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عای امام حسين)ع( در روز عرفهد  
 

او  یغفران برا ردیقرار نگ یدر ماه مبارک رمضان مورد مغفرت اله یحضرت امام جعفر صادق)ع( فرمودند: اگر کس

از غروب شب عرفه تا غروب روز عرفه .( 99, ص  2؛ ج  هیالفق حضرهیمن ال . )مگر آنکه عرفه را درک کند ستین

رسد و  یکه انسان بکند به اجابت م یریخ ینقل شده است که شب عرفه هر دعا یتیدر روا، استباعظمتی  اریزمان بس

 .سال اطاعت و عبادت است 170الحه انجام دهد، معادل را بکند و اعمال ص یکه در شب عرفه اطاعت اله یکس یبرا

.( 294، ص  1االسالم ، ج  دعائم. )شوند یاز گناهان جز در عرفات بخشوده نم یبرخ امیرالمؤمنین امام علی )ع( فرمودند:

نقل است . کند یبه اندازه روز عرفه، بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نم یروز چیخداوند در هپیامبراکرم)ص( فرمودند: 

که عرفات را  یتر است؟ حضرت فرمود: کس از اهل عرفات، گناهش از همه بزرگ یچه کس: دندیاز رسول خدا)ص( پرس

امام سجاد)ع( در روز عرفه  .(192، ص 5سنن الکبرى، ج . )است دهیامرزیدرک کرده باشد و گمان کند خداوند او را ن

 کنى، یخدا درخواست م ریاز غ یروز نیدر مثل چن ایبر تو! آ یه او فرمود: وا. بکرد یم ییکه گدا دیرا شن یازمندین یصدا

، 114ج  ات،یجعفر!)  رود یم یسعادت و خوشبخت دیکه در شکم مادران هستند، ام ییها بچه یروز برا نیدر ا که یدرحال

عا و عبادت کردن دز به .(، بنابراین بجاست که بخصوص زمان ظهر تا غروب روز عرفه را غنیمت بشماریم و ج415ص 

البته بدیهی است که این  انشاء هللا.، دهیمقرار یاله ژهیو یو رحمتها اتیعنا افتیخود را در معرض در و نگذرانیم

 امی  ا یرا برا ییدعا خیدر مصباح، ش امرتوفیقی است وباید از خدای سبحان درخواست چنین توفیقی بزرگی را نمائیم. لذا 

ل تا شام عرفه نقل نموده که در آغاز آن م یذ ه از او  : میخوان یحج   

ْلتَها َعلَ  یالهتِ  امُ یّ للُّهمه هِذِه الْ اَ  ْفتَها َقْد بَلهْغتَنِ  امِ یّ الْ  یفَضه ِمْن  هايفِ  نايْ َعلَ  َواَْوِسعْ ِمْن بََرکاتَِک  نايْ بَِمّنَِک َوَرْحَمتَِک فَاَْنِزْل َعلَ  هايَوَشره

:نَْعمائِکَ   

پس  ؛یبا من ت و رحمت خود، مرا به آنها رساند ،یو شرافت داد یبرتر گرید یکه آن را بر روزها یامی  ا نی! اایخدا 

,  1؛ ج  یترجمه موسو، زاد المعاد) .روزها بر ما توسعه بده نیخود را در ا یرا بر ما نازل کن و نعمتها شیبرکات خو

.(334ص   

***** 

به هر صورت هرکه توفیق یابد و روز عرفه را در عرفات باشد، دعاها و عباس قمی درمفاتیح الجنان فرموده:مرحوم شیخ 

اعمال بسیار دارد، و بهترین اعمال در این روز دعاست، و این روز شریف، در تمام روزهاى سال به خاطر دعا امتیاز 

  .اند دعاى بسیار باید کرد نى را وداع گفتهاند یا دار فا که زنده دارد، و براى برادران مؤمن از آنان

 

 دعای عرفه
 

غالب اسدى روایت   از جمله دعاهاى مشهور این روز دعاى حضرت سید الش هدا علیه الس الم است. بشر و بشیر پسران

ن و اند، که بعد از ظهر روز عرفه در صحراى عرفات خدمت آن حضرت بودیم، پس با گروهى از اهل بیت و فرزندا کرده

نهایت خاکسارى و خشوع، از خیمه خود بیرون آمدند، و در جانب چپ کوه ایستادند، و روى مبارک خویش را   شیعیان، با 

:بسوى کعبه نمودند و دستها را برابر صورت برداشتند مانند مسکینى که طعام طلبد، و این دعا را خواندند  

 

َول ِلعَطائِِه مانٌِع َول َکُصْنِعِه ُصْنُع صانِعٍ َوُهَو اْلَجواُد اْلواِسُع َفَطَر اَْجناَس اْلبَدائِعِ واَتَْقَن اَْلَحْمُد هلل الهذى لَْيَس ِلقَضآئِِه دافٌِع 

نائَِع ل تَْخفى َعلَْيِه الطهالیِـُع َول تَضيُع ِعْنَدهُ اْلَودائُِع جازى ُکِلّ صانِعٍ َورائُِش ُکِلّ قا ُکِلّ ضاِرعٍ َوُمْنِزُل نعٍ َوراِحُم بِِحْکَمتِِه الصه

،اْلَمنافِعِ َواْلِکتاِب اْلجاِمعِ بِالنُّوِر الّساِطعِ َو ُهَو ِللدهَعواِت ساِمٌع َوِلْلُکُرباِت دافٌِع َوِللدهَرجاِت رافِعٌ   

 

نیست،  اى اى ساخته هیچ سازنده اى و همانند ساخته اى، و براى بخشش بازدارنده خداى را سپاس که براى حکمش برگرداننده

  ها بر او پوشیده ها را با حکمتش محکم نمود، طلیعه بخش است، انواع مخلوقات را پدید آورد، و ساخته و او سخاوتمند وسعت
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کننده بر هر ناالن، و  گر، و رحم نیازکننده هر قناعت هر سازنده، و بى  دهنده شود پاداش ها نزد او ضایع نمى ماند، و ودیعه نمى

ات،با نور درخشان است، او شنونده دعاها، و دورکننده بالها، و باالبرنده درج  کننده کتاب جامع ا، و نازلفرو فرستنده سوده  

 

ُکِلَّشْىٍء َقدیٌر طيُف اْلَخبيُر َوُهَو َعلى َوِلْلَجبابَِرِة قاِمٌع فاَل اِلهَ َغْيُرهُ َول َشْىَء یَْعِدلُهُ َولَْيَس َکِمثِْلِه َشْىٌء َوُهَو السهميُع اْلبَصيُرالله 

بُوبِيهِة لََک ُمِقّراً بِاَنهَک َرّبى َو اِلَْيَک َمَرّدى اِْبتََداْتَ  نى بِنِْعَمتَِک َقْبَل اَْن اَُکوَن َشْيئاً َمْذُکورا اَللُّهمه اِنّى اَْرَغُب إِلَْيَکَواَْشَهُد بِالرُّ

ْصالبَ  ْْ آِمناً ِلَرْیِب اْلَمنُوِن َواْختاِلِف الدُُّهوِر َوالِسّنيَن، َوَخلَْقتَنى ِمَن التُّراِب ثُمه اَْسَکْنتَِنى الَ  

 

کند، و چیزى همانندش نیست، و اوست شنوا  و کوبنده گردنکشان است، پس معبودى جز او نیست، و چیزى با او برابرى نمى

دهم،  تو گواهى مى  دگارىنمایم، و به پرور و بینا، و لطیف و آگاه، و بر هرچیز تواناست. خدایا به سوى تو رغبت مى

از انکه موجودى   ام که تو پروردگار منى، و بازگشت من به سوى تو است، وجودم را با نعمتت آغاز کردى پیش اقرارکننده

وآمد  که از حوادث زمانه و رفت قابل ذکر باشم، و مرا از خاک پدید آوردى، سپس در میان صلبها جایم دادى، درحالى

،روزگار و سالها  

 

َراَْفِتَک بى َولُْطِفَک لى َواِْحسانَِک لَْم اََزْل ظاِعناً ِمْن ُصْلٍب اِلى َرِحٍم فى تَقاُدٍم ِمَن الَیّاِم اْلماِضيَِة َواْلقُُروِن اْلخاِليَِة لَْم تُْخِرْجنى لِ فَ 

ِة اْلُکْفِر الهذیَن َنَقُضوا َعْهَدَک َوَکذهبُوا ُرُسلََکل ِکنهَک اَْخَرْجتَنى ِللهذى َسبََقلى ِمَن اْلُهَدى الهذى لَهُ یَسهْرتَنى َوفيِه اِلَىه فى َدْولَِة اَئِمه

َواَْسَکْنتَنى فى ُظلُماٍت ثاَلٍث اَْنَشاْءتَنى َوِمْن قَْبِل ذِلَک َرُؤْفَت بى بَِجميِل ُصْنِعَک َوَسوابِـغِ نِعَِمَک فاْبتََدْعَت َخْلقى ِمْن َمنٍِىّ یُْمنى 

َوَدٍم َوِجْلٍد،بَْيَن لَْحٍم   

 

کننده بودم از صلبى به رحمى، درگذشته از ایام و قرنهاى پیشین، از باب رأفت و لطف و  ایمنى بخشیدى همواره کوچ

که پیمانت را شکستند، و پیامبرانت را تکذیب کردند، به دنیا  احسانى که به من داشتى، مرا در حکومت پیشوایان کفر، آنان

دنیا آوردى به خاطر آنچه در علمت برایم رقم خورده بود و آن عبارت بود از هدایتى که مرا براى  به  نیاوردى، ولى زمانى

دادى، و پیش از آن هم با رفتار زیبایت، و نعمتهاى کاملت بر من   پذیرفتن آن آماده ساختى، و در عرصه گاهش نشود و نمایم

گانه میان گوشت و خون و پوست  شده و در تاریکیهاى سه  همهر ورزیدى، در نتیجه وجودم را پدید آوردى از نطفه ریخت

،جایم دادى  

ْنيا تآّماً َسِویّاً َوَحِفْظتَنى فِى اْلَمْهِد لَْم تُْشِهْدنى َخْلقى َولَْم تَْجعَْل اَِلىه َشْيئاً ِمْن اَْمرى ثُمه اَْخَرْجتَنى ِللهذى َسبََق لى ِمَن اْلُهدى اِلَى ال دُّ

 ً واِحَم َوکَ  ِطْفالً َصبِّيا هاِت الره ِِ اْلجآِنّ َوَرَزْقتَنى ِمَن اْلِغذآِء لََبناً َمِریّاً َوَعَطْفَت َعَلىه قُلُوَب اْلَحواِضِن َوَکفهْلتَنى الُمه تَنى ِمْن َطواِر ْْ الَ

یاَدِة َوالنُّْقصاِنفَتَعالَْيَت یا َرحيُم یا َرْحمُن حتّى اِذَا اْستَْهلَ  ْلُت ناِطقاً بِاْلَکالِم،َوَسلهْمتَنى ِمَن الِزّ  

 

و مرا در آفرینش وجودم گواه نگرفتى، و چیزى از کار خلقتم را به من واگذار ننمودى، سپس براى آنچه در علمت از هدایتم 

گذشته بود مرا کامل میانه به دنیا آوردى، و در حال کودکى و خردسالى در میان گهواره محافظت نمودى، و از بین غذاها 

ام گماشتى، و از آسیبهاى  ها را بر من مهربان نمودى، و مادران پرمهر را به پرستارى ا نصیبم کردى، و دل دایهشیر گوار

  پریان نگهدارى فرمودى، و از زیادى و کمى سالمم داشتى، پس تو برترى اى مهربان، اى بخشنده، تا آنگاه که آغاز به سخن

،کردم  

 

تى اَْوَجْبَت َعلَىه ُحَجتهَک بِ اَتَْمْمَت َعلَىه َسوابَغ اِل ْنع اَْن اِم َوَربهْيتَنى زایِداً فى ُکِلّ عاٍم َحتّى إ ذَا اْکتََملَْت فِْطَرتى َواْعتََدلَْت ِمره

ْعتَنى بَِعجائِِب ِحْکَمتَِک َواَْیقَْظتَنى ِلما ذََراَْت فى َسمآئَِکَواَْرِضَک ِمْن بَدائِعِ   َخْلِقَک َونَبهْهتَنى ِلُشْکِرَک اَْلَهْمتَنى َمْعِرفَتََک َوَروه

ْمتَنى ما جاَءْت بِِه ُرُسلَُک َویَسهْرَت لى تَقَبَُّل َمْرضاِتکَ   َوَمنَْنَت َعلَىه فى َجميعِ َوِذْکِرَک َواَوَجْبَت َعَلىه طاَعتََک َوِعباَدتََک َوفَهه

رى،ذِلَک بِعَونَِک َولُْطِفَک ثُمه اِْذ َخَلْقتَنى ِمْن َخْيِر الثه   

 

شد، و تاب   نعمتهاى کاملت را بر من تمام کردى، و مرا در هر سال با افزوده شدن به وجودم پرورش دادى، تا آفرینشم کامل

ت را بر من واجب نمودى، چنان و با شگفتیهاى حکمتت به   که معرفتت را به من الهام فرمودى و توانم معتدل گشت، حج 

ام  ن و زمینت از پدیده هاى خلقت پدید آوردى بیدارم نمودى، به سپاسگذارى و یادت آگاهىهراسم افکندى، و به آنچه در آسما

ات را بر  دادى، و طاعت و عبادتت را بر من واجب نمودى، و آنچه را پیامبرانت آوردند به من فهماندى، و پذیرفتن خشنودى

،دى، سپس وقتى که مرا از بهترین خاک آفریدىیارى و لطفت بر من من ت نها  من آسان کردى، و در تمام این امور به  

 

