، َوَسواِبِغ ِنَعِمَک،

 فتار نیکویت و نعمتهاى شایانتاین نیز به من مهر ورزیدى بوسیله ر مرا نشو و نما دادى و پیش از

 فاْبَتَدْعَت َخْلقى ِمْن َمِنىٍّ ُیْمنى، َوَاْسَکْنَتنى فى ُظُلمات َثالث، َبْیَن َلْحم

ریخته شده و جایم دادى در سه پرده تاریکى )مشیمه و رحم و شکم( میان  که پدید آوردى خلقتم را از منى
 گوشت

 َلْم َتْجَعْل ِاَلىَّ َشْیئًا ِمْن َاْمرى، ُثمَّ َوَدم َوِجْلد، َلْم ُتْشِهْدنى َخْلقى، وَ 

 و گواهم نساختى در خلقتم و واگذار نکردى به من چیزى از کار خودم را سپس و خون و پوست

ْنیا تآّمًا َسِوّیًا، َوَحِفْظَتنى  َاْخَرْجَتنى ِللَّذى َسَبَق لى ِمَن اْلُهدى ِاَلى الدُّ

بود از هدایتم بسوى دنیا خلقتى تمام و درست و در حال طفولیت و بیرونم آوردى بدانچه در علمت گذشته 
 خردسالى

 ِفى اْلَمْهِد ِطْفالً َصِبّیًا، َوَرَزْقَتنى ِمَن اْلِغذآِء َلَبنًا َمِرّیًا، َوَعَطْفَت َعَلىَّ 

 در گهواره محافظتم کردى و روزیم دادى از غذاها شیرى گوارا و دل پرستاران رابر من مهربان

َتنى ِمْن َطوارِقِ  ُقُلوَب  ِْ واِحَم، َوَکالَ هاِت الرَّ مَّ ُِ ْلَتنى االْ  اْلَحواِضِن، َوَکفَّ

 دار پرستاریم کردى مادران مهربان را و از آسیب جنیان نگهداریم کردى کردى و عهده

یاَدِة َوالنُّْقصاِن، َفَتعاَلْیَت یا َرحیُم یا َرْحمُن، ْمَتنى ِمَن الزِّ ، َوَسلَّ  اْلجآنِّ

 یادى و نقصان سالمم داشتى پس برترى تو اى مهربان و اى بخشایندهو از ز



ْنعاِم، َوَربَّْیَتنى ِِ  حّتى ِاَذا اْسَتْهَلْلُت ناِطقًا ِبالَْکالِم، َاْتَمْمَت َعَلىَّ َسواِبَغ االْ

 تا آنگاه که لب به سخن گشودم و تمام کردى بر من نعمتهاى شایانت را و پرورشم دادى

تى، َاْوَجْبَت  ُکلِّ  زاِیدًا فى  عام، َحّتى إَذا اْکَتَمَلْت ِفْطَرتى، َواْعَتَدَلْت ِمرَّ

 هر ساله زیادتر از سال پیش تا آنگاه که خلقتم کامل شد و تاب و توانم به حد اعتدال رسید واجب کردى

ْعَتنى ِبَعجاِئِب ِحْکَمِتَک، َک، ِبَاْن َالَْهْمَتنى َمْعِرَفَتَک، َوَروَّ  َعَلىَّ ُحَجتَّ

بر من حجت خود را بدین ترتیب که معرفت خود را به من الهام فرمودى و بوسیله عجایب حکمتت به 
 هراسم انداختى

 َوَاْیَقْظَتنى ِلما َذَرْاَت فى َسمآِئَکَوَاْرِضَک ِمْن َبداِئِع َخْلِقَک، َوَنبَّْهَتنى

 هاى آفرینشت و آگاهم کردى و بیدارم کردى بدانچه آفریدى در آسمان و زمینت از پدیده

ْمَتنى ما جآَءْت   ِلُشْکِرَک َوِذْکِرَک، َوَاوَجْبَت َعَلىَّ طاَعَتَک َوِعباَدَتَک، َوَفهَّ

 و آنچه به سپاسگزارى و ذکر خودت و اطاعت و عبادتت را بر من واجب کردى

َل َمْرضاِتَک، َوَمَنْنَت َعَلىَّ فى َجمیِع ذلَِک ِبِه ُرُسُلَک، َوَیسَّ   ْرَت لى َتَقبُّ

 رسوالنت آورده بودند به من فهماندى و پذیرفتن موجبات خشنودیت را برایم آسان کردى و در تمام اینها

 ةً ِبَعْوِنَک َولُْطِفَک، ُثمَّ ِاْذ َخَلْقَتنى ِمْن َخْیِرالثَّرى، َلْم َتْرَض لى یا ِالهى ِنْعمَ 

راضى نشدى اى معبود  که مرا از بهترین خاکها آفریدى به یارى و لطف خود بر من مّنت نهادى سپس به این
 من که تنها از نعمتى

یاِش، ِبَمنَِّک   ُدوَن ُاخرى، َوَرَزْقَتنى ِمْن َانواِع اْلَمعاِش، َوُصُنوِف الرِّ

برخوردار شوم و از دیگرى منع گردم بلکه روزیم دادى از انواع )نعمتهاى( زندگى و اقسام لوازم کامرانى و این 
 بخشى بواسطه آن نعمت

، َحّتى ِاذا َاْتَمْمَت َعَلىَّ  ، َو ِاْحساِنَک اْلَقدیِم ِاَلىَّ ْعَظِم َعَلىَّ َِ  اْلَعظیِم االْ

که تمام نعمتها را بر من کامل  نسبت به من تا این ات بود نهبزرگ و بزرگترت بود بر من و آن احسان دیری
 کردى



 َجمیَع النَِّعِم، َوَصَرْفَت َعّنى ُکلَّ النَِّقِم، َلْم َیْمَنْعَک َجْهلى َوُجْرَأتى َعَلْیَک،

 باز هم نادانى و دلیرى من بر من جلوگیرت نشد و تمام رنجها و بالها را از من دور ساختى

ْقَتنى ِلما ُیْزِلُفنى َلَدْیَک، َفِاْن َدَعْوُتَک  َاْن َدَلْلَتنى ُبنى ِاَلْیَک، َوَوفَّ  ِالى ما ُیَقرِّ

و موفقم داشتى بدانچه مرا به درگاهت مقّرب سازد  که راهنماییم کردى بدانچه مرا به تو نزدیک کند از این
 که اگر بخوانمت

 ْعُتَک َشَکْرَتنى، َوِاْن َشَکْرُتَک َاَجْبَتنى، َوِاْن َسَئْلُتَک َاْعَطْیَتنى، َوِاْن َاَط 

 پاسخم دهى و اگر بخواهم از توبه من عطا کنى و اگر اطاعتت کنم قدردانى کنى و اگر سپاسگزاریت کنم

، َفُسْبحاَنَک  ، َوِاْحساِنَک ِاَلىَّ ْنُعِمَک َعَلىَّ َِ  ِزْدَتنى، ُکلُّ ذِلَک اِْکماٌل اِل

ختن نعمتهاى تو است بر من و احسانى که به من دارى پس منزهى بر من بیفزایى و همه اینها براى کامل سا
 تو،

َسْت َاْسمآُؤَک، َوَعُظَمْت   ُسْبحاَنَک ِمْن ُمْبِدئ ُمعید َحمید َمجید، َتَقدَّ

 نعمتى و بازگرداننده و ستوده و بزرگوارى بسى پاکیزه است نامهاى تو و بزرگ است منزه که آغازنده

ُِ ِنَعِمَک   یا ِالهى ُاْحصى َعَددًا َوِذْکرًا، َأْم َاىُّ َعطایاَک َأُقوُم ِبها االُؤَک، َفَأىَّ

معبود من کدام یک از نعمتهایت را بشماره درآورده و یاد کنم یا براى کدام یک از  نعمتهاى تو پس اى
 عطاهایت به

وَن، َأْو َیْبُلَغ   ِعْلمًا ِبَهاُشْکرًا، َوِهَى یا َربِّ اَْکَثُر ِمْن َاْن ُیْحِصَیَها الْعآدُّ

اى پروردگار من بیش از آن است که حسابگران بتوانند آنها را  سپاسگزارى اقدام کنم در صورتى که آنها
 بشمارند یا دانش

َْکَثرُ  ّرآِء، أ  اْلحاِفُظوَن، ُثمَّ ما َصَرْفَت َوَدَرْأَت َعنِّى الّلُهمَّ ِمَن الُضرِّ َوالضَّ

 از سختى و گرفتارى از من دور کرده و باز داشتى بیشتر بوده آنچه را حافظان بدانها رسد سپس اى خدا

ّرآءِ   .ِمّما َظَهَر لى ِمَن اْلعاِفَیِة َوالسَّ

 .از آنچه برایم آشکار شد از تندرستى و خوشى



 َوَا َنا َاْشَهُد یا ِالهى ِبَحقیَقِة ایمانى، َوَعْقِد َعَزماِت َیقینى، َوخاِلِص 

 ایمان خودم و بدانچه تصمیمات یقینم بدان بسته استو توحید خالص و من گواهى دهم خدایا به حقیقت

 َصریِح َتْوحیدى، َوباِطِن َمْکُنوِن َضمیرى، َوَعالِئِق َمجارى ُنورِ 

 هاى دید نور و رشته شائبه خود و درون سرپوشیده نهادم و بى

 یِف َبَصرى، َوَاساریِر َصْفَحِة َجبینى، َو ُخْرِق َمساِرِب َنْفسى، َو َخذار

 هاى هاى راههاى تنفسم و پرده چشمانم و خطوط صفحه پیشانیم و رخنه

ْت َو َاْطَبَقْت َعَلْیهِ   مارِِن ِعْرنینى، َو َمساِرِب ِسماِخ َسْمعى، َو ما ُضمَّ

 و آنچه بچسبد و روى هم قرار گیرد نرمه بینیم و راههاى پرده گوشم

 َشَفتاَى، َو َحَرکاِت َلْفِظ ِلسانى، َوَمْغَرِز َحَنِک َفمى َوَفّکى، َو َمناِبتِ 

 ام بر آن دو لبم و حرکتهاى تلفظ زبانم و محل پیوست کام )فک باالى( دهان و آرواره

 َاْضراسى، َو َمساِغ َمْطَعمى َو َمْشَربى، َوِحماَلِة ُامِّ َرْأسى، َو ُبُلوِع فارِغِ 

و رشته و عصب مغز سرم و لوله  آمدن دندانهایم و محل چشیدن خوراک و آشامیدنیهایمو محل بیرون 
 )حلق( متصل به

 َحبآِئِل ُعُنقى، َو َما اْشَتَمَل َعَلْیِه تاُموُر َصْدرى، َو حماِئِل َحْبِل َوتینى،

 هاى رگ قلبم ام و رشته رگهاى گردنم و آنچه در برگرفته آن را قفسه سینه

 اِب َقْلبى، َو َأْفالِذ َحواشى َکِبدى، َو ما َحَوْتُه َشراسیُف َو ِنیاِط ِحج

 جگرم و آنچه را در بردارد استخوانهاى هاى گوشه و کنار و شاهرگ پرده دلم و پاره

 َاْضالعى، َو ِحقاُق َمفاِصلى، َوَقْبُض َعواِملى، َوَاْطراُف َاناِملى،

 بدنم و اطراف سر انگشتانم و هایم و سربندهاى استخوانهایم و انقباض عضالت دنده

 َوَلْحمى َو َدمى، َوَشْعرى َو َبَشرى، َو َعَصبى َو َقَصبى، َو ِعظامى َو ُمّخى

 و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم گوشتم و خونم و موى بدنم و بشره پوستم



 َو ُعُروقى، َو َجمیُع َجواِرحى، َو َما اْنَتَسَج َعلى ذِلَک َاّیاَم ِرضاعى، َو ما

 بافته شده از دوران شیرخوارگیم و آنچه را و رگهایم و تمام اعضا و جوارحم و آنچه بر اینها

ْرُض ِمّنى، َو َنْومى َو َیْقَظتى َوُسُکونى، َو َحَرکاِت ُرُکوعى َِ  َاقلَِّت االْ

 زمین از من بر خود گرفته و خوابم و بیداریم و آرمیدنم و حرکتهاى رکوع و

ْحقاِب، َلوْ َوُسُجودى، َاْن َلْو  َِ عصاِر َو االْ َِ  حاَولُْت َو اْجَتَهْدُت َمَدى االْ

 سجود من )گواهى دهم( که اگر تصمیم بگیرم و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین

َى ُشْکَر واِحَدة ِمْن َأْنُعِمَک، َما اْسَتَطْعُت ذِلَک ِاالَّ ِبَمنَِّک  ْرُتها َاْن أَُؤدِّ  ُعمِّ

 واهم شکریکى از نعمتهاى تو را بجا آورم نخواهم توانست جز به لطف خود کهعمرى بکنم و بخ

 اْلُموَجِب َعَلىَّ ِبِه ُشْکُرَک َاَبدًا َجدیدًا، َو َثنآًء طاِرفًا َعتیدًا، َاَجْل، َو َلوْ 

