
ِحیمِ  ْحمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

به نام خداوند بخشنده مھربان

الَّذى لَْیَس لِقَضآئِِھ دافٌِع َوال لَِعطائِِھ مانٌِع َوال َکُصْنِعھِ  اَْلَحْمُد 

سـتـايـش خـاص خـدايـى اسـت کـه نـیـسـت بـراى قضا و حکمش جلوگیرى و نه براى عطا و بخششش مانعى و نه مانند 

ساخته اش

ُصْنُع صانٍِع َوھَُو اْلَجواُد اْلواِسُع فَطََر اَْجناَس اْلبَدائِِع واَْتقَنَ 
ساخته ھیچ سازنده اى و او است بخشنده وسعت ده که آفريد انواع گوناگون پديده ھا راو

نائَِع ال تَْخفى َعلَْیِھ الطَّالیِـُع َوال تَضیُع ِعْنَدهُ اْلَودائِعُ  بِِحْکَمتِِھ الصَّ

بر او مخفى نیست و امانتھا در نزد او ضايع نشود) ى عالم وجود(بـه حکمت خويش محکم ساخت مصنوعات را طاليه ھا

جازى ُکلِّ صانٍِع َورائُِش ُکلِّ قانٍع َوراِحُم ُکلِّ ضاِرٍع َوُمْنِزلُ 

ھر ناالن ، فروفرستندهنسبت بهپـاداش دھـنـده عمل ھر سازنده و سامان دھنده زندگى ھر قناعت پیشه و مھربان

اْلَمنافِِع َواْلِکتاِب اْلجاِمِع بِالنُّوِر الّساِطِع َو ھَُو لِلدََّعواِت ساِمعٌ 

ھـر سـود و بھره و آن کتاب جامع که فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و او است که دعاھا را شنواست

َرِه قاِمٌع فَال اِلھَ َغْیُرهُ َوالَولِْلُکُرباِت دافٌِع َولِلدََّرجاِت رافٌِع َولِْلَجبابِ 

و گـرفتاريھا را برطرف کند و درجات را باال برد و گردنکشان را ريشه کن سازد پس معبودى جز او نیست و

َشْىَء یَْعِدلُھُ َولَْیَس َکِمْثلِِھ َشْىٌء َوھَُو السَّمیُع اْلبَصیُراللَّطیُف اْلَخبیرُ 

مانندش نیست و او شنوا است و بینا و دقیق و آگاهچیزى با او برابرى نکند و چیزى ھ

بُوبِیَِّھ لَکَ  َوھَُو َعلى ُکلَِّشْىٍء قَدیٌر اَللّھُمَّ اِنّى اَْرَغُب إِلَْیَکَواَْشھَُد بِالرُّ

و او بر ھرچیز توانا است خدايا من بسوى تو اشتیاق دارم و به پروردگارى تو گواھى دھم

لَْیَک َمَرّدى اِْبتََدْاتَنى بِنِْعَمتَِک قَْبَل اَْن اَُکونَ ُمقِّراً بِاَنََّک َربّى َو اِ 



اقـرار دارم بـه ايـنـکه تو پروردگار منى و بسوى تو است بازگشت من آغاز کردى وجود مرا به رحمت خود پیش از آنکه باشم

ناً َشْیئاً َمْذُکورا َوَخلَْقتَنى ِمَن التُّراِب ثُمَّ اَْسَکْنتَنِى االَْ◌ْصالَب آمِ 

چیز قابل ذکرى و مرا از خاک آفريدى آنگاه در میان صلبھا جايم دادى و ايمنم ساختى

نیَن فَلَْم اََزْل ظاِعناً ِمنْ  ھُوِر َوالسِّ لَِرْیِب اْلَمنُوِن َواْختِالِف الدُّ

از حوادث زمانه و تغییرات روزگار و سالھا و ھمچنان ھمواره از

َن االَْ◌یّاِم اْلماِضیَِھ َواْلقُُروِن اْلخالِیَِھ لَمْ ُصْلٍب اِلى َرِحٍم فى تَقاُدٍم مِ 

صلبى به رحمى کوچ کردم در ايام قديم و گذشته و قرنھاى پیشین

ھِ  تُْخِرْجنى لَِرْافَتَِک بى َولُْطفَِک لى َواِْحسانَِک اِلَىَّ فى َدْولَِھ اَئِمَّ

من مرا به جھان نیاوردى در دوران حکومت پیشوايانو از روى مـھـر و راءفـتـى که به من داشتى و احسانت نسبت به

بُوا ُرُسلََکلِکنََّک اَْخَرْجتَنى لِلَّذى اْلُکْفِر الَّذیَن نَقَُضوا َعْھَدَک َوَکذَّ

کـفـر آنـان کـه پـیـمان تو را شکستند و فرستادگانت را تکذيب کردند ولى در زمانى مرا بدنیا آوردى که

ْرتَنى َوفیِھ اَْنَشاْءتَنى َوِمْن قَْبِل ذلِکَ َسبَقَلى ِمَن اْلھَُدى  الَّذى لَھُ یَسَّ

پـیـش از آن در علمت گذشته بود از ھدايتى که اسبابش را برايم مھیا فرمودى و در آن مرا نشو و نما دادى و پیش از