یاِش بَِمنَِّک اْلعَظيِم الَ  ْعَظِم َعلَىه َواِْحسانَِک لَْم تَْرَض لى یا اِلهى نِْعَمةً ُدوَن اُخرى َوَرَزْقتَنى ِمْن اَنواعِ اْلَمعاِش َوُصنُوِف الِرّ
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بُنى اْلقَدیِم اَِلىه َحتّى اِذا اَتَْمْمَت َعلَىه َجميَع النِّ  عَِم َوَصَرْفَت َعّنى ُکله النِّقَِم لَْم یَْمنَْعَک َجْهلى َوُجْراَءتى َعلَْيَک اَْن َدلَْلتَنى اِلى ما یُقَِرّ

اِْن َشَکْرتَُک ِزْدتَنى،َشَکْرتَنى وَ  اِلَْيَک َوَوفهْقتَنى ِلما یُْزِلفُنى لََدْیَک فَِاْن َدَعْوتَُک اََجْبتَنى َواِْن َسئَْلتَُک اَْعَطْيتَنى َواِْن اََطْعتُکَ   

 

ها نصیب من فرمودى، و  را بدون نعمتى دیگر، و از انواع وسایل زندگى، و اقسام بهره  برایم نپسندیدى اى معبود من نعمتى

ات بر من بود، تا جایى که همه نعمتها را بر من کامل نمودى، و  تر و احسان دیرینه بزرگ و بزرگ  بخشى این بخاطر نعمت

کند  ام بر تو، بازت نداشت، از اینکه مرا به آنچه به تو نزدیک مى الها را از من بازگرداندى، نادانى و گستاخىتمام ب

ب مى نماید توفیق دادى، پس اگر بخوانمت، اجابتم نمایى، و اگر از تو  راهنمایى کردى، و به آنچه مرا به پیشگاهت مقر 

،قدردانى فرمایى، و اگر به شکرت برخیزم بر نعمتم بیفزایى کنم  درخواست نمایم، عطایم کنى، و اگر اطاعتت  

 

َسْت اَْسمآُؤَک َوَعُظَمْت الُؤَک ُکلُّ ذِلَک اِْکماٌل لَْنعُِمَک َعلَىه َواِْحسانَِک اِلَىه فَُسْبحانََک ُسْبحانََک ِمْن ُمْبِدٍئ ُمعيٍد َحميٍد َمجيٍد تَقَ  ده

َدداً َوِذْکراً اَءْم اَىُّ َعطـایاَک اَءقُوُم بِها ُشْکراً َوِهَى یا َرِبّ اَْکثَُر ِمْن اَْن یُْحِصيََها اْلعآّدُوَن اَءْو فَاَءَى نِعَِمَک ی ا اِلهى اُْحصى عَ 

ّرآِء اَءْکثَُر ِمّما  لى ِمَن اْلعافِيَِة َوالسهّرآِء َواَنـَا  َظَهرَ یَْبلَُغ ِعْلماً بَِها اْلحاِفُظوَن ثُمه ما َصَرْفَت َوَدَراْءَت َعّنى اَللُّهمه ِمَن الُضِرّ َوالضه

 اَْشَهُد یا اِلهى ِبَحقيقَِة ایمانى،

 

هى تو، که آفریننده  همه اینها کامل کردن نعمتهایت بر من و احسانت به سوى هى تو، منز  اى، و  من است، پس منز 

، خدایا کدامیک از نعمتهایت را به شماره اى و بزرگوارى، نامهایت مقدس است، و نعمتهایت بزرگ اى، و ستوده بازگرداننده

گران  که پروردگارا، بیش از آن است که شماره آورم و یاد کنم، یا براى کدمیک از عطاهایت به سپاسگذارى برخیزم درحالى

اندى و دور از من بازگرد  برشمارند، یا اینکه یاد دارندگان در دانش به آنها برسند، آنگاه اى خدا، آنچه از بدحالى و پریشانى

،دهم به حقیقت ایمانم مى  کردى، از آنچه از سالمتى کامل و خوشحالى برایم نمایان شد، بیشتر است، معبودا، من گواهیى  

 

 َجبينى َوَعْقِد َعَزماِت َیقينى َوخاِلِص َصریحِ تَْوحيدى َوباِطِن َمْکنُوِن َضميرى َوَعالِئِق َمجارى نُوِر بََصرى َواَساریِر َصْفَحةِ 

ْت َواَْطبَقَْت َعلَْيِه َشفَتاَى َوحَ  ِِ َمساِرِب َنْفسى َوَخذاریِف ماِرِن ِعْرنينى َوَمساِرِب ِسماخِ َسْمعى َوما ُضمه َرکاِت لَْفِظ ِلسانى َوُخْر

 َوَمْغَرِز َحنَِک فَمى َوفَّکى،

 

هاى راههاى نور چششم، و چینهاى  شائبه صریحم و درون پوشیده نهادم، و آویزه و باور تصمیمات یقینم، و یکتاپرستى بى

ه ام، و روزنه صفحه پیشانى   ام، و آنچه که ضمیمه هاى پرده شنوایى ام، و حفره هاى نرمه تیغه بینى هاى راههاى نفسم، و پر 

روییدن   ام، و محل شده و بر ان بر هم نهاده دو لبم، و حرکتهاى سخن زبانم، و جاى فرو رفتگى سقف دهان و آرواره

،هایمدندان  

 

لْيِه تاُموُر َصْدرى َوَمنابِِت اَْضراسى َوَمساغِ َمْطعَمى َوَمْشَربى َوِحمالَِة اُِمّ َراْءسى َوبُلُوعِ فاِرغِ َحبائِِل ُعنُقى َوَما اْشتََمَل عَ 

ُِ َمفاِصلى َوقَبُض َعواِملى َوحمائِِل َحْبِل َوتينى َونِياِط ِحجاِب قَْلبى َواَءْفالِذ َحواشى َکبِدى َوما َحَوتْهُ َشراسيُف اَْضالع ى َوِحقا

تََسَج َعلى َواَطراُف اَناِملى َولَْحمى َوَدمى َوَشْعرى َوبََشرى َوَعَصبى َوقََصبى َوِعظامى َوُمّخى َوُعُروقى َوَجميُع َجواِرحى َوَما انْ 

َحَرکاِت ُرُکوعى َوُسُجودى،ذِلَک اَیّاَم ِرضاعى َوما اَقلهِت الَْرُض ِمنّى َونَْومى َویََقَظتى َوُسُکونى وَ   

 

ام در  و رسایى رگهایى طوالنى گردنم، و آنچه را قفسه سینه  ام، و بار بر مغز سرم و جاى گوارایى خوراک و آشامیدنى

  هاى کبدم، و آنچه را در برگرفته غضروفهاى هاى پرده دلم، و قطعات کناره پى شاهرگم، و آویخته  برگرفته، و بندهاى

و جایگاههاى مفاصلم، و پیوستگى پاهایم، و اطراف انگشتانم، و گوشتم، و خونم، و مویم، و پوستم، و عصبم، و هایم،  دنده

و تمام اعضایم، و آنچه در ایام شیرخوارگى بر آنها بافته شد، و آنچه زمین از سنگینى 7نایم، و استخوانم، و مغزم، و رگهایم

،و حرکات رکوع و سجودمام و سکونم،  من برداشته، و خوابم و بیدارى  

 

ْرتُها اَْن اُءَؤِدَّى ُشْکَر واِحَدٍة ِمْن اَءْنعُمِ  َک َما اْستََطْعُت ذِلَک اِّل بَِمنَِّک اَْن لَْو حاَوْلُت َواْجتََهْدُت َمَدى الَعصاِر َوالَْحقاِب لَْو ُعِمّ

تيداً اََجْل َولْو َحَرْصُت اَنـَا َواْلعآدُّوَن ِمْن اَناِمَک اَءْن نُْحِصَى َمدى اِْنعاِمَک اْلُموَجِب َعلَىه بِِه ُشْکُرَک اَبَداً َجدیداً َوثَنآًء طاِرفاً عَ 

ِطِق،ساِلِفِه َو انِِفِه ما َحَصْرناهُ َعَدداً َول اَْحَصيناهُ اََمداًَهْيهاَت اءنّى ذِلَک َواَْنَت اْلُمْخبُِر فى ِکتابَِک النّا  

 

کوشیدم،  روزگاران، و زمانهاى بس دراز مى  آمدم و طول دهم بر اینکه اگر به حرکت مى مىخالصه با تمام این امور گواهى 

کردم، که شکر یکى از نعمتهایت را بجا آورم نخواهم توانست، جز با منت ت که به  بر فرض که آن همه زمان را عمر مى
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گران از  اگر من و همه شمارش  آرى شود، شکرى دایم و نو، و ثنایى تازه و فراهم. سبب آن شکرت بر من واجب مى

توانیم به شماره  ات را برشماریم، هرگز نمى سابقه دار و بى نهایت نعمتهایت، از نعمتهاى سابقه  آفریدگانت، حرص ورزیم که 

،گویایت  آوریم، و نه اندازه آن را حصا کنیم، چه دور است چنین چیزى چگونه ممکن است؟ و حال آنکه تو در کتاب  

 

َِ ِکتابَُک اْللُهمه َواِْنبآُؤَک َوبَلهغَْت اَْنبِيآُؤکَ َوال ِِ َواِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ هللا ل تُْحُصوها َصَد  َوُرُسلَُک ما اَْنَزْلَت َعلَْيِهْم ِمْن نهبَاِء الّصاِد

َوِجّدى َوَمْبلَغِ طاَعتى َوُوْسعى َواَءقُوُل ُمْؤِمناً ُموقِناً  َوْحيَِک َوَشَرْعَت لَُهْم َوبِِهْم ِمْن دینَِک َغْيَر اَءنّى یا اِلهى اَْشَهُد بَِجْهدى

َدَع،اَْلَحْمُد هلل الهذى لَْم یَتهِخْذ َوَلداً فَيَُکوَن َمْوُروثاً َولَْم َیُکْن لَهُ َشریٌک فى ُمْلِکِه فَيُضآَدهُ فيَما اْبتَ   

 

ید، قدرت شمارش آن را ندارید. خدایا کتابت راست گفته، و اى: اگر نعمتهاى خدا را برشمار ات اعالم کرده و خبر صادقانه

اخبارت صادقانه است، و پیامبرانت و رسوالنت به مردم رساندند، آنچه را از وحیت بر آنان نازل کردى. و براى آنان و به 

ت و ظرفیتم، و از دهم به تالش و کوششم، و به قدر رسایى طاع آنان از دینت شریعت ساختى، معبودا من گواهى مى  وسیله

اش شریکى  گویم: سپاس خداى را که فرزندى نگرفته، تا از او ارث برند، و براى او در فرمانروایى ایمان و یقین مى  باب

،تا با او در آنچه پدید آورده مخالفت کند  نبوده  

 

َحِد َول َوِلىُّ ِمَن الذُِّلّ َفيُْرِفَدهُ فيما َصَنَع فَُسْبحانَهُ ُسْبحانَهُ لَْو  ْْ کاَن فيِهما اِلَهةٌ اِّل هللا لَفََسَدتا َوتَفَطهَرتا ُسْبحاَن هللا اْلواِحِد الَ

َمِد الهذى لَْم یَِلْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُکْن لَهُ ُکفُواً اََحٌد اَْلَحْمُد هلل َحْمداً یُعاِدُل َحْمَد َمالئِکَ  بيَن َواَْنبِی آئِِه اْلمُ الصه ْرَسليَن َوَصلهى هللا تِِه اْلُمقَره

ٍد خاتَِم النهِبيّيَن َوآِلِه الطهيـِبـيـَن الطـّاهـِریـَن اْلمـُخـَلصـيـَن َوسـَلهمَ  ،َعلى ِخَيَرتِِه ُمَحمه  

 

ه است او، اگر در آسمان ه است او، منز  و   و سرپرستى از خوارى برایش نبوده، تا او را در آنچه ساخته یارى دهد، پس منز 

ه است خداى یگانه یکتا، و بى شدند و متالشى مى بودهایى جز خدا بود، هر آینه هر دو تباه مىزمین مع نیاز، که  گشتند، منز 

ب، و انبیاى  نزاده، و زاده   نشده و احدى همتایش نبوده است. سپاس خداى را، سپاسى که برابرى کند با سپاس فرشتگان مقر 

د خاتم پیامبران، و اهل بیت پاک و پاکیزه و ناب گشته او  مرسلش را، و درود و سالم خدا بر بهترین برگزیده از خلقش محم 

،باد  

 

هاى مبارکش جارى  اشک از دیده  که آنگاه آن حضرت، شروع به درخواست از خدا کرد، و در دعا اهتمام ورزید، و درحالى

:بود، دعا را به این صورت ادامه داد  

 

اّنى اَراَک َواَْسِعْدنى بِتَقویَک َول تُْشِقنى بَِمْعِصيَتَِک َوِخْرلى فى َقضآئَِک َوباِرْک لى فى قََدِرَک َحتّى ل اَللُّهمه اْجعَْلنى اَْخشاَک کَ 

ْلَت اَللُّهمه اْجعَْل ِغناَى فى َنْفسى َواْلَيقيَن فى َقْلبى َواِلْخال ْرَت َول تَاْخيَر ما َعجه َوالنُّوَر فى  َص فى َعَملىاُءِحبه تَْعجيَل ما اَخه

َمنى َواَِرنى فيِه بََصرى َواْلَبصيَرةَ فى دینى َوَمتِّْعنى بَِجواِرحى َواْجعَْل َسْمعى َوبََصرى اَْلواِرثَْيِن ِمنّى َواْنُصْرنى َعلى َمْن َظلَ 

لى َخطيهئَتى َواْخَساْء َشْيطانى َوفُکه ِرهانى، ثارى َوَمـاءِربى َواَقِره بِذِلَک َعْينى اللُهمه اْکِشْف ُکْربَتى َواْستُْر َعْوَرتى َواْْغِفرْ   