 دار گردد آرى و اگر سپاسگزاریت را دوباره از نو و موجب ستایشى تازه و ریشه آن خود واجب کند بر من

وَن ِمْن َاناِمَک، َأْن ُنْحِصَى َمدى ِاْنعاِمَک ساِلِفِه َو اِنِفِه، ا َواْلعآدُّ ـَ  َحَرْصُت َان

 بخشیهاى تو را از گذشته و آینده حریص باشم من و حسابگران از مخلوقت که بخواهیم اندازه نعمت

 َاْنَت اْلُمْخِبرُ  ما َحَصْرناُه َعَددًا، َو ال َاْحَصیناُه َاَمدًا، َهْیهاَت أنّى ذِلَک، وَ 

به حساب درآوریم نتوانیم بشماره درآوریم و نه از نظر زمان و اندازه آن را احصا کنیم! هیهات! کجا چنین 
 و تو خود چیزى میسر است

وا ِنْعَمَة اهلِل ال ُتْحُصوها  .فى ِکتاِبَک الّناِطِق، َو النََّبِأ الّصاِدِق: َو ِاْن َتُعدُّ

 «اگر بشمارید نعمت خدا را احصا نتوانید کرد»اى که  است و درستت خبر دادهدر کتاب گویا و خبر ر

 َصَدَق ِکتاُبَک الّلُهمَّ َوِاْنبآُؤَک، َو َبلََّغْت َاْنِبیآُؤَک َو ُرُسُلَک ما َاْنَزْلَت َعَلْیِهمْ 

 خدایا کتاب تو و خبرى که دادى راست است و رساندند پیمبران و رسوالنت هرچه را بر ایشان از وحى خویش

 .ِمْن دیِنَک  (18ِمْن َوْحِیَک، َو َشَرْعَت َلُهْم َو ِبِهْم)

 .فرو فرستادى و آنچه را تشریع کردى براى آنها و بوسیله آنها از دین و آیین خود



 ْشَهُد ِبَجْهدى َو ِجّدى، َو َمْبَلِغ طاَعتى َو ُوْسعى، َو َأُقولُ َغْیَر َأّنى یا ِالهى اَ 

 من گواهى دهم به سعى و کوششم و به اندازه رسایى طاعت و وسعم و از که معبودا جز این

ِخْذ َوَلدًا َفَیُکوَن َمْوُروثًا، َو َلْم َیُکْن َلهُ  ِِ الَّذى َلْم َیتَّ  ُمْؤِمنًا ُموِقنًا، َالَْحْمُد هلِل

 گویم ستایش خدایى را سزاست که نگیرد فرزندى تا از او ارث برند و نیست برایش روى ایمان و یقین مى

  

لِّ َفُیْرِفَدُه فیما ُه فیَما اْبَتَدَع، َو ال َوِلىٌّ ِمَن الذُّ  َشریٌک فى ُمْلِکِه َفُیضآدَّ

 رى از خوارى دارد تا کمکش کندشریکى در فرمانروایى تا با او ضّدیت کنند در آنچه پدید آوردو نه نگهدا

َرتا،  َصَنَع، َفُسْبحاَنُه ُسْبحاَنُه، َلْو کاَن فیِهما الَِهٌة ِاالَّ اهلُل َلَفَسَدتا َو َتَفطَّ

شدند و  بوجود آورد پس منزه باد منزه که اگر بود در آسمان و زمین خدایانى جز او هر دو تباه مى در آنچه
 گشتند از هم متالشى مى

َمِد، َالَّذى َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد، َوَلْم َیُکْن َلهُ ُسْبحاَن  َحِد الصَّ َِ  اهلِل الْواِحِد االْ

 نیازى که فرزند ندارد و فرزند کسى نیست و نیست برایش منزه است خداى یگانه یکتاى بى

بینَ  ِِ َحْمدًا ُیعاِدُل َحْمَد َمالِئَکِتِه اْلُمَقرَّ  ، َو َاْنِبیآِئهِ ُکُفوًا َاَحٌد، َاْلَحْمُد هلِل

 همتایى هیچ کس ستایش خداى را است ستایشى که برابر ستایش فرشتگان مقّرب او و پیمبران

بینَ  یِّ د خاَتِم النَِّبیّیَن، َو آِلِه الطَّ  اْلُمْرَسلیَن، َو َصلَّى اهلُل َعلى ِخَیَرِتِه ُمَحمَّ

 آل پاک و مرسلش باشد و درود خدا بر بهترین خلقش محّمد خاتم پیمبران و

 .الّطاِهریَن اْلُمخَلصیَن، َوَسلَّمَ 

 .پاکیزه و خالص او باد و سالم

آنگاه حضرت، پس از ذکر آن همه اوصاف الهى و تسبیح و تقدیس پروردگار حاجت خود را عرضه داشت و 
 :در حالى که اشک از چشمان مبارکش سرازیر بود گفت

 َوَاْسِعْدنى ِبَتْقویَک، َوال ُتْشِقنى َالّلُهمَّ اْجَعْلنى َاْخشاَک َکاّنى َاراَک،



بینمت و به پرهیزکارى از خویش خوشبختم گردان و به واسطه  خدایا چنانم ترسان خودت کن که گویا مى
 نافرمانیت بدبختم

 ِبَمْعِصَیِتَک، َوِخْرلى فى َقضآِئَک، َوباِرْک لى فى َقَدِرَک، َحّتى ال أُِحبَّ 

 م مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تا چنان نباشم کهمکن و در سرنوشت خود خیر برای

ْلَت، َالّلُهمَّ اْجَعْل ِغناَى فى َنْفسى، ْرَت، َوال َتْاخیَر ما َعجَّ  َتْعجیَل ما َاخَّ

زى نیا اى خدایا قرار ده بى اى بخواهم و نه تأخیر آنچه را تو پیش انداخته تعجیل آنچه را تو پس انداخته
 در نفس من

ْخالَص فى َعَملى، َوالنُّوَر فى َبَصرى، َواْلَبصیَرةَ  ِِ  َواْلَیقیَن فى َقْلبى، َواالْ

 ام و بینایى در دلم و اخالص در کردارم و روشنى در دیده و یقین

ْعنى ِبَجواِرحى، َواْجَعْل َسْمعى َوَبَصرى َاْلواِرَثْیِن ِمّنى،  فى دینى، َوَمتِّ

مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان )که تا دم مرگ بسالمت  بهرهدر دینم و مرا از اعضا و جوارحم 
 (باشند

 َواْنُصْرنى َعلى َمْن َظَلَمنى، َوَاِرنى فیِه ثارى َو َمآِربى، َوَاِقرَّ ِبذلَِک 

ام  اش به من بنمایان و دیده گیرى مرا و آرزویم را درباره و یاریم ده بر آن کس که به من ستم کرده و انتقام
 باره در اینرا 

ُهمَّ اْکِشْف ُکْرَبتى، َواْسُتْر َعْوَرتى، َواْغِفْر لى َخطیَئتى، َواْخَسأْ   َعْینى، َاللَّ

 و شیطان روشن کن خدایا محنتم را برطرف کن و زشتیهایم بپوشان و خطایم بیامرز

َرَجَة اْلُعْلیا ِفى االْخِ   َرةِ َشْیطانى، َوُفکَّ ِرهانى، َواْجَعْل لى یا ِالهى الدَّ

 آخرت ام را از ِگرو ِبَرهان و قرار ده خدایا براى من درجه واال در و اهریمنم را از من بران و ذمه

ولى، َالّلُهمَّ َلَک اْلَحْمُد َکما َخَلْقَتنى، َفَجَعْلَتنى َسمیعًا َبصیرًا، َوَلَک  ُِ  َواالْ

 ىو در دنیا خدایا حمد تو راست که مرا آفریدى و شنوا و بینا قرارم داد

 اْلَحْمُد َکما َخَلْقَتنى، َفَجَعْلَتنى َخْلقًا َسِوّیًا َرْحَمًة بى، َوَقْد ُکْنَت َعنْ 



تو  صورتى که و ستایش تو راست که مرا آفریدى و از روى مهرى که به من داشتى خلقتم را نیکو آراستى در
 از

ْلَت ِفْطَرتى، َربِّ   ِبما َاْنَشْأَتنى َخْلقى َغِنّیًا، َربِّ ِبما َبَرأَْتْنى َفَعدَّ

نیاز بودى پروردگارا به آن طور که مرا پدیدآوردى و در خلقتم اعتدال بکار بردى پروردگارا به  خلقت من بى
 که بوجودم آوردى و آن طور

 َفَاْحَسْنَت ُصوَرتى، َربِّ ِبما َاْحَسْنَت ِاَلىَّ َوفى َنْفسى عاَفْیَتنى، َربِّ ِبما

  

 گارا به آن طور که به من احسان کردى وعافیتم دادى پروردگارا آن چنانکهصورتم را نیکو کردى پرورد 

ْقَتنى، َربِّ ِبما َاْنَعْمَت َعَلىَّ َفَهَدْیَتنى، َربِّ ِبما َاْوَلْیَتنى َوِمنْ  َتنى َوَوفَّ ِْ  َکالَ

چه دگارا چنانمرا محافظت کردى و موفقم داشتى پروردگارا آن چنانکه بر من انعام کرده و هدایتم فرمودى پرور
 مرا مورد احسان قرار داده و از

 ُکلِّ َخْیر َاْعَطْیَتنى، َربِّ ِبما َاْطَعْمَتنى َوَسَقْیَتنى، َربِّ ِبما َاْغَنْیَتنى

 ىنیازم کرد هر خیرى به من عطا کردى پروردگارا آن چنانکه مرا خوراندى و نوشاندى پروردگارا آن چنانکه بى

 َاَعْنَتنى َوَاْعَزْزَتنى، َربِّ ِبما َالَْبْسَتنى ِمْن ِسْتِرکَ  َوَاْقَنْیَتنى، َربِّ ِبما

ام دادى پروردگارا آن چنانکه کمکم دادى و عزتم بخشیدى پروردگارا آن چنانکه مرا از خلعت  و سرمایه
 باصفایت پوشاندى

د َو آِل ُمَحمَّ  ْرَت لى ِمْن ُصْنِعَک الْکافى، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ  د،الّصافى، َو َیسَّ

و از مصنوعاتت به حد کافى در اختیارم گذاردى )چنانکه این همه انعام کردى( درود فرست بر محّمد و آل 
 محّمد و

نى ِمنْ  ّیاِم، َوَنجِّ َِ ُهوِر، َو ُصُروِف اللَّیالى َو االْ  َوَاِعّنى َعلى َبوآِئِق الدُّ

 از هراسهاىو کشمکشهاى شبها و روزها و  آمدهاى ناگوار روزگار کمکم ده بر پیش

ْنیا َوُکُرباِت االِْخَرِة، َواْکِفنى َشرَّ ما َیْعَمُل الّظاِلُموَن ِفى  َاْهواِل الدُّ

 دنیا و اندوههاى آخرت نجاتم ده و از شر آنچه ستمگران در زمین انجام دهند مرا کفایت فرما



ْرِض، َالّلُهمَّ ما َاخاُف َفاْکِفنى، َوما َاْحَذُر َفِقنى، َو فى َنْفسى َو دینى َِ  االْ

 کفایتم کن و از آنچه برحذرم، نگاهم دار و خودم و دینم ترسم خدایا از آنچه مى

 َفاْحُرْسنى، َو فى َسَفرى َفاْحَفْظنى، َو فى َاْهلى َو مالى َفاْخُلْفنى، َو فیما

 سفر محافظتم کن و در خانواده و مالم جانشین من باش و در آنچهرا حفظ کن و در 

ْمنى،  َرَزْقَتنى َفباِرْک لى، َو فى َنْفسى َفَذلِّْلنى، َو فى َاْعُیِن الّناِس َفَعظِّ

 در پیش خودم خوار کن و در چشم مردم بزرگم کن و روزیم کرده اى برکت ده و مرا

ْنِس َفَس  ِِ ْمنى، َو ِبُذُنوبى َفال َتْفَضْحنى، َو ِبَسریَرتىَوِمْن َشرِّ الِْجنِّ َو االْ  لِّ

 هاى باطنم از شر جن و انس بسالمتم بدار و به گناهان رسوایم مکن و به اندیشه

 َفال ُتْخِزنى، َو ِبَعَملى َفال َتْبَتِلنى، َو ِنَعَمَک َفال َتْسُلْبنى، َو ِالى َغْیِرَک َفال

 مساز و نعمتهایت را از من مگیر و بجز خودت به دیگرىام مکن و به کردارم دچارم  سرافکنده

 َتِکْلنى، ِالهى ِالى َمْن َتِکُلنى، ِالى َقریب َفَیْقَطُعنى، َاْم ِالى َبعید

 اى که مرا از خود دور کنى آیا به خویشاوندى که از من ِبُبَرد یا بیگانه واگذارم مکن خدایا به که واگذارم مى
 کند یا

ُمنى، اَ   ْم ِاَلى اْلُمْسَتْضَعفیَن لى َوَاْنَت َربّى، َوَملیُک َاْمرى، َاْشُکوَفَیَتَجهَّ