َرُؤْفَت بى بَِجمیِل ُصْنِعَک َوَسوابِـِغ نَِعِمَک فاْبتََدْعَت َخْلقى ِمْن َمنِىٍّ 

ايـن نـیـز بـه مـن مـھـر ورزيدى بوسیله رفتار نیکويت و نعمتھاى شايانت که پديد آوردى خلقتم را از منى

یُْمنى َواَْسَکْنتَنى فى ظُلُماٍت ثَالٍث بَْیَن لَْحٍم َوَدٍم َوِجْلٍد لَمْ 

ستمیان گوشت و خون و پو) مشیمه و رحم و شکم (ريخته شده و جايم دادى در سه پرده تاريکى 

تُْشِھْدنى َخْلقى َولَْم تَْجَعْل اِلَىَّ َشْیئاً ِمْن اَْمرى ثُمَّ اَْخَرْجتَنى لِلَّذى

و گـواھـم نـسـاخـتـى در خـلقتم و واگذار نکردى به من چیزى از کار خودم را سپس بیرونم آوردى بدانچه



ْنیا تآّماً َسِویّاً َوَحفِْظتَنى  فِى اْلَمْھِد ِطْفالً َسبََق لى ِمَن اْلھُدى اِلَى الدُّ

در عـلمـت گـذشـتـه بـود از ھـدايـتـم بـسـوى دنـیـا خـلقـتـى تـمـام و درسـت و در حال طفولیت و خردسالى

َصبِیّاً َوَرَزْقتَنى ِمَن اْلِغذآِء لَبَناً َمِریّاً َوَعطَْفَت َعلَىَّ قُلُوبَ 

ھـا شـیـرى گـوارا و دل پرستاران رادر گـھـواره مـحـافـظـتـم کـردى و روزيـم دادى از غـذا

واِحَم َوَکالَْ◌تَنى ِمْن طَواِرِق اْلجآنِّ  ھاِت الرَّ اْلَحواِضِن َوَکفَّْلتَنى االُْ◌مَّ

بر من مھربان کردى و عھده دار پرستاريم کردى مادران مھربان را و از آسیب جنیان

یاَدِه َوالنُّْقصانِفَتَعالَْیَت ی ا َرحیُم یا َرْحمُن حتّىَوَسلَّْمتَنى ِمَن الزِّ

نـگـھـداريـم کـردى و از زيـادى و نقصان سالمم داشتى پس برترى تو اى مھربان و اى

بخشاينده تا

اَِذا اْستَْھلَْلُت ناِطقاً بِاْلَکالِماَْتَمْمَت َعلَىَّ َسوابَغ اِالْ◌ ْنعاِم َوَربَّْیتَنى

اى شايانت را و پرورشم دادىآنگاه که لب به سخن گشودم و تمام کردى بر من نعمتھ

تى اَْوَجْبتَ  زایِداً فى ُکلِّ عاٍم َحتّى إ َذا اْکتََملَْت فِْطَرتى َواْعتََدلَْت ِمرَّ

ھـرسـاله زيـادتـر از سـال پـیـش تـا آنـگـاه کـه خـلقـتـم کامل شد و تاب و توانم به حداعتدال رسید واجب کردى

ْعتَنى بَِعجائِِب ِحْکَمتِکَ َعلَىَّ ُحَجتََّک بِاَْن اَْلھَْمتَ  نى َمْعِرفَتََک َوَروَّ

بـر مـن حـجـت خود را بدين ترتیب که معرفت خود را به من الھام فرمودى و بوسیله عجايب حکمتت به ھراسم انداختى

َواَْیقَْظتَنى لِما َذَرْاَت فى َسمآئَِکَواَْرِضَک ِمْن بَدائِعِ َخْلقِکَ 

يدى در آسمان و زمینت از پديده ھاى آفرينشتو بیدارم کردى بدانچه آفر

َونَبَّْھتَنى لُِشْکِرَک َوِذْکِرَک َواَوَجْبَت َعلَىَّ طاَعتََک َوِعباَدتَکَ 

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



تَقَبَُّل َمْرضاتَِک َوَمنَْنتَ َوفَھَّْمتَنى ما جاََّءْت بِِھ ُرُسلَُک َویَسَّْرَت لى 

و آنـچـه رسـوالنـت آورده بودند به من فھماندى و پذيرفتن موجبات خوشنوديت را برايم آسان کردى

َعلَىَّ فى َجمیِع ذلَِک بَِعونَِک َولُْطفَِک ثُمَّ اِْذ َخلَْقتَنى ِمْن َخْیِر الثَّرى لَمْ 

منت نھادى سپس به اينکه مرا از بھترين خاکھا آفريدىو در تـمام اينھا به يارى و لطف خود بر من 

تَْرَض لى یا اِلھى نِْعَمھً ُدوَن اُخرى َوَرَزْقتَنى ِمْن اَنواِع اْلَمعاشِ 

راضـى نشدى اى معبود من که تنھا از نعمتى برخوردار شوم و از ديگرى منع گردم بلکه روزيم دادى

یاِش بَِمنَِّک اْلَعظیِم ا الَْ◌ْعظَِم َعلَىَّ َواِْحسانَِک اْلقَدیمِ َوُصنُوِف الرِّ