 

ات بدبختم مکن،  بینم، و با پرهیزگارى مرا خوشبخت گردان، و به نافرمانى خدایا چنانم کن که از تو بترسم گویا که تو را مى

ر انداختى نخواهم، و تأخیر و خیر در قضایت را برایم اختیار کن، و به من در تقدیرت برکت ده، تا تعجیل آنچه را تو به تأخی

نیازى را در ذاتم، و یقین را در دلم، و اخالص را در عملم، و نور را  آنچه را تو پیش انداختى میل نکنم. خدایا قرار ده، بى

که به  من گردان، و مرا بر آن  مند کن، و گوش و چشمم را دو وارث ام، و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهره در دیده

روشن گردان. خدایا   سبب ن ستم روا داشته پیروز فرما، و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده، و چشمم را بدینم

،و دینم را ادا کن  ام را بپوشان، و خطایم را بیامرز و شیطانم را بران ام را برطرف کن، و زشتى گرفتارى  

 

َرَجةَ اْلعُْليا فِ  ْولى اَللُّهمه لََک اْلَحْمُد َکما َخَلْقتَنى فََجَعْلتَنى َسميعاً بَصيراً َولََک اْلَحْمُد َکما َواَْجْعْل لى یا اِلهى الده ْْ ى اْل ِخَرِه َوالُ

ْلَت فِ  بِما اَْنَشاْءتَنى َفاَْحَسْنَت  ْطَرتى َربِّ َخلَْقتَنى َفَجعَْلتَنى َخْلقاً َسِویّاً َرْحَمهً بى َوقَْد ُکْنَت َعْن َخْلقى َغنِّياً َرِبّ بِما بََراْءتَْنى فََعده

 َفَهَدْیتَنى َرِبّ بِما اَْولَْيتَنى َوِمْن ُصوَرتى َرِبّ بِما اَْحَسْنَت ِالَىه َوفى نَْفسى عافَْيتَنى َرِبّ بِما َکالَتَنى َوَوفهْقتَنى َرِبّ بِما اَنـَْعَمَت َعلَىه 

َوَسقَْيتَنى َرِبّ بِما اَْغنَْيتَنى َواَْقَنْيتَنى َرِبّ بِما اََعْنتَنى َواَْعَزْزتَنى،ُکِلّ َخْيٍر اَْعَطْيتَنى َرِبّ بِما اَْطعَْمتَنى   

 

تر قرار ده، خدایا تو را سپاس، مرا آفریدى، و شنواوبینا قرار دادى، و تو را  اى بر و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه

نیاز بودى،  که از آفرینش من بى تناسب قرار دادى، درحالىم  اى سپاس که مرا پدید آوردى، و از روى رحمت، آفریده
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آفرینشم را آغاز نمودى، و صورتم را   پروردگارا به اینکه مرا پدید آوردى. پس در خلقتم تناسب نهادى، پروردگارا به اینکه

محافظتم تمودى و   ینکهنیکو نمودى، پروردگارا به اینکه به من احسان کردى و در خویشتنم عافیت نهادى، پروردگارا به ا

فقم داشتى، پروردگارا به اینکه بر من نعمت بخشیدى و راهنمایى ام نمودى، پروردگارا به اینکه سزاوار احسانم کردى، و  مو 

ام  نیازم ساختى و اندوخته عطایم کردى، پروردگارا به اینکه مرا خوراندى و نوشاندى، پروردگارا به اینکه بى  از هر خیرى

تم بخشیدى یارى  پروردگارا به اینکهبخشیدى،  ،ام نمودى و عز   

 

ٍد َواَ  ٍد َو اِل ُمَحمه ِعنّى َعلى بَوائِِق الدُُّهوِر َرِبّ بِما اَْلبَْستَنى ِمْن ِستِْرَک الّصافى َویَسهْرَت لى ِمْن ُصْنِعَک اْلکافى َصِلّ َعلى ُمَحمه

نى ِمْن اَ  ْنيا َوُکُرباِت اْل ِخَرِهَواْکِفنى َشره ما یَْعَمُل الّظاِلُموَن ِفى الَْرِض اَللُّهمه ما اَخاُف َوُصُروِف اللهيالى َوالَیّاِم َونَِجّ ْهواِل الدُّ

لى  َزْقتَنى َفباِرکْ فَاْکِفنى َوما اَْحذَُر فَِقنى َوفى َنْفسى َودینى فَاْحُرْسنى َوفى َسفَرى فَاْحفَْظنى َوفى اَْهلى َومالى َفاْخلُْفنى َوفيما رَ 

ْنِس فََسِلّْمنى َوبِذُنُوبى فاَل تَفْ  ْْ َضْحنى َوبَِسریَرتى فاَل تُْخِزنى َوفى َنْفسى َفذَِلّْلنى َوفى اَْعيُِن الّناِس فَعَِظّْمنى َوِمْن َشِرّ اْلِجِنّ َواِل

لى َمْن تَِکلُنى؟َوبِعََملى فاَل تَْبتَِلنى َونِعََمَک فاَل تَْسلُْبنى َواِلى َغْيِرَک فاَل تَِکْلنى. اِلهى اِ  

 

د و خاندان  کننده پروردگارا به اینکه به من پوشاندى، از پوشش با صفایت و بر من آسان نمودى، از رفتار کفایت ات، بر محم 

د درود فرست و مرا بر بالهاى روزگار، و حوادث شبها و روزها یارى ده، و از هراسهاى دنیا، و گرفتاریهاى آخرت  محم 

ترسم مرا بس باش و از آنچه  دهند کفایت کن، خدایا از آنچه مى از شر  آنچه ستمگران در زمین انجام مىنجات ده، و مرا 

کنم نگهدارى کن، و در نفسم و دینم از من نگهبانى فرما و مرا در سفرم نگهدار، و در خاندان و مالم جانشین باش،  حذر مى

خوارم ساز، و در دیدگان مردم بزرگم کن، و از شر  جن و انس  و مرا در آنچه نصیبم فرمودى برکت ده، و در نزد خویش

رسوایم مساز، و به باطنم سبکم منما، و به عملم دچارم مکن، و مرا از نعمتایت محروم مفرما، و به   سالمم بدار و به گناهانم

کنى؟ غیر خود واگذارم مکن. خدایا، مرا به که واگذار مى  

 

ُمنى اَْم اِلَى اْلُمْستَْضعَفيَن لى َواَْنَت َربّى َوَمليُک اَْمرى اَْشُکو اِلَْيَک ُغْربَتى َوبُْعدَ  اِلى قَریٍب فَيَْقَطعُنى اَمْ  دارى  اِلى بَعيٍد فََيتََجهه

ْبحانََک َغْيَر اَنه عافِيَتََک َوَهوانى َعلى َمْن َملهْکتَهُ اَْمرى اِلهى فاَل تُْحِلْل َعلَىه َغَضبََک فَِاْن َلْم تَُکْن َغِضْبَت َعَلىه فاَل اُبالى سُ 

ْرُض َوالسهمواتَُوُکِشفَْت بِِه الظُّلُماتُ  ْْ ،اَْوَسُع لى فَاَْسئَلَُک یا َرِبّ بِنُوِر َوْجِهَک الهذى اَْشَرقَْت لَهُ الَ  

 

شمرند؟، و حال  ارم مىکه خو رویى برخورد کند یا به آنان به نزدیک تا با من به دشمنى برخیزد، یا به بیگانه تا با من با ترش

که  ام نزد کسى خانه آخرتم، و سبکى  کنم، از غربتم، و دورى اینکه تو خداى من، و زمامدار کار منى. من به تو شکایت مى

بر من نباشى، از غیر تو باک   اختیار کارم را به او دادى. خدایا غضبت را بر من فرود نیاور، اگر در مقام خشم کردن

هى تو کنم پروردگارا به نور جمالت، که زمین و  تر است، از تو درخواست مى  ، جز اینکه عافیتت بر من گستردهندارم، منز 

،آسمانها به آن روشن گشت، و تاریکیها به آن برطرف شد  

 

ليَن َواْل ِخریَن اَْن ل تُميتَنى َعلى َغَضبَِک َول تُْنِزَل بى َسَخَطَک لََک  اْلعُتْبى لََک اْلعُتْبى َحتّى تَْرضى قَْبَل َوَصلََح بِِه اَْمُر الَوه

َکهَ َوَجَعْلتَهُ ِللّناِس اَْمناً یا َمْن َعفا َعْن ذِلک ل اِلهَ اِّل اَْنَت َربه اْلبَلَِد اْلَحراِم َواْلَمْشعَِر اْلَحراِم َواْلبَْيِت اْلعَتيِق الهذى اَْحلَْلتَهُ اْلبَرَ 

َمْن اَْسبََغ النهْعمآَء بِفَْضِلِه یا َمْن اَْعَطى اْلَجزیَل بَِکَرِمِه یا ُعدهتى فى ِشدهتى یا صاِحبى فى َوْحَدتى یا َعظيِم الذُّنُوِب ِبِحْلِمِه یا 

يکائيَل َرئيَل َومِغياثى فى ُکْربَتى یا َوِليّى فى نِْعَمتى یا اِلـهى َواِلـهَ آبائى اِْبراهيَم َواِْسماعيَل َواِْسحَق َویَْعقُوَب َوَربه َجبْ 

بُوِر  ْْ ْنجيِل َوالزه ٍد خاتِِم النهبِيّيَن َو اِلِه اْلُمْنتََجبيَن َوُمْنِزَل التهوریِه َواِل َل کـهيهعهصه َوطـه َویسه َواِْسرافيَل َوربه ُمَحمه َواْلفُْرقاِن َوُمنَِزّ

،َواْلقُرآِن اْلَحکيمِ   

 

ات را بر من فرود  رانى، و ناخشنودى رسید، که مرا بر خشمت نمیو کار گذشتگان و آیندگان به وسیله آن به اصالح 

نیاورى، خشنودى حق توست، خشنودى حق توست، تا پیش از ان راضى شوى، معبودى جز تو نیست، پروردگار خانه 

که با  آن  محترم، و مشعر الحرام، و خانه کعبه که برکت را در آن نازل فرمودى، و آن را براى مردم ایمن ساختى، اى

که با کرمش گسترده و فراوان عطا  که با فضلش نعمتها را کامل ساخت، اى آن اش از گناهان بزرگ گذشت، اى آن بردبارى

ام در سختیها، اى همراهم در تنهایى، اى فریادرسم در گرفتاریها، اى سرپرستم در نعمتها، اى خداى من و  کرد، اى توشه

د خاتم  و می  حق و یعقوب، و پروردگار جبراییلخداى پردانم ابراهیم و اسماعیل و اس کاییل و اسرافیل و پروردگار محم 

تورات و انجیل و زبور و قرآن و فروفرستنده کهیعص و طه و یس و قرآن   کننده اش و نازل پیامبران و اهل بیت برگزیده

،حکیم  
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الَْرُض بُِرْحبِها َولَْول َرْحَمتَُک لَُکْنُت ِمَن اْلهاِلکيَن َواَْنَت ُمقيُل َعثَْرتى  اَْنَت َکْهفى حيَن تُْعيينِى اْلَمذاِهُب فى َسعَتِها َوتَضيُق ِبىَ 

لَُکْنُت ِمَن اْلَمْغلُوبيَن یا َمْن  َولَْول َستُْرَک اِیّاَى َلُکْنُت ِمَن اْلَمْفُضوحيَن َواَْنَت ُمَؤیِّدى ِبالنهْصِر َعلى اَْعدآئى َولَْول نَْصُرَک اِیّاىَ 

وَن یا َمْن َجَعلَْت َلهُ اْلُملُوُک نيَر اْلَمذَ  ِه یَْعتَزُّ ْفعَِه فَاَْوِليآئُهُ بِِعِزّ ُمِوّ َوالِرّ لهِه َعلى اَْعناقِِهْم فَُهْم ِمْن َسَطواتِِه خائِفُوَن،َخصه نَْفَسهُ بِالسُّ  

 

اش بر من تنگ گیرد و اگر رحمت  همه پهناورىام کنند، و زمین با  تو پناهگاه منى زمانى که راهها با همه وسعتشان درمانده

از   ات بر من نبود، هرآینه من پوشى تو نبود، هر آینه من از هالک شدگان بودم، و نادیده گیرنده لغزشم تویى، و اگر پرده

خوردگان  کنى، و اگر یارى تو نبود هر آینه من از شکست رسواشدگان بودم، و تویى که مرا با پیروزى بر دشمنانم تأیید مى

ت او عزیز مى که پادشاهان  آن  شوند، اى بودم، اى که وجودش را به بلندى و برترى اختصاص داده، در نتیجه اولیایش به عز 

،اند، در نتیجه از حمالتش ترسانند در برابرش یوغ ذل ت بر گردنهایشان گذاشته  

 

ُدوُر َو َغْيبَ  ما تَاْتى بِِه الَْزِمنَهُ َوالدُُّهوُر یا َمْن ل یَْعلَُم َکْيَف ُهَو اِّل ُهَوی ا َمْن ل یَْعلَُم م ا ُهَو  یَْعلَُم خائِنَهَ الَْعيُِن َوما تُْخِفى الصُّ

مآِء یا ذَااْلَمْعُروِف  اَْکَرُم الَسْ اِّل ُهَو ی ا َمْن ل یَْعلَُمهُ اِّل ُهَو ی ا َمْن َکبََس الَْرَض َعلَى اْلمآِء َوَسده اْلَهوآَء بِالسهمآِء یا َمْن لَهُ 

