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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 

 

یاَبوَحمزه ثُمال یدعا  

دربردارنده  نیاز امام سجاد)ع( شامل صفات خداوند، اسم اعظم و همچن ییدعا یاَبوَحمزه ثُمال یدعا
 امبریاز پ یرویبار گناهان و لزوم اطاعت و پ ینیسنگ امت،یقبر و ق یها یرمانند دشوا یمیمفاه

و رسم  اهتضرع به درگاه خداوند، توبه و ر یها دعا راه نیاکرم)ص( و خاندان معصومش است. در ا
انسان با  ازیراز و ن وهیاست که ش نیدعا ا نیا یها یژگیو نیاز مهمتر شده است میترس یزگاریپره

.نشان داده است یرش را به خوبپروردگا  

شده  یامام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( معرف ارانیاز  یدعا، ابوحمزه ثُمال نیا کننده تیروا
ماه مبارک خوانده  یدر سحرها شتریابوحمزه ب یدعا .نام گذارده شده است نیبه ا لیدل نیبه هم ،است
.شود یم  

ْحَمِن الره  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه  

 
ْبنِي بِعُقُوبَتَِك َو الَ تَْمُكْر بِي فِي ِحيلَتَِك ِمْن أَْيَن ِلَي اْلَخْيُر يَا َربِ    إِلَِهي الَ تَُؤد ِ

ات به عقوبت ناگهانیت غافلگیر  خدایا مرا به عقاب خود ادب مفرماو به مجازات عملم به مكر و حیله 
 مكن و مبتال مگردان اى خدا كجا خیرى توانم یافت

 
  َو الَ يُوَجُد إاِله ِمْن ِعْنِدَك َو ِمْن أَْيَن ِلَي النهَجاةُ َو الَ تُْستََطاُع إِاله بِكَ 

در صورتى كه خیر جز پیش تو نیست و از كجا راه نجاتى خواهم جست و حال آنكه جز به لطف تو 
 نجات میسر نیست

 
  َك َو الَ الهِذي أََساَء َو اْجتََرأَ َعلَْيكَ الَ الهِذي أَْحَسَن اْستَْغنَى َعْن َعْونَِك َو َرْحَمتِ 

اى خدا نه آنكس كه نیكوكار است از یارى تو و لطف و رحمتت مستغنى است و نه آنكه بدكار است و بر 
باكى كرده حكم تو بى   
 

ِ يَا َربِ  ِ يَا َرب    َو لَْم يُْرِضَك َخَرَج َعْن قُْدَرتَِك يَا َرب 
نرفته از قدرتت بیرون است اى رب من اى رب من اى رب من و به راه رضا و خوشنودیت  

 
 بگويد تا آنكه نفس قطع شود
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  بَِك َعَرْفتَُك َو أَْنَت َدلَْلتَنِي َعلَْيَك َو َدَعْوتَنِي إِلَْيَك َو لَْو الَ أَْنَت لَْم أَْدِر َما أَْنتَ 

ى خود خواندى و اگر تو نبودى من من تو را به تو شناختم و تو مرا بر وجود خود داللت فرمودى و بسو
دانستم تو چیستى  نمى  

 
ِ الهِذي أَْدُعوهُ فَيُِجيبُنِي َو إِْن ُكْنُت بَِطيئاً ِحيَن يَْدُعونِي   اْلَحْمُد ّلِِله

خواند كندى و   كند و هر چند وقتى كه او مرا مى  خوانم و او اجابت مى  ستایش خداى را كه من او را مى
كنم  كاهلى مى  

 
ِ الهِذي أَْسأَلُهُ فَيُْعِطينِي َو إِْن ُكْنُت بَِخيالً ِحيَن يَْستَْقِرُضنِي وَ    اْلَحْمُد ّلِِله

كند و هر چند هنگامى كه او از   و ستایش خداى را كه چون از او چیزى درخواست كنم به من عطا مى
ورزم  خواهد من بخل مى  من قرض مى  

 
ِ الهِذي أُنَا ي بِغَْيِر َشِفيعٍ فَيَْقِضي ِلي َحاَجتِيَو اْلَحْمُد ّلِِله   ِديِه ُكلهَما ِشئُْت ِلَحاَجتِي َو أَْخلُو بِِه َحْيُث ِشئُْت ِلِسر ِ

و ستایش خداى را كه براى هر حاجتى هرگاه او را خواستم ندا خواهم كرد و هر وقتى براى راز و نیاز 
سازد  را روا مىبا او خلوت توانم كرد و بدون هیچ واسطه و شفیع حاجتم   

 
ِ الهِذي الَ أَْدُعو َغْيَرهُ َو لَْو َدَعْوُت َغْيَرهُ لَْم يَْستَِجْب ِلي ُدَعائِي   َو اْلَحْمُد ّلِِله

خواستم دعایم   خوانم نه غیر او را و اگر از غیر او حاجت مى  سپاس خداى را كه تنها او را به دعا مى
كرد  مستجاب نمى  

 
 ِ   الهِذي الَ أَْرُجو َغْيَرهُ َو لَْو َرَجْوُت َغْيَرهُ ََلَْخلََف َرَجائِيَو اْلَحْمُد ّلِِله

  داشتم مرا ناامید مى  و سپاس خداى را كه به او چشم امید دارم نه به غیر او و اگر به غیرش امید مى
 گردانید

 
ِ الهِذي َوَكلَنِي إِلَْيِه فَأَْكَرَمنِي َو لَْم يَِكلْ    نِي إِلَى النهاِس فَيُِهينُونِيَو اْلَحْمُد ّلِِله

ستایش خداى را كه كار مرا به حضرتش واگذاشت و گرامیم داشت و به غیرش وانگذاشت تا خوارم 
 گرداند

 
ِ الهِذي تََحبهَب إِلَيه َو ُهَو َغنِيٌّ َعن ِي   َو اْلَحْمُد ّلِِله

نیاز بود بى  ستایش خداى را كه با من اظهار كمال دوستى فرمود با آنكه از من  
 

ِ الهِذي يَْحلُُم َعن ِي َحتهى َكأَن ِي الَ ذَْنَب ِلي فََرب ِي أَْحَمُد َشيْ    ٍء ِعْنِدي َو أََحقُّ بَِحْمِدي َو اْلَحْمُد ّلِِله
و سپاس خداى را كه از خطا و گناهانم حلم و بردبارى كرد چنانكه گویى گناهى از من سر نزده است پس 

ب ترین موجود است و به حمد و ستایش من او را سزاوارتر از همه عالم استخداى من پیشم محبو  
 

َجاِء إِلَْيَك )لََدْيَك( ُمتَْرَعةً   اللهُهمه إِن ِي أَِجُد ُسبَُل اْلَمَطاِلِب إِلَْيَك ُمْشَرَعةً َو َمنَاِهَل الره
ان را به درگاهت پر آب بینم و چشم هاى امید بندگ  اى خدا من راه حوایج خلق را بسوى تو باز مى

یابم مى   
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اِرِخيَن َمْفتُوَحةً  لََك ُمبَاَحةً َو أَْبَواَب الدَُّعاِء إِلَْيَك ِللصه  َو ااِلْستِعَانَةَ بِفَْضِلَك ِلَمْن أَمه

و یارى جستن به فضل و كرمت بر هر كس به تو آرزومند است مباح و آسان است و درهاى دعاى فریاد 
استخواهان بسوى تو باز   

 
اِجيَن( بَِمْوِضعِ إَِجابٍَة َو ِلْلَمْلُهوفِيَن )ِلْلَمْلُهوِف( بَِمْرَصِد إَِغاثَةٍ  اِجي )ِللره  َو أَْعلَُم أَنهَك ِللره

اى براى حاجت امیدوارانى و مراقب حال پریشان خاطران  دانم كه تو آماده  و محققا مى  
 

ضَ  ا فِي أَْيِدي اْلُمْستَأْثِِرينَ َو أَنه فِي اللهْهِف إِلَى ُجوِدَك َو الر ِ   ا بِقََضائَِك ِعَوضاً ِمْن َمْنعِ اْلبَاِخِليَن َو َمْنُدوَحةً َعمه
دانم كه در نالیدن به درگاه جود و احسانت و در رضاى به قضا و قدرت بهترین عوضى است از   و مى

نیازى از اندوخته در دست دنیا طلبان است بخل مردم بخیل و بى  
 

اِحَل إِلَْيَك قَِريُب اْلَمَسافَِة َو أَنهَك الَ تَْحتَِجُب َعْن َخْلِقَك إِاله أَْن تَْحُجبَُهُم اَْلَْعَماُل )اَو أَ    ْْلَماُل( ُدونَكَ نه الره
و هر كه بسوى تو سفر كند راهش بسیار نزدیك و تو از نظر بصیرت خلق پنهان نیستى جز آنكه آمال و 

دارند حجاب آنها از شهود جمالت گردیده استآرزوهایى كه به غیر تو   
 

ْهُت إِلَْيَك بَِحاَجتِي   َو قَْد قََصْدُت إِلَْيَك بَِطِلبَتِي َو تََوجه
ام و من جویاى توام و در حوایجم رو به تو آورده   

 
  ِعَك ِمن ِيَو َجعَْلُت بَِك اْستِغَاثَتِي َو بُِدَعائَِك تََوسُِّلي ِمْن َغْيِر اْستِْحقَاٍق اِلْستَِما

جویم و در دعاى متوسل به لطف توام بدون آنكه الیق آن باشم كه   و به درگاه تو استغاثه كرده و پناه مى
 دعاى مرا مستجاب كنى

 
يَمانِ    بِتَْوِحيِدكَ  َو الَ اْستِيَجاٍب ِلعَْفِوَك َعن ِي بَْل ِلثِقَتِي بَِكَرِمَك َو ُسُكونِي إِلَى ِصْدِق َوْعِدَك َو لََجئِي إِلَى اْْلِ

یا مستوجب عفو و بخششت گردانى بلكه توجهم به تو به صرف كرم و احسان توست و اطمینان خاطرم 
 به صدق وعده )لطف( تو و پناهم بر ایمان به یكتایى توست

 
  أَْنَت َوْحَدَك الَ َشِريَك لَكَ  َو يَِقينِي )َو ثِقَتِي( بَِمْعِرفَتَِك ِمن ِي أَْن الَ َربه ِلي َغْيُرَك َو الَ إِلَهَ )ِلي( إِاله 

دانم مرا پروردگارى غیر تو نیست و جز تو خدایى نخواهد بود تو   و یقینم به معرفت حضرتت كه مى
شریكى یكتا و بى  
 

َ ِمْن فَْضِلِه إِ  ْدُق( َو اْسأَلُوا َّللاه ً اللهُهمه أَْنَت اْلقَائُِل َو قَْولَُك َحقٌّ َو َوْعُدَك ِصْدٌق )الص ِ َ َكاَن بُِكْم َرِحيما نه َّللاه  
خواهید از خدا فضل   اى خدا تو خود فرمودى و سخن تو حق و وعده تو حقیقت است فرمودى هر چه مى
 و كرم بخواهید كه خدا به شما بندگان همیشه مهربان است

 
عَِطيهةَ َو لَْيَس ِمْن ِصفَاتَِك يَا َسي ِِدي أَْن تَأُْمَر بِالسَُّؤاِل َو تَْمنََع الْ   

و اى موالى من این از صفاتت نیست كه بندگان را امر به سؤال كنى و چون سؤال كنند عطاى خود را 
 از آنها دریغ دارى
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(َمتِكَ َو أَْنَت اْلَمنهاُن بِاْلعَِطيهاِت َعلَى أَْهِل َمْملََكتَِك َو اْلعَائُِد َعلَْيِهْم بِتََحنُِّن َرأْفَتَِك )بُِحْسِن نِعْ   
شمار است و بواسطه رأفت و محبتت بخلق نعمتت بآنهاپى  ل آنكه تو را بر اهل مملكتت عطاهاى بىو حا

 در پى خواهد بود
 

ْنيَا  ْهَت بِاْسِمي َكبِيراً فَيَا َمْن َربهانِي فِي الدُّ   بِِإْحَسانِهِ إِلَِهي َربهْيتَنِي فِي نِعَِمَك َو إِْحَسانَِك َصِغيراً َو نَوه
كه در انواع نعم و احسان هنگامى كه كودكى بودم مرا پرورانیدى و در بزرگى هم سربلندى اى خدا تویى 

 و نام نیكو دادى
 

ِلِه )بِفَْضِلِه( َو نِعَِمِه َو أََشاَر ِلي فِي اْْلِخَرِة إِلَى َعْفِوِه َو َكَرِمهِ    َو تَفَضُّ
ورش دادى و در آخرت اشارت به عفو پایان پر  پس اى خدایى كه مرا در دنیا به فضل و احسان و نعم بى

 و كرمت فرمودى
 

  َمْعِرفَتِي يَا َمْوالََي َدِليِلي )َدلهتْنِي( َعلَْيَك َو ُحب ِي لََك َشِفيِعي إِلَْيكَ 
 معرفتم به تو اى موالى من دلیل و رهبر من بسوى توست و محبتم نزد حضرتت واسطه و شفیع من است

 
  ي بَِدالَلَتَِك َو َساِكٌن ِمْن َشِفيِعي إِلَى َشفَاَعتِكَ َو أَنَا َواثٌِق ِمْن َدِليلِ 

پذیرى دلم آرام است  و من از دلیل خود چون تو راهنماى منى مطمئنم و از شفیعم چون تو مى  
 

ِ أُنَاِجيَك بِقَْلٍب قَْد أَْوبَقَهُ ُجْرُمهُ    أَْدُعوَك يَا َسي ِِدي بِِلَساٍن قَْد أَْخَرَسهُ َذْنبُهُ َرب 
كنم با  خوانم به زبانى كه از فرط گناه الل گردیده اى پروردگار با تو راز و نیاز مى ى سید من تو را مىا