زندگى و اقسام لوازم کامرانى و اين بواسطه آن نعمت بخشى بزرگ و بزرگترت بود بر من و آن احسان ديرينه ) نعمتھاى (از انواع 

ات بود

اِلَىَّ َحتّى اِذا اَْتَمْمَت َعلَىَّ َجمیَع النَِّعِم َوَصَرْفَت َعنّى ُکلَّ النِّقَمِ 

نـسـبـت بـه من تا اينکه تمام نعمتھا را بر من کامل کردى و تمام رنجھا و بالھا را از من دور ساختى

بُنى لَْم یَْمنَْعَک َجْھلى َوُجْراَءتى َعلَْیَک اَْن َدلَْلتَنى اِلى ما یُقَرِّ

تو نزديک کندباز ھم نادانى و دلیرى من بر من جلوگیرت نشد از اينکه راھنمايیم کردى بدانچه مرا به 

اِلَْیَک َوَوفَّْقتَنى لِما یُْزلِفُنى لََدْیَک فَاِْن َدَعْوتَُک اََجْبتَنى َواِْن َسئَْلتُکَ 

و موفقم داشتى بدانچه مرا به درگاھت مقرب سازد که اگر بخوانمت پاسخم دھى و اگر بخواھم از تو

ِزْدتَنى ُکلُّ ذلِکَ اَْعطَْیتَنى َواِْن اَطَْعتَُک َشَکْرتَنى َواِْن َشَکْرتُکَ 

به من عطا کنى و اگر اطاعتت کنم قدردانى کنى و اگر سپاسگزاريت کنم بر من بیفزايى و ھمه اينھا

اِْکماٌل الَِ◌ْنُعِمَک َعلَىَّ َواِْحسانَِک اِلَىَّ فَُسْبحانََک ُسْبحانََک ِمْن ُمْبِدئٍ 

ه نسبت به من دارى پس منزھى تو، منزه از آن رو که آغازندهبـراى کـامـل سـاختن نعمتھاى تو است بر من و احسانى است ک

ُمعیٍد َحمیٍد َمجیٍد تَقَدََّسْت اَْسمآُؤَک َوَعظَُمْت االَُّؤَک فَاَءَىُ◌ّ◌ نَِعِمَک ي ا



نعمتھاى تو پس اىنعمتى و بازگرداننده و ستوده و بزرگوارى بسى پاکیزه است نامھاى تو و بزرگ است

َوِذْکراً اَءْم اَىُّ َعطـایاَک اَءقُوُم بِھا ُشْکراً َوِھَى یااِلھى اُْحصى َعَدداً 

مـعـبـود مـن کـدامـیـک از نعمتھايت را بشماره درآورده و ياد کنم يا براى کدامیک از عطاھايت به سپاسگزارى اقدام کنم در صورتى 

که آنھا

ِعْلماً بِھَا اْلحافِظُوَن ثُمَّ َربِّ اَْکثَُر ِمْن اَْن یُْحِصیَھَا اْلعآّدُوَن اَءْو یَْبلُغَ 

اى پروردگار من بیش از آن است که حسابگران بتوانند آنھا را بشمارند يا دانش حافظان بدانھا رسد سپس اى خدا

ّرآِء اَءْکثَُر ِمّما ظَھََر لى ما َصَرْفَت َوَدَراْءَت َعنّى اَللّھُمَّ ِمَن الُضرِّ َوالضَّ

گرفتارى از من دور کرده و باز داشتى بیشتر بوده از آنچه برايم آشکار شدآنـچـه را از سختى و 

ّرآِء َواَنـَا اَْشھَُد یا اِلھى بَِحقیقَِھ ایمانى َوَعْقدِ  ِمَن اْلعافِیَِھ َوالسَّ

از تـنـدرسـتـى و خـوشى و من گواھى دھم خدايا به حقیقت ايمان خودم و بدانچه تصمیمات يقینم بدان بسته است

َزماِت یَقینى َوخالِِص َصریِح تَْوحیدى َوباِطِن َمْکنُوِن َضمیرىعَ 

و توحید خالص و بى شائبه خود و درون سرپوشیده نھادم

َوَعالئِِق َمجارى نُوِر بََصرى َواَساریِر َصْفَحِھ َجبینى َوُخْرقِ 

و رشته ھاى ديد نور چشمانم و خطوط صفحه پیشانیم

اِرِن ِعْرنینى َوَمساِرِب ِسماِخ َسْمعىَمساِرِب نَْفسى َوَخذاریِف م

و رخنه ھاى راھھاى تنفسم و پرده ھاى نرمه بینیم و راھھاى پرده گوشم

ْت َواَْطبَقَْت َعلَْیِھ َشفَتاَى َوَحَرکاِت لَْفِظ لِسانى َوَمْغَرزِ  َوما ُضمَّ

پیوست کامتـلفظ زبانم و محلو آنـچـه بـچـسـبـد و روى ھـم قـرار گـیـرد بـر آن دو لبـم و حـرکـتـھـاى 

َحنَِک فَمى َوفَّکى َوَمنابِِت اَْضراسى َوَمساِغ َمْطَعمى َوَمْشَربى

دھـان و آرواره ام و مـحـل بـیـرون آمـدن دنـدانـھـايـم و محل چشیدن خوراک و آشامیدنیھا) فـک بـاالى (