ْکِب ِليُوُسَف فِى اْلَبلَِد اْلقَْفِر َوُمْخِرَجهُ ِمَن اْلُجِبّ َوجاِعلَهُ بَ  هُ َعلى َیْعقُوَب الهذى ل یَْنَقِطُع اَبَداً یا ُمقَيَِّض الره ْعَد اْلعُبُوِدیهِه َمِلکاً یا ر اده

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزِن فَ  ِرّ َواْلبَْلوى َعْن اَیُّوَب َوُمْمِسَک یََدْى اِْبرهيمَ بَْعَد اَِن اْبيَضه ،ُهَو َکظيٌم یا کاِشَف الضُّ  

 

آورد آگاهى دارد، اى  داند، و به پنهانیهایى که زمانها و روزگاران مى کنند مى ها پنهان مى چشمها را، و آنچه سینه  خیانت

که زمین را  شناسد، اى آن که جز او او را نمى داند او چیست، اى آن که جز او نمى داند او چگونه است، اى آن جز او نمى  که آن

ترین نامها اى صاحب احسانى که هرگز قطع نگردد، اى   که او راست گرامى بر آب انباشت، و هوا را به آسمان بست، اى آن

اش بر تخت پادشاهى  قراردهنده اش از چاه، و کننده آب و گیاه، و خارج کننده کاروان براى نجات یوسف در سرزمین بى آماده

اى برگرداننده یوسف به نزد یعقوب، پس از انکه دو چشمش از اندوه نابینا شد، و دلش آکنده از غم بود،   پس از دوره بندگى

،کننده بدحالى و گرفتارى از ایوب، اى گیرنده دستهاى ابراهیم اى برطرف  

 

 نآِء ُعُمِرِه یا َمِن اْستَجاَب ِلَزَکِریّا فََوَهَب لَهُ یَْحيى َولَْم یََدْعهُ فَْرداً َوحيداً یا َمْن اَْخَرَج یُونَُس ِمنْ َعْن ذَْبحِ اْبنِِه بَْعَد ِکبَِر ِسنِِّه َوفَ 

یاَح ُمبَِشّراٍت بَْيَن یا  بَْطِن اْلُحوِت یا َمْن فَلََق اْلبَْحَر ِلبَنىه اِْسرآئی َل َفاَْنجاُهْم َوَجعََل فِْرَعْوَن َوُجنُوَدهُ ِمَن اْلُمْغَرقينَ  َمْن اَْرَسَل الِرّ

ُحوِد َوقَْد َغَدْوا فى نِْعَمتِِهَياُْکلُوَن یََدْى َرْحَمتِِه یا َمْن لَْم یَْعَجْل َعلى َمْن َعصاهُ ِمْن َخْلِقِه یا َمِن اْستَْنقَذَ السهَحَرَه ِمْن بَْعِد ُطوِل اْلجُ 

 ِرْزقَهُ،

 

یا را اجابت کرد و یحیى را به او بخشید   پیرى، و به پایان آمدن عمرشاز بریدن سر فرزندش، پس از سن   اى که دعاى زکر 

به در آورد، اى که دریا را براى بنى اسراییل شکافت و آنان   و او را یگانه و تنها وا نگذاشت، اى که یونس را از دل ماهى

ه بادها را مژده دهندگانى پیشاپیش باران رحمتش را نجات داد، و فرعون و لشگریانش را از غرق شدگان قرار داد اى ک

که ساحران روزگار موسى را از ورطه هالکت رهانید،  نورزد، اى آن  فرستاد، اى که بر عذاب نافرمانان از بندگانش شتاب

،خوردند او رزقش را مى  پس از سالیان طوالنى که در انکار حق بودند، و در عین حال تنعم  به نعمت  

 

لََک یا دآئِماً ل َویَْعبُدُ  نَفاَد لََک یا َحيّاً حيَن ل َحىه یا وَن َغْيَرهُ َوَقْد حادُّوهُ َونادُّوهُ َوَکذهبُوا ُرُسلَهُ یا اهلَل یا اهلَل یا بَدَى یا بَدیُع ل نِده

ْکرى فَلَْم َیْحِرْمنى َوَعُظَمْت َخطيهئَتى فََلْم یَْفَضْحنى َوَر انى ُمْحيَِى اْلَمْوتى یا َمْن ُهَو قآئٌِم َعلى ُکِلّ نَْفٍس بِما َکَسبَْت یا َمْن قَله َلهُ شُ 

عَُمهُ ل تُجازى یا َعلَى اْلَمعاصى َفلَْم یَْشَهْرنى یا َمْن َحِفَظنى فى ِصغَرى یا َمْن َرَزقَنى فى ِکبَرى یا َمْن اَیادیِه ِعْندى ل تُْحصى َونِ 

ْمتِناِن یا َمْن  َمْن عاَرَضنى ِباْلَخْيِر َواِلْحسانِ  ْْ َوعاَرْضتُهُ بِاِلسائَِه َواْلِعْصياِن یا َمْن َهدانى ِلاْل یماِن ِمْن قَْبِل اَْن اَْعِرَف ُشْکَر اِل

 َدَعْوتُهُ َمریضاً فََشفانى،

 

کردند، با او مخالفت داشتند و براى او شبیه قرار داده بودند، و پیامبرانش را تکذیب کردند، اى  و براى غیر او بندگى مى

باشد، اى زنده وقتى که  خدا، اى خدا، اى آغازگر، اى پدیدآور، براى تو همتایى نیست، اى جاودانگى که پایانى برایت نمى

گان، اى مراقب بر هرکس به آنچه که انجام داده، اى که شکرم براى او اندک است ولى کننده مرد ایى نبود، اى زنده زنده

شد، پس رسوایم نکرد، و مرا بر نافرمانیها دید، ولى در بین مردم رسوایم ننمود، اى که در   محرومم نساخت، خطایم بزرگ

ه نشود، و نعمتهایش تالفى نگردد، اى که با حفظم نمود، و در بزرگسالى رزقم داد، اى که عطاهایش نزد من شمار  خردسالى
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من به خیر و احسان روبرو شد، و من با بدى و نافرمانى با او روبرو گشتم، اى که به ایمان هدایتم نمود، پیش از آنکه سپاس 

،نعمتهایش را بشناسم، اى که در بیمارى خواندمش، پس شفایم داد  

 

فَنى َوَوحيداً فََکثهَرنى َوغائِباً فََردهنى َوُمِقال َوُعْریاناً فََکسانى َوجـائِعاً فَاَْشَبعَ  نى َوجاِهالً فََعره نى َوَعْطشاَن فَاَْروانى َوذَليالً فَاََعزه

ُر یا َمْن اَقاَل َعثَْرتى  َوالشُّکْ فَاَْغنانى َوُمْنتَِصراً فَنََصَرنى َوَغنِّياً فَلَْم یَْسلُْبنى َواَْمَسْکُت َعْن َجميعِ ذِلَک فَاْبتََداَنى فَلََک اْلَحْمدُ 

ُعده نِعََمَک َوِمنَنََک َوَکرائَِم َونَفهَس ُکْربَتى َواَجاَب َدْعَوتى َوَستََر َعْوَرتى َوَغفََر ذُنُوبى َوبَلهغَنى َطِلبَتى َونََصَرنى َعلى َعُدّوى َواِْن اَ 

 ِمنَِحَک ل اُْحصيها یا َمْولَى،

 

تم  پوشاند مرا، و  و در حال برهنگى در حال گرسنگى سیرم کرد و در حال تشنگى سیرابم نمود، و در حال خوارى، عز 

بخشید، و در حال تنهایى افزونم نمود، و در حال غربت، بازم گرداند، و رد حال ندارى،   بخشید، و در حال نادانى معرفتم

و از درخواست همه اینها باز ایستادم، پس او  نکرد،  ام فرمود، و در ثروتمندى محرومم خواهى، یارى دارایم کرد، و در یارى

و اندوهم را زدود، و عایم را اجابت   شروع به عنایت بر من نمود، حمد و سپاس توراست، اى که لغزشم را نادیده گرفت

عطاها و  پیروز گرداند، اگر نعمتها و  ام رساند و بر دشمنم نمود، و عیبم را پوشاند، و گناهم را آمرزید، و مرا به خواسته

،توانم به شماره آرم، اى سرور من بخششهاى باارزشت را برشمارم هرگز نمى  

 

ْنَت الهذى اَْکَمْلَت اَْنَت الهذى َرَزْقَت اَْنَت اَْنَت الهذى َمنَْنَت اَْنَت الهذى اَْنعَْمَت اَْنَت الهذى اَْحَسْنَت اَْنَت الهذى اَْجَمْلَت اَْنَت الهذى اَْفَضْلَت اَ 

ذى َکفَْيَت اَْنَت الهذى َهَدْیَت اَْنَت الهذى الهذى َوفهْقَت اَْنَت الهذى اَْعَطْيَت اَْنَت الهذى اَْغنَْيَت اَْنَت الهذى اَْقنَْيَت اَْنَت الهذى اَوْیَت اَْنَت اله 

َت الهذى َمکهْنَت اَْنَت الهذى اَْعَزْزَت اَْنَت الهذى اََعْنَت اَْنَت الهذى َعَصْمَت اَْنَت الهذى َستَْرَت اَْنَت الهذى َغفَْرَت اَْنَت الهذى اَقَْلَت اَنْ 

،َعَضْدَت اَْنَت الهذى اَیهْدَت اَْنَت الهذى نََصْرَت اَْنَت الهذى َشَفْيَت اَْنَت الهذى عاَفْيَت اَْنَت الهذى اَْکَرْمتَ   

 

نمودى، تویى که   نیکى کردى، تویى که زیبا نمودى، تویى که افزونتویى که عطا کردى، تویى که نعمت دادى، تویى که 

فق نمودى، تویى که عطا فرمودى، تویى که بى نیاز نمودى، تویى که ثروت  کامل کردى، تویى که روزى دادى، تویى که مو 

پوشى  دى، تویى که پردهنمودى، تویى که راهنمایى فرمودى، تویى که حفظ کر  بخشیدى، تویى که پناه دادى، تویى که کفایت

ت بخشیدى، تویى که کمک کردى،   نمودى، تویى که آمرزیدى تویى که نادیده گرفتى، تویى که قدرت دادى، تویى که عز 

مساعدت فرمودى، تویى که تأیید نمودى، تویى که نصرت دادى، تویى که شفا بخشیدى، تویى که سالمت کامل   تویى که

،دادى، تویى که گرامى داشتى  

 

وبى فَاْغِفْرها لى اَنـَا الهذى اََساُْت تَباَرْکَت َوتَعالَْيَت فَلََک اْلَحْمُد دآئِماً َولََک الشُّْکُر واِصباً اَبَداً ثُمه اَنـَا یا اِلهَى اْلُمْعتَِرُف ِبذُنُ 

ْدُت اَنـَا الهذى  اَنـَاالهذى اَْخَطاُْت اَنـَاالهذى َهَمْمُت اَنـَاالهذى َجِهْلُت اَنـَاالهذى َغفَْلتُ  اَنـَا الهذى َسَهْوُت اَنـَا الهِذى اْعتََمْدُت اَنـَا الهذى تَعَمه

ِفْرها لى یا ىه َوِعْندى َواَبُوُء بِذُنُوبى فَاغْ َوَعْدُت َواَنـَاالهذى اَْخلَْفُت اَنـَاالهذى نََکثُْت اَنـَا الهذى اَْقَرْرُت اَنـَا الهِذى اْعتََرْفُت بِنِْعَمتَِک َعلَ 

هُ ذُنُوُب ِعباِدِه وُهَو اَلغَنِىُّ َعْن طاَعتِِهْم َواْلُمَوِفُّق َمْن َعِمَل صاِلحاً ِمْنُهْم بَِمعُونَتِهِ  َوَرْحَمتِِه فَلََک اْلَحْمُد اِلـهى َوَسيِّدى  َمْن ل تَُضرُّ

 اِلـهى اََمْرتَنى فَعََصْيتَُک َونََهْيتَنى فَاْرتََکْبُت نَْهيََک،

 

کننده به گناهانم هستم، پس مرا بیامرز، منم که بد  زرگ و برترى، حمد و شکر همیشگى توراست، سپس من معبودا اعترافب

کردم، منم که به   که خطا کردم، منم که قصد گناه کردم، منم که نادانى نمودم، منم که غفلت ورزیدم، منم که اشتباه  کردم، منم

د داشتم، منم که وعده کردم، منم که وعده شکستم، منم که پیمانغیر تو اعتماد کردم، منم که در گ شکنى نمودم، منم که  ناه تعم 

که گناهان  کنم، پس مرا بیامر، اى آن اقرار مى  اقرار کردم، منم که به نعمتت بر خود و پیش خود اعتراف کردم، و به گناهانم

که از آنان به کمک و رحمتش عمل   دهنده کسى است، و توفیقنیاز از طاعت آنان  بندگانش به او زیانى نرساند، و او بى

نخواندم، نهیم نمودى، مرتکب   شایسته بجا آورد، تو را سپاس اى معبود من و آقاى من، و خداى من، فرمان دادى فرمانت

،نهیت شدم  

 

ٍه َفاَْنتَِصَر فَبِاَءىِّ  َشْىٍء اَْستَْقبِلَُک یا َمْولَى اَبَِسْمعى اَْم بِبََصرى اَْم بِِلسانى اَْم بِيَدى اَْم  فَاَْصَبْحُت ل ذا بَر آَءٍه لى فَاَْعتَِذَر َولذا قُوه

هُ َوالسهبيُل َعَلىه یا َمْن سَ  هاِت اَنْ بِِرْجلى اَلـَْيَس ُکلُّها نِعََمَک ِعندى َوبُِکِلّها َعَصْيتَُک یا َمْولَى فَلََک اْلُحجه مه ْْ  تََرنى ِمَن اْل باِء َوالُ