 دلى كه از كثرت جرم به وادى هالكت در افتاده
 

ِ َراِهباً َراِغباً َراِجياً َخائِفاً إَِذا َرأَْيُت َمْوالََي ذُنُوبِي فَِزْعتُ    أَْدُعوَك يَا َرب 
خوانم با دلى كه هراسان و ترسان است از قهر تو و امیدوار به كرم توست چون به  یاى خدا تو را م

نالم نگرم زار مى   گناهان خود اى موالى من مى  
 

  إَِذا َرأَْيُت َكَرَمَك َطِمْعُت فَِإْن َعفَْوَت )َغفَْرَت( فََخْيُر َراِحٍم َو إِْن َعذهْبَت فَغَْيُر َظاِلمٍ  وَ 
گردم پس اگر مرا ببخشى رواست كه تو بهترین  كنم امیدوار مى   ایان تو نظر مىپ و چون به كرم بى 

اى مهربانى و اگر عذاب كنى ستم نكرده   
 

تِي ُ فِي ُجْرأَتِي َعلَى َمْسأَلَتَِك َمَع إِتْيَانِي َما تَْكَرهُ ُجوُدَك َو َكَرُمكَ  ُحجه   يَا َّللاه
كردارم همه ناپسند بوده همانا بخاطر كرم و بخشش  حجت من بر جرأت درخواست حاجت از تو با آنكه

 توست و پناه آوردنم
 

  ُعدهتِي فِي ِشدهتِي َمَع قِلهِة َحيَائِي َرأْفَتَُك َو َرْحَمتُكَ  وَ 
باكیم به موجب رأفت و مهربانى توست حیایى و بى   در حال سختى به درگاه تو با بى  

 
  َن َذْيِن َو ذَْيِن ُمْنيَتِي فََحق ِْق َرَجائِي َو اْسَمْع ُدَعائِيقَْد َرَجْوُت أَْن الَ تَِخيَب بَيْ  وَ 
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هایم باز از آرزوهایى كه به تو دارم محرومم نگردانى  یو البته امیدم آن است كه با اینگونه قبایح و زشت
 پس امیدم برآور و دعایم اجابت فرما

 
  َراجٍ  َخْيَر َمْن َدَعاهُ َداعٍ َو أَْفَضَل َمْن َرَجاهُ  يَا

اى بهترین كسى كه اهل دعا به درگاهش رو آورند و نیكوتر شخصى كه امیدواران بر او عرض نیاز 
 كنند

 
  يَا َسي ِِدي أََمِلي َو َساَء َعَمِلي فَأَْعِطنِي ِمْن َعْفِوَك بِِمْقَداِر أََمِلي َعُظمَ 

به قدر آرزویم عطا كنآرزویم اى سید من بزرگ و كردارم زشت است پس تو به عفو و بخشش خود   
 

ِرينَ الَ تَُؤاِخْذنِي بِأَْسَوإِ َعَمِلي فَِإنه َكَرَمَك يَِجلُّ َعْن ُمَجاَزاِة اْلُمْذنِبِيَن َو ِحْلَمَك يَْكبُُر َعْن ُمَكافَ  وَ    اِة اْلُمقَص ِ
ات كنى و به اعمال زشتم مؤاخذه مفرما زیرا كرم و بزرگواریت برتر از آن است كه گناهكاران را مجاز

 و حلمت بیش از آنكه مقصرین را به كیفر رسانى
 

ْن أَْحَسَن بَِك ظَ  وَ  ْفحِ َعمه ٌز َما َوَعْدَت ِمَن الصه ً أَنَا يَا َسي ِِدي َعائِذٌ بِفَْضِلَك َهاِرٌب ِمْنَك إِلَْيَك ُمتَنَج ِ ن ا  
وعده عفو و بخششت  گریزم  و كرمت پناه آورده و از قهر تو بسوى لطفت مى و من اى سید من به فضل

 از كسى كه به تو حسن ظن دارد مسلم و قطعى است
 

ِ َو َما َخَطِري َهْبنِي بِفَْضِلَك َو تََصدهْق َعلَيه بِعَْفِوكَ  وَ    َما أَنَا يَا َرب 
 و من ذره ناچیز اى خدا كیستم مرا به فضل و كرمت ببخش و به عفو و رحمتت بر من منت گذار

 
ِ َجل ِْلنِ  أَيْ    ي بَِستِْرَك َو اْعُف َعْن تَْوبِيِخي بَِكَرِم َوْجِهكَ َرب 

 اى پروردگار من كردار زشتم در پرده دار و از گناهانم به بزرگوارى ذاتت درگذر
 

  اطهلََع اْليَْوَم َعلَى ذَْنبِي َغْيُرَك َما فَعَْلتُهُ َو لَْو ِخْفُت تَْعِجيَل اْلعُقُوبَِة الَْجتَنَْبتُهُ  فَلَوِ 
ترسیدم هم از  كردم و اگر از تعجیل مى   شد البته آن گنه نمى  گر بر گناهم كسى غیر از تو آگاه مىكه ا

نمودم  خطا اجتناب مى  
 

( َو أََخفُّ اْلُمطهِلِعيَن )َعلَيه  الَ  (َِلَنهَك أَْهَوُن النهاِظِريَن )إِلَيه  
ترى  قدر و اهمیت نه از این رو كه تو از دیگران در نظرم بى   

 
ِ َخْيُر السهاتِِريَن َو أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن )َو أَْحلَُم اَْلَْحلَِميَن( َو أَْكَرُم اَْلَْكَرِمينَ  بَلْ    َِلَنهَك يَا َرب 

پوشان و نیكوترین حكم فرمایان و بزرگوارترین بزرگواران  بلكه بدین سبب كه تو بهترین ستاران و پرده
 عالمى

 
ُر اْلعُقُوبَةَ بِِحْلِمكَ اْلعُيُوِب َغفه  َستهارُ    اُر الذُّنُوِب َعالهُم اْلغُيُوِب تَْستُُر الذهْنَب بَِكَرِمَك َو تَُؤخ ِ

تویى كه بر عیب هاى خلق پرده پوشى و بر گناهانشان ببخشایى و بر اسرار غیب آگاهى گناه بندگانت را 
افكنى  مى پوشانى و كیفر آنها را از حلم و بردبارى به تأخیر به كرمت مى   
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  اْلَحْمُد َعلَى ِحْلِمَك بَْعَد ِعْلِمَك َو َعلَى َعْفِوَك بَْعَد قُْدَرتِكَ  فَلَكَ 
كنم بر مقام حلمت بعد از علم ازلیت و بر صفت عفوت پس از قدرت كاملت  پس ستایش تو را مى  

 
ئُنِي َعلَى َمْعِصيَتَِك ِحْلُمَك َعن ِي َو يَْدعُ  وَ    ونِي إِلَى قِلهِة اْلَحيَاِء َستُْرَك َعلَيَ يَْحِملُنِي َو يَُجر ِ

پوشى و ستاریت به  دهد و پرده   كند و جرأت مى  پایانت مرا بر معصیت تو وادار مى اى خدا حلم بى 
خواند  شرم و حیایى مى بى  

 
  يِم َعْفِوكَ يُْسِرُعنِي إِلَى التهَوثُِّب َعلَى َمَحاِرِمَك َمْعِرفَتِي بَِسعَِة َرْحَمتَِك َو َعظِ  وَ 

  حسابت مرا جسور كرده و به سرعت بر آنچه حرام كردى مى  انتهایت و عفو بى  و معرفتم به رحمت بى
 گمارد

 
  ْحَسانِ َحِليُم يَا َكِريُم يَا َحيُّ يَا قَيُّوُم يَا َغافَِر الذهْنِب يَا قَابَِل التهْوِب يَا َعِظيَم اْلَمن ِ يَا قَِديَم اْلِْ  يَا
اى بردبار بزرگوار اى زنده ابدى اى بخشنده گناه و اى پذیرنده توبه اى بزرگ نعمت و منت اى اى خد

 احسان كننده همیشگى
 

  َستُْرَك اْلَجِميُل أَْيَن َعْفُوَك اْلَجِليُل أَْيَن فََرُجَك اْلقَِريُب أَْيَن ِغيَاثَُك السهِريعُ  أَْينَ 
رانه تو كجاست گشایش نزدیك تو كجاست فریادرسى كجاست پرده پوشى عظیم تو كجاست عفو بزرگوا

 سریع تو
 

َرْحَمتَُك اْلَواِسعَةُ أَْيَن َعَطايَاَك اْلفَاِضلَةُ أَْيَن َمَواِهبَُك اْلَهنِيئَةُ أَْيَن َصنَائِعَُك السهنِيهةُ  أَْينَ   
ر بهاى هاى گواراو مرحمت هاى پ كجاست رحمت واسعه تو كجاست عطاهاى نیكوى تو كجاست موهبت 

 تو
 

  فَْضلَُك اْلعَِظيُم أَْيَن َمنَُّك اْلَجِسيُم أَْيَن إِْحَسانَُك اْلقَِديُم أَْيَن َكَرُمَك يَا َكِريمُ  أَْينَ 
حد تو كجاست نعمت بزرگ و احسان همیشگى تو كجاست كرم تو اى خداى   كجاست فضل و كرم بى

 كریم
 

ٍد ( فَاْستَ  بِهِ  ٍد َو آِل ُمَحمه   ْنِقْذنِي َو بَِرْحَمتَِك فََخل ِْصنِي يَا ُمْحِسُن يَا ُمْجِمُل يَا ُمْنِعُم يَا ُمْفِضلُ )َو بُِمَحمه
به حق آن كرم كه مرا نجات ده و به حق رحمتت كه از ورطه هالكتم خالص كن اى خداى با احسان اى 

 نیكوكار اى نعمت بخش اى با فضل و كرم
 

هِكُل فِي النهَجاِة ِمْن عِ  لَْستُ  قَابَِك َعلَى أَْعَماِلنَا بَْل بِفَْضِلَك َعلَْينَا َِلَنهَك أَْهُل التهْقَوى َو أَْهُل اْلَمْغِفَرةِ أَت  
من بر نجات از قهر و عقابت اعتماد بر اعمال خود نداریم بلكه تمام نظر ما به فضل و احسان توست 

دوار باشنداى كه خلق از تو بترسند و هم به مغفرتت امی زیرا كه تو شایسته   
 

ً  تُْبِدئُ  ْحَساِن نِعَماً َو تَْعفُو َعِن الذهْنِب َكَرما بِاْْلِ  
گذرى  كنى هم به كرمت از گناهانشان مى  هم اول با خلق احسان مى  

 
نَْدِري َما نَْشُكُر أَ َجِميَل َما تَْنُشُر أَْم قَبِيَح َما تَْستُرُ  فََما  
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یا شكر نیكي هایى كه از من معروف كردى یا زشتي هایى كه دانم شكر كدام را بجاى آرم آ  پس من نمى

 پرده پوشى نمودى
 

ْيَت َو َعافَْيتَ  أَمْ    َعِظيَم َما أَْبلَْيَت َو أَْولَْيَت أَْم َكثِيَر َما ِمْنهُ نَجه
از یا بالها و امتحانات سختى كه بر ما آسان ساختى و ما را بر آن فایق و مؤید داشتى یا بالهاى بسیار كه 

 آن نجات داده و عافیت بخشیدى
 

ةَ َعْيِن َمْن الََذ بَِك َو اْنقََطَع إِلَْيكَ  يَا   َحبِيَب َمْن تََحبهَب إِلَْيَك َو يَا قُره
اى دوستدار كسى كه با تو محبت ورزد اى شادى قلب كسى كه رو به درگاه تو آرد و از همه بگسلد و با 

 تو پیوندد
 

ِ َعْن قَبِيحِ َما ِعْنَدنَا بَِجِميِل َما ِعْنَدكَ اْلُمْحِسُن َو نَ  أَْنتَ    ْحُن اْلُمِسيئُوَن فَتََجاَوْز يَا َرب 
 تو نیكوكارى و ما زشت كرداریم پس تو اى پروردگار به نیكویى خود از قبایح ما درگذر

 
ِ الَ يََسعُهُ ُجوُدَك أَْو أَيُّ َزَماٍن أَْطَوُل ِمْن أَنَ  وَ    اتِكَ أَيُّ َجْهٍل يَا َرب 

گیرد یا چه زمانى است كه پیش از   كدامین جهالت و بد كارى است كه لطف و كرم تو آن را فرا نمى
 زمان حلم توست

 
(َما قَْدُر أَْعَماِلنَا فِي َجْنِب نِعَِمَك َو َكْيَف نَْستَْكثُِر أَْعَماالً نُقَابُِل بَِها َكَرَمَك )َكَراَمتَكَ  وَ   

هاى تو چه ارزش دارد و چگونه اعمال زشتمان را با وجود لطف و كرم   عمتو اعمال نیك ما در مقابل ن
انتهایت بسیار بدانیم بى   

 
  َكْيَف يَِضيُق َعلَى اْلُمْذنِبِيَن َما َوِسعَُهْم ِمْن َرْحَمتِكَ  بَلْ 

پایانت تنگ خواهد شد  آرى چگونه مجال بر گناهكاران با وجود رحمت واسعه بى  
 

ْحَمةِ َواِسَع اْلَمغْ  يَا ِفَرِة يَا بَاِسَط اْليََدْيِن بِالره  
حساب اى آنكه دست تو به رحمت مبسوط است  اى صاحب آمرزش بى  

 
تَِك يَا َسي ِِدي لَْو نََهْرتَنِي )اْنتََهْرتَنِي( َما بَِرْحُت ِمْن بَابَِك َو الَ َكفَْفُت َعْن تََملُِّقكَ  فَوَ    ِعزه

ى سید من كه اگر مرا از درگاهت برانى هرگز از این در به جایى بارى قسم به مقام عزت و بزرگیت ا
دارم  روم و از تملق و التماس به حضرتت دست برنمى  نمى  

