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لیکم یدعا  
 

 

دعاهاست و دعاى  نیدعا از بهتر نیمعروف است، عالمه مجلسى رحمة هللا فرموده: ا اریدعاهاى بس از

که از خواّص اصحاب آن حضرت بود آموخت  لیآن را به کم  الّسالم هیعل نیالمؤمن ریاست. ام مبریخضر پ

شمنان از گزند د تیکفا  و براىشود،  شعبان و در هر شب جمعه خوانده مى مهیفرموده: در شبهاى ن زیو ن

آن را در   ابن طاووس دیّ طوسى و س خی. شده شدن درهاى روزى و آمرزش گناهان سودمند استوشو گ

و آن  مینما مى تیروا« مصباح المتهجه»ملکوتى را از  نهیگنج نیاند و من متن ا کتابهاى دعاى خود آورده

:است نیا فیدعاى شر  

 

تَِک ال تى قََهْرَت بِها ُکل َشْىٍء َو َخَضَع لَها ُکلُّ َشْىٍء َو َذل  لَها ُکلُّ َشْىٍء  اِنّى اَْسئَلَُک بَِرْحَمتَِک ال تى اَللُّهم   َو َوِسَعْت ُکل  َشْىٍء َو بِقُو 

تَِک ال تى ال  َشْىٍء َو بُِسْلطانَِک ال ذى َعال  لَها َشْىٌء َو بَِعظََمتَِک ال تى َمالَْت ُکل   قُومُ یَ بَِجبَُروتَِک ال تى َغلَْبَت بِها ُکل  َشْىٍء َو بِِعز 

ال ذى اَحاطَ بُِکلَِّشْىٍء َو بِنُوِر  ُکل َشْىٍء َو بَِوْجِهَک اْلباقى بَْعَد فَناِء ُکلَِّشْىٍء َو بِأَْسمائَِک ال تى َمالَْت اَْرکاَن ُکلَِّشْىٍء َو بِِعْلِمکَ 

ال ذى اَضاَء لَهُ ُکلُّشْىءٍ  کَ َوْجهِ   

 

گشتى و در برابر   رهیچ زیکه با آن بر هرچ تیرویرا فرا گرفته، و به ن زیچ کنم، به رحمت که همه خواست مىاز تو در ایخدا

در  زىیآمدى و به عّزتت که چ  فائق زىیچ خوار شده و به جبروتت که با آن بر همه زیچ فروتنى نموده و همه زیآن هرچ

ات  قرار گرفته، و به جلوه زیچ تر از همه که بر  ات را پر کرده و به پادشاهى زیچ مهات که ه و به بزرگى اوردیبرابرش تاب ن

احاطه نموده، و  زیچ را انباشته و به علمت که بر همه زیچ همه  هاى هیکه پا تیباقى است و به نامها زیچ که پس از نابودى همه

تابنده گشته  در پرتو آن زیچ به نور ذاتت که همه  

 

لِ  ایوُس قُدُّ  اینُوُر  ای َل ااْلو  نُوَب ال تى تُْنِزُل  نَ یاِخَر ااْل ِخر ایَو  نَ یاَو  نُوَب ال تى تَْهتُِک اْلِعَصَم اَللُّهم  اْغفِْر لَِى الذُّ اَللُّهم  اْغفِْر لَِى الذُّ

نُوَب ال تى تُغَ  نُوَب ال تى تُْنِزُل اْلباَلءَ  اْغفِرْ  لُّهم  النَِّعَم اَل رُ یِّ النِّقََم اَللُّهم  اْغفِْر لَِى الذُّ عاَء اَللُّهم  اْغفِْر لَِى الذُّ نُوَب ال تى تَْحبُِس الدُّ لَى الذُّ  

 

براى من آن گناهانى را که پرده  امرزی! بایخدا ان،یهر پا انیاى آغاز هر آغاز، و اى پا ب،ینور، اى پاک از هر ع اى

گناهانى را که نعمتها  میبرا امرزی! بایبارند، خدا را فرو مى فرهایى را که کبراى من آن گناهان امرزی! بایدرد، خدا حرمتم مى

گناهانى که بال را  میبرا امرزی! بایدارند، خدا آن گناهانى را که دعا را باز مى میبرا امرزی! بایسازند، خدا را دگرگون مى

کند نازل مى  

 

ُب اِلَ  ئَةٍ یاْغفِْرلى ُکل  َذْنٍب اَْذنَْبتُهُ َو ُکل  َخط   اَللُّهم   بِِذْکِرَک َو اَْستَْشفُِع بَِک اِلى نَْفِسَک َو اَْسئَلَُک  کَ یْ اَْخطَاْتُها اَللُّهم  اِنّى اَتَقَر 

ْکَرَک اَللُّهم  اِنّى اَْسئَلَُک ُسؤ اَل خاِضٍع ُمتََذلٍِّل خاِشٍع اَْن ذِ  ِهَمنىِمْن قُْربَِک َو اَْن تُوِزَعنى ُشْکَرَک َو اَْن تُلْ  نىیَ بُِجوِدَک اَْن تُْدنِ 

ااْلْحواِل ُمتَواِضعا   عِ یقانِعا  َو فى َجم ا  یْسِمَک راضِ تُساِمَحنى َو تَْرَحَمنى َو تَْجَعلَنى بِقِ   

 

 تیتو به سو ادی! با ایه گشتم، خداکه به آنها آلود ىیهمه گناهانى را که مرتکب شدم، و تمام خطاها میبرا امرزی! بایخدا