ى َوَما اْشتََمَل َعلْیِھ تاُمورُ یمَوِحمالَِھ اُمِّ َراْءسى َوبُلُوِع فاِرِغ َحباَّئِِل ُعنُق

متصل به رگھاى گردنم و آنچه در برگرفته آن را) حلق (و رشـتـه و عصب مغز سرم و لوله 

َصْدرى َوحمائِِل َحْبِل َوتینى َونِیاِط ِحجاِب قَْلبى َواَءْفالِذ َحواشى

نارقفسه سینه ام و رشته ھاى رگ قلبم و شاھرگ پرده دلم و پاره ھاى گوشه و ک

َکبِدى َوما َحَوْتھُ َشراسیُف اَْضالعى َوِحقاُق َمفاِصلى َوقَبضُ 

جگرم و آنچه را در بردارد استخوانھاى دنده ھايم و سربندھاى استخوانھايم و انقباض

َعواِملى َواَطراُفِ◌ اَناِملى َولَْحمى َوَدمى َوَشْعرى َوبََشرى

و موى بدنم و بشره پوستمعضالت بدنم و اطراف سر انگشتانم و گوشتم و خونم 

َوَعَصبى َوقََصبى َوِعظامى َوُمّخى َوُعُروقى َوَجمیُعِ◌ َجواِرحى َوَما

و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم و رگھايم و تمام اعضاء و جوارحم و آنچه بر اينھا

اْنتََسَج َعلى ذلَِک اَیّاَم ِرضاعى َوما اَقلَِّت االَْ◌ْرُض ِمنّى َونَْومى

شده از دوران شیرخوارگیم و آنچه را زمین از من بر خود گرفته و خوابمبافته 

َویَقَظَتى َوُسُکونى َوَحَرکاِت ُرُکوعى َوُسُجودى اَْن لَْو حاَوْلتُ 

که اگر تصمیم بگیرم) گواھى دھم (و بیداريم و آرمیدنم و حرکتھاى رکوع و سجود من 

َى ُشْکرَ َواْجتَھَْدُت َمَدى االَْ◌عصاِر َواالَْ◌ْحقابِ  ْرتُھا اَْن اُءَؤدِّ لَْو ُعمِّ

و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین عمرى بکنم و بخواھم شکر

واِحَدٍه ِمْن اَءْنُعِمَک َما اْستَطَْعُت ذلَِک اِالّ بَِمنَِّک اْلُموَجِب َعلَىَّ بِھِ 

آن خود واجب کند بر منيـکى از نعمتھاى تو را بجا آورم نخواھم توانست جز به لطف خود که

ُشْکُرَک اَبَداً َجدیداً َوثَنآًء طاِرفاً َعتیداً اََجْل َولْو َحَرْصُت اَنـَا



سپاسگزاريت را دوباره از نو و موجب ستايشى تازه و ريشه دار گردد آرى و اگر حريص باشم من

وَن ِمْن اَناِمَک اَءْن نُْحِصَى َمدى اِْنعاِمَک سالِفِِھ وَ  انِفِِھ ماَواْلعآدُّ

و حسابگران از مخلوقت که بخواھیم اندازه نعمت بخشیھاى تو را از گذشته و آينده

َحَصْرناهُ َعَدداً َوال اَْحَصیناهُ اََمداًھَْیھاَت اءنّى ذلَِک َواَْنَت اْلُمْخبُِر فى

کجا چنین چیزى میسر است! ھیھات ! م بـه حساب درآوريم نتوانیم بشماره درآوريم و نه از نظر زمان و اندازه آنرا احصاء کنی

وا نِْعَمھَ هللا ال تُْحُصوھا ِکتابَِک النّاِطِق َوالنَّبَاِء الّصاِدِق َواِْن تَُعدُّ

))اگر بشماريد نعمت خدا را احصاء نتوانید کرد((و تو خود در کتاب گويا و خبر راست و درستت خبر داده اى که 

بآُؤَک َوبَلََّغْت اَْنبِیآُؤَک َوُرُسلَُک ما اَْنَزْلتَ َصَدَق ِکتابَُک ْاللّھُمَّ َواِنْ 

خـدايـا کـتـاب تو و خبرى که دادى راست است و رساندند پیمبران و رسوالنت ھرچه را بر ايشان از وحى خويش فروفرستادى

َعلَْیِھْم ِمْن َوْحیَِک َوَشَرْعَت لَھُْم َوبِِھْم ِمْن دینَِک َغْیَر اَءنّى یا اِلھى

آنچه را تشريع کردى براى آنھا و بوسیله آنھا از دين و آيین خود جز اينکه معبوداو 

اَْشھَُد بَِجُ◌ْھدى َوِجّدى َوَمْبلَغِ طاَعتى َوُوْسعى َواَءقُوُل ُمْؤِمناً 

من گواھى دھم به سعى و کوششم و به اندازه رسائى طاعت و وسعم و از روى ايمان

الَّذى  لَْم یَتَِّخْذ َولَداً فَیَُکوَن َمْوُروثاً َولَْم یَُکْن لَھُ ُموقِناً اَْلَحْمُد 

برايشو يقین مى گويم ستايش خدايى را سزاست که نگیرد فرزندى تا از او ارث برند و نیست