 
  اْنتََهى إِلَيه ِمَن اْلَمْعِرفَِة بُِجوِدَك َو َكَرِمكَ  ِلَما

ىكن  ام و تو هر چه بخواهى به قدرت كامله مى زیرا تو را به جود و كرم كامل شناخته   
 

ُب َمْن تََشاُء بَِما تََشاُء َكْيَف تََشاُء َو تَْرَحُم َمْن تََشاُء بَِما تََشاُء كَ  وَ  ْيَف تََشاءُ أَْنَت اْلفَاِعُل ِلَما تََشاُء تُعَذ ِ  
هر كه را بخواهى به هر قدر و هر گونه عذاب كنى و هر كه را بخواهى هر قدر و هر قسم ترحم فرمایى 

 خواهى كرد
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َ  الَ    ُل َعْن فِْعِلَك َو الَ تُنَاَزُع فِي ُمْلِكَك َو الَ تَُشاَرُك فِي أَْمِرَك َو الَ تَُضادُّ فِي ُحْكِمكَ تُْسأ

و كسى را نرسد كه بر كار تو چون و چرا كند و در ملك هستى با تو گفتگو آغازد و در هر امر و فرمان 
 با ذات یكتایت مشاركت كند و در حكم مبرمت مخالفت برانگیزد

 
ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ  وَ    الَ يَْعتَِرُض َعلَْيَك أََحٌد فِي تَْدبِيِرَك لََك اْلَخْلُق َو اَْلَْمُر تَبَاَرَك َّللاه

و احدى را نرسد كه بر نظم و تدبیرت خورده گیرى و اعتراض كند خلق و آفرینش خاص تو و حكم و 
لم استفرمان بر خلق مخصوص توست بزرگوار خدایى كه پروردگار عا  

 
ِ َهذَا َمقَاُم َمْن الََذ بَِك َو اْستََجاَر بَِكَرِمَك َو أَِلَف إِْحَسانََك َو نِعََمكَ  يَا   َرب 

اى خدا این است مقام آنكس كه به درگاه تو روى آورده و به لطف و كرمت پناه جسته و با نعم و احسانت 
 الفت گرفته

 
  ْفُوَك َو الَ يَْنقُُص فَْضلَُك َو الَ تَِقلُّ َرْحَمتُكَ أَْنَت اْلَجَواُد الهِذي الَ يَِضيُق عَ  وَ 

 و تو آن ذات با جود و بخششى كه جامه عفوت تنگ نیست و فضل و رحمتت نقصان پذیر نخواهد بود
 

ْحَمِة اْلَواِسعَةِ  وَ  ْفحِ اْلقَِديِم َو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم َو الره قَْد تََوثهْقنَا ِمْنَك بِالصه  
حد و رحمت نامنتهاى توست  تمام وثوق و اطمینان خاطرمان به عفو همیشگى و فضل و كرم بى و ما هم  

 
ِ تُْخِلُف ُظنُونَنَا أَْو تَُخي ُِب آَمالَنَا َكاله يَا َكِريمُ  أ     فَتََراَك )تَُراَك( يَا َرب 

كنى یا ما   رفتار مى اى پروردگار آیا چنین پنداریم كه تو بر خالف حسن ظنى كه به حضرتت داریم با ما
سازى هرگز به تو اى خداى كریم را از امید و آرزوهایى كه به تو داریم محروم مى  

 
(َهذَا َظنهنَا )َظنُّنَا( بَِك َو الَ َهَذا فِيَك َطَمعَنَا )َطَمعُنَا فَلَْيسَ   

بریم و اینگونه از كرمت انتظار نداریم  چنین گمان نمى  
 

ِ إِنه لَنَا فِي يَا ً َرب  َك أََمالً َطِويالً َكثِيراً إِنه لَنَا فِيَك َرَجاًء َعِظيما  
 اى خدا ما را به حضرتت آمال و آرزوهاى بسیار و امید بزرگ است

 
َو نَْحُن نَْرُجو أَْن تَْستَُر َعلَْينَا َو َدَعْونَاَك َو نَْحُن نَْرُجو أَْن تَْستَِجيَب لَنَا فََحق ِْق َرَجاَءنَا َعَصْينَاكَ   

پوشى داریم تو را در دعا خواندیم و امید اجابت داریم پس اى موالى ما  و را معصیت كردیم و امید پرده ت
 ما را به امید و آرزویمان برسان

 
  كَ فَقَْد َعِلْمنَا َما نَْستَْوِجُب بِأَْعَماِلنَا َو لَِكْن ِعْلُمَك فِينَا َو ِعْلُمنَا بِأَنهَك الَ تَْصِرفُنَا َعنْ  َمْوالَنَا

دانیم كه به اعمال زشت خود چیزى جز محرومى از رحمتت مستحق نیستیم لیكن اینكه تو به   كه ما مى
گردیم یدانیم كه از درگاه فیضت محروم باز نم یاحوال ما دانایى و به فقر و بیچارگى ما آگاهى و م  
 

ْغبَِة إِلَْيَك( َو إِْن ُكنها َغْيَر ُمْستَوْ )   ِجبِيَن ِلَرْحَمتِكَ َحثهنَا َعلَى الره
 



9 
 

 ما را راغب و امیدوار بدرگاه كرمت آورد و با آنكه ما مستوجب رحمت نیستیم
 

  أَْهٌل أَْن تَُجوَد َعلَْينَا َو َعلَى اْلُمْذنِبِيَن بِفَْضِل َسعَتَِك فَاْمنُْن َعلَْينَا بَِما أَْنَت أَْهلُهُ  فَأَْنتَ 
ل و رحمت وسیعت جود و بخشش كنى پس تو بآنچه الیق تو شایسته آنى كه بر ما و گناهكاران بفض

 بزرگوارى توست به ما احسان فرما
 

ُجْد َعلَْينَا فَِإنها ُمْحتَاُجوَن إِلَى نَْيِلَك يَا َغفهاُر بِنُوِرَك اْهتََدْينَا وَ   
ودىبسیار محتاج عطاى توایم اى خداى بخشنده ما را به نور معرفتت هدایت فرم  و بر ما كرم كن كه  

 
بِفَْضِلَك اْستَْغنَْينَا َو بِنِْعَمتَِك )فِي نِعَِمَك( أَْصبَْحنَا َو أَْمَسْينَا وَ   

نیاز گردانیدى و به نعمتت شب و روز پرورش یافتیم و به فضل و رحمتت از غیر بى   
 

  بَْيَن يََدْيَك نَْستَْغِفُرَك اللهُهمه ِمْنَها َو نَتُوُب إِلَْيكَ  ذُنُوبُنَا
كنیم و بدرگاهت بتوبه  یما پیش تو هویداست از تو اى خدا از آن گناهان طلب عفو و آمرزش م گناهان

گردیم یباز م  
 

نَا إِلَْيَك َصاِعدٌ  تَتََحبهبُ  إِلَْينَا بِالن ِعَِم َو نُعَاِرُضَك بِالذُّنُوِب َخْيُرَك إِلَْينَا نَاِزٌل َو َشرُّ  
كنى و ما در مقابل به نافرمانى و گناه  یمحبت و مهربانى مخدا تو در حق ما به نعمت هاى گوناگون  اى

رود  مي پردازیم خیر و بركات تو پیوسته بر ما نازل مي شود و شر و بد كارى ما بسوى تو باال مى  
 

  أَْن تَُحوَطنَا بِنِعَِمكَ لَْم يََزْل َو الَ يََزاُل َملٌَك َكِريٌم يَأْتِيَك )َعنها( بِعََمٍل قَبِيحٍ فاَلَ يَْمنَعَُك َذِلَك ِمْن  وَ 
و تو همیشه از ازل تا ابد پادشاه با كرم و احسانى كه اعمال زشت همیشگى ما مانع از آن نیست كه ما را 

 غرق نعمت هاى ظاهر و باطن
 

َل َعلَْينَا بِآالَئَِك فَُسْبَحانََك َما أَْحلََمَك َو أَْعَظَمَك َو أَْكَرَمَك ُمْبِدئاً َو  وَ  ُمِعيداً تَتَفَضه  
بفضل و احسان خود گردانى پس منزهى تو و چقدر حلم و بزرگى لطف و كرمت در آغاز و انجام 

پایان است  آفرینش بى  
 

  أَْسَماُؤَك َو َجله ثَنَاُؤَك َو َكُرَم َصنَائِعَُك َو فِعَالُكَ  تَقَدهَستْ 
نیكو است اى خدا نام هاى پاكت منزه و ثنا و ستایشت بزرگ و آثار و افعالت همه  

 
  إِلَِهي أَْوَسُع فَْضالً َو أَْعَظُم ِحْلماً ِمْن أَْن تُقَايَِسنِي بِِفْعِلي َو َخِطيئَتِي أَْنتَ 

انتهایت برتر از آن است كه مرا با فعل من و گناه من  پایان و حلم عظیم بى  اى خداى من فضل وسیع بى 
 مقایسه نمایى

 
  ِدي َسي ِِدي َسي ِِدياْلعَْفَو اْلعَْفَو َسي ِ  فَاْلعَْفوَ 

 از من درگذر از من درگذر از من درگذر اى سید من اى سید من اى سید من
 

  نَا ِمْن فَْضِلكَ اْشغَْلنَا بِِذْكِرَك َو أَِعْذنَا ِمْن َسَخِطَك َو أَِجْرنَا ِمْن َعَذابَِك َو اْرُزْقنَا ِمْن َمَواِهبَِك َو أَْنِعْم َعلَيْ  اللهُهمه 
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ا را به یاد خود مشغول ساز و از قهر و غضبت امان بخش و از عذابت در جوار رحمتت پناه خداوندا م
حسابت روزى ما گردان و به فضل و كرم با ما نیكى و احسان فرما  ده و از عطاهاى بى  

 
  اْرُزْقنَا َحجه بَْيتَِك َو ِزيَاَرةَ قَْبِر نَبِي ِكَ  وَ 

پیغمبرتو حج بیت الحرامت را نصیب ما گردان و   
 

  َو َرْحَمتَُك َو َمْغِفَرتَُك َو ِرْضَوانَُك َعلَْيِه َو َعلَى أَْهِل بَْيتِِه إِنهَك قَِريٌب ُمِجيبٌ  َصلََواتُكَ 
كه درود و رحمت و مغفرت و خوشنودیت بر او و بر اهل بیتش باد زیارت قبرش را روزى ما گردان 

ابت مي كنىكه تو البته به خلق نزدیكى و از لطف دعایشان اج  
 

ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  وَ    اْرُزْقنَا َعَمالً بَِطاَعتَِك َو تََوفهنَا َعلَى ِملهتَِك َو ُسنهِة نَبِي َِك َصلهى َّللاه
اى خدا طاعتت را عوض هر كار نصیب ما گردان و ما را بر آیین خود و بر سنت پیغمبرت كه درود بر 

 او و بر آلش باد بمیران
 

ْحَساِن إِْحَساناً َو بِالسهي ِئَاتِ ا اللهُهمه  ً  ْغِفْر ِلي َو ِلَواِلَديه َو اْرَحْمُهَما َكَما َربهيَانِي َصِغيراً اْجِزِهَما بِاْْلِ ُغْفَرانا  
خدایا بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و بر آنها رحمت فرست كه آنان در خردسالى مربى من بودند و 

اند در حقشان احسان فرماو گناهانشان ببخش كرده پاداش احسان هاى آنها كه به من   
 

(اِت )فِي اْلَخْيَراتِ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِيَن َو اْلُمْؤِمنَاِت اَْلَْحيَاِء ِمْنُهْم َو اَْلَْمَواِت َو تَابِْع بَْينَنَا َو بَْينَُهْم بِاْلَخْيرَ  اللهُهمه   
ان مغفرتت را شامل گردان و میان ما و آنها به خیر خدایا بر تمام مرد و زن اهل ایمان از زندگان و مردگ

 و احسانت پیوند ده
 

نَا َو َمْملُوِكنَااْغِفْر ِلَحي ِنَا َو َمي ِتِنَا َو َشاِهِدنَا َو َغائِبِنَا ذََكِرنَا َو أُْنثَانَا )إِنَاثِنَا( َصِغيِرنَا َو َكبِيِرنَا حُ  اللهُهمه  ر ِ  
ان و حاضر و غایب و مرد و زن و صغیر و كبیر و آزاد و بنده ما همه را بار الها زنده و مرده ما مسلمان

 ببخش و بیامرز
 

ً  َكَذبَ  ِ َو َضلُّوا َضالاَلً بَِعيداً َو َخِسُروا ُخْسَراناً ُمبِينا اْلعَاِدلُوَن بِاّلِله  
ن سخت آرى آنان كه از خدا برگشتند به دورترین وادى ضاللت و گمراهى در افتادند و آشكار به زیا

 گرفتار شدند
 

ٍد َو اْختِْم ِلي بَِخْيرٍ  اللهُهمه  ٍد َو آِل ُمَحمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه  
 خدایا درود فرست بر محمد )ص( و آل محمد )ع( و كارم را ختم به خیر گردان

 
نِي ِمْن أَْمِر ُدْنيَاَي َو آِخَرتِي َو الَ تَُسل ِْط َعلَيه َمْن الَ  وَ    يَْرَحُمنِي اْكِفنِي َما أََهمه

 و مهمات امور دنیا و آخرتم را كفایت فرما و آنكه به حالم رحم نكند بر من مسلط مگردان
 

  اْجعَْل َعلَيه ِمْنَك َواقِيَةً بَاقِيَةً َو الَ تَْسلُْبنِي َصاِلَح َما أَْنعَْمَت بِِه َعلَيَ  وَ 
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اى كه به من عطا كردى از من باز   یستهو بر من از جانب خود نگهبانى همیشه مقرر بدار و نعمتهاى شا
 مگیر

 
ً  وَ  اْرُزْقنِي ِمْن فَْضِلَك ِرْزقاً َواِسعاً َحالاَلً َطي ِبا  

 و از فضل و كرمت به من روزى وسیع حالل پاكیزه روزى فرما
 

  اْحُرْسنِي بَِحَراَستَِك َو اْحفَْظنِي بِِحْفِظَك َو اْكََلْنِي بِِكالََءتِكَ  اللهُهمه 
ا مرا در پناه مراقبتت نگهدارى كن و در سایه محافظت و ظل حمایتت از هر بال محفوظ داراى خد  