به جودت مرا به بارگاه قرب   و از تو خواستارم طلبم، یو از ناخشنودى تو به درگاه خودت شفاعت م م،یجو مى کىینزد

کنم،  ! از تو درخواست مىایخدا ى،یرا به من الهام نما ادتیکنى، و  نم بیگردانى و سپاس خود را نص کینزد شیخو

خشنود و قانع   اى ام نموده و به من رحم کنى و به آنچه روزى ىیى فروتن، خوار و افتاده، که با من مدارا نماا درخواست بنده

 بدارى و در تمام حاالت در عرصه تواضعم بگذارى
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ِعْنَدَک َرْغبَتُهُ اَللُّهم  َعظَُم ُسْلطانَُک َو َعال  مایظَُم فَو اَْسئَلَُک ُسؤاَل َمِن اْشتَد ْت فاقَتُهُ َو اَْنَزَل بَِک ِعْنَد الش دآئِِد حاَجتَهُ َو عَ  اَللُّهم  

اْلفِراُر ِمْن ُحُکوَمتِکَ  ْمِکنُ یُ َو ال  تُکَ َمکانَُک َو َخفَِى َمْکُرَک َو ظََهَر اَْمُرَک َو َغلََب قَْهُرَک َو َجَرْت قُْدرَ   

 

به آستان تو فرود  هایرا به هنگام گرفتار ازشیشده و بار ن  دستیکه سخت ته کنم درخواست کسى ! از تو درخواست مىایخدا

پنهان، و فرمانت  رتیبس بزرگ و مقامت واال و تدب  ىی! فرمانرواایخدا افته،یبه آنچه نزد توست فزونى  لش یآورده و م

ستیاز حکومتت ممکن ن زیگرنافذ، و   و قدرتت ره،یآشکار، و قهرت چ  

 

ال  غَ  حِ یوبى غافِرا  َو ال لِقَبائِحى ساتِرا  َو ال لَِشْىٍء ِمْن َعَملَِى اْلقَبال اَِجُد لُِذنُ  اَللُّهم   ال اِلهَ ااِّل اَْنَت ُسْبحانََک َو  َرکَ یْ بِاْلَحَسِن ُمبَدِّ

أُت بَِجْهلى َو َسَکْنُت اِلى قَد َستَْرتَهُ َو َکْم ِمْن  حٍ یم  َمْوالَى َکْم ِمْن قَبِذْکِرَک لى َو َمنَِّک َعلَى  اَللّهُ  مِ یبَِحْمِدَک ظَلَْمُت نَْفسى َو تََجر 

لَْسُت اَْهال  لَهُ نََشْرتَهُ  لٍ یَو َکْم ِمْن َمْکُروٍه َدفَْعتَهُ َو َکْم ِمْن ثَناٍء َجم تَهُ یْ فاِدٍح ِمَن اْلباَلِء اَقَْلتَهُ َو َکْم ِمْن ِعثاٍر َوقَ   

 

 ابمی جز تو نمى ى،یبایاى براى کار زشتم به ز کننده لیو تبد میهایزشتکار  اىپوشى بر اى براى گناهانم و پرده ! آمرزندهایخدا

 ادیام، به خود ستم کردم و از روى نادانى جرأت نمودم و به  برخاسته شتیپاک و منّزهى و به ستا ست،یمعبودى جز تو ن

باالهاى  اریزشتى مرا پوشاندى و چه بس اری! اى سرور من چه بسایخدا  آرامش نشستم بهاز من و بخششت بر من  ات نهیرید

ناپسند که از من دور کردى  ارینگهداشتى و چه بس  لغزشى که مرا از آن اریو بزرگى که از من برگرداندى و چه بس نیسنگ

ىمردم پخش کرد انیآن نبودم و تو در م ستهیکه شا ىیکوین شیستا اریو چه بس  

 

بى ُسوُء حالى َو قَُصَرْت بى اَْعمالى َو قََعَدْت بى اَْغاللى َو َحبََسنى َعْن نَْفعى بُْعُد اََملى َو َخَدَعْتنِى َعظَُم باَلئى َو اَْفَرطَ  اَللُّهم  

نْ  تَِک اَْن ال  دىیِّ سَ  ایَو ِمطالى  تِهایَ بُِغُروِرها َو نَْفسى بِِجنا ایالدُّ الى َو ال َعْنَک ُدعائى ُسوُء َعَملى َو فِع ْحُجبَ یَ فَاَْسئَلَُک بِِعز 

ِمْن ِسّرى َوال تُعاِجْلنى بِاْلُعقُوبَِة َعلى ما َعِمْلتُهُ فى َخلَواتى ِمْن ُسوِء فِْعلى َو اِسائَتى َو َدواِم  هِ یْ تَْفَضْحنى بَِخفِىِّ َما اط لَْعَت َعلَ 

َو ُکنِ  تىَو َجهالَتى َو َکْثَرِة َشَهواتى َو َغْفلَ  طىیتَْفر  

 

نموده و دورى  ریگ نیگناه مرا زم رهاىیشتى عالم از حّد گذشته و کردارم خوارم ساخته و زنجبزرگ شده و ز  می! بالایخدا

اى سرورم از  فته،یو امروز و فردا کردنم در توبه مرا فر تشیبا غرورش و نفسم با جنا ایمرا زندانى ساخته و دن میآرزوها

و مرا با آنچه از اسرار   رگاهت، بدى عمل و زشتى کردارمبه د مینشود از اجابت دعا عکنم به عّزتت که مان تو درخواست مى

شتاب نکنى، از زشتى کردار و بدى رفتار و تداوم   انجام دادم میآنچه در خلوتها فریدانى رسوا مسازى و در ک نهانم مى