 خوارم شمرند و تویى پروردگار من و زمامدار کار من بسوى به کسانى که

ْکَتُه َاْمرى، ِالهى َفال  ِاَلْیَک ُغْرَبتى، َو ُبْعَد دارى، َوَهوانى َعلى َمْن َملَّ

 که زمامدار کار من کردى خدایا پس ام و خواریم نزد کسى نهتو شکایت آرم از غربت خود و دورى خا

 ُتْحِلْل َعَلىَّ َغَضَبَک، َفِاْن َلْم َتُکْن َغِضْبَت َعَلىَّ َفال ُابالى ُسْبحاَنَک َغْیرَ 

 که خشم خود را بر من مبار و اگر بر من خشم نکرده باشى باکى ندارم منزهى تو جز این

 َانَّ عاِفَیَتَک َاْوَسُع لى، َفَاْسَئُلَک یا َربِّ ِبُنوِر َوْجِهَک الَّذى َاْشَرَقْت َلهُ 

 در عین حال عافیت تو وسیعتر است براى من پس از تو خواهم پروردگارا به نور ذاتت که روشن شد بدان



ُلماُت، َو َصُلَح ِبِه َامْ  مواُت، َو ُکِشَفْت ِبِه الظُّ ْرُض َوالسَّ َِ لینَ االْ وَّ َِ  ُر االْ

 زمین و آسمانها و برطرف شد بدان تاریکیها و اصالح شد بدان کار اّولین

 َواالِْخریَن، َاْن ال ُتمیَتنى َعلى َغَضِبَک، َوال ُتْنزَِل بى َسَخَطَک، َلَک 

 و آخرین که مرا بر حال غضب خویش نمیرانى و خشمت را بر من نازل مفرمایى مؤاخذه

  

 .َحّتى َتْرضى َقْبَل ذِلک، ال ِالَه ِاالَّ َاْنـَت  (19ُعْتبى)اْلُعْتبى َلَک الْ 

 .و بازخواست حق توست تا گاهى که پیش از آن راضى شوى معبودى جز تو نیست

 َربَّ اْلَبَلِد اْلَحراِم، َوالَْمْشَعِر اْلَحراِم، َوالَْبْیِت اْلَعتیِق الَّذى َاْحَلْلَتُه اْلَبَرَکَة،

 اى که برکت را بدان نازل کردى اى آن خانه محترم و مشعر الحرام و خانه کعبه که پروردگار شهر

ُنوِب ِبِحْلِمِه، یا َمْن َاْسَبغَ   َوَجَعْلَتُه ِللّناِس َاْمنًا، یا َمْن َعفا َعْن َعظیِم الذُّ

ارى خود درگذرى اى که نعمتها که از گناهان بزرگ به بردب مردمان خانه امنى قرار دادى اى کسى و آن را براى
 را به

تى، یا تى فى ِشدَّ  النَّْعمآَء ِبَفْضِلِه، یا َمْن َاْعَطى الَْجزیَل ِبَکَرِمِه، یا ُعدَّ

 ام در سختى اى فضل خود فراوان گردانى اى که عطایاى شایان را به کرم خود بدهى اى ذخیره

 ى فى ِنْعَمتى، یا ِالـهىصاِحبى فى َوْحَدتى، یا ِغیاثى فى ُکْرَبتى، یا َولِیّ 

 رفیق و همدمم در تنهایى اى فریادرس من در گرفتارى اى ولى من در نعمتم اى معبود من

 َوِالـَه آبائى، ِابْراهیَم َوِاْسماعیَل، َوِاْسحَق َوَیْعُقوَب، َوَربَّ َجْبَرئیلَ 

 برئیلج و معبود پدرانم ابراهیم و اسمعیل و )معبود( اسحاق و یعقوب و پروردگار

د خاِتِم النَِّبیّیَن، َو آِلِه اْلُمْنَتَجبیَن،  َومیکائیَل َوِاْسرافیَل، َوربَّ ُمَحمَّ

 اش و میکائیل و اسرافیلو پروردگار محّمد خاتم پیمبران و آل برگزیده

َل کـهیعص، َوطـه بُوِر َوالُْفْرقاِن، َوُمَنزِّ ْنجیِل َوالزَّ ِِ وراِة َواالْ  َوُمْنزَِل التَّ



 کهیعص و طه کننده ستنده تورات و انجیل و زبور و قرآن و نازلو فروفر

 َویس، َوالُْقرآِن اْلَحکیِم، َاْنَت َکْهفى حیَن ُتْعییِنى اْلَمذاِهُب فى َسَعِتها،

 ام کنند راهها با همه وسعتى که دارند تویى پناه من هنگامى که درمانده« یس و قرآن حکمت آموز»و 

ْرُض  َِ  ِبُرْحِبها، َوَلْوال َرْحَمُتَک َلُکْنُت ِمَن اْلهاِلکیَن، َوَاْنَت َوَتضیُق ِبَى االْ

 بطور حتم من هالک شده بودم و تویى و زمین بر من تنگ گیرد با همه پهناوریش و اگر نبود رحمت تو

 ُمقیُل َعْثَرتى، َوَلْوال َسْتُرَک ِاّیاَى َلُکْنُت ِمَن اْلَمْفُضوحیَن، َو َاْنَت ُمَؤیِّدى

 من از رسواشدگان بودم و تویى که پوشى تو نبود مسّلماً  گیر لغزشم و اگر پرده هنادید

 ِبالنَّْصِر َعلى َاْعدآئى، َو َلْو ال َنْصُرَک ِاّیاَى َلُکْنُت ِمَن اْلَمْغُلوبیَن، یا َمنْ 

 به یارى خود مرا بر دشمنانم یارى دهى و اگر نبود یارى تومن مغلوب شده بودم اى که

وَن، یا َمْن َجَعَلْت َلهُ َخصَّ َنفْ  ِه َیْعَتزُّ ْفَعِة، َفَاْولِیآُئُه ِبِعزِّ ُموِّ َو الرِّ  َسُه ِبالسُّ

 و دوستانش بوسیله عزت او عزت یابند اى که مخصوص کرده خود را به بلندى و برترى

 َلُم خاِئَنةَ اْلُمُلوُک نیَر اْلَمَذلَِّة َعلى َاْعناِقِهْم، َفُهْم ِمْن َسَطواِتِه خاِئُفوَن، َیعْ 

 (داند حرکت )یا خیانت به گردن گذارند و آنها از َسَطَوَتش ترسانند مى پادشاهان در برابرش طوق خوارى

ُهوُر، یا َمنْ  ْزِمَنُة َوالدُّ َِ ُدوُر، َو َغْیَب ما َتْاتى ِبِه االْ ْعُیِن َوما ُتْخِفى الصُّ َِ  االْ

 ر کمون زمانها و روزگارهاست اى کهپنهان کنند و حوادثى که د ها چشمها و آنچه را سینه

 ال َیْعَلُم َکْیَف ُهَو ِاالَّ ُهَو، یا َمْن ال َیْعَلُم ما ُهَو ِاالَّ ُهَو، یا َمْن ال َیْعَلُمُه ِاالَّ 

 نداند چگونگى او را جز خود او اى که نداند چیست او جز او اى که نداند او را جز

مآِء، یا َمْن َلهُ 20ُهَو) ْرَض َعَلى اْلمآِء، َوَسدَّ اْلَهوآَء ِبالسَّ َِ  (، یا َمْن َکَبَس االْ

 اى که زمین را بر آب فرو بُردى و هوا را به آسمان بستى اى که خود او

ْکِب  َض الرَّ ْسمآِء، یا َذا اْلَمْعُروِف الَّذى ال َیْنَقِطُع َاَبدًا، یا ُمَقیِّ َِ  اَْکَرُم االْ

 ترین نامها از اوست اى دارنده احسانى که هرگز قطع نشود اى گمارنده کاروان براى نجات رامىگ



ةِ  ، َوجاِعَلُه َبْعَد الُْعُبوِدیَّ  ِلُیوُسَف ِفى اْلَبَلِد الَْقْفِر، َوُمْخِرَجُه ِمَن اْلُجبِّ

  

 شاهى پس از بندگىاش به پاد اش از چاه و رساننده آب و علف و بیرون آورنده یوسف در آن جاى بى

ْت َعْیناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َکظیٌم، یا ُه َعلى َیْعُقوَب َبْعَد َاِن اْبَیضَّ  َمِلکًا، یا رادَّ

 اى که دیدگانش از اندوه سفید شده بود و آکنده از غم بود اى که او را برگرداندى به یعقوب پس از آن

وَب، وَ  رِّ َواْلَبْلوى َعْن َایُّ  ُمْمِسَک َیَدْى ِاْبراهیَم َعْن َذْبِح اْبِنِه،کاِشَف الضُّ

 برطرف کننده سختى و گرفتارى از ایوب و اى نگهدارنده دستهاى ابراهیم از ذبح پسرش

 َبْعَد ِکَبِر ِسنِِّه َوَفنآِء ُعُمِرِه، یا َمِن اْسَتجاَب ِلَزَکِرّیا َفَوَهَب َلُه َیْحیى، َوَلمْ 

 و یحیى را به او بخشیدى و پس از سن پیرى و بسرآمدن عمرش اى که دعاى زکریا را به اجابت رساندى

 َیَدْعُه َفْردًا َوحیدًا، یا َمْن َاْخَرَج ُیوُنَس ِمْن َبْطِن اْلُحوِت، یا َمْن َفَلَق 

 شکم ماهى اى که شکافت کس وامگذاردى اى که بیرون آورد یونس را از او را تنها و بى

 اْلَبْحَر ِلَبنى ِاْسرآئیَل َفَاْنجاُهْم، َوَجَعَل ِفْرَعْوَن َوُجُنوَدُه ِمَن اْلُمْغَرقیَن، یا

 اسرائیل و )از فرعونیان( نجاتشان دادو فرعون و لشکریانش را غرق کرد اى دریا را براى بنى

رات َبْیَن َیَدْى َرْحَمِتِه، یا َمْن َلْم  یاَح ُمَبشِّ  َیْعَجْل َعلى َمنْ َمْن َاْرَسَل الرِّ

 (که فرستاد بادها را نوید دهندگانى پیشاپیش آمدن رحمتش اى که شتاب نکند بر )عذاب

َحَرَة ِمْن َبْعِد ُطوِل اْلُجُحوِد، َوَقدْ   َعصاُه ِمْن َخْلِقِه، یا َمِن اْسَتْنَقَذ السَّ

 انکار )و کفر( و چناننجات بخشید ساحران )فرعون( را پس از سالها  نافرمانان از خلق خود اى که

وُه، َغَدْوا فى ِنْعَمِتهِ  وُه َونآدُّ  َیاُْکُلوَن ِرْزَقُه، َوَیْعُبُدوَن َغْیَرُه، َوَقْد حآدُّ

دا کردند و با خ خوردند ولى پرستش دیگرى را مى که روزیش را مى بودند که متنّعم به نعمتهاى خدا بودند
 دشمنى و ضدیت داشتند

ُبوا ُرُسَلُه، ی  ا َاهلُل یا َاهلُل یا َبدُى، یا َبدیعًا ال ِندَّ َلَک، یا دآِئمًا ال َنفاَد َلَک،َوَکذَّ



اى خدا اى آغازنده اى پدیدآورنده اى که همتا ندارى اى جاویدانى  کردند اى خدا و رسوالنش را تکذیب مى
 که زوال ندارى

، یا ُمْحِیَى اْلَمْوتى، یا َمْن ُهَو قآئِ   ٌم َعلى ُکلِّ َنْفس ِبمایا َحّیًا حیَن ال َحىَّ

 اى نبوداى زنده کن مردگان اى که مراقبت دارى بر هرکس بدانچه اى زنده در آنگاه که زنده

 َکَسَبْت، یا َمْن َقلَّ َلُه ُشْکرى َفَلْم َیْحِرْمنى،َوَعُظَمْت َخطیَئتى َفَلمْ 

 ولى محرومم نکند و خطایم بزرگ است ولى انجام داده اى که سپاسگزارى من برایش اندک است

 َیْفَضْحنى، َو َرانى َعَلى اْلَمعاصى َفَلْم َیْشَهْرنى، یا َمْن َحِفَظنى فى

 ام ندرد اى که مرا در نافرمانى خویش بیند ولى پرده رسوایم نکند و مرا بر

 ِکَبرى، یا َمْن َایادیِه ِعْندى ال ُتْحصى، َوِنَعُمهُ ِصَغرى، یا َمْن َرَزَقنى فى 

هایى که به من کردى بشماره نیاید  اى که اندازه مرحمت کودکى محافظت کردى اى که در بزرگى روزیم دادى
 و نعمتهایش

ساَئةِ  ِِ ْحساِن، َوعاَرْضُتُه ِباالْ ِِ  ال ُتجازى، یا َمْن عاَرَضنى ِباْلَخْیِر َواالْ

 رو شد با من به نیکى و احسان ولى من با او به بدى روبه نباشد اى کهرا تالفى ممکن 

ْمِتناِن، یا ِِ  َواْلِعْصیاِن، یا َمْن َهدانى ِلالْیماِن ِمْن َقْبِل َاْن َاْعِرَف ُشْکَر االْ