 
ِة َعلَ  وَ    ْيِهُم السهالَمُ اْرُزْقنِي ِحجه بَْيتَِك اْلَحَراِم فِي َعاِمنَا َهَذا َو فِي ُكل ِ َعاٍم َو ِزيَاَرةَ قَْبِر نَبِي َِك َو اَْلَئِمه

سال و همه سال دیگر نصیبم گردان و زیارت قبر پیغمبر )ص( و ائمه  و حج بیت الحرامت را در این
 هدى علیهم السالم را روزى كن

 
ِ ِمْن تِْلَك اْلَمَشاِهِد الشهِريفَِة َو اْلَمَواقِِف اْلَكِريَمةِ  وَ  الَ تُْخِلنِي يَا َرب   

 و از آن مشاهده مشرفه و مواقف با كرامت دور مگردان
 

  َحتهى الَ أَْعِصيَكَ  تُْب َعلَيه  اللهُهمه 
اى به من عطا كن كه دیگر هرگز معصیت نكنم اى خدا حال توبه   

 
  أَْلِهْمنِي اْلَخْيَر َو اْلعََمَل بِِه َو َخْشيَتََك بِاللهْيِل َو النهَهاِر َما أَْبقَْيتَنِي يَا َربه اْلعَالَِمينَ  وَ 

هام كن و در عملش موفقم ساز و شب و روز مرا خدا و تا هستم اى پروردگار عالم كار خیر را بقلبم ال
 ترس گردان

 
  إِن ِي ُكلهَما قُْلُت قَْد تََهيهأُْت َو تَعَبهأُْت )تَعَبهْيُت( َو قُْمُت ِللصهالَِة بَْيَن يََدْيكَ  اللهُهمه 

در پیشگاه تو  اى خدا من چندان كه به عزم و جزم با خود گفتم و خویش را مهیا و آماده طاعتت ساختم و
 به نماز ایستادم

 
  نَاَجْيتَُك أَْلقَْيَت َعلَيه نُعَاساً إَِذا أَنَا َصلهْيُت َو َسلَْبتَنِي ُمنَاَجاتََك إَِذا أَنَا نَاَجْيتُ  وَ 

و حال راز و نیاز از من گاه مناجات باز گرفتى  آن هنگام مرا به خواب انداختى  
 

ابِيَن َمْجِلِسيِلي ُكلهَما قُْلُت قَْد َصلَحَ  َما   ْت َسِريَرتِي َو قَُرَب ِمْن َمَجاِلِس التهوه
اى خدا چه شد كه هر چه با خود عهد كرده و گفتم كه از این پس سریرتم نیكو خواهد شد و به مجامع اهل 

شوم  توبه و مقام توابین نزدیك مى  
 

  بَْيَن ِخْدَمتِكَ  ِلي بَِليهةٌ أََزالَْت قََدِمي َو َحالَْت بَْينِي وَ  َعَرَضتْ 
اى پیش آمد كه به عهد ثابت قدم نماندم و آن بلیه میان من و خدمتت حایل گردید  بلیه و حادثه  

 
ْيتَنِي أَْو لَعَلهَك َرأَْيتَنِي ُمْستَِخف اً بَِحق َِك فَأَْقصَ  َسي ِِدي   ْيتَنِيلَعَلهَك َعْن بَابَِك َطَرْدتَنِي َو َعْن ِخْدَمتَِك نَحه
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اى یا شاید دیدى من  اى و از خدمت بندگیت دورم ساخته   ید من شاید تو از درگاه لطفت مرا راندهاى س
 حق بندگیت را خفیف شمردم بدین جهت از درت مرا دور كردى

 
  اْلَكذهابِيَن( فََرفَْضتَنِيلَعَلهَك َرأَْيتَنِي ُمْعِرضاً َعْنَك فَقَلَْيتَنِي أَْو لَعَلهَك َوَجْدتَنِي فِي َمقَاِم اْلَكاِذبِيَن ) أَوْ 

یا آنكه دیدى من از تو روى گردانم بدین سبب بر من غضب فرمودى یا آنكه در مقام دروغ گویانم یافتى 
 لذا از نظر عنایتت دور افكندى

 
  َمَجاِلِس اْلعُلََماِء فََخَذْلتَنِيلَعَلهَك َرأَْيتَنِي َغْيَر َشاِكٍر ِلنَْعَمائَِك فََحَرْمتَنِي أَْو لَعَلهَك فَقَْدتَنِي ِمْن  أَوْ 

كنم مرا محروم ساختى یا شاید مرا در مجالس اهل   یا شاید دیدى كه من شكر گزارى از نعمت هایت نمى
 علم نیافتى به خوارى و خذالنم انداختى

 
  لَعَلهَك َرأَْيتَنِي فِي اْلغَافِِليَن فَِمْن َرْحَمتَِك آيَْستَنِي أَوْ 
ر میان اهل غفلت یافتى بدین جرم از رحمتت نومیدم كردىیا شاید مرا د  

 
  ْسَمَع ُدَعائِي فَبَاَعْدتَنِيلَعَلهَك َرأَْيتَنِي آِلَف َمَجاِلِس اْلبَطهاِليَن فَبَْينِي َو بَْينَُهْم َخلهْيتَنِي أَْو لَعَلهَك لَْم تُِحبه أَْن تَ  أَوْ 

ام مرا میان آنها وا گذاشتى یا شاید دوست نداشتى دعایم را   یا شاید دیدى در مجالس اهل باطل الفت گرفته
 بشنوى از درگاهت دورم كردى

 
  لَعَلهَك بُِجْرِمي َو َجِريَرتِي َكافَْيتَنِي أَْو لَعَلهَك بِِقلهِة َحيَائِي ِمْنَك َجاَزْيتَنِي أَوْ 

ضرتت مجازاتم نمودىشرم و حیایى با ح  یا شاید بجرم و گناهم مكافات كردى یا شاید به بى  
 

ِ يَِجلُّ َعْن ُمَكافَاِة اْلُمقَ  فَِإنْ  ِ فََطالََما َعفَْوَت َعِن اْلُمْذنِبِيَن قَْبِلي َِلَنه َكَرَمَك أَْي َرب  ِرينَ َعفَْوَت يَا َرب    ص ِ
به هر حال اگر اى خداى من عفو كنى شایسته است كه پیش از من چه بسیار از گنه كاران را عفو 

چرا كه لطف و كرمت اى خدا برتر و باالتر از آن است كه بندگان مقصر را به كیفر رسانى اى كرده  
 

ْن أَْحَسَن بَِك ظَ  وَ  ْفحِ َعمه ٌز )ُمْنتَِجٌز( َما َوَعْدَت ِمَن الصه ً أَنَا َعائِذٌ بِفَْضِلَك َهاِرٌب ِمْنَك إِلَْيَك ُمتَنَج ِ ن ا  
گریزم كه عفو و بخششت از كسى كه به تو   بسوى تو مىو من به فضل و رحمتت پناه آورده و از تو 

 حسن ظن دارد وعده قطعى است
 

  أَْنَت أَْوَسُع فَْضالً َو أَْعَظُم ِحْلماً ِمْن أَْن تُقَايَِسنِي بِعََمِلي أَْو أَْن تَْستَِزلهنِي بَِخِطيئَتِي إِلَِهي
زآن است كه با من به عملم مقایسه تر و حلم و بردباریت بزرگتر ا اى خداى من فضل و رحمتت وسیع

 كنى یا مرا به گناهم خوار گردانى
 

  َما أَنَا يَا َسي ِِدي َو َما َخَطِري وَ 
 و من كیستم اى موالى من و چه قابلیت دارم

 
  ي بَِكَرِم َوْجِهكَ بِفَْضِلَك َسي ِِدي َو تََصدهْق َعلَيه بِعَْفِوَك َو َجل ِْلنِي بَِستِْرَك َو اْعُف َعْن تَْوبِيخِ  َهْبنِي

مرا به فضل و كرمت ببخش اى سید من و به عفوت بر من منت گذار و به لطفت بر زشتیم پرده پوشى 
 كن و از توبیخ و تهدیدم به ذات بزرگوارت درگذر
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ِغيُر الهِذي َربهْيتَهُ َو أَنَا اْلَجاِهُل الهِذي َعلهْمتَهُ  َسي ِِدي   أَنَا الصه
طفل صغیرم كه توام پرورانیدى و آن نادانم كه توام دانش بخشیدى اى سید من من آن  

 
الُّ الهِذي َهَدْيتَهُ َو أَنَا اْلَوِضيُع الهِذي َرفَْعتَهُ  وَ    أَنَا الضه

 و آن گمراهم كه توام هدایت كردى و آن خوار و ذلیلم كه توام عزت و رفعت دادى
 

  ْلَجائُِع الهِذي أَْشبَْعتَهُ َو اْلعَْطَشاُن الهِذي أَْرَوْيتَهُ أَنَا اْلَخائُِف الهِذي آَمْنتَهُ َو ا وَ 
ام كه توام سیراب كردى  ام كه توام سیر كردى و آن تشنه  آن ترسانم كه توام ایمن ساختى و آن گرسنهو   

 
ِعيُف الهِذي قَ  وَ  ْيتَهُ اْلعَاِري الهِذي َكَسْوتَهُ َو اْلفَِقيُر الهِذي أَْغنَْيتَهُ َو الضه   وه
نیازش كردى و ناتوانى كه توانائیش دادى  ام كه پوشانیدى و فقیرى كه بى و برهنه   

 
  الذهِليُل الهِذي أَْعَزْزتَهُ َو السهِقيُم الهِذي َشفَْيتَهُ َو السهائُِل الهِذي أَْعَطْيتَهُ  وَ 

او عطا كردىو ذلیلى كه عزیزش گردانیدى و مریضى كه شفا بخشیدى و سائلى كه به   
 

  اْلُمْذنُِب الهِذي َستَْرتَهُ َو اْلَخاِطُئ الهِذي أَقَْلتَهُ  وَ 
 و گنه كارى كه بر گنهش پرده پوشیدى و خطا كارى كه عذرش پذیرفتى

 
  هُ أَنَا اْلقَِليُل الهِذي َكثهْرتَهُ َو اْلُمْستَْضعَُف الهِذي نََصْرتَهُ َو أَنَا الطهِريُد الهِذي آَوْيتَ  وَ 

اى كه جایگاهش   و اندكى كه بسیارش نمودى و مغلوب و ناتوانى كه یاریش كردى و گریخته و آواره
 دادى

 
ِ الهِذي لَْم أَْستَْحيَِك فِي اْلَخالَِء َو لَْم أَُراقِْبَك فِي اْلَمََلِ أَنَا َصاِحُب الدهَواِهي اْلعُْظَمى أَنَا   يَا َرب 

لوت از تو شرم و حیا كردم و نه در جمعیت مراقب وظایف بندگیت من اى خدا همان كسم كه نه در خ
 بودم منم كه مصایب و حوادث بزرگ بر من روى آور است

 
الهِذي َعلَى َسي ِِدِه اْجتََرى أَنَا الهِذي َعَصْيُت َجبهاَر السهَماءِ  أَنَا  

بار آسمان را نافرمانى كردهاى كه بر موالى خود جرأت و جسارت نموده منم آنكه خداى ج منم آن بنده   
 

ْرُت بَِها َخَرْجُت إِلَ  أَنَا َشا أَنَا الهِذي ِحيَن بُش ِ   ْيَها أَْسعَىالهِذي أَْعَطْيُت َعلَى َمعَاِصي اْلَجِليِل )اْلَمعَاِصي َجِليَل( الرُّ
به او  من آن كسم كه بر معصیت هاى بزرگ رشوه داده من آن كسم كه هنگامى كه مژده پیش آمد گناهى

رفت دادند بسوى آن گناه شتابان مى  
 

  ْيتُ الهِذي أَْمَهْلتَنِي فََما اْرَعَوْيُت َو َستَْرَت َعلَيه فََما اْستَْحيَْيُت َو َعِمْلُت )َعِلْمُت( بِاْلَمعَاِصي فَتَعَده  أَنَا
ى كردى باز هم منم آنكه مهلتم در عصیان براى توبه دادى و من از گنه باز نگشتم و بر من پرده پوش

 شرم و حیا نكردم و به معصیت پرداخته و از حد تجاوز كردم
 

  أَْغفَْلتَنِيأَْسقَْطتَنِي ِمْن َعْينَِك )ِعْنِدَك( فََما بَالَْيُت فَبِِحْلِمَك أَْمَهْلتَنِي َو بِِستِْرَك َستَْرتَنِي َحتهى َكأَنهَك  وَ 
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به حلم و بردباریت مهلتم دادى و از كرم زشتیم در پرده  و مرا از نظر انداختى باز هم باك نداشتم و باز
اى داشتى تا آنجا كه گویى گناهانم را فراموش كرده   

 
  ِمْن ُعقُوبَاِت اْلَمعَاِصي َجنهْبتَنِي َحتهى َكأَنهَك اْستَْحيَْيتَنِي وَ 

اى اى كه گویا از من شرم كرده  و از كیفر گناهان معافم داشته   
 

ٌض وَ لَْم  إِلَِهي الَ ِلَوِعيِدَك  أَْعِصَك ِحيَن َعَصْيتَُك َو أَنَا بُِربُوبِيهتَِك َجاِحٌد َو الَ بِأَْمِرَك ُمْستَِخفٌّ َو الَ ِلعُقُوبَتَِك ُمتَعَر ِ
  ُمتََهاِونٌ 

اى خدا من هنگامى كه به معصیتت پرداختم عصیان از راه انكار خداوندیت نكردم و فرمانت را خفیف 
اهمیت ندانستم  ه در مقابل عقابت سپر نكردم و وعده مجازاتت را خوار و بىنشمردم و سین  

 
نِي ِستُْرَك اْلمُ  لَِكنْ  لَْت ِلي نَْفِسي َو َغلَبَنِي َهَواَي َو أََعانَنِي َعلَْيَها ِشْقَوتِي َو َغره ْرَخى َخِطيئَةٌ َعَرَضْت َو َسوه