و غفلتم، شتاب نکنى  شهواتم ارىیو نادانى و بس ریتقص  

 

تَِک لى فى ُکلِّ ااْلْحواِل َرُؤفا  َو َعلَى  فى َجم اللُهم   اَْسئَلُهُ َکْشَف ُضّرى َوالن ظََر  ُرکَ یْ ُموِر َعطُوفا  اِلهى َوَربّى َمْن لى غَ االْ  عِ یبِِعز 

.فى اَْمرى  

 

و که را دارم؟ تا پروردگارا، جز ت ا،یبنگر، خدا  لطف دهی! با من در همه احوال مهرورز و بر من در هر کارم به دایخدا

 برطرف شدن ناراحتى و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم

 

نى بِما اَْهوى َو اَْسَعَدهُ َعلى  نِ ییِمْن تَزْ  هِ یَهوى نَْفسى َو لَْم اَْحتَِرْس ف هِ یَعلَى  ُحْکما  اِت بَْعُت ف تَ یْ َو َمْوالَى اَْجرَ  اِلهى َعُدّوى فََغر 

ذلِکَ  عِ یفَلََک اْلَحْمُد َعلَى  فى َجم واِمِرکَ تَجاَوْزُت بِما َجرى َعلَى  ِمْن ذلَِک بَْعَض ُحُدوِدَک َو خالَْفُت بَْعَض اَ ذلَِک اْلقَضاُء فَ   

 

  دشمنم شیآرا بکارىیکردم و از فر ورىیو سرور من، حکمى را بر من جارى ساختى که هواى نفسم را در آن پ  من خداى

از  میها گذشته  هیو بر پا نسانینمود، پس بد شیاریام  و اراده اریامر اخت نیو بر ا فتیهش دل فرپس مرا به خوا دم،ینهراس

نهایدر همه ا  نمودم، پس حجت تنها از ان تواست الفتحدودت گذشتم، و با برخى از دستوراتت مخ  

 

ةَ لى ف وَ  َو اِْسرافى َعلى نَْفسى  رىیاِلهى بَْعَد تَْقص ای تُکَ یْ قَضاُؤَک َو اَْلَزَمنى ُحْکُمَک َو باَلُؤَک َو قَْد اَتَ  هِ یَجرى َعلَى  ف مایال ُحج 

هُ اِلَ َمفَّرا  ِمّما کاَن ِمنّى َو ال َمفْ  دُ ُمقِّرا  ُمْذِعنا  ُمْعتَِرفا  ال اَجِ  با  یُمْستَْغفِرا  ُمن ال  یُمْعتَِذرا  ناِدما  ُمْنَکِسرا  ُمْستَق فى اَْمرى  هِ یْ َزعا  اَتََوج 

فى َسَعِة َرْحَمتَِک اَللُّهم  فَاْقبَْل ُعْذرى َواْرَحْم ِشد ةَ ُضّرى َو فُک نى ِمْن َشدِّ َو ثاقى اىَ یّ قَبُولَِک ُعْذرى َو اِْدخالَِک اِ  رَ یْ غَ   
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پس  نکیخداى من ا  ملزمم نموده، اى شتیجارى شده و فرمان و آزما تیدر انچه بر من از سوى قضا ستیحقى ن چیمرا ه و

طالب آمرزش،   گذشت اىیدل، جو شکسته مان،یدر خواهشهاى نفس عذرخواه، پش روى ادهیاز کوتاهى در عبادت و ز

و نه پناهگاهى که به  ابمیاز آنچه از من سرزده ب زگاهىیگر آنکه بىکنان با حالت اقرار و اذعان و اعتراف به گناه،  بازگشت

و به  ر،ی! پس عذرم را بپذایخدا ى،یبگنجا رتیعذرم باشى، و مرا در رحمت فراگ راىیپذ نکهیکنم، جز ا دایپ  ورمآن رو آ

ساز از بند محکم گناه میرها   ام رحم کن و بدحالى  

 

َهْبنى اِلْبتِدآِء َکَرِمَک  تىیَ َو بِّرى َو تَْغذِ  تىیَ َمْن بََدَء َخْلقى َو ِذْکرى َو تَْربِ  ایَربِّ اْرَحْم َضْعَف بََدنى َو ِرق ةَ ِجْلدى َو ِدق ةَ َعْظمى  ای

َک بى  قَْلبى ِمْن َمْعِرفَتَِک َو لَِهَج  هِ یْ َو بَْعَد َما اْنطَوى َعلَ  ِدکَ یَو َربّى اَتُراَک ُمَعذِّبى بِناِرَک بَْعَد تَْوح دىیِّ اِلهى َو سَ  ایَو سالِِف بِرِّ

تِکَ ی  ِمْن ُحبَِّک َو بَْعَد ِصْدِق اْعتِرافى َو ُدعائى خاِضعا  لُِربُوبِ  رىیبِِه لِسانى ِمْن ِذْکِرَک َواْعتَقََدهُ َضم  

 

بر  کىیو ن و پرورش ادیو  نشی! بر ناتوانى جسمم و نازکى پوستم و نرمى استخوانم رحم کن. اى که آغازگر آفرپروردگارا

احسانت بر من، اى خداى من و سرور و پروردگارم،  نهیشیهمان کرم نخستت، و پ   اى، اکنون مرا ببخش به بوده ام هیمن و تغذ

و پس از آنکه دلم از نور شناخت تو روشنى گرفت و زبانم در  ات گانگىیپس از اقرار به  ى،یمرا به آتش دوزخ عذاب نما ایآ