لِّ فَیُْرفَِدهُ فیما َشریٌک فى ُمْلِکِھ فَیُضآَدُ◌ّ◌هُ فیَما اْبتََدَع َوال َولِىُّ ِمَن الذُّ

انـروايـى تـا بـا او ضّديت کنند در آنچه پديد آورد و نه نگھدارى از خوارى دارد تا کمکش کند در آنچهشـريـکـى در فـرمـ

َصنََع فَُسْبحانَھُ ُسْبحانَھُ لَْو کاَن فیِھما الِھَھٌ اِال هللا لَفََسَدتا َوتَفَطََّرتا

ھر دو تباه مى شدند و از ھم متالشى مى گشتندبوجود آورد پس منزه باد منزه که اگر بود در آسمان و زمین خدايانى جز او



َمِد الَّذى لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُکنْ  ُسْبحاَن هللا اْلواِحِد االَْ◌َحِد الصَّ

منزه است خداى يگانه يکتاى بى نیازى که فرزند ندارد و فرزند کسى نیست و نیست

َحْمداً یُع بیَن َواَْنبِي آئِھِ لَھُ ُکفُواً اََحٌد اَْلَحْمُد  اِدُل َحْمَد َمالَّئَِکتِِھ اْلُمقَرَّ

برايش ھمتايى ھیچکس ستايش خداى را است ستايشى که برابر ستايش فرشتگان مقرب او و پیمبران

ٍد خاتَِم النَّبِیّیَن َوآلِھِ  اْلُمْرَسلیَن َوَصلَّى هللا َعلى ِخیََرتِِھ ُمَحمَّ

بـھـتـريـن خـلقـش مـحـمـد خـاتـم پـیـمـبـران و آلمـرسـلش بـاشـد و درود خـدا بـر

الطَّیـِبـیـَن الطـّاھـِریـَن اْلمـُخـلَصـیـَن َوسـَلَّمَ 

پاک و پاکیزه و خالص او باد و سالم

پـس شـروع فـرمـود آن حـضـرت در سـؤ ال و اھتمام نمود در ُدعا و آب از ديده ھاى

:مباَرَکش جارى بود پس گفت 

اَللّھُمَّ اْجَعْلنى

خدايا چنانم

اَْخشاَک َکانّى اَراَک َواَْسِعْدنى بِتَقویَک َوال تُْشقِنى بَِمْعِصیَتِکَ 

ترسان خودت کن که گويا مى بینمت و به پرھیزکارى از خويش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن

ى ال اُءِحبَّ تَْعجیَل ماَوِخْرلى فى قَضآئَِک َوباِرْک لى فى قََدِرَک َحتّ 

و در سـرنـوشـت خود خیر برايم مقدر کن و مقدراتت را برايم مبارک گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را

ْلَت اَللّھُمَّ اْجَعْل ِغناَى فى نَْفسى َواْلیَقینَ  ْرَت َوال تَاْخیَر ما َعجَّ اَخَّ

ا تو پیش انداخته اى خدايا قرار ده بى نیازى در نفس من و يقینتـو پـس انـداخته اى بخواھم و نه تاءخیر آنچه ر

فى قَْلبى َواِالْ◌ْخالَص فى َعَملى َوالنُّوَر فى بََصرى َواْلبَصیَرهَ فى



در دلم و اخالص در کردارم و روشنى در ديده ام و بینايى در

ِمنّىدینى َوَمتِّْعنى بَِجواِرحى َواْجَعْل َسْمعى َوبََصرى اَْلواِرثَْینِ 

)که تا دم مرگ بسالمت باشند(ديـنـم و مـرا از اعـضـا و جوارحم بھره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان 

َواْنُصْرنى َعلى َمْن ظَلََمنى َواَِرنى فیِھ ثارى َوَمـاءِربى َواَقِرَّ بِذلِکَ 

درباره اش به من بنمايانو ياريم ده بر آنکس که به من ستم کرده و انتقام گیرى مرا و آرزويم را

َعْینى اَللَّھُمَّ اْکِشْف ُکْربَتى َواْستُْر َعْوَرتى َوْاْغفِْر لى َخطیَّئَتى

و ديده ام را در اين باره روشن کن خدايا محنتم را برطرف کن و زشتیھايم بپوشان و خطايم بیامرز

َرَجھَ اْلُعْلیا فِىَواْخَساْء َشْیطانى َوفُکَّ ِرھانى َوْاَجْعْل لى یا اِلھى الدَّ 

و شـیـطـان و اھـريـمـنـم را از مـن بران و ذمه ام را از گِرو بَِرھان و قرار ده خدايا براى من درجه واال در

اْال ِخَرِه َواالُْ◌ْولى اَللّھُمَّ لََک اْلَحْمُد َکما َخلَْقتَنى فََجَعْلتَنى َسمیعاً 

آفريدى و شنواآخرت و در دنیا خدايا حمد تو را است که مرا

بَصیراً َولََک اْلَحْمُد َکما َخلَْقتَنى فََجَعْلتَنى َخْلقاً َسِویّاً َرْحَمھً بى َوقَدْ 

و بـیـنا قرارم دادى و ستايش تو را است که مرا آفريدى و از روى مھرى که به من داشتى

خلقتم را نیکو آراستى در

ْلَت فِْطَرتى َربِّ بِماُکْنَت َعْن َخْلقى َغنِیّاً َربِّ بِما  بََراْءتَْنى فََعدَّ