  َعلَيَ 
نفس زشت بر من شبهه كارى كرد و هوى و هوس غلبه كرد و  بلكه عصیانم خطایى بود عارض شد و

 بدبختى كمك نمود و ستارى و پرده پوشیت مغرورم ساخت
 

  َعَصْيتَُك َو َخالَْفتَُك بُِجْهِدي فَاْْلَن ِمْن َعَذابَِك َمْن يَْستَْنِقذُنِي فَقَدْ 
تو كه مرا نجات خواهد داد؟تا آنكه به كوشش و اختیار به عصیان و مخالفت پرداختم اكنون از عذاب   

 
  ِمْن أَْيِدي اْلُخَصَماِء َغداً َمْن يَُخل ُِصنِي َو بَِحْبِل َمْن أَتهِصُل إِْن أَْنَت قََطْعَت َحْبلََك َعن ِي وَ 

و فردا از دست دشمنان كه خالصم تواند كرد؟ و اگر تو رشته محبت را از من بریدى دیگر به رشته كه 
 چنگ زنم؟

 
  أَتَا )أََسفَا( َعلَى َما أَْحَصى ِكتَابَُك ِمْن َعَمِلَي الهِذي لَْو الَ َما أَْرُجو ِمْن َكَرِمَك َو َسعَِة َرْحَمتِكَ َسوْ  فََوا

پس واى به رسوائیم در آن هنگام كه كتاب تو تمام اعمالم را به شمار آورده كه اگر امیدم كرم و رحمت 
 بى انتهایت نبود

 
  ِن اْلقُنُوِط لَقَنَْطُت ِعْنَد َما أَتَذَكهُرَها يَا َخْيَر َمْن َدَعاهُ َداعٍ َو أَْفَضَل َمْن َرَجاهُ َراجٍ نَْهيَِك إِيهاَي عَ  وَ 

گردیدم اى   شدم به كلى ناامید مى  و نهى تو از نومیدى گنه كاران وقتى كه متذكر اعمال زشت خود مى
كه به كرمش امیدوار باشند بهترین كسى كه او را به دعا بخوانند و نیكوترین كسى  

 
ْسالَِم أَتََوسهُل إِلَْيَك َو بُِحْرَمِة اْلقُْرآِن أَْعتَِمُد إِلَْيكَ  اللهُهمه  ِة اْْلِ   بِِذمه

  اى خدا به عهد و پیمان اسالم بسوى تو توسل جسته و به حرمت قرآن و ایمان به آن درگاهت اعتماد مى
 طلبم

 
ُ  وَ  ْلفَةَ لََدْيكَ بُِحب ِي النهبِيه ااََْل يه اْلَمَدنِيه أَْرُجو الزُّ يه اْلقَُرِشيه اْلَهاِشِميه اْلعََربِيه الت َِهاِميه اْلَمك ِ   م ِ

جویم  و به دوستیم نسبت به پیغمبر امى قرشى هاشمى عربى تهامى مكى مدنى نزد تو تقرب مى  
 

  ابِي ثََواَب َمْن َعبََد ِسَواكَ تُوِحْش اْستِينَاَس إِيَمانِي َو الَ تَْجعَْل ثَوَ  فاَلَ 
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پس تو لطفى كن و انس مرا بواسطه ایمانم به تو بدل به وحشت مگردان و پاداشم را پاداش آنكه غیر تو 

 را پرستیده قرار مده
 

لُوا فَِإنه  قَْوماً آَمنُوا بِأَْلِسنَتِِهْم ِليَْحِقنُوا بِِه ِدَماَءُهْم فَأَْدَرُكوا َما أَمه  
ایمان آوردند تا از شمشیر اسالم خونشان محفوظ ماند و به این آرزو رسیدند  ى به زبانزیرا قوم  

 
ْلنَا َو ثَب ِتْ  وَ    َرَجاَءَك فِي ُصُدوِرنَاإِنها آَمنها بَِك بِأَْلِسنَتِنَا َو قُلُوبِنَا ِلتَْعفَُو َعنها فَأَْدِرْكنَا )فَأَْدِرْك بِنَا( َما أَمه

ن به تو ایمان آوردیم تا از گناهانمان درگذرى ما را هم به آرزویمان برسان و و ما هم با دل و زبا
 امیدوارى به كرم خود را بر ما ثابت و محقق گردان

 
  الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َو َهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنهَك أَْنَت اْلَوههابُ  وَ 

نكه هدایت یافتیم به تاریكى و گمراهى میفكن و از جانب خود بر ما رحمت فرست و دلهاى ما را پس از آ
عوض  كه همانا تویى بخشنده بى  

 
تَِك لَِو اْنتََهْرتَنِي َما بَِرْحُت ِمْن بَابِكَ  فَوَ    ِعزه

 بارى بمقام عزتت قسم كه اگر مرا از در لطف برانى هرگز از درگاهت به جایى نخواهم رفت
 

  ْفُت َعْن تََملُِّقَك ِلَما أُْلِهَم قَْلبِي )يَا َسي ِِدي( ِمَن اْلَمْعِرفَِة بَِكَرِمَك َو َسعَِة َرْحَمتِكَ الَ َكفَ  وَ 
پایان   و از تملق و التماس به حضرتت دست نخواهم كشید چرا كه قلبم شناسا و گواه كرم و رحمت بى

 توست
 

  الَهُ َو إِلَى َمْن يَْلتَِجُئ اْلَمْخلُوُق إاِله إِلَى َخاِلِقهِ َمْن يَْذَهُب اْلعَْبُد إاِله إِلَى َموْ  إِلَى
 آرى بنده جز به درگاه موالیش كجا رود و مخلوق به كه پناهنده شود جز به خالقش

 
ِحي ُعيُوَن اْلِعبَادِ لَْو قََرْنتَنِي بِاَْلَْصفَاِد َو َمنَْعتَنِي َسْيبََك ِمْن بَْيِن اَْلَْشَهاِد َو َدلَْلَت َعلَى فََضائِ  إِلَِهي  

بندى و عطایت را از میان همه خلق از من منع كنى و   اى خدا اگر گردنم را به زنجیره اى قهرت مى
 فضیحت و رسوایي هایم به چشم بندگانت عیان سازى

 
  ْنكَ أََمْرَت بِي إِلَى النهاِر َو ُحْلَت بَْينِي َو بَْيَن اَْلَْبَراِر َما قََطْعُت َرَجائِي مِ  وَ 

و فرمان دهى كه مرا به آتش دوزخ كشند و میان من و نیكان جدایى افكنى باز هرگز رشته امیدم از تو 
 قطع نخواهد شد

 
  َما َصَرْفُت تَأِْميِلي ِلْلعَْفِو َعْنَك َو الَ َخَرَج ُحبَُّك ِمْن قَْلبِي وَ 

م بیرون نخواهد رفتشوم و محبتت از دل  و از امیدى كه به عفو و بخششت دارم منصرف نمى  
 

ْنيَا ِمْن قَْلبِي أَنَا ْنيَا َسي ِِدي أَْخِرْج ُحبه الدُّ   الَ أَْنَسى أَيَاِديََك ِعْنِدي َو َستَْرَك َعلَيه فِي َداِر الدُّ
من اى خدا عطا و بخشش ها و پرده پوشي هایت را بر من در دار دنیا هرگز فراموش نخواهم كرد اى 

دلم بیرون سید من حب دنیا را از  
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ُ عَ  وَ  ٍد َصلهى َّللاه   لَْيِه َو آِلهِ اْجَمْع بَْينِي َو بَْيَن اْلُمْصَطفَى َو آِلِه ِخيََرتَِك ِمْن َخْلِقَك َو َخاتَِم النهبِي ِيَن ُمَحمه

بر و میان من و حضرت مصطفى )ص( منتخب از تمام خلق و خاتم پیغمبرانت محمد كه درود خدا بر او 
مع گردانو آلش باد ج  
 

  َماِل ُعُمِرياْنقُْلنِي إِلَى َدَرَجِة التهْوبَِة إِلَْيَك َو أَِعن ِي بِاْلبَُكاِء َعلَى نَْفِسي فَقَْد أَْفنَْيُت بِالتهْسِويِف َو اْْل  وَ 
و مرا به درجه و مقام اهل توبه و بازگشت به درگاهت برسان و مرا بر گریه به حال خود یارى كن كه 

به تسویف و آرزوهاى باطل از دست دادم سخت عمرم را  
 

  قَْد نََزْلُت َمْنِزلَةَ اْْليِِسيَن ِمْن َخْيِري )َحيَاتِي( فََمْن يَُكوُن أَْسَوأَ َحاالً ِمن ِي وَ 
پس از من بدحال به روزگارتر   ام كه از خوبى و اصالح نفس خود به كلى ناامیدم  و اینك به جایى رسیده

 كیست
 

اِلحِ ِلَضجْ أَنَا نُقِ  إِنْ  ْدهُ ِلَرْقَدتِي َو لَْم أَْفُرْشهُ بِاْلعََمِل الصه   عَتِيْلُت َعلَى ِمثِْل َحاِلي إِلَى قَْبِري )قَْبٍر( لَْم أَُمه ِ
واى اگر من با چنین حال منتقل شوم به جانب قبرى كه براى خوابگاه خود مهیا نكرده و با عمل صالح 

 فرش در آن بستر نگستردم
 

  ي الَ أَْبِكي َو الَ أَْدِري إِلَى َما يَُكوُن َمِصيِريَما لِ  وَ 
دانم مصیرم تا كجاست  و چرا نگریم در صورتى كه نمى  

 
  أََرى نَْفِسي تَُخاِدُعنِي َو أَيهاِمي تَُخاتِلُنِي َو قَْد َخفَقَْت ِعْنَد )فَْوَق( َرأِْسي أَْجنَِحةُ اْلَمْوتِ  وَ 
ورزد در حالى  كند و روزگار با من مكر مى   بینم كه نفس با من خدعه مى روم و اكنون مى   و به كجا مى

 كه عقاب مرگ بر سرم پر و بال گشوده است
 

  ِكيٍر إِيهايَ ِلي الَ أَْبِكي أَْبِكي ِلُخُروجِ نَْفِسي أَْبِكي ِلُظْلَمِة قَْبِري أَْبِكي ِلِضيِق لَْحِدي أَْبِكي ِلُسَؤاِل ُمْنَكٍر َو نَ  فََما
  گریم بر تنگى جاى ابدى خودم مى گریم بر تاریكى قبرم مى   گریم بر جان دادنم مى  چرا نگریم مىپس 

گریم  گریم براى سؤال منكر و نكیر از من مى  
 

  ِلُخُروِجي ِمْن قَْبِري ُعْريَاناً َذِليالً َحاِمالً ثِْقِلي َعلَى َظْهِري أَْبِكي
ام لیل بیرون آمده و بار سنگین اعمالم را بر پشت گرفته بر آن حالتى كه از قبر برهنه و خوار و ذ  

 
ةً َعْن يَِمينِي َو أُْخَرى َعْن ِشَماِلي إِِذ اْلَخالَئُِق فِي َشأٍْن َغْيِر َشأْنِي ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم يَْوَمئِذٍ  أَْنُظرُ     َشأٌْن يُْغنِيهِ َمره

پ در آن حال كه خالیق هر كسى به كارى غیر نگرم و گاهى به جانب چ گاهى به جانب راست خود مى 
نیاز  كار من مشغولند و هر شخص در آن روز محتاج كار خویش است و از توجه به غیر بى  

 
يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ َو ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَْيَها َغبََرةٌ تَْرَهقَُها قَتََرةٌ َو ِذلهةٌ  ُوُجوهٌ   

ز گروهى رو سفید و خندان لب و دلشادند و گروهى رخسارشان گرد آلود عصیان و در غبار در آن رو
 ذلت و خوارى مستور است
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ِلي َو ُمْعتََمِدي َو َرَجائِي َو تََوكُِّلي َو بَِرْحَمتَِك تَعَلُِّقي َسي ِِدي   َعلَْيَك ُمعَوه
تو و عالقه خاطرم به رحمت و لطف توست اى سید من همه اطمینان و اعتماد من و تمام امید و توكلم به  

 
  بَِرْحَمتَِك َمْن تََشاُء َو تَْهِدي بَِكَراَمتَِك َمْن تُِحبُ  تُِصيبُ 

سازى و هر كه را دوست دارى به كرامتت هدایت   تویى كه هر كه را بخواهى به رحمتت نایل مى
كنى مى   
 

ْرِك قَ  فَلَكَ    ْلبِياْلَحْمُد َعلَى َما نَقهْيَت ِمَن الش ِ
كنم براى آنكه قلب مرا از لوث شرك پاكیزه ساختى  پس تو را ستایش مى  

 
  أُْرِضيكَ لََك اْلَحْمُد َعلَى بَْسِط ِلَسانِي أَ فَبِِلَسانِي َهَذا اْلَكال ِ أَْشُكُرَك أَْم بِغَايَِة ُجْهِدي )َجْهِدي( فِي َعَمِلي  وَ 

ت گشودى آیا من بدین زبان الل شكر و سپاس تو توانم كنم براى آنكه زبانم را بذكر یو تو را سپاس م
 گفت یا با كمال جهد و كوشش در عمل رضا و خوشنودیت به دست توانم آورد

 
ِ فِي َجْنِب ُشْكِرَك َو َما قَْدُر َعَمِلي فِي َجْنِب نِعَِمَك َو إِْحَسانَِك )إِلَيه  وَ  (َما قَْدُر ِلَسانِي يَا َرب   

قدرو عملم در جنب نعمت و احسانت ناچیز است  تو بىزبان من در قبال شكر   
 

( ُجوَدَك بََسَط أََمِلي َو ُشْكَرَك قَبَِل َعَمِلي َسي ِِدي إِلَْيَك َرْغبَتِي َو إِلَْيَك )ِمْنَك( َرْهبَ  إِلَِهي   تِيإِنه )إاِله أَنه
عمل )ناقابلم( را پذیرفته اى اى خدا همانا جود و كرم تو دست امید و آرزویم را دراز گشوده و بخشش تو 