ام  شد و پس از صداقت در اعتراف و درخواست خاضعانه زیگشت و پس از آنکه درونم از عشقت لبر ایپرتو آن به ذکرت گو

ات در برابر پروردگارى  

 

َد َمْن اوَ  تَهُ یْ اَْو تُْبِعَد َمْن اَْدنَ  تَهُ یْ َمْن َرب   عَ یِّ اَْنَت اَْکَرُم ِمْن اَْن تُضَ  هاتَ یْ هَ   تَ یْ َو َرِحْمتَهُ َو لَ  تَهُ یْ اْلباَلِء َمْن َکفَ اَْو تَُسلَِّم اِلَى  تَهُ یْ اَْو تَُشرِّ

ْت لَِعظََمتَِک ساِجَدة  َو َعلى اَْلُسٍن نََطقَْت بِتَْوح لىَو اِلهى َو َمْوالَى اَتَُسلِّطُ النّاَر عَ  دىیِّ سَ  ایِشْعرى  صاِدقَة  َو  ِدکَ یُوُجوٍه َخر 

ُمَحقِّقَة   تِکَ ی  هِ بُِشْکِرَک ماِدَحة  َو َعلى قُلُوٍب اْعتََرفَْت بِاِل  

 

 کیخود نزد  آن را که به ایات را تباه کنى  تر از آن هستى که پرورده است و تو بزرگوار دیبع اریکنم چه آن بس نمى باور

اى و به او رحم کردى به موج بال  نموده تیآن را که خود کفا ایآن را که پناه دادى از خود برانى  ای ىیاى دور نما نموده

کنان بر  که براى عظمتت سجده ىیآتش را بر صورتها ایآ م،یو معبودم و موال سرورماى   دانستم واگذارى؟! اى کاش مى

ه ک ىیشده و هم بر دلها ایکنان گو و به سپاست مدح دتیکه صادقانه به توح ىیبر زبانها زیکنى و ن نهاده شده مسلطّ مى نیزم

کرده  اعتراف تیبه خداوند قیتحق هیبر پا  

 

اَشاَرْت بِاْستِْغفاِرَک َعلى َضمائَِر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم بَِک َحتّى صاَرْت خاِشَعة  َو َعلى َجواِرَح َسَعْت اِلى اَْوطاِن تََعبُِّدَک طائَِعة  َو  وَ 

نْ  لٍ یَضْعفى َعْن قَل لَمُ َربِّ َو اَْنَت تَعْ  ای مُ یَکر ایَک َعْنَک ُمْذِعنَة  ما هَکَذا الظ نُّ بَِک َو ال اُْخبِْرنا بِفَْضلِ  َو ُعقُوباتِها َو  ایِمْن باَلِء الدُّ

تُهُ، رٌ یبَقائُهُ قَص رٌ یسیَ َمْکثُهُ  لٌ یِمَن اْلَمکاِرِه َعلى اَْهلِها َعلى اَن  ذلَِک باَلٌء َو َمْکُروهٌ قَل هایف ْجرىیَ ما  ُمد   

 

مشتاقانه به سوى   که ىیخاضع شده و به اعضا شگاهتیکه معرفت به تو آنها را فرا گرفته تا آنجا که در پ ىیبر نهادها و

گمانى به   نیهمه را به آتش بسوزانى! هرگز چن نیاند، شگفتا ا آمرزش تو بوده اىیاند و اقرارکنان جو شتافته تیپرستشگاهها

ام در برابر اندکى از غم و اندوه  زرگوار، اى پروردگار و تو از ناتوانىنشده. اى ب دهخبرى دا نیو از فضل تو چن ستیتو ن

 شیغم و اندوه و ناگوارى درنگش کم بقا نیگذرد آگاهى، با آنکه ا بر اهلش مى هایآن و آنچه که زا ناگوار فرهاىیو ک ایدن

 اندک و مّدتش کوتاه است

 

تُهُ َو  هایقُوِع اْلَمکاِرِه فوُ  لِ یاْحتِمالى لِباَلِء ااْلِخَرِة َو َجل فَ یْ فَکَ  َعْن اَْهلِِه اِلن هُ ال  َخف فُ یُ َمقاُمهُ َو ال  ُدومُ یَ َوُهَو باَلٌء تَطُوُل ُمد 

على َو اَنَا عَ  فَ یْ فَکَ  ِدىیِّ سَ  ایْرُض َواالْ  تُ ااِّل َعْن َغَضبَِک َوْانتِقاِمَک َو َسَخِطَک َو هذا ما ال تَقُوُم لَهُ الس موا ُکونُ یَ   فُ یْبُدَک الض 

اَْشُکو کَ یْ ُموِر اِلَ َو َمْوالَى اِلىِّ االْ  ِدىیِّ اِلهى َو َربّى َو سَ  ای نُ یاْلُمْستَک نُ یاْلِمْسک رُ یاْلَحق لُ یالذ ل  

 

در آن جهان بر جسم و جانم و حال انکه زمانش  هایچگونه خواهد بود تابم در برابر بالى آخرت، و فرود آمدن ناگوار پس

آن بال جز از خشم و انتقام و ناخشنودى  هیاهل آن بال نخواهد بو، چرا که ما  براى فىیابدى است و تخف گاهشیطوالنى و جا

ه من اى سرور من تا چه رسد به من؟ و حال آنک ن،یدر برابرش آسمانها و زم اورندیاست که تاب ن زىیچ نیو ا ستیتو ن