صورتیکه تو از خلقت من بى نیاز بودى پروردگارا به آنطور که مرا پديدآوردى و در خلقتم اعتدال بکار بردى پروردگارا به آنطور

اَْنَشاْءتَنى فَاَْحَسْنَت ُصوَرتى َربِّ بِما اَْحَسْنَت اِلَىَّ َوفى نَْفسى

دى و صـورتـم را نـیـکـو کردى پروردگارا به آنطور که به من احسان کردى وکـه بـوجـودم آور

عافَْیتَنى َربِّ بِما َکالَْ◌تَنى َوَوفَّْقتَنى َربِّ بِما اَنـَْعَمَت َعلَىَّ فَھََدْیتَنى



ر من انعام کرده و ھدايتم عـافـیـتـم دادى پـروردگـارا آنـچـنـانـکـه مـرا مـحـافظت کردى و موفقم داشتى پروردگارا آنچنانکه ب

فرمودى

َربِّ بِما اَْولَْیتَنى َوِمْن ُکلِّ َخْیٍر اَْعطَْیتَنى َربِّ بِما اَْطَعْمتَنى

پـروردگارا چنانچه مرا مورد احسان قرار داده و از ھر خیرى به من عطا کردى پروردگارا آنچنانکه مرا خوراندى

ْقنَْیتَنى َربِّ بِما اََعْنتَنى َواَْعَزْزتَنىَوَسقَْیتَنى َربِّ بِما اَْغنَْیتَنى َواَ 

و نـوشـانـدى پـروردگـارا آنـچـنـانـکـه بـى نـیازم کردى و سرمايه ام دادى پروردگارا آنچنانکه کمکم دادى و عزتم بخشیدى

َربِّ بِما اَْلبَْستَنى ِمْن ِسْتِرَک الّصافى َویَسَّْرَت لى ِمْن ُصْنِعکَ 

مرا از خلعت باصفايت پوشاندى و از مصنوعاتت به حدپروردگارا آنچنانکه

ھُورِ  ٍد َواَِعنّى َعلى بَواَّئِِق الدُّ ٍد َو اِل ُمَحمَّ اْلکافى َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

درود فرست بر محمد و آل محمد و کمکم ده بر پیش آمدھاى ) چـنانکه اين ھمه انعام به من کردى (کـافـى در اخـتـیـارم گـذاردى 

روزگارناگوار 

ْنیا َوُکُرباتِ  نى ِمْن اَْھواِل الدُّ َوُصُروِف اللَّیالى َواالَْ◌یّاِم َونَجِّ

و کشمکشھاى شبھا و روزھا و از ھراسھاى دنیا و اندوھھاى

اْال ِخَرِھَواْکفِنى َشرَّ ما یَْعَمُل الظّالُِموَن فِى االَْ◌ْرِض اَللّھُمَّ ما اَخافُ 

تمگران در زمین انجام دھند مرا کفايت فرما خدايا از آنچه مى ترسمآخـرت نـجـاتم ده و از شر آنچه س

فَاْکفِنى َوما اَْحَذُر فَقِنى َوفى نَْفسى َودینى فَاْحُرْسنى َوفى َسفَرى

کفايتم کن و از آنچه برحذرم ، نگاھم دار و خودم و دينم را

باِرْک لىفَاْحفَْظنى َوفى اَْھلى َومالى فَاْخلُْفنى َوفیما َرَزْقتَنى فَ 

حـفـظ کـن و در سفر محافظتم کن و در خانواده و مالم جانشین من باش و در آنچه روزيم کرده اى برکت ده و مرا

َوفى نَْفسى فََذلِّْلنى َوفى اَْعیُِن النّاِس فََعظِّْمنى َوِمْن َشرِّ اْلِجنِّ 



در پیش خودم خوار کن و در چشم مردم بزرگم کن و از شر جن

َواِالْ◌ْنِس فََسلِّْمنى َوبُِذنُوبى فَال تَْفَضْحنى َوبَِسریَرتى فَال تُْخِزنى

و انس بسالمتم بدار و به گناھان رسوايم مکن و به انديشه ھاى باطنم سرافکنده ام مکن

َوبَِعَملى فَال تَْبتَلِنى َونَِعَمَک فَال تَْسلُْبنى َواِلى َغْیِرَک فَال تَِکْلنى

چارم مساز و نعمتھايت را از من مگیر و بجز خودت به ديگرى واگذارم مکنو به کردارم د

اِلھى اِلى َمْن تَِکلُنى اِلى قَریٍب فَیَْقطَُعنى اَْم اِلى بَعیٍد فَیَتََجھَُّمنى اَمْ 

ه کسانى کهخـدايا به که واگذارم مى کنى آيا به خويشاوندى که از من بُِبَرد يا بیگانه اى که مرا از خود دور کند يا ب

اِلَى اْلُمْستَْضَعفیَن لى َواَْنَت َربّى َوَملیُک اَْمرى اَْشُکو اِلَْیَک ُغْربَتى