که بشناسم طریقه سپاسگزارى نعمتش را اى  رو شدم اى که مرا به ایمان هدایت کرد پیش از آن و گناه روبه
 که

 َمْن َدَعْوُتُه َمریضًا َفَشفانى، َوُعْریانًا َفَکسانى، َوجاِئعًا َفَاْشَبَعنى،

 خواندمش در حال بیمارى و او شفایم داد و در برهنگى و او مرا پوشاند و در گرسنگى و او سیرم کرد

َفنى، َوَوحیداً   َوَعْطشانًا َفَاْروانى، َوَذلیالً َفَاَعزَّنى، َوجاِهالً َفَعرَّ

 و او سیرابم کرد و در خوارى و او عزتم بخشید و در نادانى و او معرفتم بخشید و در تنهایى تشنگىو در 

نى، َوُمِقالًّ َفَاْغنانى، َوُمْنَتِصرًا َفَنَصَرنى، َوَغِنّیًا َفَلمْ  َرنى، َوغاِئبًا َفَردَّ  َفَکثَّ



خواهى و او یاریم  دارایم کرد و در کمکو او فزونى جمعیت داد و در دورى و او بازم گرداند و در ندارى و او 
 داد و در ثروتمندى و او

  

ْکُر یا  َیْسُلْبنى، َوَاْمَسْکُت َعْن َجمیِع ذِلَک َفاْبَتَدَانى، َفَلَک اْلَحْمُد َوالشُّ

ها دم بستم تو آغاز کردى پس از آن توست حمد و  و )هنگامى که( از همه این خواسته از من سلب نفرمود
 سپاس اى

 َاقاَل َعْثَرتى، َو َنفََّس ُکْرَبتى، َو َاجاَب َدْعَوتى، َو َسَتَر َعْوَرتى، َمنْ 

 لغزشم را نادیده گرفت و گرفتگى را از من دور کرد و دعایم را اجابت فرمود و عیبم را پوشاند و که

َغنى َطِلَبتى، َو َنَصَرنى َعلى َعُدّوى، َو ِاْن َاُعدَّ نِ   َعَمَک َوَغَفَر ُذُنوبى، َو َبلَّ

 ام رسانید و بر دشمنم یارى داد و اگر بخواهم نعمتها و گناهانم را آمرزید و به خواسته

 َوِمَنَنَک َوَکراِئَم ِمَنِحَک ال ُاْحصیها، یا َمْوالَى َاْنَت الَّذى َمَنْنَت، َاْنَت الَّذى

 که ى و این تویىعطاها و مراحم بزرگ تو را بشمارم نتوانم اى موالى من این تویى که مّنت نهاد

 َاْنَعْمَت، َاْنَت الَّذى َاْحَسْنَت، َاْنَت الَّذى َاْجَمْلَت، َاْنَت الَّذى َاْفَضْلَت، َاْنَت 

 نعمت دادى این تویى که احسان فرمودى این تویى که نیکى کردى این تویى که فزونى بخشیدى این تویى

 ذى َوفَّْقَت، َاْنَت الَّذى َاْعَطْیَت،الَّذى اَْکَمْلَت، َاْنَت الَّذى َرَزْقَت، َاْنَت الَّ 

 که عطا کردى کامل کردى این تویى که روزى دادى این تویى که توفیق دادى این تویى که

 َاْنَت الَّذى َاْغَنْیَت، َاْنَت الَّذى َاْقَنْیَت، َاْنَت الَّذى اَوْیَت، َاْنَت الَّذى َکَفْیَت،

 نیاز کردى این تویى که ثروت بخشیدى این تویى که مأوى دادى این تویى که کفایت کردى بى این تویى که

 َاْنَت الَّذى َهَدْیَت، َاْنَت الَّذى َعَصْمَت، َاْنَت الَّذى َسَتْرَت، َاْنَت الَّذى

 پوشاندى این تویى که این تویى که هدایت کردى این تویى که نگهداشتى این تویى که

 َغَفْرَت، َاْنَت الَّذى َاَقْلَت، َاْنَت الَّذى َمکَّْنَت، َاْنَت الَّذى َاْعَزْزَت، َاْنَت 



آمرزیدى این تویى که نادیده گرفتى این تویى که قدرت و چیرگى دادى این تویى که عزت بخشیدى این 
 تویى

ْدَت، َانْ   َت الَّذى َنَصْرَت،الَّذى َاَعْنَت، َاْنَت الَّذى َعَضْدَت، َاْنَت الَّذى َایَّ

 تأیید کردى این تویى که یارى کردى که کمک کردى این تویى که پشتیبانى کردى این تویى که

 َاْنَت الَّذى َشَفْیَت، َاْنَت الَّذى عاَفْیَت، َاْنَت الَّذى اَْکَرْمَت، َتباَرْکَت 

 بزرگى واین تویى که شفا دادى این تویى که عافیت دادى این تویى که اکرام کردى 

ْکُر واِصبًا َاَبدًا، ُثمَّ َاَنا یا ِالهى  َوَتعاَلْیَت، َفَلَک الَْحْمُد دآِئمًا، َوَلَک الشُّ

از آن تواست و اما من  برترى از توست و ستایش همیشه مخصوص تو است و سپاسگزارى دائمى و جاوید
 اى معبودم

 َسْاُت، َا َنا الَّذى َاْخَطْاُت، َا َنااْلُمْعَتِرُف ِبُذُنوبى َفاْغِفْرها لى، َا َنا الَّذى اَ 

کسى هستم که به گناهانم اعتراف دارم پس آنها را بیامرز و این منم که بد کردم این منم که خطا کردم این 
 منم

ا ـَ ا الَّذى َسَهْوُت، َان ـَ ا الَّذى َغَفْلُت، َان ـَ  الَّذى َهَمْمُت، َا َنا الَّذى َجِهْلُت، َان

غفلت ورزیدم این منم که فراموش کردم این  گماشتم این منم که نادانى کردم این منم کهکه )به بدى( همت 
 منم

ْدُت، َا َنا الَّذى َوَعْدُت، َو َا َناالَّذى َاْخَلْفُت، ا الَّذى َتَعمَّ ـَ  الَِّذى اْعَتَمْدُت، َان

نم که وعده دادم و این منم که کاربد( تعّمد کردم این م که )به غیر یا به خود( اعتماد کردم این منم که )به
 خلف وعده کردم

 َا َنا الَّذى َنَکْثُت، َا َنا الَّذى َاْقَرْرُت، َا َنا الَِّذى اْعَتَرْفُت ِبِنْعَمِتَک َعَلىَّ 

شکنى کردم این منم که به بدى اقرار کردم این منم که به نعمت تو بر خود و در پیش خود  این منم که پیمان
 اعتراف دارم

ُه ُذُنوُب ِعباِدِه، و ُهوَ َوِعنْ   دى، َوَابُوُء ِبُذُنوبى َفاْغِفْرها لى، یا َمْن ال َتُضرُّ

 که زیانش نرساند گناهان بندگان و ام پس آنها را بیامرز اى و با گناهانم بسویت بازگشته



ُق َمْن َعِمَل صالِحًا ِمْنُهْم ِبَمُعوَنِتِه وَ   َرْحَمِتِه، اْلَغنیُّ َعْن طاَعِتِهْم، َواْلُمَوفِّ

اى انجام دهد به رحمت خویش  کردار شایسته نیازى و تو آنى که هرکس از بندگان از اطاعت ایشان بى
 توفیقش دهى

دى، ِالـهى َاَمْرَتنى َفَعَصْیُتَک، َو َنَهْیَتنى َفاْرَتَکْبُت   َفَلَک اْلَحْمُد ِالـهى َوَسیِّ

ن دستور دادى و من نافرمانى کردم و نهى فرمودى پس تو راست ستایش اى معبود و آقاى من خدایا به م
 ولى من نهى تو را مرتکب شدم

ة َفَاْنَتِصُر، َفِبَأىِّ َشْىء  َنْهَیَک، َفَاْصَبْحُت ال ذا َبرآَءة لى َفَاْعَتِذُر، َو ال ذا ُقوَّ

یرم ه بدان یارى گاى دارم که پوزش خواهم و نه نیرویى دارم ک ام که نه وسیله تبرئه و اکنون به حالى افتاده
 پس به چه وسیله

 َاْسَتْقِبُلَک یا َمْوالَى، َاِبَسْمعى َاْم ِبَبَصرى َاْم ِبِلسانى، َاْم ِبَیدى َاْم ِبِرْجلى،

 چشمم یا به زبانم یا به دستم یا به پایم اى موالى من آیا به گوشم یا به رو شوم با تو روبه

ةُ  ها َعَصْیُتَک یا َمْوالَى، َفَلَک اْلُحجَّ ها ِنَعَمَک ِعندى، َو ِبُکلِّ ْیَس ُکلُّ ـَ  َال

آیا همه اینها نعمتهاى تو نیست که در پیش من بود و با همه آنها تو را معصیت کردم اى موالى من پس 
 تو حجت

هاِت  مَّ ُِ ، یا َمْن َسَتَرنى ِمَن االْباِء َو االْ بیُل َعَلىَّ  َاْن َیْزُجُرونى، َو ِمنَ  َوالسَّ

 بر من دارى اى که مرا پوشاندى از پدران و مادران که مرا از نزد خود برانند و از و راه مؤاخذه

الطیِن َاْن ُیعاِقُبونى، َو لَوِ  ُرونى، َوِمَن السَّ ْخواِن َاْن ُیَعیِّ ِِ  اْلَعشاِئِر َواالْ

 کومتها که مرا شکنجه کنند و اگرفامیل و برادران که مرا سرزنش کنند و از سالطین و ح

َلْعَت َعَلْیِه ِمّنى ِاذًا ما َاْنَظُرونى، َو َلَرَفُضونى َلُعوا یا َمْوالَى َعلى َما اطَّ  اطَّ

دادند و از خود  آنها مطلع بودند اى موالى من بر آنچه تو بر آن مطلعى از کار من در آن هنگام مهلتم نمى
 کردند دورم مى

دى خاِضٌع َذلیٌل َحصیرٌ  َو َقَطُعونى، َفها ا ذا یا ِالـهى َبْیَن َیَدْیَک، یا َسیِّ ـَ  َان



با حال خضوع و خوارى و  بریدند و اینک خدایا این منم که در پیشگاهت ایستاده اى آقاى من و از من مى
 درماندگى و کوچکى

ة َفَاْنَتِصُر، َوال ذُ  ة َفَاْحَتجُّ َحقیٌر، ال ُذو َبرآَئة َفَاْعَتِذُر، َو ال ُذو ُقوَّ  و ُحجَّ

 جویى دارم که پوزش طلبم و نه نیرویى که یارى جویمو نه حجت و برهانى که بدان چنگ زنم نه وسیله تبرئه

 ِبها، َوال قاِئٌل َلْم َاْجَتِرْح َو َلْم َاْعَمْل ُسوءًا، َو ما َعَسى اْلُجُحوُد َو َلوْ 

 ند انکار فرضًا کهتوا ام و کجا مى توانم بگویم که گناه نکرده و نه مى

ها شاِهَدةٌ   َجَحْدُت یا َمْوالَى َیْنَفُعنى، َکْیَف َو َاّنى ذلَِک، َو َجواِرحى ُکلُّ

 گواهند که تمام اعضاى من اى موالى من سودم بخشد! چگونه؟ و کجا؟ با این انکار کنم

 سآِئلى ِمْن َعظاِیمِ َیقینًا َغْیَر ذى َشکٍّ َانََّک  (21َعَلىَّ ِبما َقْد َعِمْلُت، َوَعِلْمُت)

 گونه شک و تردیدى ندارم که تو از کارهاى بزرگ دانم و هیچ بر من به آنچه انجام داده و به یقین مى 

ُموِر، َو َانََّک الَْحَکُم الَْعْدُل الَّذى ال َتُجوُر، َو َعْدُلَک ُمْهِلکى، َو ِمْن ُکلِّ  ُِ  االْ

 از من پرسش خواهى کرد و تویى آن داور عادلى که ستم نکند و همان عدالتت مرا هالک کند و از تمام

، َو ِانْ  ِتَک َعَلىَّ ْبنى یا ِالـهى َفِبُذُنوبى َبْعَد ُحجَّ  َعْدِلَک َمْهَربى، َفِاْن ُتَعذِّ

 جت بر من دارى و اگرکه ح گریزم اگر عذابم کنى خدایابواسطه گناهان من است پس از آن عدالت تو مى

 َتْعُف َعّنى َفِبِحْلِمَک َو ُجوِدَک َو َکَرِمَک، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى ُکْنُت 

 بزرگوارى توست معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از من درگذرى پس به بردبارى و بخشندگى و

 ِاّنى ُکْنُت ِمَن اْلُمْسَتْغِفریَن، ال ِالهَ ِمَن الّظاِلمیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک 

 از ستمکارانم معبودى جز تونیست منزهى تو و من از آمرزش خواهانم معبودى

دیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى  ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى ُکْنُت ِمَن اْلُمَوحِّ