از  کیبراى کدام م،یو درمانده توأم. اى خداى من و پروردگارم و سرور و موال ریگ نیبنده ناتوان، خوار و کوچک، زم

به حضرتت شکوه کنم میدردها  
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تِِه فَلَئِْن صَ  مِ یلِما ِمْنها اَِضجُّ َو اَْبکى اِلل وَ  تِِه اَْم لِطُوِل اْلباَلِء َو ُمد   نَ یْ َو بَ  نىیْ لِْلُعقُوباِت َمَع اَْعدآئَِک َو َجَمْعَت بَ  تَنىرْ ی  اْلَعذاِب َو ِشد 

ْقَت بَ  اَْصبُِر  فَ یْ َو َمْوالَى َو َربّى َصبَْرُت َعلى َعذابَِک فَکَ  ِدىیِّ اِلهى َو سَ  ای ْبنىفَهَ  ائِکَ یاَِحبّائَِک َو اَْول نَ یْ َو بَ  نىیْ اَْهِل باَلئَِک َو فَر 

اَْسُکُن فِى النّاِر َو َرجائى َعْفُوَک، فَ یْ اَْصبُِر َعِن الن َظِر اِلى َکراَمتَِک اَْم کَ  فَ یْ ْرُت َعلى َحرِّ ناِرَک فَکَ َعلى فِراقَِک َو َهْبنى َصبَ   

 

براى طوالنى شدن بال و  ایاش،  براى دردناکى عذاب و سختى ای. آمیزیبه درگاهت بنالم و اشک بر  میگرفتار نیبراى کدام و

من و عاشقان  انیمن و اهل عذابت جمع کنى، و م نیزمانش، پس اگر مرا در عقوبت و مجازات با دشمنانت قرار دهى، و ب

ورزم، ولى بر فراقت چگونه  بائىیاندازى، اى خدا و آقا و موال و پروردگارم، بر فرض که بر عذابت شک ىیو دوستانت جدا

چگونه در  ایپوشى از کرمت را تاب آورم  بر سوزندگى آتشت صبر کنم، اما چگونه چشم  خداى مناى  رمیصبر کنم و گ

من گذشت و عفو تواست دیو حال آنکه ام نمیگز  آتش، سکونت  

 

تِکَ  ن  اِلَ  دىیِّ سَ  ای فَبِِعز  ُصراَخ  کَ یْ َو الَْصُرَخن  اِلَ  نَ یااْل ِمل جَ یها َضجاَْهلِ  نَ یْ بَ  کَ یْ َو َمْوالَى اُْقِسُم صاِدقا  لَئِْن تََرْکتَنى ناِطقا  الَِضج 

ْبکِ  نَ یاْلَمْستَْصِرخ ََ  اثَ یغِ  ای نَ یاماِل اْلعاِرف ةَ یَ غا ای نَ یَولِى  اْلُمْؤِمن ایُکْنَت  نَ یْ اَ  ن کَ یَ نادِ َو الَ  نَ یبُکاَء اْلفاقِد کَ یْ َعلَ  ن  یَ َو الَ

نَ یاِلهَ اْلعالَم ایَو  نَ یقُلُوِب الّصاِدق بَ یَحب ای نَ یثیاْلُمْستَغ  

 

اهل دوزخ به  انیدر م  خورم، اگر مرا در سخن گفتن آزاد بگذارى سوگند صادقانه مى میبه عّزتت اى آقا و موال پس

که خواهان دادرسى  سخت ناله سر دهم همانند ناله آرزومندان و به درگاهت بانگ بردارم، همچون بانگ آنان شگاهتیپ

اى سرپرست  ىیزنم: کجا مى تیباشند و صدا مى زىیبه فقدان عز کنم چونان که مبتال هیتانت گربه آس نهیهستند و هر آ

اى محبوب دلهاى راستان و اى معبود  ادرس،یخواهندگان فر ادرسیآرزوى عارفان، اى فر  تیاى نها ىیمؤمنان، آرى کجا

  انیجهان

 

َو ُحبَِس  تِهِ یَ بُِمخالَفَتِِه َو ذاَق طَْعَم َعذابِها بَِمْعصِ  هایَصْوَت َعْبٍد ُمْسلٍِم ُسِجَن ف هایاِلهى َو بَِحْمِدَک تَْسَمُع ف ایُسْبحانََک  اَفَتُراکَ 

ٍل لَِرْحَمتَِک  جَ یَضج کَ یْ اِلَ  ِضجُّ یَ َو ُهَو  َرتِهِ یاَْطباقِها بُِجْرِمِه َو َجر نَ یْ بَ   کَ یْ اِلَ  تََوس لُ یَ َو  ِدکَ یبِلِساِن اَْهِل تَْوح کَ ینادیُ  وَ ُمَؤمِّ

فَْضلََک َو  أُملُ یَ تُْؤلُِمهُ النّاُر َو ُهَو  فَ یْ ما َسلََف ِمْن ِحْلِمَک اَْم کَ  ْرُجوایَ فِى اْلَعذاِب َو ُهَو  ْبقىیَ  فَ یْ َمْوالَى فَکَ  ای تِکَ ی  بُِربُوبِ 

 َرْحَمتَکَ 

 

ستوده که در دوزخ بشنوى صداى بنده مسلمانى که براى مخالفتش با دستورات تو  است، اى خداى منّزه، و نیچن نیا ایآ

محبوس شده، و حال  تشیدرکات دوزخ به علّت جرم و جنا انیو م دهیزندانى شده و مزه عذابش را به خاطر نافرمانى چش