 سید من شوق و رغبتم همه بسوى توست
 

  إِلَْيَك تَأِْميِلي َو قَْد َساقَنِي إِلَْيَك أََمِلي وَ 
كشد  و بیم و هراسم هم از توست آرزویم به تو منتهى است و امید من مرا به درگاه تو مى  

 
تِي َو فِيَما ِعْنَدَك اْنبََسَطْت َرْغبَتِي َو لََك َخاِلُص َرَجائِي َو َخْوفِيَعلَْيَك )إِلَْيَك( يَا َواِحِدي َعَكفَْت )َعِلقَتْ  وَ    ( ِهمه

ام همتم معتكف شده و در آنچه به حضور توست شوقم گشاده و تمام امید و  و بر درگاه تو اى یگانه 
 هراسم از تو

 
  َحْبِل َطاَعتَِك َمَدْدُت َرْهبَتِيبَِك أَنَِسْت َمَحبهتِي َو إِلَْيَك أَْلقَْيُت بِيَِدي َو بِ  وَ 

ام و به رشته طاعتت با هراس  و انس و محبتم منحصر به تو و بسوى تو دو دست امید گشوده 
ام درآویخته   

 
ْدُت أَلََم اْلَخْوِف َعن ِي فَيَا َمْوالََي َو يَا ُمؤَ ) ِلي َو يَا ُمْنتََهى ُسْؤِليمه يَا( َمْوالََي بِِذْكِرَك َعاَش قَْلبِي َو بُِمنَاَجاتَِك بَره  

دهم پس اى  اى موالى من به یاد تو دلم زنده است و به مناجاتت الم ترس )فراق( را از خود تسكین مى 
 موالى من و اى آرزوى دل من و اى منتهاى مقصودم

 
قْ  ْنبَِي اْلَمانِعِ ِلي ِمْن لُُزوِم َطاَعتِكَ  فَر ِ

  بَْينِي َو بَْيَن ذَ
شود جدایى افكن  گناهانم كه مانع مالزمت طاعتت مى تو میان من و  
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أْفَِة َو الره  فَِإنهَما َجاِء فِيَك َو َعِظيِم الطهَمعِ ِمْنَك الهِذي أَْوَجْبتَهُ َعلَى نَْفِسَك ِمَن الره ْحَمةِ أَْسأَلَُك ِلقَِديِم الره  
كنم كه   تو درخواست حاجت مى ام از كه من به امید همیشگى و آز و طمع بزرگ كه به حضرتت داشته 

اى تو بر ذات خویش رأفت و رحمت به بندگان را الزم كرده   
 

  لََك َوْحَدَك الَ َشِريَك لََك َو اْلَخْلُق ُكلُُّهْم ِعيَالَُك َو فِي قَْبَضتِكَ  فَاَْلَْمرُ 
ور خوان پس اى خدا فرمان در همه عالم با توست و تو را شریكى نیست و خلق همه عیال و ریزه خ

 احسان تواند و در قبضه قدرت تو
 

  ٍء َخاِضٌع لََك تَبَاَرْكَت يَا َربه اْلعَالَِمينَ  ُكلُّ َشيْ  وَ 
 و همه موجودات عالم پیش حضرتت خاضع و فروتنند بزرگوار خدایى اى پروردگار عالمیان

 
تِي َو َكله َعْن َجَوابَِك لِ  إِلَِهي   َسانِي َو َطاَش ِعْنَد ُسَؤاِلَك إِيهاَي لُب ِياْرَحْمنِي إَِذا اْنقََطعَْت ُحجه

گردد   شود و زبانم از جوابت الل و عقل و هوشم مضطرب مى  اى خدا در آن هنگام كه حجتم قطع مى
 در آن حال بر من ترحم فرما

 
  ِليَعِظيَم َرَجائِي الَ تَُخي ِْبنِي إَِذا اْشتَدهْت فَاقَتِي َو الَ تَُردهنِي ِلَجهْ  فَيَا

اى امید بزرگ من گاه فقر و فاقه سخت مرا از كرمت محروم مساز و بواسطه جهل و نادانیم از درگاهت 
 مران

 
  الَ تَْمنَْعنِي ِلِقلهِة َصْبِري أَْعِطنِي ِلفَْقِري َو اْرَحْمنِي ِلَضْعِفي وَ 

م ترحم كنو به كم صبرى منعم از لطفت مكن و چون فقیرم عطایم بخش و چون ناتوانم به حال  
 

ِلي َو َرَجائِي َو تََوكُِّلي َو بَِرْحَمتَِك تَعَلُِّقي َسي ِِدي   َعلَْيَك ُمْعتََمِدي َو ُمعَوه
ام پایانت دل بسته  اى سید من تمام اعتماد و اطمینان خاطر و امیدو توكل من به توست و به رحمت بى   

 
ِ أَْستَْفتُِح ُدَعائِي بِِفنَائَِك أَُحطُّ َرْحِلي َو بُِجوِدَك أَْقِصدُ  وَ    )أَْقُصُر( َطِلبَتِي َو بَِكَرِمَك أَْي َرب 

طلبم و به امید كرمت اى   ام و به جود و بخششت از تو مقصودم را مى  و به درگاه احسانت بار افكنده
گشایم  پروردگار دست دعا بسویت مى  

 
  بُُر َعْيلَتِيلََدْيَك أَْرُجو فَاقَتِي )ِضيَافَتِي( َو بِِغنَاَك أَجْ  وَ 

كنم  نیازى تو جبران مى  نواییم را نزد تو آورده و پریشانى و نداریم را به غنا و بى  و فقر و بى  
 

  تَْحَت ِظل ِ َعْفِوَك قِيَاِمي َو إِلَى ُجوِدَك َو َكَرِمَك أَْرفَُع بََصِري َو إِلَى َمْعُروفَِك أُِديُم نََظِري وَ 
و به جود و كرمت چشم گشوده و به احسان قدیمت همیشه نظر دارمام  و زیر سایه عفوت ایستاده   

 
ةُ َعْينِي فاَلَ    تُْحِرْقنِي بِالنهاِر َو أَْنَت َمْوِضُع أََمِلي َو الَ تُْسِكن ِي اْلَهاِويَةَ فَِإنهَك قُره

وشنى پس مرا به آتش )قهرت( مسوزان كه تو محل امیدوارى منى و در هاویه دوزخم جاى مده كه تو ر
 چشمم و نشاط قلب منى
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ْب َظن ِي بِِإْحَسانَِك َو َمْعُروفَِك فَِإنهَك ثِقَتِي َو الَ تَْحِرْمنِي ثََوابََك فَِإنهَك اْلعَاِرفُ  يَا    بِفَْقِريَسي ِِدي الَ تَُكذ ِ
اى سید من حسن ظنم را به عطا و احسانت ثابت گردان كه تو محل وثوق منى و از ثواب خود محرومم 

 مساز چرا كه از فقر و پریشانیم آگاهى
 

ْبنِي ِمْنَك َعَمِلي فَقَْد َجعَْلُت ااِلْعتَِراَف إِلَْيَك بِذَْنبِي َوَسائَِل  إِلَِهي   ِعلَِليإِْن َكاَن قَْد َدنَا أََجِلي َو لَْم يُقَر ِ
گناهم را اسباب  اى خدا اگر اجل من نزدیك شده و عملم مرا به مقام قرب تو نرسانید من هم اعتراف به

ام عذر گردانیده   
 

إِْن َعفَْوَت فََمْن أَْولَى ِمْنَك بِاْلعَْفوِ  إِلَِهي  
 اى خدا اگر تو عفو كردى كه سزاوارتر از تو به عفو است

 
ْنيَا ُغْربَتِي وَ    إِْن َعذهْبَت فََمْن أَْعَدُل ِمْنَك فِي اْلُحْكِم اْرَحْم فِي َهِذِه الدُّ

تر است خدا در این دنیا به حال غربتم رحم كن  ه از تو در حكم عادلو اگر عذاب كردى ك  
 

   ذُله َمْوقِِفيِعْنَد اْلَمْوِت ُكْربَتِي َو فِي اْلقَْبِر َوْحَدتِي َو فِي اللهْحِد َوْحَشتِي َو إَِذا نُِشْرُت ِلْلِحَساِب بَْيَن يََدْيكَ  وَ 
و وحشتم رحم كن و چون براى حساب نامه عملم  و هنگام مرگ بر غم و حسرتم و در لحد به تنهایى

 گشوده شود به حال ذلتم در پیشگاه عظمتت ترحم فرما
 

  اْغِفْر ِلي َما َخِفَي َعلَى اْْلَدِمي ِيَن ِمْن َعَمِلي َو أَِدْم ِلي َما بِِه َستَْرتَنِي وَ 
اى  م را مستور كرده و گناهانى را كه از چشم مردم پنهان است بر من ببخش و لطفى كه به آن گناه

 برقرار دار
 

  اْرَحْمنِي َصِريعاً َعلَى اْلِفَراِش تُقَل ِبُنِي أَْيِدي أَِحبهتِي وَ 
  ام و قادر بر حركت نیستم و دست دوستان مرا حركت مى باز هم ترحم كن آنگاه كه در بستر مرگ افتاده 

 دهد
 

ْل َعلَيه َمْمُدوداً َعلَى اْلُمْغتََسِل  وَ  لُنِي( َصاِلُح ِجيَرتِيتَفَضه   يُقَل ِبُنِي )يُغَس ِ
گرداند  و تفضل فرما آنگاه كه در وقت غسل دادن دست همسایگان صالح به راست و چپم مى  

 
  َوِحيداً فِي ُحْفَرتِي تََحنهْن َعلَيه َمْحُموالً قَْد تَنَاَوَل اَْلَْقِربَاُء أَْطَراَف َجنَاَزتِي َو ُجْد َعلَيه َمْنقُوالً قَْد نََزْلُت بِكَ  وَ 

اند و آنگاه كه از این جهان رخت  ام را برگرفته   آنگاه كه خویشانم اطراف جنازه  و لطف و مهربانى كن
 بر بستم و در قبر بر حضرتت غریب و تنها وارد شدم

 
  اْرَحْم فِي َذِلَك اْلبَْيِت اْلَجِديِد ُغْربَتِي َحتهى الَ أَْستَأْنَِس بِغَْيِركَ  وَ 

 بر من ببخش و در آن منزل تازه بر غربتم ترحم فرما تا آنجا هم انس و الفت به غیر تو نگیرم
 

  َسي ِِدي إِْن َوَكْلتَنِي إِلَى نَْفِسي َهلَْكُت َسي ِِدي فَبَِمْن أَْستَِغيُث إِْن لَْم تُِقْلنِي َعثَْرتِي يَا
قاى من اگر تو از لغزش هایم درنگذرى اى سید من اگر تو مرا به خود واگذارى هالك خواهم شد اى آ

 پس من بسوى كه پناه برم و به درگاه كه زارى كنم



20 
 

 
  َمْن أَْفَزُع إِْن فَقَْدُت ِعنَايَتََك فِي َضْجعَتِي َو إِلَى َمْن أَْلتَِجُئ إِْن لَْم تُنَف ِْس ُكْربَتِي فَِإلَى

اهنده شوم اگر تو غم و اندوهم زایل و اگر عنایتت در خوابگاه مرگ شامل حالم نشود به كدام در پن
 نگردانى

 
ُل إِْن َعِدْمُت فَْضلََك يَْوَم فَاقَتِي َسي ِِدي   َمْن ِلي َو َمْن يَْرَحُمنِي إِْن لَْم تَْرَحْمنِي َو فَْضَل َمْن أَُؤم ِ

لم اى آقاى من اگر تو به من رحم نكنى من كه را دارم و كه به من رحم خواهد كرد و اگر فضل تو شام
 نگردد به فضل و كرم كه روز بیچارگى امیدوار باشم

 
ْبنِي َو أَنَا أَْرُجوكَ  وَ    إِلَى َمِن اْلِفَراُر ِمَن الذُّنُوِب إَِذا اْنقََضى أََجِلي َسي ِِدي الَ تُعَذ ِ

و بسوى كه از گناهانم آنگاه كه اجلم فرا رسد توانم گریخت اى آقاى من مرا عذاب مكن چرا كه به تو 
دوارمامی  

 
  )اللهُهمه( َحق ِْق َرَجائِي َو آِمْن َخْوفِي فَِإنه َكثَْرةَ ذُنُوبِي الَ أَْرُجو فِيَها )لََها( إاِله َعْفَوكَ  إِلَِهي

اى خدا امیدم را به حضرت كریمت ثابت و محقق ساز و ترسم را به ایمنى مبدل گردان كه از بسیارى 
ید ندارمگناهان جز به عفو و بخششت به جایى ام  

 
أَنَا أَْسأَلَُك َما الَ أَْستَِحقُّ َو أَْنَت أَْهُل التهْقَوى َو أَْهُل اْلَمْغِفَرةِ  َسي ِِدي  

طلبم كه استحقاق آن ندارم اما تو اهل تقوى و آمرزشى  اى سید من از تو چیزى مى  
 

ي َعلَيه الته  فَاْغِفرْ    بِعَاتِ ِلي َو أَْلبِْسنِي ِمْن نََظِرَك ثَْوباً يُغَط ِ
 پس تو از من درگذر و به نظر لطفت لباسى كه زشتي هایم بپوشاند در پوشان

 
  تَْغِفُرَها ِلي َو الَ أَُطالَُب بَِها إِنهَك ذُو َمن ٍ قَِديٍم َو َصْفحٍ َعِظيٍم َو تََجاُوٍز َكِريمٍ  وَ 

ان همیشگى و بخشش ام نفرمایى چرا كه تو صاحب احس و از آن اعمال زشت درگذر كه دیگر مؤاخذه 
اى عظیم و گذشت بزرگوارانه   

 
  أَْنَت الهِذي تُِفيُض َسْيبََك َعلَى َمْن الَ يَْسأَلَُك َو َعلَى اْلَجاِحِديَن بُِربُوبِيهتِكَ  إِلَِهي