 معبودى نیست جز تو منزهى تو و پرستانم جز تو نیست منزهى تو و من از یگانه

 ُکْنُت ِمَن اْلخآِئفیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِانّى ُکْنُت ِمَن الَْوِجلیَن، ال ِالهَ 



 من از ترسناکانم معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از هراسناکانم معبودى جز

 ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى ُکْنُت ِمَن الّراجیَن، الِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِانّى

 منزهى تو و من از امیدوارانم معبودى نیست جز تو منزهى تو و من تو نیست

  

لینَ   ، ال ِالهَ ُکْنُت ِمَن الّراِغبیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِانّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَهلِّ

 معبودى از مشتاقانم معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از تهلیل )الاله االاهلل( گویانم

 ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى ُکْنُت ِمَن الّسـآِئلیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِانّى

 تو و من از جز تو نیست منزهى تو و من از خواهندگانم معبودى جز تو نیست منزهى

ریَن،  ُکْنُت ِمَن اْلُمَسبِّحیَن، ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک ِاّنى ُکْنُت ِمَن الُْمَکبِّ

 )اهلل اکبر( گویانم تسبیح گویانم معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از تکبیر

لینَ  وَّ َِ  .الِالَه ِاالَّ َاْنَت، ُسْبحاَنَک َربّى َوَربُّ ابآِئَى االْ

 .دى نیست جز تو منّزهى تو پروردگار من و پروردگار پدران پیشین منمعبو

دًا، َوِاْقرارى دًا، َوِاْخالصى ِلِذْکِرَک ُمَوحِّ  َالّلُهمَّ هذا َثنائى َعَلْیَک ُمَمجِّ

خدایا این است ستایش من بر تو در مقام تمجیدت و این است اخالص من بذکر در مقام یکتاپرستیت و 
 اقرار من

دًا، َوِاْن ُکْنُت ُمِقّرًا َاّنى َلْم ُاْحِصها لَِکْثَرِتها َوُسُبوِغهاِبـاالئِ   َک ُمَعدِّ

 به نعمتهایت در مقام شماره آنها گرچه من اقرار دارم که آنها را نتوانم بشماره درآورم از بسیارى آنها و فراوانى

دُ   نى ِبِه َمَعها ُمْنذُ َوَتظاُهِرها، َوَتقاُدِمها ِالى حاِدث، ما َلْم َتَزْل َتَتَعهَّ

و آشکارى آنها و پیشى ُجستن آنها از زمان پیدایش من که همواره در آن عهد مرا بوسیله آن نعمتها یادآورى 
 کردى از آن ساعت که مرا آفریدى مى

، رِّ ْغنآِء ِمَن اْلَفْقِر، َوَکْشِف الضُّ ِِ ِل اْلُعْمِر ِمَن االْ  َخَلْقَتنى، َوَبَرْاَتنى ِمْن َاوَّ

 همان ابتداى عمر که از ندارى و فقر مرا به توانگرى درآوردى و گرفتاریم برطرف کردى از



 َوَتْسبیِب اْلُیْسِر، َوَدْفِع اْلُعْسِر، َوَتفریِج اْلَکْرِب، َواْلعاِفَیِة ِفى اْلَبَدِن،

 و اسباب آسایش مرا فراهم ساختى و سختى را دفع نموده و اندوه را زدودى و تنم را تندرست

الَمِة ِفى الّدیِن، َوَلْو َرَفَدنى َعلى َقْدِر ِذْکِر ِنْعَمِتَک َجمیُع اْلعاَلمینَ وَ   السَّ

 جهانیان اى که نعمتت را ذکر کنم تمام دینم را بسالمت داشتى و اگر یاریم دهند به اندازه و

ْسَت وَ  لیَن َواالِْخریَن، ما َقَدْرُت َوالُهْم َعلى ذِلَک، َتَقدَّ وَّ َِ  َتعاَلْیَت ِمَن االْ

 از اّولین و آخرین نه من قدرت ذکرش را دارم نه آنها منزهى تو و برترى

 ِمْن َربٍّ َکریم َعظیم َرحیم، ال ُتْحصى االُؤَک، َوال ُیْبَلُغ َثنآُؤَک، َوال

هایت به شماره درنیاید و ستایشت به آخر  که پروردگارى هستى کریم و بزرگ و مهربان که مهرورزى از این
 نرسد

د، َوَاْتِمْم َعَلْینا ِنَعَمَک، د َو آِل ُمَحمَّ  ُتکافى َنْعمآُؤَک، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

 و نعمتهایت را تالفى نتوان کرد درود فرست بر محّمد و آل محّمد و کامل گردان بر ما نعمتهایت را

، ُهمَّ ِانََّک ُتجیُب اْلُمْضَطرَّ  َوَاْسِعْدنا ِبطاَعِتَک، ُسْبحاَنَک ال ِالَه ِاالَّ َاْنَت، َاللَّ

 تویى که اجابت کنى و بوسیله اطاعت خویش سعادتمندمان گردان منزهى تو معبودى جز تو نیست خدایا
 دعاى درمانده را

وَء، َوُتغیُث اْلَمْکُروَب، َوَتشْ  قیَم، َوُتْغِنى الَْفقیَر،َوَتْکِشُف السُّ  ِفى السَّ

 نیاز کنى فقیر را به بیمار و بى و برطرف کنى بدى را و فریادرسى کنى از گرفتار و شفا دهى

غیَر، َوُتعیُن الَْکبیَر، َوَلْیَس ُدوَنَک َظهیٌر، َوال  َوَتْجُبُر الَْکسیَر، َوَتْرَحُم الصَّ

دسال و یارى دهى به پیر کهنسالو جز تو پشتیبانى نیست و مرمت کنى شکستگى را و رحم کنى به کودک خر
 و نه

سیِر، یا رازَِق  َِ  َفْوَقَک َقدیٌر، َوَاْنَت اْلَعِلىُّ اْلَکبیُر، یا ُمْطِلَق اْلُمَکبَِّل االْ

 فوق )توانایى( تو توانایى و تویى واالى بزرگ اى رهاکننده اسیر در ُکند و زنجیر اى روزى دهنده

غ ْفِل الصَّ  یِر، یا ِعْصَمَة اْلخآِئِف اْلُمْسَتجیِر، یا َمْن ال َشریَک َلُه َوالالطِّ



 که پناه جوید اى که شریک و کودک خردسال اى پناه شخص ترسانى

ِة، َاْفَضَل ما د، َوَاْعِطنى فى هِذِه اْلَعِشیَّ د َو آِل ُمَحمَّ  َوزیَر، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

 محّمد و عطا کن به من در این شام بهترین چیزى را وزیرى براى او نیست درود فرست بر محّمد و آل

ة ُدها، َوَبِلیَّ ْلَت َاَحدًا ِمْن ِعباِدَک، ِمْن ِنْعَمة ُتولیها، َو االء ُتَجدِّ ـَ  َاْعَطْیَت َوَان

یا احسانهایى که تازه کنى و  بخشى و بندگانت چه آن نعمتى باشد که مى که عطا کردى و دادى به یکى از
 بالهایى که

َئة ُلها، َوَسیِّ  َتْصِرُفها، َوُکْرَبة َتْکِشُفها، َوَدْعَوة َتْسَمُعها، َوَحَسَنة َتَتَقبَّ

 گردانى و غم و اندوهى که برطرف کنى و دعایى که اجابت کنى و کار نیکى که بپذیرى و گناهانى که مى

ُدها، ِانََّک َلطیٌف ِبم ُهمَّ ِانََّک َتَتَغمَّ  ا َتشآُء َخبیٌر، َوَعلى ُکلِّ َشْىء َقدیٌر، َاللَّ

 تو بهر چه خواهى دقیق و آگاهى و بر هرچیز توانایى خدایا تو بپوشانى که براستى

 َاْقَرُب َمْن ُدِعَى، َوَاْسَرُع َمْن َاجاَب، َواَْکَرُم َمْن َعفى، َوَاْوَسُع َمْن َاْعطى،

نندت و از هر کس زودتر اجابت کنى و در گذشت از هر کس بزرگوارترى و در نزدیکترین کسى هستى که خوا
 عطابخشى عطایت از همه وسیعتر

ْنیا َواالِْخَرِة َورحیَمُهما، َلْیَس َکِمْثِلَک   َوَاْسَمُع َمْن ُسِئَل، یا َرحمَن الدُّ

براستى کسى که مانند و در اجابت درخواست از همه شنواترى اى بخشاینده دنیا و آخرت و مهربان آن دو 
 تو

 َمْسُئوٌل، َوال ِسواَک َمْاُموٌل، َدَعْوُتَک َفَاَجْبَتنى، َو َسَئْلُتَک َفَاْعَطْیَتنى،

اى نیست خواندمت و تو اجابت کردى و درخواست کردم و  نیست و جز تو آرزو شده از او درخواست شود
 تو عطا کردى و

ْیَتنى، َوَفِزْعُت ِاَلْیَک َفَکَفْیَتنى،َوَرِغْبُت ِاَلْیَک َفَرِحْمَتنى، َوَوِثقْ   ُت ِبَک َفَنجَّ

به درگاه تو میل کردم و تو مرا مورد مهر خویش قرار دادى و به تو اعتماد کردم و تو نجاتم دادى و به درگاه 
 تو نالیدم و تو کفایتم کردى

َک، َوعَ  د َعْبِدَک َوَرُسوِلَک َوَنِبیِّ بینَ َالّلُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ یِّ  لى آِلِه الطَّ



 درود فرست بر محّمد بنده و رسول و پیامبرت و بر آل پاک خدایا

ْکُتْبنا َلَک  ْم َلنا َنْعمآَئَک، َو َهنِّْئنا َعطآَئَک، َو ا  الّطاِهریَن َاْجَمعیَن، َوَتمِّ

اش همگى و نعمتهاى خود را بر ما کامل گردان و عطایت را بر ما گوارا کن و نام ما را در  و پاکیزه
 سپاسگزارانت بنویس زمره

 شاِکریَن، َو اِلالِئَک ذاِکریَن، امیَن امیَن َربَّ اْلعاَلمیَن، َالّلُهمَّ یا َمْن َمَلَک 

 جهانیان خدایا اى که مالک آمدو هم جزء یادکنندگان نعمتهایت آمین آمین اى پروردگار 

 َفَقَدَر، َو َقَدَر َفَقَهَر، َو ُعِصَى َفَسَتَر، َو اْسُتْغِفَر َفَغَفَر، یا غاَیَة الّطاِلبینَ 

 انجویندگ و توانا، و تواناست و قاهر و نافرمانى شد ولى پوشاند و آمرزشش خواهند و آمرزد اى کمال مطلوب

 الّراجیَن، یا َمْن َاحاَط ِبُکلِّ َشْىء ِعْلمًا، َوَوِسعَ الّراِغبیَن، َو ُمْنَتهى َاَمِل 

 مشتاق و منتهاى آرزوى امیدواران اى که دانشش به هر چیز احاطه دارد

 .اْلُمْسَتقیلیَن َرْاَفًة َوَرْحَمًة َوِحْلماً 

 .جویان را فرا گرفته و رأفت و مهر و بردباریش توبه

ُه ِاَلْیَک  د فى هِذهِ َالّلُهمَّ ِاّنا َنَتَوجَّ ْمَتها، ِبُمَحمَّ ْفَتها َوَعظَّ ِة الَّتى َشرَّ  اْلَعِشیَّ

 در این شبى که آن را شرافت و بزرگى دادى بوسیله محّمد درگاه تو آوریم خدایا ما رو به

َک َوَرُسولَِک، َوِخَیَرِتَک ِمْن َخْلِقَک، َوَامیِنَک َعلى َوْحِیَک، َاْلَبشیرِ   َنِبیِّ

 ات از آفریدگان و امین تو بر وحیت آن مژده دهنده ت و برگزیدها پیامبرت و فرستاده

راِج اْلُمنیِر، َالَّذى َاْنَعْمَت ِبِه َعَلى الُْمْسِلمیَن، َوَجَعْلَتُه َرْحَمةً   النَّذیِر، َالسِّ

 اش بر مسلمانان نعمت بخشیدى و رحمت که بوسیله و ترساننده و آن چراغ تابناک آن

ٌد َاْهٌل ِلذلَِک  ِلْلعاَلمیَن، َالّلُهمَّ  د، َکما ُمَحمَّ د َو آِل ُمَحمَّ  َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ

 خدایا درود فرست بر محّمد و آل محّمد چنانچه محّمد نزد تو شایسته عالمیان قرارش دادى

بیـَن الّطاِهرینَ  یِّ  ِمْنَک یا َعظیُم، َفَصـلِّ َعَلْیـِه َوَعلى آِلِه اْلُمْنَتَجبیـَن الطَّ



 اش خداى بزرگ پس درود فرست بر او و بر آل برگزیده پاک و پاکیزه آن است اى

  

غاِت، ْصواُت ِبُصُنوِف اللُّ َِ ِت االْ ْدنا ِبَعْفِوَک َعّنا، َفِاَلْیَک َعجَّ  َاْجَمعیَن، َوَتَغمَّ

( اش همگى و بپوشان ما را به گذشت خود زیرا صداها با انواع مختلف لغتهاشان )و هرکس به زبانى ناله
 ى تو بلند استبسو