خواند، و به  تو را مى دتیاهل توحآرزومند رحمت توست، و با زبان  که نزند، همچون ناله آ مى  آنکه در درگاهت سخت ناله

 ایات دارد  به بردبارى گذشته دیاى موالى من، چگونه در عذاب بماند و حال آنکه ام د،یجو توّسل مى شگاهتیبه پ تتیّ ربوب

که بخشش و رحمت تو را آرزو دارد آتش چگونه او را به درد آورد درحالى  

 

 نَ یْ بَ  تَقَْلقَلُ یَ  فَ یْ َو اَْنَت تَْعلَُم َضْعفَهُ اَْم کَ  ُرهایَزف هِ یْ َعلَ  ْشتَِملُ یَ  فَ یْ ْسَمُع َصْوتَهُ َو تَرى َمکانَهُ اَْم کَ َو اَْنَت تَ  بُهایلَه ْحِرقُهُ یُ  فَ یْ کَ  اَمْ 

 هایفَْضلََک فى ِعْتقِِه ِمْنها فَتَْتُرُکهُ ف ْرُجویَ  فَ یْ َرب هُ اَْم کَ  ای کَ ینادیُ  ُهوَ َو  تُهایَ تَْزُجُرهُ َزبانِ  فَ یْ اَْطباقِها َو اَْنَت تَْعلَُم ِصْدقَهُ اَْم کَ 

د هاتَ یْ هَ  َک َو اِْحسانِکَ  نَ یما ذلَِک الظ ُن بَِک َو الَاْلَمْعُروُف ِمْن فَْضلَِک َو ال ُمْشبِهٌ لِما عاَمْلَت بِِه اْلُمَوحِّ ِمْن بِرِّ  

 

و  ردیچگونه آتش او را دربر بگ ای  نىیب را مى شیشنوى و جا را مى ادشیکه فر چگونه شعله آتش او را بسوزاند درحالى ای

اش را  که راستگوى  سو و آن سو کشانده شود درحالى نیچگونه در طبقات دوزخ به ا ایاش خبر دارى،  حال آنکه از ناتوانى

ونه ممکن است چگ ایخواند،  مى تیهاى عذاب او را با خشم برانند و حال آنکه تو را به پروردگار چگونه فرشته ایدانى،  مى

نوازى تو  امور از بنده نیهمان حال واگذارى؟ همه ا   داشته باشد و تو او را در انجا به دیبخششت را در آزادى از دوزخ ام

 دیو نه به آنچه که از خوبى و احسانت با اهل توح ندیگو نیو نه از فضل تو چن ستین نیبس دور است، هرگز گمان ما به تو ا

هتى دارداى شبا رفتار کرده  
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لََجَعْلَت النّاَر ُکل ها بَْردا  َو َسالما  َو ما  کَ یبِِه ِمْن اِْخالِد ُمعانِد تَ یْ َو قَضَ  کَ یجاِحد بِ یاَْقطَُع لَْو ال ما َحَکْمَت بِِه ِمْن تَْعذ نِ یقیَ فَبِالْ 

َو اَْن تَُخلَِّد  نَ یِمَن اْلِجن ِة َوالنّاِس اَْجَمع نَ یِمَن اْلکافِر ْمالَهاَمقَّرا  َو ال ُمقاما  لِکن َک تَقَد َسْت اَْسماُؤَک اَْقَسْمَت اَْن تَ  هایکاَن اِلَحٍد ف

ْلَت بِاالْ  نَ یاْلُمعانِد َهایف ما  ْنعاِم ُمتََکرِّ َو اَْنَت َجل  ثَناُؤَک قُْلَت ُمْبتَِدئا  َو تَطَو   

 

بودن دشمنانت در آتش صادر  شگىیمنکران نبود و حکمت به هم دنیعذاب کش  دانم که اگر فرمانت در به مى نیقیبه  پس

نبود، اّما تو که مقّدس  گاهىیکردى و براى احدى در انجا قرار و جا سرتاسر دوزخ را سرد و سالمت مى نهیشد، هر آ نمى

 شگىیرا در انجا هم انیجو زهیکافران چه پرى و چه آدمى پر سازى و ست همها از کردى که دوزخ ر ادیسوگند   تیاست نامها

تفّضل فرمودى که مانهیکر تیگفته ابتدا کردى و با نعمتها نیبه ا-برجسته و واال است تیکه ثنا-و هم تو  و جاودانه بدارى  

 

ْرتَها َو بِاْلقَضِ  دىیِّ سَ  اِلهى وَ  ْستَُوونَ یَ کاَن ُمْؤِمنا  َکَمْن کاَن فاِسقا  ال  اَفََمنْ  ال تى َحتَْمتَها َو َحَکْمتَها َو  ةِ ی  فَاَْسئَلَُک بِاْلقُْدَرِة ال تى قَد 

اَْسَرْرتُهُ َو  حٍ یالّساَعِة ُکل  ُجْرٍم اَْجَرْمتُهُ َو ُکل  َذْنٍب اَْذنَْبتُهُ َو ُکل  قَبِ  هِ َو فى هذِ  لَةِ یْ اَْن تََهَب لى فى هِذِه الل   تَهایْ اَْجرَ  هِ یْ َغلَْبَت َمْن َعلَ 

نَ یاََمْرَت بِاِْثباتَِها اْلِکراَم اْلکاتِب ئَةٍ یِّ اَْو اَْظَهْرتُهُ َو ُکل  سَ  تُهُ یْ ُکل  َجْهٍل َعِمْلتُهُ َکتَْمتُهُ اَْو اَْعلَْنتُهُ اَْخفَ   