اى خدا تو آن كریمى كه احسانت بر آنكس هم كه از تو درخواست نكند افاضه مي شود بلكه بر منكران 
سدخدائیت هم مي ر  

 
  ِمينَ َسي ِِدي بَِمْن َسأَلََك َو أَْيقََن أَنه اْلَخْلَق لََك َو اَْلَْمَر إِلَْيَك تَبَاَرْكَت َو تَعَالَْيَت يَا َربه اْلعَالَ  فََكْيفَ 

پس چگونه بر آنكس كه از تو مسئلت كرده و بیقین كامل مي داند كه خلق همه از تو و فرمان بر خلق 
اى اى پروردگار عالم  بزرگوار و بلند مرتبه مختص توست نخواهد رسید  

 
  َعْبُدَك بِبَابَِك أَقَاَمتْهُ اْلَخَصاَصةُ بَْيَن يََدْيَك يَْقَرُع بَاَب إِْحَسانَِك بُِدَعائِهِ  َسي ِِدي

اى آقاى من بنده مسكین تو را فقر و بیچارگى به درگاه كرم تو باز داشته و حلقه بر در احسانت به دعا 
زند مى   
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  َو يَْستَْعِطُف َجِميَل نََظِرَك بَِمْكنُوِن َرَجائَِك( فاَلَ تُْعِرْض بَِوْجِهَك اْلَكِريِم َعن ِي)

 پس تو به بزرگوارى و كرم روى از وى مگردان
 

اْقبَْل ِمن ِي َما أَقُوُل فَقَْد َدَعْوُت )َدْعَوتَُك( بَِهَذا الدَُّعاءِ  وَ   
ن دعاى )مفصل( تو را خواندمو تقاضاهایم قبول فرما كه من به ای  

 
  أَنَا أَْرُجو أَْن الَ تَُردهنِي َمْعِرفَةً ِمن ِي بَِرأْفَتَِك َو َرْحَمتِكَ  وَ 

 و امید آن دارم كه دعایم رد نفرمایى چرا كه من به رأفت و مهربانى تو آگاهم
 

  ْنَت َكَما تَقُوُل َو فَْوَق َما نَقُولُ أَْنَت الهِذي الَ يُْحِفيَك َسائٌِل َو الَ يَْنقُُصَك نَائٌِل أَ  إِلَِهي
اى خدا تو آن كریمى كه سائل تو را خسته نمي كند و از عطا و بخشش تو را نقصانى نمي رسد تو در 

 اوصاف كمال بمقامى كه خود ستایش خویش توانى كرد و برترى از آنچه ما بگوییم
 

ً إِن ِي أَْسأَلَُك َصْبراً َجِميالً َو فَ  اللهُهمه  َرجاً قَِريباً َو قَْوالً َصاِدقاً َو أَْجراً َعِظيما  
اى خدا من از تو درخواست مي كنم صبرى نیكو و گشایشى نزدیك و زبانى گویاى بصدق و حقیقت و 

 پاداشى بزرگ از تو درخواست مي كنم
 

ِ ِمَن اْلَخْيِر ُكل ِِه َما َعِلْمُت ِمْنهُ َو َما لَْم أَْعلَ  أَْسأَلُكَ    مْ يَا َرب 
كنم  ام باز درخواست مى  اى پروردگار از خیر و خوبي ها همه را آنچه دانسته و آنچه را ندانسته  

 
اِلُحوَن يَا َخْيَر َمْن ُسئَِل َو أَْجَوَد َمْن أَْعَطى أَْسأَلُكَ    اللهُهمه ِمْن َخْيِر َما َسأَلََك ِمْنهُ ِعبَاُدَك الصه

از تو درخواست كردند اى بهترین كسى كه از او درخواست توان  اى خدا از بهترین آنچه بندگان صالحت
 كرد و اى بهترین عطا بخش

 
  ُسْؤِلي فِي نَْفِسي َو أَْهِلي َو َواِلَديه َو ُوْلِدي )َولَِدي( َو أَْهِل ُحَزانَتِي َو إِْخَوانِي فِيكَ  أَْعِطنِي

م و برادران خدا پرستم همه را عطا فرمادرخواست مرا درباره شخص خود و اهل بیتم و والدینم و خاندان  
 

تِي َو أَْصِلْح َجِميَع أَْحَواِلي)   َو( أَْرِغْد َعْيِشي َو أَْظِهْر ُمُروه
 و عیشم را خوش و مروت و فتوتم را محكم و آشكارا گردان و جمیع احوالم را اصالح فرما

 
ْن أََطْلَت ُعُمَرهُ َو َحسهْنَت َعَملَ  وَ    هُ َو أَتَْمْمَت َعلَْيِه نِْعَمتََك َو َرِضيَت َعْنهُ اْجعَْلنِي ِممه

اى و از او  و مرا از آنان قرار ده كه عمرش طوالنى و عملش نیكو و نعمتت را بر او كامل گردانیده 
 خوشنودى

 
  ْيِش أَْحيَْيتَهُ َحيَاةً َطي ِبَةً فِي أَْدَوِم السُُّروِر َو أَْسبَغِ اْلَكَراَمِة َو أَتَم ِ اْلعَ  وَ 

اى و حیات خوش با نشاط دایم ابدى با نیكوترین مكرمت و تمام ترین زندگانى به او مرحمت فرموده   
 

  تَْفعَُل َما تََشاُء َو الَ تَْفعَُل )يَْفعَُل( َما يََشاُء َغْيُركَ  إِنهكَ 
كرد كنى و غیر تو كسى هر چه بخواهد نتواند  كه تو خدایى و هر چه بخواهى به قدرت كامله مى  
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ُب بِِه فِي آنَاِء اللهْيلِ  اللهُهمه  ا أَتَقَره ِة ِذْكِرَك َو الَ تَْجعَْل َشْيئًا ِممه نِي ِمْنَك بَِخاصه   ُخصه

اى خداى من مرا به ذكر خاص خود مخصوص گردان و هر عمل كه براى تقرب به حضرتت بجاى آرم 
 در ساعات شب

 
  ُسْمعَةً َو الَ أََشراً َو الَ بََطراً َو اْجعَْلنِي لََك ِمَن اْلَخاِشِعينَ  أَْطَراِف النهَهاِر ِريَاًء َو الَ  وَ 

 و اطراف روز ریاء و خودنمایى و بطالت و عیاشى قرار مده و مرا از بندگان خاشع خود بگردان
 

ةَ اْلعَْينِ  اللهُهمه  ْزِق َو اَْلَْمَن فِي اْلَوَطِن َو قُره فِي اَْلَْهِل َو اْلَماِل َو اْلَولَدِ  أَْعِطنِي السهعَةَ فِي الر ِ  
خدایا مرا روزى وسیع عطا كن و نعمت امنیت بخش و اهل و مال و فرزندم را مایه روشنى چشم و 

 شادى خاطر گردان
 

ةَ فِي اْلبََدِن َو السهالََمةَ فِي ال وَ  ةَ فِي اْلِجْسِم َو اْلقُوه حه ينِ اْلُمقَاَم فِي نِعَِمَك ِعْنِدي َو الص ِ   د ِ
اى پاینده ساز و تنم را سالم و نیرومند و دینم را )از دست شیطان(  و نعمت هایى كه مرا عطا كرده 

 محفوظ دار
 

ُ َعلَْيِه َو آِلِه أَبَداً َما اْستَْعَمْرتَنِي وَ  ٍد َصلهى َّللاه   اْستَْعِمْلنِي بَِطاَعتَِك َو َطاَعِة َرُسوِلَك ُمَحمه
ار طاعت خود و رسولت محمد صلى هللا علیه و آله بدارو پیوسته عمرم را به ك  

 
لَِة اْلقَْدرِ اْجعَْلنِي ِمْن أَْوفَِر ِعبَاِدَك ِعْنَدَك نَِصيباً فِي ُكل ِ َخْيٍر أَْنَزْلتَهُ َو تُْنِزلُهُ فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي لَيْ  وَ   

رما هم در خیر و بركتى كه نازل و مرا از آن بندگان كه نزد تو نصیبشان از همه وافرتر است مقرر ف
كنى در ماه مبارك رمضان در شب قدر اى و مى  كرده   

 
َما أَْنَت ُمْنِزلُهُ فِي ُكل ِ َسنٍَة ِمْن َرْحَمٍة تَْنُشُرَها َو َعافِيٍَة تُْلبُِسَها وَ   

هم لباس گردانى نصیبم ده و   و هم آنچه در هر سال نازل خواهى كرد و از رحمتت كه منتشر بر خلق مى
پوشانى بر من بپوشان  عافیتى كه به بندگان مى  
 

بَِليهٍة تَْدفَعَُها َو َحَسنَاٍت تَتَقَبهلَُها َو َسي ِئَاٍت تَتََجاَوُز َعْنَها وَ   
گذرى مرا   گردانى و گناهانى كه از آن در مى  كنى و خوبي ها كه مى و هر بلیه و آالمى كه برطرف مى 

مند ساز  بهره  
 

  ْلَواِسعِ ْقنِي َحجه بَْيتَِك اْلَحَراِم فِي َعاِمنَا )َعاِمي( َهذَا َو فِي ُكل ِ َعاٍم َو اْرُزْقنِي ِرْزقاً َواِسعاً ِمْن فَْضِلَك ااْرزُ  وَ 
پایانت  و هم اى خدا حج بیت الحرامت را در این سال و همه سال دیگر و رزق وسیع از فضل و كرم بى 

 نصیبم فرما
 

ْيَن َو الظُّالََماِت َحتهى الَ أَتَأَذهى بَِشيْ اْصِرْف َعن ِ  وَ    ٍء ِمْنهُ  ي يَا َسي ِِدي اَْلَْسَواَء َو اْقِض َعن ِي الده
و شر و بدي ها را اى آقاى من از من دفع گردان و دین و مظالمم را به كرمت ادا ساز تا دیگر در اذیت 

 و رنج و غم از قبل هیچ یك از آنها نباشم
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  ي بِأَْسَماعِ َو أَْبَصاِر أَْعَدائِي َو ُحسهاِدي َو اْلبَاِغيَن َعلَيَ ُخْذ َعن ِ  وَ 
 و چشم و گوش دشمنان و حسودان و بیدادگران را بر من ببند

 
ْح قَْلبِي وَ    اْنُصْرنِي َعلَْيِهْم َو أَقِره َعْينِي )َو َحق ِْق َظن ِي( َو فَر ِ

ام روشن و دلم شاد فرما  و مرا بر آنها منصور و غالب گردان و دیده  
 

ي َو َكْربِي فََرجاً َو َمْخَرجاً َو اْجعَْل َمْن أََراَدنِي بُِسوٍء ِمْن َجِميعِ َخْلِقَك تَْحَت قََدمَ  وَ    يَ اْجعَْل ِلي ِمْن َهم ِ
و از هر هم و غم و پریشانیم گشایش و رهایى بخش و هر كه از قصد با من سوء قصدى كند زیر قدم 

ش سازقدرتم پایمال  
 

ْرنِي ِمَن الذُّنُوِب ُكل َِها وَ  اْكِفنِي َشره الشهْيَطاِن َو َشره السُّْلَطاِن َو َسي ِئَاِت َعَمِلي َو َطه ِ  
 و شر شیطان و شر سلطان و شر اعمال بدم را از من كفایت فرما و از تمام گناهان مرا پاك گردان

 
ْجنِي ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن بِفَْضِلكَ أَِجْرنِي ِمَن النهاِر بِعَْفِوَك َو أَْدخِ  وَ  ِ   ْلنِي اْلَجنهةَ بَِرْحَمتَِك َو َزو 

و به عفو و كرمت از آتش دوزخم نجات بخش و به لطف و رحمتت به بهشت ابدم داخل گردان و به 
 فضلت با حور العینم قرین ساز

 
ٍد َو آِلهِ  وَ  اِلِحيَن ُمَحمه اَْلَْبَراِر الطهي ِبِيَن الطهاِهِريَن اَْلَْخيَارِ  أَْلِحْقنِي بِأَْوِليَائَِك الصه  

و مرا با اولیاء صالح خود یعنى محمد و آلش محشور گردان كه آنان نیكویان و پاكان و پاكیزگان و 
 برگزیدگان عالمند

 
ِ َو بََرَكا َصلََواتُكَ    تُهُ َعلَْيِهْم َو َعلَى أَْجَساِدِهْم َو أَْرَواِحِهْم َو َرْحَمةُ َّللاه

 درود و رحمت و بركاتت بر آنها باد و بر جسم و جان آنان باد
 

تَِك َو َجالَِلَك لَئِْن َطالَْبتَنِي بِذُنُوبِي ََلَُطاِلبَنهَك بِعَْفِوكَ  إِلَِهي   َو َسي ِِدي َو ِعزه
و و اى خداى من و سید من بعزت و جاللت قسم كه اگر تو از من به گناهانم بازخواست كنى من هم بعف

 بخششت از تو باز خواست خواهم كرد
 

  ب ِي لَكَ لَئِْن َطالَْبتَنِي بِلُْؤِمي ََلَُطاِلبَنهَك بَِكَرِمَك َو لَئِْن أَْدَخْلتَنِي النهاَر ََلُْخبَِرنه أَْهَل النهاِر بِحُ  وَ 
م كرد و و اگر از من به خواریم بازخواست كنى من هم به كرم و بزرگواریت از تو باز خواست خواه

سازم اگر به دوزخم داخل سازى اهل آتش را از محبتم به تو آگاه مى   
 

  َو َسي ِِدي إِْن ُكْنَت الَ تَْغِفُر إاِله َِلَْوِليَائَِك َو أَْهِل َطاَعتَِك فَِإلَى َمْن يَْفَزُع اْلُمْذنِبُونَ  إِلَِهي
یش نبخشایى پس گناهكاران به درگاه اى خداى من و سید من اگر تو بر غیر اولیاء خود و اهل طاعت خو

