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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
 إِلَِهي أَْسَكنْتَنَا َدارا َحفََرْت لَنَا ُحفََر َمْكِرَها

اى كه گودالهاى فریبش را براى ما آماده ساخته اى ساكن نموده  خدایا، ما را در خانه  
 

 َو َعلهقَتْنَا بِأَيِْدي الَْمنَايَا فِي َحبَائِِل غَْدِرَها

هاى خیانتش به دستهاى مرگ آویخته  ر شبكهو د  
 

 فَِإلَيَْك نَلْتَِجُئ ِمْن َمكَائِِد ُخدَِعَها

آوریم از دامهاى فریبش به تو پناه مى   
 

 َو بَِك نَعْتَِصُم ِمَن االْغتَِراِر بَِزَخاِرِف ِزينَتَِها

اش به عنایت تو زنیم از مغرور شدن به زیورهاى آراسته  و چنگ مى   
 

َها الُْمْهِلَكةُ طاُلبََهافَِإنه   

سازد  كه این دنیا خواهندگانش را هالك مى  
 

ْدنَا فِيَها ةُ بِاْْلفَاِت الَْمْشُحونَةُ بِالنهَكبَاِت إِلَِهي فََزِهّ  الُْمتِْلفَةُ ُحاللََها الَْمْحشُوه

رغبت كن به دنیا بى كند، آكنده به آفتهاست، انباشته از نكبتهاست، خدایا ما را   واردینش را نابود مى  
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 َو َسِلّْمنَا ِمنَْها بِتَْوفِيِقَك َو ِعْصَمتَِك َو انَْزْع َعنها َجالبِيَب ُمَخالَفَتِكَ 

هاى مخالفت را از هستیمان بركن  و به توفیق و عصمتت ما را از آن سالمت بدار و جامه  
 

 َو تََوله أُُموَرنَا بُِحْسِن ِكفَايَتِكَ 

كفایتت امرو ما را سرپرستى فرما  و با حسن  
 

 َو أَْوفِْر َمِزيَدنَا ِمْن َسعَِة َرْحَمتِكَ 

ات كامل گردان و فزونى سهم ما را از رحمت گسترده  
 

 َو أَْجِمْل ِصالتِنَا ِمْن فَيِْض َمَواِهبَِك َو أَْغِرْس فِي أَفْئِدَتِنَا أَْشَجاَر َمَحبهتِكَ 

عطاى ما را نیكو گردان، و در سرزمین دلهاى ما درختان محبتت را بكارسار مواهبت  و از چشمه   
 

 َو أَتِْمْم لَنَا أَنَْواَر َمعِْرفَتَِك َو أَِذقْنَا َحالَوةَ عَفِْوَك َو لَذهةَ َمغِْفَرتِكَ 

و لذّت آمرزشت را به ما بچشان  و انوار معرفتت را بر ما كامل كن، و شیرینى گذشت  
 

يُنَنَا يَْوَم ِلقَائَِك بُِرْؤيَتَِك َو أَْخِرْج ُحبه الدُّنْيَا ِمْن قُلُوبِنَاَو أَقِْرْر أَعْ   

 و دیدگان ما را در جهان دیگر به دیدارت روشن فرما، و محبّت دنیا را از دل ما بیرون كن
 

تِكَ  الِِحيَن ِمْن َصفَْوتَِك َو اْْلَبَْراِر ِمْن َخاصه  َكَما فَعَلَْت بِالصه

ات و خاصان نیكوكردارت انجام دادى درباره نیكوكاران برگزیده آنگونه كه   
 

اِحِميَن َو يَا أَْكَرَم اْْلَْكَرِمينَ  .بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره  

.ترین گرامیان  ترین مهربانان و اى گرامى مهربان  ات اى به حق مهربانى   
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