خوارم شمرند و تويى پروردگار من و زمامدار کار من بسوى تو شکايت آرم از غربت خود

َوبُْعَد دارى َوھَوانى َعلى َمْن َملَّْکتَھُ اَْمرى اِلھى فَال تُْحلِْل َعلَىَّ 

دورى خـانـه ام و خواريم نزد کسى که زمامدار کار من کردى خدايا پس خشم خود را بر من مبارو 

َغَضبََک فَاِْن لَْم تَُکْن َغِضْبَت َعلَىَّ فَال اُبالى ُسْبحانََک َغْیَر اَنَّ 

حالو اگـر بـر مـن خـشـم نـکـرده بـاشـى بـاکـى نـدارم ـ مـنـزھـى تـو ـ جـز ايـنـکـه در عـیـن 

عافِیَتََک اَْوَسُع لى فَاَْسئَلَُک یا َربِّ بِنُوِر َوْجِھَک الَّذى اَْشَرقَْت لَھُ 

عافیت تو وسیعتر است براى من پس از تو خواھم پروردگارا به نور ذاتت که روشن شد بدان

لینَ  االَْ◌ْرُض َوالسَّمواتَُوُکِشفَْت بِِھ الظُّلُماُت َوَصَلُ◌َح بِِھ اَْمُر االَْ◌وَّ

مین و آسمانھا و برطرف شد بدان تاريکیھا و اصالح شد بدان کار اولینز

َواْال ِخریَن اَْن ال تُمیتَنى َعلى َغَضبَِک َوال تُْنِزَلْ◌ بى َسَخطََک لَکَ 

و آخـريـن کـه مـرا بـر حـال غـضـب خـويـش نـمـیـرانـى و خـشـمـت را بـر مـن نازل مفرمايى



تّى تَْرضى قَْبَل ذلِک ال اِلھَ اِالّ اَْنَت َربَّ اْلبَلَدِ اْلُعْتبى لََک اْلُعْتبى حَ 

مؤ اخذه و بازخواست حق تو است تا گاھى که پیش از آن راضى شوى معبودى جز تو نیست که پروردگار شھر

اْلَحراِم َواْلَمْشَعِر اْلَحراِم َواْلبَْیِت اْلَعتیِق الَّذى اَْحلَْلتَھُ اْلبََرَکھَ َوَجَعْلتَھُ 

ـحـتـرم و مـشـعـر الحـرام و خـانـه کـعـبـه اى آن خـانـه اى کـه بـرکـت را بـدان نازل کردى و آنرا براىم

نُوِب بِِحْلِمِھ یا َمْن اَْسبََغ النَّْعمآءَ  لِلنّاِس اَْمناً یا َمْن َعفا َعْن َعظیِم الذُّ

خود درگذرى اى که نعمتھا رامردمان خانه امنى قرار دادى اى کسى که از گناھان بزرگ به بردبارى

بِفَْضلِِھ یا َمْن اَْعطَى اْلَجزیَل بَِکَرِمِھ یا ُعدَّتى فى ِشدَّتى یا

بـه فـضل خود فراوان گردانى اى که عطاياى شايان را به کرم خود بدھى اى ذخیره ام در سختى اى

صاِحبى فى َوْحَدتى یا ِغیاثى فى ُکْربَتى یا َولِیّى فى نِْعَمتى یا

رفیق و ھمدمم در تنھايى اى فريادرس من در گرفتارى اى ولى من در نعمتم اى

اِلـھى َواِلـھَ آبائى اِْبراھیَم َواِْسماعیَل َواِْسحَق َویَْعقُوَب َوَربَّ 

اسحاق و يعقوب و پروردگار) معبود(معبود من و معبود پدرانم ابراھیم و اسمعیل و 

ٍد خاتِِم النَّبِیّیَن َو الِھِ َجْبَرئیَل َومیکائیَل َواِْسرافیلَ  َوربَّ ُمَحمَّ

جـبـرئیـل و مـیـکـائیـل و اسـرافـیـل و پـروردگـار مـحـمـد خـاتـم پـیـمـبـران و آل

لَ  بُوِر َواْلفُْرقاِن َوُمنَزِّ اْلُمْنتََجبیَن َوُمْنِزَل التَّوریِھ َواِالْ◌ ْنجیِل َوالزَّ

رات و انـجـیـل و زبـور و قـرآن و نازل کنندهبـرگـزيـده اش و فـروفـرسـتـنـده تـو

کـھیَّعَّصَّ َوطـھ َویسَّ َواْلقُرآِن اْلَحکیِم اَْنَت َکْھفى حیَن تُْعیینِى

تويى پناه من ھنگامى که درمانده ام کنند)) يس و قرآن حکمت آموز((کھیعص و طه و 

َولَْوال َرْحَمتُکَ اْلَمذاِھُب فى َسَعتِھا َوتَضیُق بَِى االَْ◌ْرُض بُِرْحبِھا 



راھھا با ھمه وسعتى که دارند و زمین بر من تنگ گیرد با ھمه پھناوريش و اگر نبود رحمت تو

لَُکْنُت ِمَن اْلھالِکیَن َواَْنَت ُمقیُل َعْثَرتى َولَْوال َسْتُرَک اِیّاَى لَُکْنتُ 

ى تو نبود مسلمابـطور حتم من ھالک شده بودم و تويى ناديده گیر لغزشم و اگر پرده پوش

ِمَن اْلَمْفُضوحیَن َواَْنَت ُمَؤیِّدى بِالنَّْصِر َعلى اَْعدآئى َولَْوال نَْصُرکَ 