ِة، َنصیبًا ِمْن ُکلِّ َخْیر َتْقِسُمُه َبْیَن ِعباِدَک،  َفاْجَعْل َلَنا الّلُهمَّ فى هِذِه اْلَعِشیَّ

 اى از هر خیرى که میان بندگانت تقسیم فرمایى پس اى خدا براى ما قرار ده در این شام بهره

ُلها، َوِرْزقَوُنور َتْهدى ِبِه، َوَرْحَمة َتْنُشُرها، َوَبَرَکة ُتنْ   ِزُلها، َوعاِفَیة ُتَجلِّ

وشانى و که بپ و نورى که بدان هدایت فرمایى و رحمتى که بگسترى آن را و برکتى که نازلش کنى و عافیتى
 روزى و رزقى که

 َتْبُسُطُه، یا َاْرَحَم الّراِحمیَن، َالّلُهمَّ َاْقِلْبنا فى هَذا اْلَوْقِت ُمْنِجحینَ 

 هنگام پیروزمند و رین مهربانان خدایا برگردان ما را در اینپهن کنى اى مهربانت

 ُمْفِلحیَن، َمْبُروریَن غاِنمیَن،َوالَتْجَعْلنا ِمَن الْقاِنطیَن، َوال ُتْخِلنا ِمنْ 

 رحمتت دست خالیمان مند و از ناامیدان قرارمان مده و از رستگار و پذیرفته و بهره

ُلُه ِمْن َفْضِلَک، َوال َتْجَعْلنا ِمْن َرْحَمِتَک   َرْحَمِتَک، َوال َتْحِرْمنا ما ُنَؤمِّ

 مفرما و محروممان مکن از آنچه از فضل تو آرزومندیم و جزء محرومان رحمتت قرارمان مده

نا خائِ  ُلُه ِمْن َعطآِئَک قاِنطیَن، َوال َتُردَّ  بیَن،َمْحُرومیَن، َوال لَِفْضِل ما ُنَؤمِّ

 آرزومندیم و ناکام باِزمان مگردان و و نه ناامیدمان کن از آن زیادى عطایت که

ْکَرمیَن، ِاَلْیَک  َِ ْجَودیَن، َواَْکَرَم االْ َِ  َوال ِمْن باِبَک َمْطُرودیَن، یا َاْجَوَد االْ

 ترین بخشندگان و کریمترین کریمان ما با مان مکن اى بخشنده از درگاهت مطرود و رانده

 َبْلنا ُموِقنیَن، َو لَِبْیِتَک اْلَحراِم اّمیَن قاِصدیَن، َفَاِعّنا َعلى َمناِسِکنا،َاقْ 



آمدیم پس کمک ده ما را بر  جا( یقین به درگاه تو روآوردیم و به آهنگ )زیارت( خانه محترم تو )کعبه بدین
 انجام مناسک حج

نا، َواْعُف َعّنا)  ْد َمَدْدنا ِاَلْیَک َاْیِدَینا، َفِهَى ِبِذلَّةِ َوعاِفنا، َفقَ  (22َواَْکِمْل َلنا َحجَّ

ایم و  و حجمان را کامل گردان و از ما درگذر و تندرستمان دار زیرا که مابسوى تو دو دست )نیاز(دراز کرده
 دستها چنان است که به خوارى آن

ِة ما َسئَ  ْعِتراِف َمْوُسوَمٌة، َالّلُهمَّ َفَاْعِطنا فى هِذِه الَْعِشیَّ ِِ  ْلناَک، َواْکِفنا َمااالْ

ایم و کفایت کن از ما  اعتراف به گناه نشاندار شده خدایا در این شام به ما عطا کن آنچه را از تو خواسته
 آنچه را از تو کفایت آن را خواستیم زیرا

 اْسَتْکَفْیناَک، َفال کاِفَى َلنا ِسواَک، َوال َربَّ َلنا َغْیُرَک، ناِفٌذ فینا ُحْکُمَک،

 اى جز تو نداریم و پروردگارى غیر از تو براى ما نیست تویى که فرمانت درباره ما نافذ و دانشت کننده کفایت

 ُمحیٌط ِبنا ِعْلُمَک، َعْدٌل فینا َقضآُؤَک، ِاْقِض َلَنا اْلَخْیَر، َواْجَعْلنا ِمْن َاْهلِ 

ر و نیکى براى ما مقرر کن و از به ما احاطه دارد و حکمى که درباره ما فرمایى ازروى عدالت است خدایا خی
 اهل

ْخِر، َوَدوامَ  ْجِر، َوَکریَم الذُّ َِ  اْلَخْیِر، َالّلُهمَّ َاْوِجْب َلنا ِبُجوِدَک َعظیَم االْ

 اى گرامى و آسایشى از آن جودى که دارى پاداشى بزرگ و ذخیره خیر قرارمان ده خدایا واجب گردان براى ما

 اْلهالِکیَن، َوال َتْصِرْف  نا َاْجَمعیَن، َوال ُتْهِلْکنا َمعَ اْلُیْسِر، َواْغِفْر َلنا ُذُنوبَ 

 همیشگى و بیامرز گناهان ما را همگى و در زمره هالک شدگان بدست هالکتمان مسپار و

 َعّنا َرْاَفَتَک َوَرْحَمَتَک، یا َاْرَحَم الّراِحمیَن، َالّلُهمَّ اْجَعْلنا فى هَذا اْلَوْقتِ 

 اى مهربانترین مهربانان خدایا قرارمان ده در این وقت باز مگردان مهر و رأفتت را از ما

َل ِاَلْیَک  ْن َسَئَلَک َفَاْعَطْیَتُه، َوَشَکَرَک َفِزْدَتُه، َوتاَب ِاَلْیَک َفَقِبْلَتُه، َوَتَنصَّ  ِممَّ

ا افزون کرده و اى و شکر تو را بجا آورده و نعمتت را بر آنه که از تو درخواست کرده و عطا فرموده از کسانى
 اى پذیرفته بسویت بازگشته و

نا) ْکراِم، َالّلُهمَّ َو َنقِّ ِِ ها َفَغَفْرَتها َلُه، یا َذااْلَجالِل َواالْ ْدنا، (23ِمْن ُذُنوِبِه ُکلِّ  َو َسدِّ



اى، اى صاحب جاللت و بزرگوارى خدایا ما را پاکیزه  تو بیرون آمده و تو همه را آمرزیده و از گناهان بسوى
 )در دین( محکممان گردانو 

َعنا، یا َخْیَر َمْن ُسِئَل، َویا َاْرَحَم َمِن اْسُتْرِحَم، یا َمْن ال  َواْقَبْل َتَضرُّ

  

د که از او ِمهر خواهن که ازاو درخواست شود و اى مهربانترین کسى و تضرع و زاریمان بپذیر اى بهترین کسى
 اى که

 اْلُعُیوِن، َوال َما اْسَتَقرَّ ِفى َیْخفى َعَلْیِه ِاْغماُض الُْجُفوِن، َوال َلْحُظ 

بر او پوشیده نیست بهم نهادن پلکهاى چشم و نه بر هم خوردن دیدگان و نه آنچه در مکنون ضمیر مستقر 
 گردیده

 لُّ ذِلَک َقْد َاْحصاهُ اْلَمْکُنوِن، َوال َما اْنَطَوْت َعَلْیِه ُمْضَمراُت اْلُقُلوِب، َاال کُ 

 و نه آنچه در پرده دلها نهفته است آرى تمام آنها رادانش تو شماره کرده

 ِعْلُمَک، َوَوِسَعُه ِحْلُمَک، ُسْبحاَنَک َوَتعاَلْیَت َعّما َیُقوُل الّظاِلُموَن ُعُلّواً 

 و بردباریت همه را در برگرفته است منزهى تو و برترى از آنچه ستمکاران گویند

، َوِاْن ِمْن َشْىء َرُضوَن َوَمْن فیِهنَّ َِ ْبُع َواالْ مواُت السَّ ُح َلَک السَّ  َکبیرًا، ُتَسبِّ

 بسیارى، تنزیه کنند تو را آسمانهاى هفتگانه و زمینها و هرکه در آنهاست و چیزى نیست برترى

ُح ِبَحْمِدَک، َفَلَک   ، یا َذاالَْجاللِ اْلَحْمُد َواْلَمْجُد َوُعُلوُّ اْلَجدِّ  ِاالَّ ُیَسبِّ

 که به ستایش تو تسبیح کند پس تو راست ستایش و بزرگوارى و بلندى رتبه، اى صاحب جاللت جز آن

یاِدى اْلِجساِم، َوَاْنَت اْلَجوادُ  َِ ْنعاِم، َواالْ ِِ ْکراِم، َوالَْفْضِل َواالْ ِِ  َواالْ

 بخشى و موهبتهاى بزرگ و تویى بخشنده و بزرگوارى و فضل و نعمت

ُؤوُف الرَّحیُم، َالّلُهمَّ َاْوِسْع َعَلىَّ ِمْن ِرْزِقَک اْلَحالِل، َوعاِفنىاْلَکر  یُم الرَّ

 بزرگوار رؤوف و مهربان خدایا فراخ گردان بر من از روزى حالل خود و عافیتم بخش

 فى َبَدنى َو دینى، َو اِمْن َخْوفى، َو َاْعِتْق َرَقَبتى ِمَن الّناِر، َالّلُهمَّ ال َتْمُکرْ 



 در تن و هم در دینم و ترسم را امان بخش و از آتش دوزخ آزادم کن خدایا مرا به مکر خود

 بى، َوال َتْسَتْدِرْجنى، َوال َتْخَدْعنى، َو اْدَرْء َعّنى َشرَّ َفَسَقِة الِْجنِّ 

 دچار مساز و در غفلت تدریجى بسوى نابودى مبر و فریبم مده و شّر تبهکاران جن و

ْنِس  ِِ  َواالْ

 انس را از من دور کن

هاى مبارکش اشک فراوان سرازیربود، با  آنگاه سر خود را به سوى آسمان بلند کرد و در حالى که از دیده
 :صداى بلند گفت

 یا َاْسَمَع الّساِمعیَن، یا َاْبَصَر الّناِظریَن، َویا َاْسَرعَ 

 اى شنواترین شنوندگان اى بیناترین بینایان و اى سریعترین

د الّساَدةِ اْلحاسِ  د َو آِل ُمَحمَّ  بیَن، َویا َاْرَحَم الّراِحمیَن، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

 رسان و اى مهربانترین مهربانان درود فرست بر محّمد و آل محّمد آن آقایان حساب

نى ما  اْلَمیامیِن، َوَاْسَئُلَک الّلُهمَّ حاَجِتَى الَّتى ِاْن َاْعَطْیَتنیها َلْم َیُضرَّ

 عطا کنى دیگر هر چه را از من تو اى خدا درخواست کنم حاجتم را که اگر آن را به منفرخنده و از 

 َمَنْعَتنى، َوِاْن َمَنْعَتنیها َلْم َیْنَفْعنى ما َاْعَطْیَتنى، َاْسَئُلَک َفکاَک َرَقَبتى ِمنَ 

به من عطا کنى و آن این است که  دریغ کنى زیانم نزند و اگر آنرا از من دریغ دارى دیگر سودم ندهد هر چه
 از تو خواهم مرا از

 الّناِر، الِالَه ِاالَّ َاْنَت، َوْحَدَک ال َشریَک َلَک، َلَک الُْمْلُک َو َلَک الَْحْمُد، َو َاْنَت 

شریک ندارى از توست فرمانروایى و از توست  اى که یگانه آتش دوزخ آزاد گردانى معبودى جز تو نیست
 ستایش و تویى که

 .َعلى ُکلِّ َشْىء َقدیٌر، یا َربِّ یا َربِّ 

 .بر هر چیز توانایى اى پروردگار اى پروردگار



 دادند گفت و کسانى که اطراف آن حضرت بودند، به دعاى ایشان گوش مى جمله یا رّب را به طور مکّرر مى
گفتند و همراه آن حضرت صداهایشان به گریه بلند بود; تا آنگاه که آفتاب غروب کرد و  آمین مى و تنها

 .حرکت کردند« مشعرالحرام»همگى به سوى 

، فراز دیگرى را نیز آورده است «یا رّب، یا رّب، یا رّب »، پس از جمله «اقبال»در « سّید بن طاووس»مرحوم 
 (24که چنین است:)

  

ا ـَ ا ِالـهى َان ـَ  اْلَفقیُر فى ِغناَى، َفَکْیَف ال اَُکوُن َفقیرًا فى َفْقرى، ِالـهى َان

 در حال تهیدستیم خدایا من خدا من چنانم که در حال توانگرى هم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم

 اْلجاِهُل فى ِعْلمى، َفَکْیَف ال اَُکوُن َجُهوالً فى َجْهلى، ِالـهى ِانَّ اْخِتالَف 

 نادانى خدایا براستى اختالف ن دانشمندى پس چگونه نادان نباشم در عیننادانم در عی

ُکونِ   َتْدبیِرَک َوُسْرَعَة َطوآِء َمقادیِرَک، َمَنعا ِعباَدَک الْعاِرفیَن ِبَک َعِن السُّ