ْخواِن اَْن یُعَيُِّرونى َوِمَن السهالطيِن اَْن یُعاقِبُونى َولَِو اطهلَعُوا یا َمْول ْْ َى َعلى َما اطهلَْعَت َعلَْيِه ِمنّى یَزُجُرونى َوِمَن اْلعَشائِِر َواِل

َسيِّدى،اِذاً ما اَْنَظُرونى َوَلَرفَُضونى َوَقَطعُونى فَها اَنـَا ذا یا ِالـهى بَْيَن َیَدْیَک یا   
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اى با  من با چه وسیله  اکنون چنانم، که نه دارنده زمینه برائتم تا عذرخواهى کنم، و نه داراى قدرتم، تا یارى ستانم، اى موالى

ام، یا با زبانم، یا با دستم، یا با پایم، آیا این همه نعمتهاى تو نزد من نیست؟ و من به  تو روبرو شوم؟، آیا با گوشم، یا با دیده

ت و راه است، اى آنهم که مرا از پدران و مادران پوشاند، از  ه اینها تو را معصیت کردم، اى موالى من، تو را بر من حج 

اینکه مرا از خود برانند، و از خویشان و برادران، از اینکه مرا سرزنش کنند، و از پادشاهان از اینکه مجازاتم نمایند، 

گذاردند،  دانند، و مرا تنها مى دانى، در این صورت مهلتم نمى مى  آنچه تو بر آن از من شدند، بر موالى من اگر اینان آگاه مى

،آقاى من  بریدند، هم اینک اى خداى من در برابرت هستم، اى و از من مى  

 

 َ ٍه فَا ٍه فَاَْنتَِصَر َول ُحجه ْحتََج ِبها َول قائٌِل لَْم اَْجتَِرْح َولَْم اَْعَمْل ُسوءاً َوما خاِضٌع ذَليٌل َحصيٌر َحقيٌر ل ذُو َبر آئٍَه فَاَْعتَِذَر َول ذُو قُوه

ِمْلُت َوَعِلْمُت یَقيناً َغْيَر ذى َعَسى اْلُجُحوَد َولَْو َجَحْدُت یا َمْولَى یَْنفَعُنى َکْيَف َواَنّى ذِلَک َوَجواِرحى ُکلُّها شاِهَدهٌ َعلَىه بِما قَْد عَ 

َعِذّْبنى یا ظایِِم الُُموِر َواَنهَک اْلَحَکُم اْلعَْدُل الهذى ل تَُجوُر َوَعْدلَُک ُمْهِلکى َوِمْن ُکِلّ َعْدِلَک َمْهَربى فَِاْن تُ َشٍکّ اَنهَک سآئِلى ِمْن عَ 

تَِک َعلَىه َواِْن تَْعُف َعنّى فَِبِحْلِمَک َوُجوِدَک َوکـََرمـَِک ل اِلهَ اِّل اَ  نـَْت سـُبـْحانـََک اِنـّى کـُنـُْت مـَِن اِلـهى فَبِذُنُوبى بَْعَد ُحجه

 الّظاِلمـيـَن،

 

فروتن و خوار، درمانده و کوچک، نه دارنده زمینه برائتم، تا عذرخواهى کنم، و نه نیروى که یارى بطلبم، و نه دلیلى که با 

کردم، چه سود  فرض اگر انکار مى اى هستم که گناه و کار بد نکرده باشم، انکار گناه کجا؟ بر آن احتجاج نمایم، و نه گوینده

دانستم   داد، چگونه؟ و چسان این معنا ممکن شود، و حال آنکه همه اعضایم بر آنچه عمل کردم بر من گواهند به یقین مى

کنى، و  و داورى ستم نمى  اى هستى که در حکم پیشه اى، و تو حاکم عدالت بدون تردید. که تو از کارهاى بزرگ من پرسنده

من است پس   کننده من است، و من از همه عدالت تو گریزانم، معبودا اگر مرا عذاب کنى، به خاطر گناهان تو هالکعدالت 

تى که بر من دارى، و اگر از من درگذرى، به سب بردبارى و جود و کرم توست، معبودى جز تو نیست من از  از حج 

،ستمکارانم  

 

دیَن ل اِلهَ اِّل اَْنَت ُسْبحانَکَ ل اِلهَ اِّل اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى کُ   اِنّى ْنُت ِمَن اْلُمْستَْغِفریَن ل اِلهَ اِّل اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَوِحّ

اجيَن ل اِلهَ اِّل ُکْنُت ِمَن اْلخـائِفـيـَن ل اِلهَ اِّل اَنـَْت سـُبـْحانـََک اِنـّى کـُنـُْت مـَِن اْلَوجـِليـَن ل اِلهَ اِّل اَْنَت سُ  ْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن الره

ّل اَنـَْت سـُبـْحانـََک اِنـّى کـُنـُْت مـِن اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن الّراِغبيَن ل اِلهَ اِّل اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَهِلّليَن ل اِلهَ اِ

ِاّل اَْنَت اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَسبِّحيَن ل اِلهَ اِّل اَْنَت ُسْبح انََک اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَکبِّریَن لاِلهَ السـّـائِليـَن ل اِلهَ اِّل 

ليَن،  ُسْبحانََک َرّبى َوَربُّ اباِئَى الَوه

 

انم، معبودى جز تو نیست من از خواهانم، معبودى جز تو نیست من از یکتاپرست معبودى جز تو نیست من از آمرزش

معبودى جز تو نیست، من از بیمناکانم، معبودى جز تو نیست من از امیدوارانم، معبودى جز تو نیست من از   هراسندگانم

کنندگانم، معبودى جز  گویانم، معبودى جز تو نیست من از درخواست« ال اله ال ه هللا»مشتاقانم، معبودى جز تو نیست من از 

هى تو، من از تکبیرگویانم، معبودى من از تسبیح  تتو نیس هى تو   کنندگانم، معبودى جز تو نیست منز  جز تو نیست منز 

،پروردگار من و پروردگار پدران نخستین من  

 

داً َواِْقرارى بِـالئَِک ُمعَِدّداً َواِنْ  داً َواِْخالصى ِلِذْکِرَک ُمَوِحّ ُکْنُت ُمِقّراً اَنّى لَْم اُْحِصها ِلَکثَْرِتها  اَللُّهمه هذا ثَنائى َعَلْيَک ُمَمِجّ

ُدنى بِِه َمعَها ُمْنذُ َخَلْقتَنى َوبََراْتَنى ِمنْ  ْغنآِء ِمَن َوُسبُوِغها َوتَظاُهِرها َوتَقاُدِمها اِلى حاِدٍث ما لَْم تََزْل تَتَعَهه ْْ ِل اْلعُْمِر ِمَن اِل  اَوه

َوتَْسبيِب  ِرّ ْدِر ِذْکِر اْليُْسِر َوَدْفعِ اْلعُْسِر َوتَفریجِ اْلَکْرِب َواْلعاِفيَِه فِى اْلبََدِن َوالسهالَمِه فِى الّدیِن َولَْو َرفََدنى َعلى قَ اْلفَْقِر َوَکْشِف الضُّ

ليَن َواْل ِخریَن ما َقَدْرُت َولُهْم َعلى ذِلَک تَقَدهْسَت َوتَعالَْيتَ  وه ْْ ِمْن َرٍبّ َکریٍم َعظيٍم َرحيٍم ل  نِْعَمتَِک َجميُع اْلعالَميَن ِمَن الَ

 تُْحصى الُؤَک،

 

خدایا این است ثناى من بر تو براى تعظیم تو، و اخالصم براى یاد تو. براى یکتاپرستى، و اقرارم به نعمتهایت، در شمارش 

تنش تاکنون، آنچه آنان، اگرچه اعتراف دارم نتوانستم آنها را شماره کنم به خاطر کثرت و کمالش و نمایائى و پیشى جس

کردى، از هنگامى که مرا آفریدى و پدید آوردى، از آغاز عمر، و همه آنچه بر  همواره مرا با آن همراه آنها سرپرستى مى

و فراهم کردن اسباب راحتى و دفع دشوارى و   نیاز گرداندنم از تهیدستى، و برطرف کردن بدحالى من بخشیدى از: بى

اى که نعمتت را  ى در بدن، و سالمت در دین، اگر همه جهانیان از گذشتگان و آیندگان به اندازهگشودن گره اندوه، و تندرست
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قدرت ذکر آن را دارم نه آنها، مقد سى و برترى، از اینکه پروردگار کریم، بزرگ، مهربانى،   ام دهند، نه من ذکر کنم یارى

،به عدد نیابد  عطاهایت  

 

ٍد َواَتِْمْم َعلَْينا نِعََمَک َواَْسِعْدنا بِطاَعِتَک ُسْبحانََک ل اِلهَ َول یُْبلَُغ ثَنآُؤَک َول تُک ٍد َو اِل ُمَحمه اِّل اَْنَت  افى نَْعمآُؤَک َصِلّ َعلى ُمَحمه

غيَر َوتُعيُن  اللُهمه اِنهَک تُجيُب اْلُمْضَطره َوتَْکِشُف السُّوَءَوتُغيُث اْلَمْکُروَب َوتَْشِفى السهقيَم َوتُْغِنى اْلَفقيرَ  َوتَْجبُُر اْلَکسيَرَوتَْرَحُم الصه

سيِر یا را ْْ غيِر یا ِعْصَمهَ اْلَکبيَر َوَلْيَس ُدونََک َظهيٌر َول َفْوقََک قَدیٌر َواَْنَت اْلعَِلىُّ اْلَکبيُر یا ُمْطِلَق اْلُمَکبهِل الَ َِ الِطّْفِل الصه ِز

هُ َول َوزیَر،اْلخآئِِف اْلُمْستَجيِر یا َمْن ل َشریَک لَ   

 

د درود فرست و نعمتهایت را بر ما تمام کنب د و خاندان محم  و به   ه ثنایت نتوان رسید. نعمتهایت تالفى نگردد، بر محم 

هى تو، معبودى جز تو نیست. خدایا بیچارگان را پاسخ مى کنى، و  دهى، و بدى را برطرف مى طاعتت خوشبختان فرما، منز 

نمایى، و  گردانى، و شکست را جبران مى نیاز مى کنى، و تهیدست را بى رسى، و بیماران را درمان مى به فریاد گرفتاران مى

دهى، جز تو پشتیبانى نیست، و فوق تو قدرتمندى وجود ندارد، و تو  کنى، و به بزرگساالن کمک مى خردساالن رحم مى  به

برایت شریک و   خواه، اى که دک خردسال، اى پناه هراسنده پناهدهنده کو اى رهاکننده اسیر در بند، اى روزى  تر و بزرگى بر

،وزیرى نیست  

 

ٍد َواَْعِطنى فى هِذِه اْلعَِشيهِه اَْفَضَل ما اَْعَطْيَت َواَنـَْلَت اََحداً ِمْن ِعبادِ  ٍد َو اِل ُمَحمه ُده ا َصِلّ َعلى ُمَحمه َک ِمْن نِْعَمٍه تُوليها َو الٍء تَُجِدّ

ُدها اِنهَک لَطيٌف بِما َوبَِليهٍه تَ  تَشاُء َخبيٌر َوَعلى ُکِلَّشْىٍء َقدیٌر ْصِرفُه ا َوُکْربٍَه تَْکِشفُها َوَدْعَوٍه تَْسَمعُها َوَحَسنٍَه تَتَقَبهلُها َوَسيِّئٍَه تَتَغَمه

ْنيا َواْل ِخَرِه اللُهمه اِنهَک اَْقَرُب َمْن ُدِعَى َواَْسَرُع َمْن اَجاَب َواَْکَرُم َمْن َعفى َواَْوسَ  ُع َمْن اَْعطى َواَْسَمُع َمْن ُسئَِل یا َرحمَن الدُّ

ِالَْيَک فََرِحْمتَنى،َورحيَمُهما لَْيَس َکِمثِْلَک َمْسئُوٌل َول ِسواَک َماُْموٌل َدَعْوتَُک فَاََجْبتَنى َوَسئَْلتَُک فَاَْعَطْيتَنى َوَرِغْبُت   

 

د درود فرست،  د و خاندان محم  ترین چیزى که عطا کردى و نائل نمودى یکى از  و د راین شب به من عطا کن بربر محم 

کنى،  و رنجى که برطرف مى  گردانى نمایى، و بالیى که برمى بخشى، و عطاهایى که تجدید مى بندگانت را، از نعمتى که مى

ه خواهى مهربان و آگاهى، و بر پوشانى، همانا به هرچ پذیرى، و بدى که مى شنوى، و عمل نیکى که مى و دعایى که مى

که  ترین کسى که جواب دهد، و بزرگوار ترین کسى ترین کسى هستى که خوانده شود، و سریع  هرچیز توانایى. خدایا تو نزدیک

دنیاوآخرت،   که سؤال شود، اى مهربان دنیا و آخرت، و بخشنده ترین کسى که عطا کند، و شنوا ترین کسى  گذشت کند، و وسیع

کردم عطایم   اى وجود ندارد، خواندمت، پاسخم دادى، از تو درخواست اى نیست، و غیر تو آرزو شده ند تو سؤال شدههمان

،نمودى، و به سویت میل کردم، به من رحم فرمودى  

 

ٍد َعْبِدَک  ْيتَنى َوَفِزْعُت اِلَْيَک فََکفَْيتَنى اَلّلُهمه فََصِلّ َعلى ُمَحمه َوَرُسوِلَک َونَبِيَِّک َوَعلى اِلِه الطهيِّبيَن الّطاِهریَن َوَوثِْقُت بَِک فََنجه

ْم لَنا نَْعمآئََک َوَهنِّئْنا َعطآئََک َواْکتُْبنا لََک شاِکریَن َوِل لئَِک ذ اِکریَن اميَن اميَن َربه  اْلعالَميَن اَللُّهمه یا َمْن َملََک اَْجَمعيَن َوتَِمّ