 

« اى خدا و سرور من، از تو خواستارم به قدرتى که مقّدر نمودى و به  «ستندیاست؟ نه، مساوى ن  همانند فاسق مؤمن ایآ

شب و در  نیساختى که در ا رهیکردى چ شیکه بر او اجرا دادى و بر همه استوارش نمودى و بر کسى تشیفرمانى که حتم

که به آن آلوده گشتم و هر کار زشتى را که پنهان ساختم و  که مرتکب شدم و هر گناهى  ساعت بر من ببخشى هر جرمى نیا

و هر کار زشتى که دستور ثبت آن را به  انیع ایآشکار، نهان ساختم  ایخواه پنهان کردم   هر نادانى که آن را بکار گرفتم

بزرگوار دادى سندگانینو  

 

ْلتَُهْم بِِحْفِظ ما  نَ یال ذ ق ِمنّى َو َجَعْلتَُهمْ  ُکونُ یَ َوک  َعلَى  ِمْن َورائِِهْم َوالّشاِهَد لِما َخفَِى  بَ یُشُهودا  َعلَى  َمَع َجواِرحى َو ُکْنَت اَْنَت الر 

ْلتَهُ اَوْ  رٍ یْ ِمْن ُکلِّ خَ  ىَو بِفَْضلَِک َستَْرتَهُ َو اَْن تَُوفَِّر َحظّ  تَهُ یْ َعْنُهْم َو بَِرْحَمتَِک اَْخفَ  بِرٍّ نََشْرتَهُ اَْو ِرْزٍق  اَْنَزْلتَهُ اَْو اِْحساٍن فَض 

َربِّ  ایَربِّ  ایَربِّ  ایبََسْطتَهُ اَْو َذْنٍب تَْغفُِرهُ اَْو َخطَاٍء تَْستُُرهُ   

 

تر از آنها  و خود فرا میگواهانى بر من قرار دادى عالوه بر اعضا زیبر ضبط آنچه از من سر زند گماشتى و آنان را ن که آنان

از تو  نکهیپوشاندى و ا  با رحمتت پنهان ساختى و با فضلت نیقیچه که از آنان پنهان ماند و به مراقب من بودى و شاهد بر آن

گناهى که  ایرزقى که پراکندى  ای  که گستردى کىیبّر و ن ایاحسانى که تفّضل نمودى  اینازل کردى  که زىیخواهم از هرچ مى

که بپوشانى، پرورگارا، پروردگارا، پروردگارا ىیخطا ای امرزىیب  

 

َربِّ  ایَربِّ  ایبِفَْقرى َو فاقَتى  را  یَخب ایبُِضّرى َو َمْسَکنَتى  ما  یَعل ای تىیَ ناصِ  ِدهِ یَ َمْن بِ  ایَو َمْوالَى َو مالَِک ِرقّى  دىیِّ اِلهى َو سَ  ای

َوالن هاِر بِِذْکِرَک َمْعُموَرة  َو بِِخْدَمتَِک  لِ یْ الل   نَ ِصفاتَِک َو اَْسمائَِک اَْن تَْجَعَل اَْوقاتى مِ  َربِّ اَْسئَلَُک بَِحقَِّک َو قُْدِسَک َو اَْعظَمِ  ای

 َمْوُصولَة  

 

  ام و ناتوانى شانىیکه مهارم به دست اوست، اى آگاه از پر دارم، اى کسى اریاى سرور من، اى موالى من و اخت  خداى من اى

  نیتر کنم به حقّت و قدست و بزرگ ام، پروردگارا! پروردگارا! پروردگارا! از تو درخواست مى نادارى و دستىیاى داناى ته

بدارى وستهیپ  تیآباد کنى و به خدمتگزار ادتیکه همه اوقاتم را از شب و روز به  تیصفات و نامها  

 

 هِ یْ َمْن َعلَ  ای دىیِّ سَ  ایاَْعمالى ِعْنَدَک َمْقبُولَة  َحتّى تَُکوَن اَْعمالى َو اَْورادى ُکلُّها ِوْردا  واِحدا  َو حالى فى ِخْدَمتَِک َسْرَمدا   وَ 

لى  َجوانِحى َو َهْب لَِى اْلِجد   َمةِ یَعلَى اْلَعز ْشُددْ اَربِّ قَوِّ َعلى ِخْدَمتَِک َجواِرحى وَ  ایَربِّ  ایَربِّ  ایَشَکْوُت اَْحوالى  هِ یْ َمْن اِلَ  ایُمَعو 

تِّصاِل بِِخْدَمتَِک َحتّى اَْسَرَح اِلَ  تِکَ یَ فى َخشْ  َِ نَ یالّسابِق نِ یادیفى مَ  کَ یْ َوالد واَم فِى ااْل  

 

 ندهیدمت تو پاتا آنکه اعمال و اورادم هماهنگ، همسو و همواره باشد و حالم در خ ىیقبول فرما شگاهتیاعمالم را در پ و

که شکوه حالم را تنها به سوى او برم، اى پروردگارم، اى  دارم، اى آن هیکه بر او تک گردد، اى سرور من، اى آن

بخش و دلم را بر عزم و هّمت محکم کن، و کوشش در راستاى  روین متترا در راه خد میپروردگارم، اى پروردگارم اعضا

شتازانیپ  دانهاى یبرانم در م تیا به من ارزانى دار تا به سوبه خدمتت ر وستنیو دوام در پ تیپروا  
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َو اَْجتَِمَع  نَ یَو اَخافََک َمخافَةَ اْلُموقِن نَ یَو اَْدنَُو ِمْنَک ُدنُو  اْلُمْخلِص نَ یَو اَْشتاَق اِلى قُْربَِک فِى اْلُمْشتاق نَ یفِى اْلباِرز کَ یْ اُْسِرَع اِلَ  وَ 