 تدبیر تو و سرعت تحول و پیچیدن در تقدیرات تو جلوگیرى کنند از بندگان عارف تو که به

 أِْس ِمْنَک فى َبالء، ِالهى ِمّنى ما َیلیُق ِبُلْؤمى، َوِمْنَک ماِالى َعطآء، َواْلیَ 

عطایت دل آرام و مطمئن باشند و در بالى تو مأیوس و ناامید شوند خدایا از من همان سرزند که شایسته 
 پستى من است و از تو انتظار رود آنچه

ْطِف َوالرَّ   ْأَفِة لى َقْبَل ُوُجودِ َیلیُق ِبَکَرِمَک، ِالهى َوَصْفَت َنْفَسَک ِباللُّ

 که شایسته بزرگوارى توست خدایا توخود را به لطف و مهر به من توصیف فرمودى پیش از آن

 َضْعفى، َاَفَتْمَنُعنى ِمْنُهما َبْعَد ُوُجوِد َضْعفى، ِالهى ِاْن َظَهَرِت اْلَمحاِسنُ 

 رى خدایا اگر کارهاى نیکدا دریغ مى ناتوان باشم آیا پس از ناتوانیم لطف و مهرت را از من

، َوِاْن َظَهَرِت اْلَمساوى ِمّنى َفِبَعْدِلَک،  ِمّنى َفِبَفْضِلَک، َوَلَک اْلِمنَُّة َعَلىَّ

و اگر کارهاى بد از من روى دهد آن هم  از من سرزند به فضل تو بستگى دارد و تو را مّنتى است بر من
 بستگى به عدل تو دارد

ُة َعَلىَّ  ْلَت لى، َوَکْیَف ُاضاُم َوَاْنَت َوَلَک اْلُحجَّ  ، ِالهى َکْیَف َتِکُلنى َوَقْد َتَکفَّ



که کفایتم کردى و چگونه مورد ستم  گذارى در صورتى و تو را بر من حجت است خدایا چگونه مرا وا مى
 که تو واقع گردم با این

ا َاتَ  ـَ ُل ِاَلْیَک ِبَفْقرىالّناِصُر لى، َاْم َکْیَف َاخیُب َوَاْنَت الَْحِفىُّ بى، ها َان  َوسَّ

که تو نسبت به من مهربانى هم اکنون به درگاه تو توسل جویم  یاور منى یا چگونه ناامید گردم در صورتى
 بوسیله آن نیازى که به درگاهت دارم

ُل ِاَلْیَک ِبما ُهَو َمحاٌل َاْن َیِصَل ِاَلْیَک، َاْم َکْیَف َاْشُکو  ِاَلْیَک، َوَکْیَف َاَتَوسَّ

چگونه توسل جویم بوسیله فقرى که محال است پیرامون تو راه یابد یا چگونه از حال خویش به درگاهت  و
 شکوه کنم

 ِاَلْیَک حالى َوُهَو ال َیْخفى َعَلْیَک، َاْم َکْیَف ُاَتْرِجُم ِبَمقالى َوُهَو ِمَنَک َبَرزٌ 

پیش  که آنهم از من بر تو پنهان نیست یا چگونه با زبان )قال( ترجمه حال خود کنم در صورتى که حال با این
 تو ُبُروز کرده

ُب امالى َوِهَى َقْد َوَفَدْت ِاَلْیَک، َاْم َکْیَف ال ُتْحِسنُ   ِاَلْیَک، َاْم َکْیَف ُتَخیِّ

که به آستان تو وارد شده یا چگونه احوالم را نیکو  اینبه نزد خودت یا چگونه آرزوهایم به نومیدى گراید با 
 نکنى

 َاْحوالى َوِبَک قاَمْت، ِالهى ما َاْلَطَفَک بى َمَع َعظیِم َجْهلى، َوما َاْرَحَمَک بى

که احوال من به تو قائم است خدایا چه اندازه به من لطف دارى با این نادانى عظیم من و چقدر به  با این
 من مهر دارى با

 َمَع َقبیِح ِفْعلى، ِالهى ما َاْقَرَبَک ِمّنى َوَاْبَعَدنى َعْنَک، َوما َاْرَاَفَک بى، َفَما

این کردار زشت من خدایا چقدر تو به من نزدیکى و در مقابل چقدر من از تو دورم و با این همه که تو نسبت 
 به من مهربانى پس آن چیست

ْطواِر، الَّذى َیْحُجُبنى َعْنَک، ِالهى َعِلْمُت  َِ الِت االْ  ِباْخِتالِف االْثاِر َوَتنقُّ

 ام طورى که من از روى اختالف آثار و تغییر و تحول اطوار بدست آورده که مرا از تو محجوب دارد خدایا آن

َف ِاَلىَّ فى ُکلِّ َشْىء، َحّتى ال َاْجَهَلَک فى َشْىء،  َانَّ ُمراَدَک ِمّنى َاْن َتَتَعرَّ



در هیچ چیزى نسبت به  است که خود را در هرچیزى )جداگانه( به من بشناسانى تا منمقصود تو از من آن 
 تو جاهل نباشم

 ِالهى ُکلَّما َاْخَرَسنى لُْؤمى َاْنَطَقنى َکَرُمَک، َوُکلَّما اَیَسْتنى َاْوصافى

من مرا مأیوس  اوصاف کند و هراندازه کند کرم تو آن را گویا مى خدایا هر اندازه پستى من زبانم را الل مى
 کند مى

 َاْطَمَعْتنى ِمَنُنَک، ِالهى َمْن کاَنْت َمحاِسُنُه َمساِوَى، َفَکْیَف ال َتُکونُ 

 نعمتهاى تو به طمعم اندازد خدایا آن کس که کارهاى خوبش کار بد باشد پس چگونه کار

 عاویهِ َمساویِه َمساِوَى، َوَمْن کاَنْت َحقاِیُقُه َدعاِوَى، َفَکْیَف الَتُکوُن دَ 

  

 هایش ادعایى بیش نباشد پس چگونه ادعاهایش گویى بدش بد نباشد و آن کس که حقیقت

ُتَک اْلقاِهَرُة َلْم َیْتُرکا ِلذى َمقال  َدعاِوَى، ِالهى ُحْکُمَک الّناِفُذ َوَمِشیَّ

 گفتار اى فرصت ادعا نباشد خدایا فرمان نافذت و مشیت قاهرت براى هیچ گوینده

ْدُتها،َمقاالً، َوال   ِلذى حال حاالً، ِالهى َکْم ِمْن طاَعة َبَنْیُتها، َوحاَلة َشیَّ

گذارى کردم و چه بسیار  نگذارد و براى هیچ صاحب حالى حال به جاى ننهد خدایا چه بسیار طاعتى که پایه
 حالتى که بنیادش کردم

 لهى ِانََّک َتْعَلُم َانّىَهَدَم اْعِتمادى َعَلْیها َعْدُلَک، َبْل َاقاَلنى ِمْنها َفْضُلَک، اِ 

ولى )یاد( عدل تو اعتمادى را که بر آنها داشتم یکسره فرو ریخت بلکه فضل تو نیز اعتمادم را بهم زد خدایا 
 دانى تو مى

ًة َوَعْزمًا، ِالهى َکْیَف   َوِاْن َلْم َتُدِم الّطاَعُة ِمّنى ِفْعالً َجْزمًا، َفَقْد داَمْت َمَحبَّ

دوستى و تصمیم بر انجام آن در من ادامه  در من بصورت کارى مثبت ادامه ندارد ولىکه اگر چه طاعت تو 
 دارد خدایا چگونه

دى  ِفى االْثارِ  َاْعِزُم َوَاْنَت اْلقاِهُر، َوَکْیَف ال َاْعِزُم َوَاْنَت االِْمُر، ِالهى َتَردُّ



ر )یا تو دستورم دهى خدایا تفک که تصمیم گیرم در صورتى که تحت قهر توام و چگونه تصمیم نگیرم با این
 گردش( من در آثار تو

 ُیوِجُب ُبْعَد اْلَمزاِر، َفاْجَمْعنى َعَلْیَک ِبِخْدَمة ُتوِصُلنى ِاَلْیَک، َکْیَف 

 راه مرا به دیدارت دور سازد پس کردار مرا با خودت بوسیله خدمتى که مرا به تو برساند چگونه

ُهورِ   ُیْسَتَدلُّ َعَلْیَک ِبما ُهَو فى ُوُجوِدِه ُمْفَتِقٌر ِاَلْیَک، َاَیُکوُن ِلَغْیِرَک ِمَن الظُّ

به توست و آیا اساسًا براى ما  استدالل شود بر وجود تو به چیزى که خود آن موجود در هستیش نیازمند
 سواى تو ظهورى

 َلَک، َمتى ِغْبَت َحّتى َتْحتاَج ِالىما َلْیَس َلَک، َحّتى َیُکوَن ُهَو اْلُمْظِهَر 

 اى تا محتاج بدلیلى باشیم گردد تو ِکى پنهان شده هست که در تو نباشد تا آن وسیله ظهور تو

 َدلیل َیُدلُّ َعلْیَک، َوَمتى َبُعْدَت َحّتى َتُکوَن االْثاُر ِهَى الَّتى ُتوِصلُ 

 تو ما را به تو واصل گرداند اى تاآثار که به تو راهنمایى کند و چه وقت دور مانده

 ِاَلْیَک، َعِمَیْت َعْیٌن الَتراَک َعَلْیها َرقیبًا، َوَخِسَرْت َصْفَقُة َعْبد َلْم َتْجَعْل َلهُ 

 او هستى و زیان کار باد سوداى آن بنده که از کور باد آن چشمى که تو را نبیند که مراقب

ُجو  ِع ِاَلى االْثاِر، َفاْرِجْعنى ِاَلْیَک ِمْن ُحبَِّک َنصیبًا، ِالهى َاَمْرَت ِبالرُّ

اى ندادى خدایا فرمان دادى که به آثار تو رجوع کنم پس بازم گردان بسوى خود  محّبت خویش به او بهره
 ()پس از مراجعه به آثار

ْسِتبصاِر، َحّتى َاْرِجَع ِاَلْیَک ِمْنها، َکما َدَخْلُت  ِِ ْنواِر، َوِهداَیِة االْ َِ  ِبِکْسَوِة االْ

 جویى تا بازگردم بسویت پس از دیدن آثار هم چنانکه آمدم پوششى از انوار و راهنمایى و از بینش به

ْعِتمادِ  ِِ ِة َعِن االْ رِّ َعِن النََّظِر ِاَلْیها، َوَمْرُفوَع اْلِهمَّ  ِاَلْیَک ِمْنها َمُصوَن السِّ

 اد بدانها برداشته باشماز نظر به آنها مصون مانده و همتم را از اعتم بسویت از آنها که نهادم

 َعَلْیها، ِانََّک َعلى ُکلِّ َشْى َقدیٌر، ِالهى هذا ُذلّى ظاِهٌر َبْیَن َیَدْیَک، َوهذا

 که براستى تو بر هر چیز توانایى خدایا این خوارى من است که پیش رویت عیان و آشکار است و این



 ْیَک، َوِبَک َاْسَتِدلُّ َعَلْیَک،حالى ال َیْخفى َعَلْیَک، ِمْنَک َاْطُلُب اْلُوُصوَل ِالَ 

حال )تباه( من است که بر تو پوشیده نیست از تو خواهم که مرا به خود برسانى و بوسیله ذات تو بر تو دلیل 
 جویم مى

ْمنى ِة َبْیَن َیَدْیَک، ِالهى َعلِّ  َفاْهِدنى ِبُنوِرَک ِاَلْیَک، َوَاِقْمنى ِبِصْدِق اْلُعُبوِدیَّ

 را بر ذاتت راهنمایى فرما و به یادآر مرا با بندگى صادقانه در پیش رویت خدایا بیاموز بهپس به نور خود م

ْقنى ِبَحقاِئقِ   ِمْن ِعْلِمَک اْلَمْخُزوِن، َوُصّنى ِبِسْتِرَک اْلَمُصوِن، ِالهى َحقِّ

 من از دانش مخزونت و محفوظم دار به پرده مصونت خدایا مرا به حقائق

 ْسُلْک بى َمْسَلَک َاْهِل اْلَجْذِب، ِالهى َاْغِننى ِبَتْدبیِرَک لىَاْهِل اْلُقْرِب، َوا

 نیاز کن مرا به تدبیر خودت بیاراى و به راه اهل جذبه و شوقت ببر خدایا بى نزدیکان درگاهت

  

 َعِن اْخِتیارى، َوَاْوِقْفنى َعلى َمراِکزِ  (25َعْن َتْدبیرى، َوِباْخِتیاِرَک)

 از تدبیر خودم و به اختیار خودت از اختیار خودم و بر جاهاى بیچارگى و درماندگیم مرا واقف گردان ام درباره