 ِعْلماً َى فََستََر َواْستُْغِفَر فََغفََر یا غایَهَ الّطاِلبيَن الّراِغبيَن َوُمْنتَهى اََمِل الّراجيَن یا َمْن اَحاَط بُِکِلّ َشْىءٍ فَقََدَرَوقََدَر فََقَهَر َوُعِص 

 ً ،َوَوِسَع اْلُمْستَقيليَن َراْفَهً َوَرْحَمهً َوِحْلما  

 

د بنده و فرستادهه تو اطمینان کردم، نجاتم دادى، و به تو پناهنده شدم، کفایتم نموب ات و  دى، خدایا درود فرست بر محم 

اش، و نعمتهایت را بر ما تمام کن، و عطاهایت را بر ما گوارا گردان، و ما را  پیامبرت، و بر همگى اهل بیت پاک و پاکیزه

ان، خدایا اى که از یادکنندگان ثبت فرما، آمین آمین اى پروردگار جهانی  هایت نسبت به خود از سپاسگذاران، و در نعمت

شد و پوشاند، از او آمرزش خواسته شد و آمرزید، اى هدف   مالک شد و توانست، و توانست و چیره شد، نافرمانى

که در دانش بر هرچیز احاطه دارد، و در مهربانى و رحمت و  اى آن  نهایت آرزوى امیدواران  خواستاران مشتاق، و 

،گیرد ا مىبردبارى، جویندگان گذشت از گناه را فر  

 

ٍد نَبِيَِّک َوَرُسوِلکَ  ْمتَها بُِمَحمه ْفتَها َوَعظه هُ اِلَْيَک فى هِذِه اْلَعِشيهِه الهتى َشره  َوِخَيَرتَِک ِمْن َخْلِقَک َواَمينَِک َعلى اَللُّهمه اِنّا نَتََوجه

ٍد َوْحيَِک اْلبَشيِر النهذیِر الِسّراجِ اْلُمنيِر الهذى اَْنعَْمَت بِِه عَ  ٍد َو اِل ُمَحمه لَى اْلُمْسِلميَن َو َجعَْلتَهُ َرْحَمهً ِلْلعالَميَن اَلّلُهمه فََصِلّ َعلى ُمَحمه

ٌد اَْهٌل ِلذِلَک ِمْنَک یا َعظيُم فََصـِلّ َعلَْيـِه َوَعلى اِلِه اْلُمْنتََجبيـَن الطهيِّبيـَن الّطاِهریَن اَجْ  ْدنا بِعَ َکما ُمَحمه ْفِوَک َعّنا َفِالَْيَک َمعيَن َوتَغَمه

ْصواُت بُِصنُوِف اللُّغاِت فَاْجعَْل لَنَا اَللُّهمه فى هِذِه اْلعَِشيهِه نَصيباً ِمْن ُکِلّ َخْيٍر تَْقِسُمهُ  ْْ ِت الَ بَْيَن ِعباِدَک َونُوٍر تَْهدى بِِه  َعجه

 َوَرْحَمٍه تَْنُشُرها،
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د پیامبرت و فرستادهآوریم، شبى که آن ر خدایا در این شب به تو رو مى ات و برگزیده از  ا شرافت و عظمت دادى به محم 

نعمت بخشیدى، و او را   که به سبب او بر مسلمانان دهنده و ترساننده، و چراغ نوربخش، آن خلقت، و امین وحیت، آن مژده

د درود فرست، آنچنان د و خاندان محم  د از جانب تو شایسته آن است، که محم   رحمت براى جهانیان قرار دادى. خدایا بر محم 

اش درود فرست، و ما را به گذشت از ما بپوشان، که صداها با انواع  اى بزرگ، بر او بر همه خاندان نجیب و پاک و پاکیزه

کنى، و  ما قرار ده، از هر خیرى نصیبى که میان بندگانت تقسیم مى  لغات به جانب تو بلند است، خدایا در این شب براى

،گسترانى مى  نمایى، و رحمتى که با آن هدایت مى نورى که  

 

ٍِ تَْبُسُطهُ یا اَْرَحَم الّراِحميَن اللُهمه اَْقِلْبنا فى هذَا اْلَوْقتِ   ُمْنِجحيَن ُمْفِلحيَن َمْبُروریَن غانِميَن َوبََرَکٍه تُْنِزلُها َوعافِيٍَه تَُجِلّلُها َوِرْز

لُهُ ِمْن فَْضِلَک َول تَْجعَْلنا ِمْن َرْحَمتَِک َمْحُروميَن َول ِلفَْضلِ َولتَْجعَْلنا ِمَن اْلقانِطيَن َول تُ  ما  ْخِلنا ِمْن َرْحَمتَِک َول تَْحِرْمنا ما نَُؤِمّ

ْجَودیَن َواَْکَرَم  ْْ لُهُ ِمْن َعطآئَِک قاِنطيَن َول تَُردهنا خائِبيَن َول ِمْن بابَِک َمْطُرودیَن یا اَْجَوَد الَ ْکَرميَن اِلَْيَک اَْقبَْلنا ُموقِنيَن انَُؤِمّ ْْ لَ

نا َواْعُف َعنّا َوعافِنا فََقْد َمَددْ  نا ِالَْيَک اَْیِدیَنا فَِهَى بِِذلهِه َوِلبَْيتَِک اْلَحراِم اّميَن قاِصدیَن فَاَِعنّا َعلى َمناِسِکنا َواَْکِمْل لَنا َحجه

ْعتِراِف َمْوُسوَمهٌ اَللُّهمه فَاَْعِطنا  ْْ فى هِذِه اْلعَِشيهِه ما َسئَْلناَک،اِل  

 

ترین   گسترى، اى مهربان پوشانى، و رزقى که مى فرستى، و عافیتى که بر اندام حیات بندگان مى و برکتى که فرو مى

ن مند بازگردان، و ما را از ناامیدا مهربانان. خدایا ما را در این وقت از پیشگاه رحمتت پیروز و رستگار و پذیرفته و بهره

قرار مده، و از رحمتت با دست خالى مگذار، و از آنچه از فضلت امیدواریم مبتالى به حرمان مکن، و از رحمتت 

منما، و از افزونى آنچه از عطایت آرزو داریم ناامید مساز، و ناکام باز مگردان، و از درگاهت مران، اى   محروممان

ات  کنان و قصدکنان به زیارت خانه کنان به درگاهت رو نمودیم، و آهنگ نترین کریمان، یقی  ترین بخشندگان، و کریم  بخشنده

مان را کامل نما، و از ما درگذر و به ما سالمت کامل بده، چرا که دستهاى  ایم، بر اداى مناسک حج یارى آمده مان ده، و حج 

شب از تو خواستیم   خدایا آنچه را در ایندار است.  ایم، و آن دستها به خوارى اعتراف عالمت خود را به جانب تو دراز کرده

،به ما عطا کن  

 

ٌل فينا قَضآُؤَک اِْقِض لََنا َواْکِفنا َما اْستَْکفَْيناَک فاَل کافَِى لَنا ِسواَک َول َربه لَنا َغْيُرَک نافِذٌ فينا ُحْکُمَک ُمحيٌط بِنا ِعْلُمَک َعدْ 

 لُّهمه اَْوِجْب لَنا ِبُجوِدَک َعظيَم الَْجِر َوَکریَم الذُّْخِر َوَدواَم اْليُْسِر َواْغِفْر لَنا ذُنُوبَنا اَْجَمعيَن َولاْلَخْيَر َواْجَعْلنا ِمْن اَْهِل اْلَخْيِر اَل

،تُْهِلْکنا َمَع اْلهاِلکيَن َول تَْصِرْف َعنّا َراْفَتََک َوَرْحَمتََک یا اَْرَحَم الّراِحمينَ   

 

اى جز تو نیست، و براى ما پروردگارى جز تو  کننده دار باش، که ما را کفایت هدهو کفایت آنچه را از تو خواستین ع

و ما   باشد، قانونت بر ما نافذ است، دانشت ما را فراگیر است، قضایت درباره ما عادالنه است، خیر را براى ما حکم کن نمى

را به حق جودت بر ما الزم گردان، و گناهان همه را اهل خیر قرار بده. خدایا پاداش بزرگ و ذخیره کریمانه و دوام آسایش 

،ترین مهربانان  شدگان هالکمان مکن، و مهربانى و رحمتت را از ما باز مگردان، اى مهربان ما را بیامرز، و با هالک  

 

ْن َسئَلََک فَاَْعَطْيتَهُ َوَشَکَرَک فَِزْدتَهُ َوتاَب اِ َل اِلَْيَک ِمْن ذُنُوبِِه ُکِلّها فََغفَْرتَها لَهُ یا اَللُّهمه اْجعَْلنا فى هذَا اْلَوْقِت ِممه لَْيَک َفقَبِْلتَهُ َوتََنصه

َعنا یا َخْيَر َمْن ُسئَِل َویا اَْرَحَم َمِن اسْ  ْدنا َواْقَبْل تََضرُّ ْکراِم اَللُّهمه َونَِقّنا َوَسِدّ ْْ تُْرِحَم یا َمْن ل یَْخفى َعلَْيِه اِْغماُض ذَااْلَجالِل َواِل

ُکلُّ ذِلَک قَْد اَْحصاهُ ِعْلُمَک  اْلُجفُوِن َول َلْحُظ اْلعُيُوِن َول َما اْستَقَره ِفى اْلَمْکنُوِن َول َما اْنَطَوْت َعلَْيِه ُمْضَمراُت اْلقُلُوِب اَل

َرُضوَن َوَمْن فيِهنه َواِْن ِمْن َوَوِسعَهُ ِحْلُمَک ُسْبحانََک َوتَعالَْيَت َعّما یَقُوُل الّظاِلُموَن ُعلُّواً َکبيراً تَُسبِّ  ْْ ْبُع َوالَ ُح لََک السهمواُت السه

 َشْىٍء اِّل یَُسبُِّح بَِحْمِدَک،

 

و تو را شکر نمودند پس   خدایا در این وقت ما را از کسانى قرار ده که از تو درخواست کردند، و تو به آنان عطا فرمودى

ان را پذیرفتى، و به سوى تو از همه گناهانشان بیزاى جستند پس همه گناهانشان را بر آنان افزودى و به سویت بازگشتند و آن

ه ده، و زارى ما را بپذیر،   آمرزیدى اى داراى بزرگى و بزرگوارى. خدایا ما را پاک کن، و به جانب راست و درستى توج 

که بر هم نهادن پلکها، و دقت  ه شد، اى آنکه از او رحمت خواست ترین کسى  کننده که درخواست شد، و رحم بهترین کسى  اى

نظر چشمها بر او پوشیده نیست، و آنچه در نهان مستقر  شده، و آنچه را پنهانیهاى قلوب در برگرفته از او مخفى نیست، آرى 

هى و برترى، از آنچه ستمگران درباره اینها را دانشت شماره کرده، و بردبارى  همه گویند، پس  ىم  ات ات فرا گرفته، تو منز 

گویند، و هیچ موجودى نیست مگر اینکه با سپاست  برترى آسمانهاى هفتگانه و زمینها و هرکه در آنهاست تو را تسبیح مى

،گوید تسبیح مى  
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حيُم فَلََک اْلَحْمُد َواْلَمْجُد َوُعلُوُّ اْلَجِدّ ی ا ذَااْلَجال ِل َواِلْکراِم َواْلفَْضِل َواِلْنعاِم َوالَیاِدى اْلجِ  ُؤوُف الره ساِم َواَْنَت اْلَجواُد اْلَکریُم الره

اَللُّهمه ل تَْمُکْر بى َول اللُهمه اَْوِسْع َعلَىه ِمْن ِرْزقَِک اْلَحالِل َوعاِفنى فى بََدنى َودینى َو اِمْن َخْوفى َواَْعتِْق َرقَبَتى ِمَن الّناِر 

.ى َشره فََسقَِه اْلِجِنّ َواِلْنِس تَْستَْدِرْجنى َول تَْخَدْعنى َواْدَرْء َعنّ   

 

پس تو را سپاس و بزرگوارى و بلندى مقام، اى دارنده بزرگى و کرامت و فضل و نعمت، و عطاهاى بزرگ، و تویى 

وسعت ده، و در تن دینم سالمت کامل بخش، و ترسم را امان   بخشنده کریم رئوف و مهربان، خدیا از روزى عدالت بر من

را از آتش آزاد کن، خدایا بالیت را به جریمه گناهانم بر من قرار مده، و مرا به تدریج بر بدیهایم مؤاخذه مکن،  ده، و وجودم

.رها مساز، و شر بدکاران جن و انس را از من دور کن   و مرا در خیاالت باطلم  

 

کش مانند ریزش آب از دو مشک، هاى مبار در این قسمت از دعا سر و دیده خود را به جانب آسمان برداشت، و از دیده

:ریخت، و با صداى بلند به محضر حق عرضه داشت اشک مى   
 

ٍد َو ا ٍد الّساَدِه اْلَمياميِن یا اَْسَمَع الّساِمعيَن یا اَْبَصَر النّاِظریَن َویا اَْسَرَع اْلحاِسبيَن َویا اَْرَحَم الّراِحميَن َصِلّ َعلى ُمَحمه ِل ُمَحمه

نى ما َمنَْعتَنى َواِْن َمنَْعتَنيها لَْم یَْنفَْعنى ما اَْعَطْيتَ َواَْسئَلَُک  نى اَْسئَلَُک فَکاَک َرقَبَتى ِمَن اَللُّهمه حاَجِتَى الهتى اِْن اَْعَطْيتَنيها لَْم یَُضره