ِعْنَدَک َو  با  ینَص ِدکَ یفَِکْدهُ َواْجَعْلنى ِمْن اَْحَسِن َعب کاَدنىاَللُّهم  َو َمْن اَراَدنى بُِسوٍء فَاَِرْدهُ َو َمْن  نَ یفى ِجواِرَک َمَع اْلُمْؤِمن

ِهْم ُزْلفَة  لَدَ  ذلَِک ااِّل بِفَْضلَِک َو ُجْدلى بُِجوِدَک َواْعِطْف َعلَى  بَِمْجِدکَ  نالُ یُ فَاِن هُ ال  کَ یْ اَْقَربِِهْم َمْنِزلَة  ِمْنَک َو اََخصِّ  

 

 نیقیشوم و چون  کیمشتاقان و همانند مخلصان به تو نزد انیدر م میشتابندگان و به کوى قربت آ انیبشتابم در م تیبه سو و

ا به بدى قصد کند تو قصدش کن، و هرکس ! هرکس مرای. خدامیدر جوارت گرد آ مانیآوردگان از جاه تو بهراسم و با اهل ا

در منزلت به تو و  نشانیتر کیبندگانت نزد خود، و نزد نیتر مند از بهره ابا من مکر ورزد تو با او مکر کن، و مر

! با جودت به من جود ایجز به فضل تو، خدا دیایهمه به دست ن نیا رایبگردان، ز شگاهتیدر رتبه به پ نشانیتر مخصوص

به من نظر کن تیزرگوارکن و با ب  

 

َو ُمن  َعلَى  بُِحْسِن اِجابَتَِک َو اَقِْلنى َعْثَرتى َواْغفِْر َزل تى  ما  ی  بَِرْحَمتَِک َواْجَعْل لِسانى بِِذْکِرَک لَِهجا  َو قَْلبى بُِحبَِّک ُمتَ  َواْحفَْظنى

جابَةَ فَاِلَ  مُ ُدعائَِک َو َضِمْنَت لَهُ َعلى ِعباِدَک بِِعباَدتَِک َو اََمْرتَُهْم بِ  تَ یْ فَاِن َک قَضَ  َِ َربِّ  ای کَ یْ َربِّ نََصْبُت َوْجهى َو اِلَ  ای کَ یْ ااْل

ْنسِ  دىیَ َمَدْدُت  َِ تَِک اْستَِجْب لى ُدعائى َو بَلِّْغنى ُمناَى َو ال تَْقطَْع ِمْن فَْضلَِک َرجائى َواْکفِنى َشر  اْلِجنِّ َوااْل   ِمْن اَْعدآئى،فَبِِعز 

 

فرا و بر من منّت گذار با پاسخ  دایو ش فتهیکن، و دلم را به محبتت ش ایبا رحمتت مرا نگاهدار و زبانم را به ذکرت گو و

تو بندگانت را به بندگى فرمان دادى و به دعا و درخواست از خود  رایانگار و گناهم را ببخش، ز دهیو لغزشم را ناد تیکوین

پروردگار من تنها روى به سوى تو داشتم و دستم را تنها به   ضامن شدى، پس اى ناامر کردى و اجابت دعا را براى آن

را از  دمیبرسانى، و ام میو مرا به آرزو  را اجابت کنى میدهم که دعا جانب تو دراز کردم، پس تو را به عّزتت سوگند مى

کنى تینکنى، و شّر دشمنانم را از پرى و آدمى از من کفا دیفضلت ناام  

 

ضا اِْغفِْر لَِمْن ال  عَ یَسر ای عاَء فَاِن َک فَّعاٌل لِما تَشاُء  ْملِکُ یَ الرِّ َمِن اْسُمهُ َدوآٌء َو ِذْکُرهُ ِشفاٌء َو طاَعتُهُ ِغنى  اِْرَحْم َمْن  ایااِّل الدُّ

جاُء َو ِسالُحهُ اْلبُکاُء  ٍد  َعل مُ یُ عالِما  ال  ایفِى الظُّلَِم  نَ یاْلُمْستَْوِحش ورَ نُ  ایدافَِع النِّقَِم  ایسابَِغ النَِّعِم  ایَرأُس مالِِه الر  َصلِّ َعلى ُمَحم 

ِة اْلمَ  ٍد َواْفَعْل بى ما اَْنَت اَْهلُهُ َو َصل ى هللاُ َعلى َرُسولِِه َوااْلئِم  .را  یَکث ما  یِمْن الِِه َو َسل َم تَْسل نَ یامیَوآِل ُمَحم   

 

دهى،  ندارد، همانا تو هرچه بخواهى انجام مى زىیآن را که جز دعا چ امرزیشوى، ب ات خشنود مى که زود از بنده ىیخدا  اى

 زانیر و سازوبرگش اشک دیام اش هیکه سرما شفا و طاعتش توانگرى است، رحم کن به کسى  ادشیکه نامش دوا و  اى آن

اى داناى ناآموخته بر محّمد و  ها،یکیزدگان در تار بخش وحشت شنىاى رو ها،نعمتها اى دورکننده بال زندهیاست، اى فرور

خجسته از   و بر امامان امبرشیو درود و سالم فراوان خدا بر پ د،یخاندان محّمد درود فرست، و با من چنان کن تو را شا

.خاندانش  
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