ْرنى ِمــْن َشّکـى  اْضِطرارى، ِالهى َاْخِرْجنى ِمْن ُذلِّ َنْفسى، َوَطهِّ

 خدایا مرا از خوارى نفسم نجات ده و پاکم کن از شک

 َوِشْرکى َقْبَل ُحُلوِل َرْمسى، ِبَک َاْنَتِصُر َفاْنُصْرنى، َوَعَلْیَک َاَتَوکَُّل َفال

 که داخل گورم گردم به تو یارى جویم پس تو هم یاریم کن و بر تو توکل کنم پس و شرک خودم پیش از آن

ْبنى، َوفى َفْضِلَک َاْرَغُب َفال  َتْحِرْمنى، َتِکْلنى، َوِاّیاَک َاْسَئُل َفال ُتَخیِّ

 ام پس محرومم مفرما مرا وامگذار و از تو درخواست کنم پس ناامیدم مگردان و در فضل تو رغبت کرده

َس   َوِبَجناِبَک َاْنَتِسُب َفال ُتْبِعْدنى، َوِبباِبَک َاِقُف َفال َتْطُرْدنى، ِالهى َتَقدَّ

 ام پس طردم مکن خدایا مبّراست هام پس دورم مکن و به درگاه تو ایستاد و به حضرت تو خود را بسته

ٌة ِمّنى، ِالهى َاْنَت اْلَغِنىُّ  ٌة ِمْنَک، َفَکْیَف َیُکوُن َلُه ِعلَّ  ِرضاَک َاْن َیُکوَن َلُه ِعلَّ



که علت و سببى از جانب تو داشته باشد پس چگونه ممکن است من سبب آن گردم  خشنودى تو از این
 خدایا تو به

 ْیَک النَّْفُع ِمْنَک، َفَکْیَف ال َتُکوُن َغِنّیًا َعّنى، ِالهىِبذاِتَک َاْن َیِصَل ِالَ 

 خدایا نیاز نباشى که سودى از جانب خودت به تو برسد پس چگونه از من بى نیازى از این ذات خود بى

ْهَوِة َاَسَرنى، َفُکْن َاْنَت   ِانَّ اْلَقضآَء َواْلَقَدَر ُیَمّنینى، َوِانَّ اْلَهوى ِبَوثاِئِق الشَّ

 کنند و از آن سو هواى نفس مرا به بندهاى شهوت اسیر کرده پس تو براستى قضا و قدر مرا آرزومند مى

َرنى، َوَاْغِننى ِبَفْضِلَک َحّتى َاْسَتْغِنَى ِبَک   النَّصیَر لى َحّتى َتْنُصَرنى َوُتَبصِّ

 ى تا بوسیله تونیازم گردان و بوسیله فضل خویش بى یاور من باش تا پیروزم کنى و بینایم کنى

ْنواَر فى ُقُلوِب َاْوِلیآِئَک، َحّتى َعَرُفوکَ  َِ  َعْن َطَلبى، َاْنَت الَّذى َاْشَرْقَت االْ

 که تو را شناختند نیاز شوم تویى که تاباندى انوار )معرفت( را در دل اولیایت تا این از طلب کردن بى

ْغیاَر َعنْ  َِ ُدوَک، َوَاْنَت الَّذى َاَزْلَت االْ  ُقُلوِب َاِحّباِئَک، َحّتى َلمْ  َوَوحَّ

 که کسى را جز اغیار و بیگانگان را از دل دوستانت براندى تا این ات دانستند و تویى که و یگانه

وا ِسواَک، َوَلْم َیْلَجُئوا ِالى َغْیِرَک، َاْنَت اْلُمْوِنُس َلُهْم َحْیُث َاْوَحَشْتُهمُ   ُیِحبُّ

 جا که نشوند و تویى مونس ایشان در آن و ملتجى تو دوست نداشته و به غیر تو پناهنده

 اْلَعواِلُم، َوَاْنَت الَّذى َهَدْیَتُهْم َحْیُث اْسَتباَنْت َلُهُم اْلَمعاِلُم، ماذا َوَجَد َمنْ 

ه ها برایشان آشکار گردد چ عوالم وجود آنها را به وحشت اندازد و تویى که راهنماییشان کنى آنگاه که نشانه
 تو را کس که دارد آن

 َفَقَدَک، َوَما الَّذى َفَقَد َمْن َوَجَدَک، َلَقْد خاَب َمْن َرِضَى ُدوَنَک َبَدالً، َوَلَقدْ 

کس که بجاى تو بدیگرى راضى  کس که تو را یافته است براستى محروم است آن آن گم کرده؟ و چه ندارد
 شود و بطور حتم

الً، َکْیَف ُیرْ   جى ِسواَک َوَاْنَت ما َقَطْعَت َخِسَر َمْن َبغى َعْنَک ُمَتَحوِّ

 که تو شود بغیر تو امیدوار بود در صورتى از تو به دیگرى روى کند چسان مى زیانکار است کسى که



ْمِتناِن، یا َمنْ  ِِ ْلَت عاَدَة االْ ْحساَن، َوَکْیَف ُیْطَلُب ِمْن َغْیِرَک َوَاْنَت ما َبدَّ ِِ  االْ

یت اى شیوه عطا بخش که تو تغییر نداده توان طلب کرد با این احسانت را قطع نکردى و چگونه از غیر تو مى
 را اى خدایى که

قیَن، َویا َمْن َاْلَبَس   َاذاَق َاِحّبآَئُه َحالَوَة الُْمؤاَنَسِة، َفقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمَتَملِّ

ها در برابرت به چاپلوسى برخاستند و اى خدایى که شیرینى همدمى خود را چشاندى و آن به دوستانت
 پوشاندى

 َاْوِلیاَئُه َمالِبَس َهْیَبِتِه، َفقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمْسَتْغِفریَن، َاْنَت الّذاِکُر َقْبلَ 

بر اولیاى خودت خلعتهاى هیبت خود را پس آنها در برابرت به آمرزش خواهى بپاخواستند تویى که یاد کنى 
 که آنپیش از 

ِه اْلعاِبدیَن، َوَاْنَت الَْجوادُ  ْحساِن َقْبَل َتَوجُّ ِِ  الّذاِکریَن، َوَاْنَت الْبادى ِباالْ

  

ى که پرستش کنندگان بسویت توجه کنند و توئ یاد کنندگان یادت کنند و تویى آغازنده به احسان قبل از آن
 بخشنده

 ّهاُب ُثمَّ لِما َوَهْبَت َلنا ِمنَ ِبالَْعطآِء َقْبَل َطَلِب الّطالِبیَن، َوَاْنَت اْلوَ 

 اى از ما که خواهندگان از تو خواهند و توئى پربخشش و سپس همان را که به ما بخشیده عطا پیش از آن

 اْلُمْسَتْقِرضیَن، ِالهى ُاْطُلْبنى ِبَرْحَمِتَک َحّتى َاِصَل ِاَلْیَک، َواْجِذْبنى ِبَمنَِّک 

 و بوسیله نعمتت رحمتت بطلب تا من به نعمت وصالت نائل گردم خواهى خدایا مرا بوسیله به قرض مى
 مرا جذب کن تا

 َحّتى ُاْقِبَل َعَلْیَک، ِالهى ِانَّ َرجآئى ال َیْنَقِطُع َعْنَک َوِاْن َعَصْیُتَک، َکما َانَّ 

 نافرمانیت کنم چنانکه به تو رو کنم خدایا براستى امید من از تو قطع نگردد و اگرچه

 زاِیُلنى َوِاْن َاَطْعُتَک، َفَقْد َدَفَعْتِنى اْلَعواِلُم ِاَلْیَک، َوَقْد َاْوَقَعنىَخْوفى ال یُ 

 اند و ترسم و از تو زائل نشود و گرچه فرمانت برم همانا جهانیان مرا بسوى تو رانده

 ِعْلمى ِبَکَرِمَک َعَلْیَک، ِالهى َکْیَف َاخیُب َوَاْنَت َاَملى، َاْم َکْیَف ُاهانُ 



آن علمى که به کرم تو دارم مرا به درگاه تو آورده خدایا چگونه نومید شوم و تو آرزوى منى و چگونه پست و 
 خوار شوم

لَِّة َاْرَکْزَتنى، َاْم َکْیَف ال َکلى، ِالـهى َکْیَف َاْسَتِعزُّ َوِفى الذِّ  َوَعَلْیَک ُمتَّ

که در خوارى جایم دادى و چگونه عزت نجویم  که اعتمادم بر توست خدایا چگونه عزت جویم با این با این
 که با این

 َاْسَتِعزُّ َوِاَلْیَک َنَسْبَتنى، ِالـهى َکْیَف ال َاْفَتِقُر َوَاْنَت الَّذى ِفى اْلُفَقرآءِ 

 که تو در نیازمندانم با این به خود ُمْنَتِسَبم کردى خدایا چگونه نیازمند نباشم

 َوَاْنَت الَّذى ِبُجوِدَک َاْغَنْیَتنى، َوَاْنَت الَّذى ال ِالهَ  َاَقْمَتنى، َاْم َکْیَف َاْفَتِقرُ 

 نیازم کردى و تویى که معبودى بى جاى دادى یا چگونه نیازمند باشم و تویى که به جود و بخششت

ْفَت ِاَلىَّ فى ْفَت ِلُکلِّ َشْىء، َفما َجِهَلَک َشْىٌء، َوَاْنَت الَّذى َتَعرَّ  َغْیُرَک، َتَعرَّ

د و تویى که شناساندى خو نیست شناساندى خود را به هر چیزو هیچ چیزى نیست که تو را نشناسد جز تو
 را به من در

 ُکلِّ َشْىء، َفَرَاْیُتَک ظاِهرًا فى ُکلِّ َشْىء، َوَاْنَت الّظاِهُر لُِکلِّ َشْىء، یا َمنِ 

 ههر چیز دیدم و تویى آشکار بر هر چیز اى ک هر چیز و من تو را آشکار در

ِتِه، َفصاَر اْلَعْرُش َغْیبًا فى ذاِتِه، َمَحْقَت االْثاَر ِباالْثاِر،  اْسَتوى ِبَرْحماِنیَّ

بوسیله مقام رحمانیت خود )بر همه چیز( احاطه کردى و عرش در ذاتش پنهان شد تویى که آثار را به آثار 
 نابود کردى

ْنواِر، یا َمِن اْحَتَجَب فى َِ ْغیاَر ِبُمحیطاِت َاْفالِک االْ َِ  َوَمَحْوَت االْ

 هاى عرشش هاى افالک انوار محو کردى اى که در سراپرده کننده به احاطه و اغیار را

ْبصاُر، یا َمْن َتَجّلى ِبَکماِل َبهآِئهِ  َِ  ُسراِدقاِت َعْرِشِه َعْن َاْن ُتْدِرَکُه االْ

 ها او را درک کنند اى که تجلى کردى به کمال زیبایى و نورانیت که دیده نمحتجب شد از ای

ْسِتوآَء، َکْیَف َتْخفى َوَاْنَت الّظاِهُر، َاْم َکْیَف َتغیُب  ِِ َقْت َعَظَمُتُه االْ  َفَتَحقَّ



 که تو آشکارى یا چگونه غایب شوى که استوارى چگونه پنهان شوى با این و پابرجا شد عظمتش از

ِِ َوْحَدُه.) َوَاْنَت  قیُب اْلحاِضُر، ِانََّک َعلى ُکلِّ َشْىء َقدیٌر، َواْلَحْمُد هلِل  (26الرَّ

 .تو نگهبان و حاضرى براستى تو بر هر چیز توانایى و ستایش مخصوص خداست تنها

 :ـ در پایان روز عرفه این دعا را بخوان6

َک، َوِانَّ َمْغِفَرَتَک ل  ى ال َتْنُقُصَک، َفَاْعِطنى ما الیا َربِّ إنَّ ُذُنوبى ال َتُضرُّ

پروردگارا همانا گناهان من زیانى به تو نزند و محققًا آمرزش تو از من نقصانى به تو نرساند پس عطا کن به 
 من آنچه را

َک.)  (27َیْنُقُصَک، َواْغِفْر لى ما الَیُضــرُّ

 .نقصانت نرساند و بیامرز برایم آنچه را زیانت نزند

 :همچنین بخوان

  

 َالّلُهمَّ ال َتْحِرْمنى َخْیَر ما ِعْنَدَک ِلَشرِّ ما ِعْندى، َفِاْن َاْنَت َلْم َتْرَحْمنى

 خدایا محرومم مکن از آن خیرى که نزد توست بخاطر آن شرى که در پیش من است پس اگر تو به

 (28ِبَتَعبى َوَنَصبى، َفال َتْحِرْمنى َاْجَر اْلُمصاِب َعلى ُمصیَبِتِه.)

 .اى بر مصیبتش کنى پس محرومم مدار از پاداش مصیبت دیده خستگیم رحم نمىرنج و 

 .منبع: سایت هدانا برگزفته از مفاتیح نوین حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی

 عرفه اهميت روز

 در كتاب المراقبات عرفه شب و روزاعمال 

 ر مفاتیح الجناند عرفه اعمال روز

  در مفاتیح الجنان عرفه اعمال شب

 و عید قربان عرفه روزه در روز مشکوک بین

http://hadana.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87/
http://hadana.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://hadana.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://hadana.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://hadana.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86/
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