،لى ُکِلَّشْىٍء قَدیٌر یا َرُب یا َربُ النّاِر لاِلهَ اِّل اَْنَت َوْحَدَک ل َشریَک لََک لََک اْلُمْلُک َولََک اْلَحْمُد َواَْنَت عَ   

 

د و خاندان   ترین حسابرسان، و اى مهربان ترین بینایان، و اى سریع ترین شنوایان، اى بینا اى شنوا ترین مهربانان، بر محم 

د آن سروران با میمنت درود فرست، و از تو درخواست مى   شک بى کنم خدایا حاجتم را که اگر آن را به من عطا کنى، محم 

هرچه را از من دریغ ورزى به من ضررى نرساند، و اگر قضاى حاجتم را از من دریغ نمایى، آنچه را عطایم کنى سودى 

اى، برایت شریک نیست، فرمانروایى  کنم، معبودى جز تو نیست، یگانه مى  ام را از آتش از تو درخواست نبخشد، آزادى عهده

،انایى، پروردگارا پروردگاراو سپاس خاص توست، و تو بر هرچیز تو  

 

فرا دادند و به آمین گفتن اکتفا   که اطراف حضرت بودند به دعاى حضرت گوش گفت، و همه آنان مى« یا رب  »پیوسته 

زادوتوشه خود را بار کرده، به   ، سپسدر نتیجه صداهایشان با آن حضرت به گریستن بلند شد، تا آفتاب غروب کردنمودند، 

ام حرکت کردند. سوى مشعر الحر  

***** 

)بلد االمین( تا این قسمت ذکر کرده، و عالمه   مؤل ف گوید: کفعمى دعاى عرفه حضرت سید الشهداء علیه الس الم را در کتاب

در کتاب اقبال، پس از   این دعاى شریف را موافق روایت کفعمى نقل فرموده ولى سید ابن طاووس« زاد العماد»مجلسى در 

، یا ر» ، یا ربیا رب  :این اضافه را آورده« ب    

 

َجُهولً فى َجْهلى اِلـهى اِنه  اِلـهى اَنـَا اْلَفقيُر فى ِغناَى فََکْيَف ل اَُکوُن فَقيراً فى فَْقرى اِلـهى اَنـَا اْلجاِهُل فى ِعْلمى فََکْيَف ل اَُکونُ 

ِعباَدَک اْلعاِرفيَن ِبَک َعْن السُُّکوِن اِلى َعطآٍء َواْلَياْءِس ِمْنَک فى باَلٍء اِلهى اْختاِلَف تَْدبيِرَک َوُسْرَعهَ َطو آِء َمقادیِرَک َمنَعا 

،ِمنّى ما یَليُق ِبلُْؤمى َوِمْنَک ما یَليُق بَِکَرِمکَ   

 

 تهیدستم، پس چگونه در تهیدستى تهیدست نباشم، خدایا در عین دانایى نادانم، پس چگونه در عین  خدایا، در عین توانگرى

نباشم. خدایا همانا اختالف تدبیرت، و سرعت تغییر تقدیراتت، بندگان عارف به تو را، از اطمینان به بخشش و   نادانى نادان

آنچه شایسته   ناامیدى از تو در گرفتارى باز داشته است. خدایا از من است آنچه سزاوار پستى من است، و از توست

،بزرگوارى توست  

 

اْءفَِه لى قَْبَل ُوُجوِد َضْعفى اََفتَْمنَعُنى ِمْنُهما بَْعَد ُوُجوِد َضْعفى اِلهى اِْن َظَهَرِت اْلمَ اِلهى َوَصْفَت َنْفسَ  حاِسُن ِمنّى َک بِاللُّْطِف َوالره

هُ َعلَىه اِلهى کَ  ْيَف تَِکلُنى َوقَْد تََکفهْلَت لى َوَکْيَف اُضاُم فَبِفَْضِلَک َولََک اْلِمنههُ َعلَىه َواِْن َظَهَرِت اْلَمساوى ِمنّى َفبِعَْدِلَک َوَلَک اْلُحجه

َوسهُل اِلَْيَک بِما ُهَو َمحاٌل اَْن یَِصَل َواَْنَت النّاِصُر لى اَْم َکْيَف اَخيُب َواَْنَت اْلَحِفىُّ بىها اَنـَا اَتََوسهُل اِلَْيَک بِفَْقرى اِلَْيَک َوَکْيَف اَتَ 

،ْيَک حالى َوُهَو ل یَْخفى َعلَْيَک اَْم َکْيَف اُتَْرِجُم بَِمقالىاِلَْيَک اَْم َکْيَف اَْشکُو اِلَ   

 

اى پیش از پیدایش ناتوانى من، آیا آن دو را از من دریغ ورزى پس  خدایا تو خود را با لطف و مهربانى به من توصیف کرده
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ست، و تو را بر من منت بسیار است، و اگر هایى از من نمایان شود، به فضل تو ام، خدایا اگر زیبایى از پدید آمدن ناتوانى

نهى در صورتى که  زشتیهایى از من ظاهر گردد، به عدل توست و تو را بر من حجت کامل است. خدایا چگونه مرا وا مى

که نسبت به من  اى؟ و چگونه مورد ستم واقع شوم و حال آنکه تو یار منى؟ یا چگونه ناامید گردم، درحالى دار من شده عهده

اینک به نیازم به تو، متوسل به توام، و چگونه متوسل به تو شوم به آنچه که محال است به تو برسد، یا   خت مهربانىس

،چگونه از حالم به تو شکایت کنم و حال آنکه بر تو پوشیده نیست؟ یا چگونه با گفتارم ترجمه حال نمایم  

 

امالى َوِهَى َقْد َوفََدْت ِالَْيَک اَْم َکْيَف ل تُْحِسُن اَْحوالى َوبَِک قاَمْت اِلهى ما اَْلَطفََک بى َمَع َوُهَو ِمنََک بََرٌز اِلَْيَک اَْم َکْيَف تَُخِيُّب 

َک اِلهى ذى َیْحُجبُنى َعنْ َعظيِم َجْهلى َوما اَْرَحَمَک بى َمَع قَبيحِ فِْعلى اِلهى ما اَْقَربََک ِمنّى َواَْبعََدنى َعْنَک َوما اَْراَفََک بى فََما اله 

َف اِلَىه فى ُکِلَّشْىٍء َحتّى ل اَ  ْطواِر اَنه ُمراَدَک ِمنّى اَْن تَتَعَره ْْ ْجَهَلَک فى َشْىٍء اِلهى ُکلهما َعِلْمُت بِاْختاِلِف الثاِر َوتَنقُّالِت الَ

،اَْخَرَسنى لُْؤمى اَْنَطقَنى َکَرُمَک َوُکلهما ایََستْنى اَْوصافى اَْطَمعَتْنى ِمنَنُکَ   

 

که به آستان تو وارد  که از تو براى تو واضح است؟ یا چگونه آرزوهایم را به عرصه نومیدى برى، در صورتى درحالى

که احوال من استوار به توست؟ خدایا چه اندازه به من لطف دارى. با این  گشته؟ یا چگونه احوالم را نیکو نگردانى، درحالى

مهربانى، با این عمل زشت من؟ خدایا چقدر به من نزدیکى، و من چقدر از تو دورم،  قدر به من نادانى فوق العاده من، و چه

کند؟ خدایا از اختالف آثار، و تغییرات احوال  ورزى پس چیست. آنچه مرا از تو در پرده مى و چه اندازه به من مهر مى

چیز نسبت به تو جاهل نباشم، خدایا  در هیچتا   ات از من این است که خود را در هرچیز به من بشناسانى دانستم که خواسته

ناامیدم کرد، نعمتهایت به طمعم   ام از سخن مرا بازداشت، کرم تو گویایم نمود، و هروقت اوصافم هر زمان فرومایگى

،انداخت  

 

َدعاِوَى َفَکْيَف ل تَُکوُن َدعاویِه َدعاِوَى اِلهى َمْن کانَْت َمحاِسنُهُ َمساِوَى فََکْيَف ل تَُکوُن َمساویِه َمساِوَى َوَمْن کانَْت َحقایِقُهُ 

ٍه بَنَْيتُها َوحالٍَه َشيهْدتُها َهَدَم اِلهى ُحْکُمَک النّافِذَُوَمِشيهتَُک اْلقاِهَرهُ لَْم یَتُْرکا ِلذى َمقاٍل َمقالً َول ِلذى حاٍل حالً اِلهى َکْم ِمْن طاعَ 

ماً ِمْنها فَْضلَُک اِلهى اِنهَک تَْعلَُم اَّنى َواِْن لَْم تَُدِم الّطاَعهُ ِمنّى فِْعالً َجْزماً فَقَْد داَمْت َمَحبههً َوَعزْ اْعتِمادى َعلَْيها َعْدلَُک بَْل اَقالَنى 

،اِلهى َکْيَف اَْعِزُم َواَْنَت اْلقاِهُر َوَکْيَف ل اَْعِزُم َواَْنَت اْل ِمر  

 

گوییهایش ادعاى خالى بوده،  که حقیقت نباشد، و کسى  زشتیهایش زشتىکه زیباییهایش زشتى بوده، پس چگونه  خدایا کسى

  ات، براى صاحب سخن سخنى، و براى صاحب حال حالى چگونه ادعاهایش ادعا نباشد؟ خدایا دستور نافذت، و مشیت چیره

م را بر آنها ویران کرد، نگذشته، خدایا چه بسیار طاعتى که بنا کردم، و چه بسیار حالتى که استوار نمودم. عدالتت اعتماد

دانى هرچند طاعت از جانب من، به صورت کار جد ى ادامه نداشته،  ولى فضل تو عذر مرا از آنها پذیراست. خدایا همانا مى

اى؛ و چگونه تصمیم نگیرم  صورت محب ت و اراده ادامه داشته. خدایا چگونه تصمیم بگیرم و حال آنکه تو چیره  ولى به

،اى وردهندهکه تودست درحالى  

 

َعلَْيَک بِما ُهَو فى ُوُجوِدِه ُمْفتَِقٌر اِلهى تََردُّدى فِى اْل ثاِر یُوِجُب بُْعَد اْلَمزاِر فَاْجَمْعنى َعلَْيَک ِبِخْدَمٍه تُوِصلُنى ِالَْيَک َکْيَف یُْستََدلُّ 

ُهَو اْلُمْظِهَر لََک َمتى ِغْبَت َحتّى تَْحتاَج اِلى َدليٍل یَُدلُّ َعلْيَک َوَمتى اِلَْيَک اَیَُکوُن ِلغَْيِرَک ِمَن الظُُّهوِر ما لَْيَس لََک َحتّى یَُکوَن 

َعْبٍد لَْم تَْجعَْل لَهُ ِمْن ُحبَِّک بَعُْدَت َحتّى تَُکوَن اْل ثاُر ِهَى الهتى تُوِصُل اِلَْيَک َعِميَْت َعْيٌن ل تَراَک َعلَْيها َرقيباً َوَخِسَرْت َصْفقَهُ 

 نَصيباً،

 

خدایا مرد د شدن من در آثار موجب دورى دیدار است، پس مرا با وجودت گرد آور، به وسیله عبادتى که مرا به تو رساند، 

چگونه بر وجود تو استدالل شود، به موجودى که در وجودش نیازمند به توست؟ آیا براى غیر تو ظهورى هست که براى تو 

اى، تا نیازمند به دلیلى باشى که بر تو داللت کند و کى دور  کى پنهان بوده نیست، تا آنان غیر وسیله ظهور تو باشد؟!!

اى که از  بان نبیند و زیانکار باد تجارت بنده اى که تو را بر آن دیده اى، تا آثار واصل کننده به تو باشند؟ کور باد دیده بوده

،اى محب تت براى او سهمى قرار نداده  

 

ُجوعِ  ْستِبصاِر َحتّى اَْرِجَع اَِلْيَک ِمْنها َکما َدخَ  اِلهى اََمْرَت بِالرُّ ْْ ْلُت اَِلْيَک اِلَى اْل ثاِر فَاْرِجْعنى اِلَْيَک ِبِکْسَوِه الَْنواِر َوِهدایَِه اِل

ِه َعِن اِلْعتِماِد َعَلْيها اِنهَک َعلى ُکِلّ  ِرّ َعِن النهَظِر ِالَْيها َوَمْرفُوَع اْلِهمه َشٍى قَدیٌر اِلهى هذا ذُلّى ظاِهٌر بَْيَن یََدْیَک ِمْنها َمُصوَن الِسّ

ِِ اْلعُبُوِدیهِه بَْيَن َوهذا حالى ل یَْخفى َعلَْيَک ِمْنَک اَْطلُُب اْلُوُصوَل اِلَْيَک َوبَِک اَْستَِدلُّ َعلَْيَک َفاْهِدنى بِنُوِرَک اِلَْيَک وَ  اَقِْمنى بِِصْد

،اْلَمْخُزوِن َوُصنّى بِِستِْرَک اْلَمُصونِ یََدْیَک اِلهى َعِلّْمنى ِمْن ِعْلِمَک   



13 

 

 

جو به سوى خود بازگردان، تا از آنها  خدایا مرا به رجوع به آثار فرمان دادى، پس مرا به پوششى از انوار و هدایتى بصیرت

تم از اعتماد بر همانطور که از آنها به بارگاهت بار یافتم، با نگاهدارى نهادم از نگاه به آنها و   به سویت بازگردم برگرفتن هم 

آنها، همانا تو بر هرچیز توانایى. خدایا این خوارى من است که در برابرت عیان است، و این حال من است که بر تو پوشیده 

راهنمایى کن، و در برابرت   کنم، پس به نورت مرا به وجودت خواهم، و بر تو استدالل مى نیست، از تو رسیدن به تو را مى

،پرده نگاهداریت حفظم کن  بندگى بر پا دار. خدایا از علم مخزونت به من بیاموز، و به به صدق  

 