 كه تضرع و زارى كنند
 

  إِْن ُكْنَت الَ تُْكِرُم إاِله أَْهَل اْلَوفَاِء بَِك فَبَِمْن يَْستَِغيُث اْلُمِسيئُونَ  وَ 
 و اگر تو با غیر وفادارانت اكرام و احسان نفرمایى پس بد كاران به درگاه كه پناهنده شوند
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َك َو إِْن أَْدَخْلتَنِي اْلَجنهةَ فَِفي َذِلَك ُسُروُر نَبِي ِكَ إِْن أَْدَخْلتَ  إِلَِهي ِ   نِي النهاَر فَِفي َذِلَك ُسُروُر َعُدو 
شود و اگر در بهشت برى  اى خدا اگر مرا در آتش برى در این صورت دشمنت )شیطان( شاد مى 

 پیغمبرت شاد خواهد شد
 

ِ أَْعلَُم أَنه ُسُرورَ  وَ  كَ  أَنَا َو َّللاه ِ   نَبِي َِك أََحبُّ إِلَْيَك ِمْن ُسُروِر َعُدو 
تر دارى از سرور دشمنت  و من قسم به خدا یقین دارم كه تو سرور پیغمبرت را دوست  

 
  إِن ِي أَْسأَلَُك أَْن تَْمََلَ قَْلبِي ُحب اً لََك َو َخْشيَةً ِمْنَك َو تَْصِديقاً بِِكتَابِكَ  اللهُهمه 
ست مي كنم كه دلم را مملو از دوستى خود گردانى و سراسر قلبم را پر خوف و اى خدا از تو درخوا

 خشیت خود و تصدیق بكتاب خود
 

  إِيَماناً بَِك َو فََرقاً ِمْنَك َو َشْوقاً إِلَْيكَ  وَ 
 و ایمان كامل بحضرتت گردانى و دلم را پر غم و اندوه خود و شوق لقاى خویش سازى

 
اَحةَ َو اْلفََرَج َو اْلَكَراَمةَ َذا اْلَجالَِل َو اْلِْ  يَا ْكَراِم َحب ِْب إِلَيه ِلقَاَءَك َو أَْحبِْب ِلقَائِي َو اْجعَْل ِلي فِي ِلقَائَِك الره  

و مالقات مرا محبوب خود گردان و در  اى خداى صاحب جالل و بزرگوارى مالقات خود را محبوب من
مقرر فرماهنگام لقاى خویش برایم راحتى و گشایش و كرامت   

 
اِلِحينَ  اللهُهمه    أَْلِحْقنِي بَِصاِلحِ َمْن َمَضى َو اْجعَْلنِي ِمْن َصاِلحِ َمْن بَِقَي َو ُخْذ بِي َسبِيَل الصه

 اى خدا مرا به صالحان گذشته در پیوند و از صالحان باقى قرار ده و به راه صالحانم رهوار سازد
 

اِلِحيَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َو اْختِْم َعَمِلي بِأَْحَسنِهِ أَِعن ِي َعلَى نَْفِسي بَِما تُِعي وَ    ُن بِِه الصه
و مرا بر مخالفت هواى نفس خود به آنچه صالحان را یارى كردى مدد فرما و ختم كارم را نیكوترین 

 عمل گردان
 

  ْعَطْيتَنِياْجعَْل ثََوابِي ِمْنهُ اْلَجنهةَ بَِرْحَمتَِك َو أَِعن ِي َعلَى َصاِلحِ َما أَ  وَ 
و پاداشم را از آن عمل نیك به رحمتت بهشت ابد قرار ده و مرا یارى كن كه هر نعمتى كه به من عطا 

اى به شایستگى و صالح كار بندم كرده   
 

ِ َو الَ تَُردهنِي فِي ُسوٍء اْستَْنقَْذتَنِي ِمْنهُ يَا َربه اْلعَالَِمينَ  وَ    ثَب ِتْنِي يَا َرب 
اى بر مگردان اى پروردگار   اى كه از آنم نجات داده ثابت قدم بدار و بسوى بال و مهلكهو مرا اى خدا 

 عالم
 

  تَنِي َعلَْيهِ إِن ِي أَْسأَلَُك إِيَماناً الَ أََجَل لَهُ ُدوَن ِلقَائَِك أَْحيِنِي َما أَْحيَْيتَنِي َعلَْيِه َو تََوفهنِي إَِذا تََوفهيْ  اللهُهمه 
ام مرا   كنم ایمان ثابتى كه تا روز لقاى تو باقى ماند و بر آن ایمان تا زنده  خواست مىاى خدا از تو در

 باقى دار و بر آن بمیران
 

يَاِء َو الشهك ِ َو السُّْمعَِة فِي ِدينَِك َحتهى يَُكو وَ  ً اْبعَثْنِي إَِذا بَعَثْتَنِي َعلَْيِه َو أَْبِرْئ قَْلبِي ِمَن الر ِ   لَكَ  َن َعَمِلي َخاِلصا
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و بر آن ایمانم در قیامت برانگیز و دلم را از ریا و خود نمایى و شك و ظاهر سازى در دینت بیزار 
 گردان تا عملم خالص براى تو باشد

 
  أَْعِطنِي بَِصيَرةً فِي ِدينَِك َو فَْهماً فِي ُحْكِمَك َو فِْقهاً فِي ِعْلِمَك َو ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِكَ  اللهُهمه 

خدا مرا بصیرتى در دین خود و فراستى در حكم خود و فهم و هوشى در علم كتاب خویش عطا فرما اى 
 و كفلین از رحمتت بخش

 
  َوَرعاً يَْحُجُزنِي َعْن َمعَاِصيَك َو بَي ِْض َوْجِهي بِنُوِرَك َو اْجعَْل َرْغبَتِي فِيَما ِعْنَدكَ  وَ 

شود و به نور معرفتت رو سفیدم كن و میل و  و مقام ورعى بخش كه مانع از هر چه عصیان توست
 رغبتم را به آنچه در جهان باقى نزد توست معطوف گردان

 
ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  وَ    تََوفهنِي فِي َسبِيِلَك َو َعلَى ِملهِة َرُسوِلَك َصلهى َّللاه

 و مرا به راه )رضاى( خود و بر آیین پیغمبرت صلى هللا علیه و آله بمیران
 

إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َو اْلفََشِل َو اْلَهم ِ َو اْلُجْبِن َو اْلبُْخِل َو اْلغَْفلَِة َو اْلقَْسَوةِ  ُهمه الله   
برم به تو از صفات رذیله ترس و بد دلى و كسالت و مهملى و اندوه و هراس و بخل و  اى خدا پناه مى 

 غفلت و قساوت قلب
 

لهِة( َو اْلمَ )   ْسَكنَِة َو اْلفَْقِر َو اْلفَاقَِة َو ُكل ِ بَِليهٍة َو اْلفََواِحِش َما َظَهَر ِمْنَها َو َما بََطنَ َو الذ ِ
 و فقر و بیچارگى و هر بلیه و رنج و هر زشتى ظاهر و باطن

 
  ٍء الَ يُْسَمُع َو َعَمٍل الَ يَْنفَعُ أَُعوذُ بَِك ِمْن نَْفٍس الَ تَْقنَُع َو بَْطٍن الَ يَْشبَُع َو قَْلٍب الَ يَْخَشُع َو ُدَعا وَ 

به تو از نفسى كه قناعت نكند و شكمى كه از دنیا سیر نشود و دلى كه از تو خاشع و  برم  و نیز پناه مى 
 ترسان نباشد و از دعایى كه مستجاب نشود و عملى كه سود نبخشد

 
ِ َعلَى نَْفِسي َو ِدينِي َو َماِلي  وَ  ِجيمِ أَُعوذُ بَِك يَا َرب  إِنهَك أَْنَت   َو َعلَى َجِميعِ َما َرَزْقتَنِي ِمَن الشهْيَطاِن الره

  السهِميُع اْلعَِليمُ 
برم به تو اى خدا كه جان و دین و مال و هر نعمتى روزیم كردى همه را از دستبرد دیو  و نیز پناه مى 

 رجیم محفوظ دارى كه البته تو شنواى دانایى
 

  ٍء ِمْن َعَذابِكَ  الَ يُِجيُرنِي ِمْنَك أََحٌد َو الَ أَِجُد ِمْن ُدونَِك ُمْلتََحداً فاَلَ تَْجعَْل نَْفِسي فِي َشيْ إِنههُ  اللهُهمه 
اى خدا هیچكس مرا از قهر تو پناه نتواند داد و جز تو ملجأ و پناهى ندارم پس مرا در دنیا و عقبى به 

 هیچ یك از عقوبت هایت مبتال مگردان
 

  تَُردهنِي بَِهلََكٍة َو الَ تَُردهنِي بِعََذاٍب أَِليمٍ الَ  وَ 
 و به هیچ مهلكه و عذاب دردناك باز میفكن

 
  تَقَبهْل ِمن ِي َو أَْعِل )َكْعبِي َو( ِذْكِري َو اْرفَْع َدَرَجتِي َو ُحطه ِوْزِري َو الَ تَْذُكْرنِي بَِخِطيئَتِي اللهُهمه 

ام رفیع ساز و گناهم بریز و خطایم را یاد آورم مساز ند گردان و درجه اى خدا عملم بپذیر و نامم بل  
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اْجعَْل ثََواَب َمْجِلِسي َو ثََواَب َمْنِطِقي َو ثََواَب ُدَعائِي ِرَضاَك َو اْلَجنهةَ  وَ   

 و پاداش نشستن و سخن گفتن و دعا و تضرعم را رضا و خوشنودیت و بهشت ابدت قرار ده
 

ِ َجِميَع َما َسأَْلتَُك َو ِزْدنِي ِمْن فَْضِلَك إِن ِي إِلَْيَك َراِغٌب يَا َربه اْلعَالَِمينَ أَْعِطنِي يَا رَ  وَ    ب 
و اى خدا به كرمت هر چه درخواست كردم همه را عطا فرما و زیاده بر آن از فضل و رحمتت ببخش 

 كه دل من اى پروردگار عالم بسوى تو مایل و مشتاق است
 

ْن َظلََمنَاإِنه  اللهُهمه  َك أَْنَزْلَت فِي ِكتَابَِك )اْلعَْفَو َو أََمْرتَنَا( أَْن نَْعفَُو َعمه  
 اى خدا تو در كتابت آیاتى نازل فرمودى كه ما از هر كس در حقمان ظلم و ستم كرده عفو كنیم

 
قَْد َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا فَاْعُف َعنها فَِإنهَك أَْولَى بَِذِلَك ِمنها وَ   

در حق نفس خود ظلم كردیم تو هم از ظلم ما عفو فرما كه تو در این عفو و بخشش از ما  و ما
 سزاوارترى

 
  أََمْرتَنَا أَْن الَ نَُرده َسائاِلً َعْن أَْبَوابِنَا َو قَْد ِجئْتَُك َسائاِلً فاَلَ تَُردهنِي إاِله بِقََضاِء َحاَجتِي وَ 

ز درگاه خود محروم برنگردانیم و من هم سائلم بدرگاه كرمت پس و باز به ما امر فرمودى كه سائلى را ا
 مرا تا حاجتم روا نسازى باز مگردان

 
ْحَساِن إِلَى َما َملََكْت أَْيَمانُنَا َو نَْحُن أَِرقهاُؤَك فَأَْعتِْق ِرقَابَنَا ِمَن النهارِ  وَ  أََمْرتَنَا بِاْْلِ  

صرف ماست نیكى و احسان كنیم و ما بندگان توایم تو و باز امر فرمودى كه در حق هر كه در ملك و ت
 هم در حق ما نیكى كن و از آتش قهرت آزادمان ساز

 
  َمْفَزِعي ِعْنَد ُكْربَتِي َو يَا َغْوثِي ِعْنَد ِشدهتِي يَا

ها فریادرس مایى اى آنكه هنگام بال و رنج ملجأ و پناه و در سختى  
 

  ُت َو لُْذُت الَ أَلُوذُ بِِسَواَك َو الَ أَْطلُُب اْلفََرَج إِاله ِمْنكَ فَِزْعُت َو بَِك اْستَغَثْ  إِلَْيكَ 
ام نه به كسى دیگر جز تو و از  دانم و به تو پناه آورده   نالم و تو را فریادرس مى من به درگاه تو مى 

طلبم  جز درگاهت گشایشى نمى درى  
 

ْج َعن ِي يَا َمْن يَفُكُّ اَْلَ  فَأَِغثْنِي ِسيَر )يَْقبَُل اْليَِسيَر( َو يَْعفُو َعِن اْلَكثِيرِ َو فَر ِ  
كنى و از گناهكاران بسیار  هاى قلبم بگشا اى آنكه اسیران را آزاد مى   پس تو اى خدا بفریادم رس و عقده

 در مي گذرى
 

ِحيُم اْلغَفُورُ  اْقبَلْ  ِمن ِي اْليَِسيَر َو اْعُف َعن ِي اْلَكثِيَر إِنهَك أَْنَت الره  
اى از من هم این عمل كم بپذیر و از گناهان بسیارم درگذر كه تو بسیار مهربان و آمرزنده   

 
  َكتَْبَت ِليإِن ِي أَْسأَلَُك إِيَماناً تُبَاِشُر بِِه قَْلبِي َو يَِقيناً )َصاِدقاً( َحتهى أَْعلََم أَنههُ لَْن يُِصيبَنِي إِاله َما  اللهُهمه 
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كنم ایمانى ثابت كه همیشه در قلبم برقرار باشد و یقینى كامل تا بدانم كه   است مىاى خدا من از تو درخو
 به من جز آنچه قلم تقدیر تو نگاشته نخواهد رسید

 
اِحِمينَ  وَ  نِي ِمَن اْلعَْيِش بَِما قََسْمَت ِلي يَا أَْرَحَم الره . َرض ِ  

.ى مهربان ترین مهربانان عالمو مرا در زندگانى به هر چه قسمتم كردى راضى و خشنود سازى ا  
 

 منبع: مفاتیح الجنان
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