بيرى َوبِاْختِياِرَک َعِن اِلهى َحِقّْقنى بَِحقائِِق اَْهِل اْلقُْرِب َواْسلُْک بى َمْسلََک اَْهِل اْلَجْذِب اِلهى اَْغنِنى بِتَْدبيِرَک لى امعَْن تَدْ 

ْرنى ِمــْن َشّکـى َوِشْرکى قَْبَل ُحلُوِل َرْمسى بَِک  اْختِيارى َواَْوقِْفنى َعلى َمـراِکـِز اْضِطرارى اِلـهى اَْخِرْجنى ِمْن ذُِلّ نَْفسى َوَطِهّ

نى َوبَِجنابَِک اَْنتَِسُب فاَل ْحِرمْ اَْنتَِصُر فَاْنُصْرنى َوَعلَْيَک اَتََوکهُل فاَل تَِکْلنى َواِیّاَک اَْسئَُل فاَل تَُخيِّْبنى َوفى فَْضِلَک اَْرَغُب فاَل تَ 

،تُْبِعْدنى َوِببابَِک اَقُِف فاَل تَْطُرْدنى  

 

خدایا مرا به حقایق اهل قرب محقق کن، و به راه و روش اهل جذب ببر، خدایا به تدبیرت نسبت به من مرا از تدبیرم، و به 

کن، خدایا مرا از خوارى نفسم نجات ده، و از شک  آگاه  ام نیاز گردان، و مرا به مواضع بیچارگى اختیارت از اختیارم بى

کل مى شرکم پاک کن و پیش از آنکه وارد قبر شوم، از تو یارى مى کنم، پس مرا  جویم، پس مرا یارى ده، و بر تو تو 

تو  نمایم، پس محرومم مگردان، و خود را به کنم. پس ناامیدم مکن، و در فضل تو رغبت مى وامگذار، و از تو درخواست مى

،ایستم پس مرانم کنم، پس دورم مکن، و در آستانه تو مى منسوب مى  

 

اَْن َیِصَل اِلَْيَک النهْفُع ِمْنَک فََکْيَف  اِلهى تََقدهَس ِرضاَک اَْن یَُکوَن لَهُ ِعلههٌ ِمْنَک فََکْيَف یَُکوُن لَهُ ِعلههٌ ِمنّى اِلـهى اَْنَت اْلغَِنىُّ بِذاتِکَ 

لى َحتّى تَْنُصَرنى اً َعّنى اِلهى اِنه اْلَقضآَء َواْلقََدَر یَُمنّينى َواِنه اْلَهوى بَِوثائِِق الشهْهَوِه اََسَرنى فَُکْن اَْنَت النهصيَر ل تَُکوُن َغنِيّ 

ْنواَر فى ْْ َرنى َواَْغنِنى ِبفَْضِلَک َحتّى اَْستَْغنَِى بَِک َعْن َطلَبى اَْنَت الهذى اَْشَرْقَت الَ ُدوَک  َوتُبَِصّ قُلُوِب اَْوِليآِئَک َحتّى َعَرفُوَک َوَوحه

ْغياَر َعْن قُلُوِب اَِحبّائَِک َحتّى لَْم یُِحبُّوا ِسواَک َولَْم یَْلَجئُوا اِلى َغْيِرَک اَنْ  ْْ َت اْلُمْونُِس لَُهْم َحْيُث اَْوَحَشتُْهُم َواَْنَت الهذى اََزْلَت الَ

،ُهْم َحْيُث اْستَبانَْت لَُهُم اْلَمعاِلُم ماذا َوَجَد َمْن فَقََدَک َوَما الهذىاْلعَواِلُم َواَْنَت الهذى َهَدْیتَ   

 

ه است از اینکه عل تى از جانب تو داشته باشد، پس چگونه ممکن است براى آن عل تى از ناحیه من بوده  خدایا خشنودى تو منز 

نیاز از من نباشى؟ خدایا قضا و قدر  ت رسد، پس چگونه بىنیازى از اینکه نفعى از جانب خویش به حضرت باشد؟ خدایا تو بى

و بینایم کنى، و   آرزو انداخت، و هواى نفس مرا در بندهاى شهوت اسیر کرد، پس تو یاور من باش تا پیروزم نمایى  مرا به

تاباندى، تا تو را   ب دوستانتنیاز کردم، تویى که انوار را در قلو ام بى نیازم فرما، تا به وسیله تو از خواسته به فضل خود بى

تا غیر تو را دوست نداشتند، و به غیر تو پناه   ات دانستند، و تویى که بیگانگان را از قلوب عاشقانت راندى شناختند و یگانه

راى هایى ب اندازد، تویى که آنان را هدایت نمودى، هرجا که نشانه  نبردند، تو مونس آنانى آنجا که عوالم آنان را به وحشت

،که تو را گم کرده چه یافته؟ و چه گم کرده آنان آشکار شد، کسى  

 

لً َکْيَف یُْرجى ِسوا ْحساَن فَقََد َمْن َوَجَدَک لَقَْد خاَب َمْن َرِضَى ُدونََک بََدلً َولَقَْد َخِسَر َمْن بَغى َعْنَک ُمتََحِوّ ْْ َک َواَْنَت ما قََطْعَت اِل

َِ اَِحبّآئَهُ َحالَوَه اْلُمؤ انََسِه فَقاُموا بَْيَن یََدْیِه ُمتََمِلّ  َوَکْيَف یُْطلَُب ِمْن َغْيِرکَ  ْلَت عاَدَه اِلْمتِناِن یا َمْن اَذا قيَن َویا َمْن َواَْنَت ما بَده

ِه اْلعابِدیَن اَْلبََس اَْوِليائَهُ َمالبَِس َهْيبَتِِه فَقاُموا بَْيَن یََدْیِه ُمْستَْغِفریَن اَْنَت الذّاِکُر قَْبَل الذّاکِ  ْحساِن قَْبَل تََوجُّ ْْ ریَن َواَْنَت اْلبادى ِباِل

 َواَْنت اْلَجواُد بِاْلعَطآِء قَْبَل َطلَِب الّطاِلبيَن َواَْنَت اْلَوّهاُب،

 

دیگرى   که از تو به که به جاى تو بهدیگرى راضى گشت، و زیانکار شد کسى که تو را یافته، همانا محروم شد کسى کسى

که احاسنت را بریده نساختى، و چگونه از غیر تو خواسته شود در  رد، چگونه به غیر تو امید بست، و حال آنروى آو

اى، اى که به عاشقانش شیرینى همدیم خود را چشاند، در نتیجه گویا نه در  ات را تغییر نداده بخشى صورتى که تو شیوه نعمت

یاد کننده پیش   جویانه در مقابلش قرار گرفتند، تویى یبت پوشاند، پس آمرزشهاى ه ایستادند، اى که اولیایش را جامه  برابرش

ه بندگان، و تویى جودکننده به عطا، پیش از خواستن خواهندگان،   از یادکنندگان، و تویى شروع کننده به احسان، پیش از توج 

،و تویى بخشنده  

 

اُْطلُْبنى بَِرْحَمتَِک َحتّى اَِصَل اِلَْيَک َواْجِذْبنى بَِمنَِّک َحتّى اُْقبَِل َعلَْيَک اِلـهى اِنه َرجآئى ل ثُمه ِلما َوَهْبَت لَنا ِمَن اْلُمْستَْقِرضيَن اِلـهى 

نى ِعْلمى بَِکَرِمَک َعلَْيَک َوقَْد اَْوَقعَ  یَْنقَِطُع َعْنَک َواِْن َعَصْيتَُک َکما اَنه َخْوفى ل یُزایِلُنى َواِْن اََطْعتَُک فَقَْد َدفَعَتِْنى اْلعَواِلُم اِلَْيکَ 
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ْزتَنى اَْمَکْيَف ل اَْستَِعزُّ َواِلَْيَک اِلهى َکْيَف اَخيُب َواَْنَت اََملى اَْم َکْيَف اُهاُن َوَعلَْيَک ُمتهَکلى اِلـهى َکْيَف اَْستَِعزُّ َوفِى الِذّلهِه اَْرکَ 

،نََسْبتَنى  

 

واهى، خدایا مرا به رحمتت بخواه تا به تو رسم، و مرا به عطایت جذ کن و سپس آنچه را که به ما بخشیدى از ما به قرض خ

که ترسم از تو زایل نشود، گرچه اطاعتت  ات کردم، چنان از تو قطع نشود، گرچه نافرمانى  تا به جانب تو رو کنم. خدایا امیدم

انه تو انداخته. خدایا من چگونه ناامید شوم و اند، و دانشم به کرمت مرا به آست مرا به جانب تو رانده  نمودم، همانا جهانیان

ت خواهم، درحالى که در  حال آنکه تو آرزوى منى، یا چگونه خوار گردم درصورتى که اعتمادم بر توست. خدایا چگونه عز 

ت نخواهم با آن خوارى ثابتم کرده اى؟ که به خود نسبتم داده  اى، و چگونه عز   

 

ْفَت  ْنَت الهذى ِفى اْلفَُقرآِء اَقَْمتَنى اَْم َکْيَف اَْفتَِقُر َواَْنَت الهذى بُِجوِدَک اَْغنَْيتَنى َواَْنَت الهذى ل اِلهَ اِلـهى َکْيَف ل اَْفتَِقُر َواَ  َغْيُرَک تَعَره

ْفَت اِلَىه فى ُکِلّ َشْىٍء فََراَْیتَُک ظاِهراً  فى ُکِلّ َشْىٍء َواَْنَت الّظاِهُر ِلُکِلّ َشْىٍء یا َمِن  ِلُکِلّ َشْىٍء فَما َجِهلََک َشْىٌء َواَْنَت الهذى تَعَره

اَْفالِک الَْنواِر یا َمِن اْحتََجَب اْستَوى بَِرْحمانِيهتِِه َفصاَر اْلَعْرُش َغْيباً فى ذاتِِه َمَحْقَت اْل ثاَر بِاْل ثاِر َوَمَحْوَت الَْغياَر بُِمحيطاِت 

اَْم ْدِرَکهُ الَْبصاُر یا َمْن تََجلّى بَِکماِل بَهآئِِه فَتََحقهقَْت َعَظَمتُهُ اِلْستِوآَء َکْيَف تَْخفى َواَْنَت الّظاِهُر فى ُسراِدقاِت َعْرِشِه َعْن اَْن تُ 

قيُب اْلحاِضُر اِنهَک َعلى ُکِلَّشْىٍء قَدیٌر َواْلَحْمُد هلل َوْحَدهُ  .َکْيَف تَغيُب َواَْنَت الره  

 

در صورتى که تو به جودت   که مرا در نیازمندان نشاندى، یا چگونه نیازمند باشم شم، و حال آنخدایا چگونه نیازمند نبا

جاهل به تو نیست، و تویى که   اى، و تویى که معبودى جز تو نیست، خود را به هرچیز شناساندى، پس چیزى نیازم کرده بى

م، و تویى نمایان براى هرچیز، اى که به رحمانی تش خود را در هرچیز به من شناساندى، پس تو را در هرچیز نمایان دید

کنندگان افالک انوار محو  چیره شد، در نتیجه عرش در ذاتش پنهان شد، آثار را با آثار نابود کردى، و اغیار را به احاطه

اش تجل ى کرد،  یبایىکه به کمال ز ها او را دریابد، اى آن نشین از این شد که دیده هاى عرشش پرده نمودى، اى که در سراپرده

که  که نمایانى، یا چگونه غایب شوى و حال آن چگونه پنهان شوى و حال آن  پس تحقق یافت عظمتش از روى استیال و برترى

.بانى و حاضرى، همانا تو بر هرچیز توانایى، و سپاس تنها از آن خداست، خداى یگانه دیده  

 

:کن، و در آخر روز عرفه بخوانرا قرائت  سوم  زیارت جامعه و نیز در این روز  

 

َک َو إِنه َمْغِفَرتََک ِلی ل تَْنقُُصَک فَأَْعِطِنی َما ل یَْنقُُصَک َو اْغِفْر ِلی مَ  کَ یَا َرِبّ إِنه ذُنُوِبی ل تَُضرُّ ا ل َیُضرُّ  
و   کاهدت ببخش به من آنچه نمىکاهد، پس  رساند، و آمرزشت بر من از تو نمى پروردگارا، همانا گناهان من به تو زیانى نمى

.بیامرز برایم آنچه که زیانت نرساند  

 

:و نیز بخوان  

 

:ِرْمنِی أَْجَر اْلُمَصاِب َعلَى ُمِصيَبتِهِ اللُهمه ل تَْحِرْمنِی َخْيَر َما ِعْنَدَک ِلَشِرّ َما ِعْنِدی فَِإْن أَْنَت لَْم تَْرَحْمِنی بِتَعَبِی َو نََصبِی فاَل تَحْ   
ام به من رحم  حرومم مساز از خیر آنچه نزد توست، به خاطر شر  آنچه پیش من است، پس اگر با خستگى و واماندگىخدایا م

.دیده بر مصیبتش محرومم مکن کنى، از پاداش مصیبت نمى  

 

اهلل بسم هللا و ب» مؤل ف گوید: سی د ابن طاووس، در ضمن دعاهاى روز عرفه فرموده: چون غروب آفتاب نزدیک شود بگو:

عشرات که خواندن آن زاوار است خواندن دعاى ساست ، پس  دعاى عشرات همان   ، و اینو سبحان هللا و الحمد هلل تا آخر

همان ازکار    کرده،  ، در آخر روز عرفه ترک نشود، و این اذکار عشراتى را که کفعمى نقلدر هر صبح و شام مستحب است

.س روایت کردهآخر دعاى عشرات است که سی د ابن طاوو  

 منبع: مفاتیح الجنان

 التماس دعای فرج

 
 

 سایت اینترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 
 

http://golzarenoor.ir/