مـن از رسـواشـدگـان بودم و تويى که به يارى خود مرا بر دشمنانم يارى دھى و اگر نبود يارى تو

ْفَعھِ اِیّاَى لَُکْنُت ِمَن اْلَمْغلُوبیَن یا َمْن َخصَّ نَْفَسھُ بِالسُّ  ُموِّ َوالرِّ

من مغلوب شده بودم اى که مخصوص کرده خود را به بلندى و برترى

وَن یا َمْن َجَعلَْت لَھُ اْلُملُوُک نیَر اْلَمَذلَّھِ  ِه یَْعتَزُّ فَاَْولِیآئُھُ بِِعزِّ

و دوستانش بوسیله عزت او عزت يابند اى که پادشاھان در برابرش طوق خوارى

ُھْم ِمْن َسطَواتِِه خائُِفوَن يَْعلَُم خائَِنَه االَْ◌ْعُیِن َوماَعلى اَْعناقِِھْم فَ 

چشمھا و آنچه را سینه ھا) يا خیانت (بـه گردن گذارند و آنھا از َسطََوتَش ترسانند مى داند حرکت 

ھُوُر یا َمْن ال یَْعلَمُ  ُدوُر َو َغْیَب ما تَاْتى بِِھ االَْ◌ْزِمنَھُ َوالدُّ تُْخفِى الصُّ

کنند و حوادثى که در کمون زمانھا و روزگارھا است اى که نداندپنھان

َکْیَف ھَُو اِالّ ھَُوي ا َمْن ال یَْعلَُم م ا ھَُو اِالّ ھَُو ي ا َمْن ال یَْعلَُمھُ اِالّ ھَُو ي ا

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

َض َعلَى اْلمآِء َوَسدَّ اْلھَوآَء بِالسَّمآِء یا َمْن لَھُ اَْکَرمُ َمْن َکبََس االَْ◌رْ 

اى که زمین را بر آب فرو ُبردى و ھوا را به آسمان بستى اى که گرامى ترين

ْکبِ  االَْ◌ْسمآِء یا َذااْلَمْعُروِف الَّذى ال یَْنقَِطُع اَبَداً یا ُمقَیَِّض الرَّ

که ھرگز قطع نشود اى گمارنده کاروان براى نجاتنامھا از او است اى دارنده احسانى 



لِیُوُسَف فِى اْلبَلَِد اْلقَْفِر َوُمْخِرَجھُ ِمَن اْلُجبِّ َوجاِعلَھُ بَْعَد اْلُعبُوِدیَّھِ 

پادشاھى پس از بندگىيـوسـف در آن جـاى بـى آب و علف و بیرون آورنده اش از چاه و رساننده اش به

ْت َعْیناهُ ِمَن اْلُحْزِن فَھُوَ َملِکاً یا ر ادَّهُ َعلى یَْعقُوَب بَْعَد اَِن اْبیَضَّ

اى کـه او را بـرگـردانـدى بـه يـعـقوب پس از آنکه ديدگانش از اندوه سفید شده بود و آکنده از غم بود

رِّ َواْلبَْلوى َعْن اَیُّوَب َوُمْمِسَک یََدْى اِْبرھیمَ  َکظیٌم یا کاِشَف الضُّ

سختى و گرفتارى از ايوب و اى نگھدارنده دستھاى ابراھیماى برطرف کننده

َعْن َذْبِح اْبنِِھ بَْعَد ِکبَِر ِسنِِّھ َوفَنآِء ُعُمِرِه یا َمِن اْستَجاَب لَِزَکِریّا

از ذبـح پـسـرش پـس از سـن پـیـرى و بـسـرآمدن عمرش اى که دعاى زکريا را به اجابت رساندى

یََدْعھُ فَْرداً َوحیداً یا َمْن اَْخَرَج یُونَُس ِمنْ فََوھََب لَھُ یَْحیى َولَمْ 

و يـحـیى را به او بخشیدى و او را تنھا و بى کس وامگذاردى اى که بیرون آورد يونس را از

بَْطِن اْلُحوِت یا َمْن فَلََق اْلبَْحَر لِبَنىَّ اِْسرآئي َل فَاَْنجاھُْم َوَجَعلَ 

دادنجاتشان) از فرعونیان (يـا را بـراى بـنـى اسرائیل و شـکـم مـاھـى اى کـه شـکـافـت در

یاَح ُمبَشِّراٍت بَْینَ  فِْرَعْوَن َوُجنُوَدهُ ِمَن اْلُمْغَرقیَن یا َمْن اَْرَسَل الرِّ

و فرعون و لشکريانش را غرق کرد اى که فرستاد بادھا را نويد دھندگانى پیشاپیش

َعلى َمْن َعصاهُ ِمْن َخْلقِِھ یا َمنِ یََدْى َرْحَمتِِھ یا َمْن لَْم یَْعَجلْ 

نافرمانان از خلق خود اى که) عذاب (آمدن رحمتش اى که شتاب نکند بر 

اْستَْنقََذ السََّحَرهَ ِمْن بَْعِد طُوِل اْلُجُحوِد َوقَْد َغَدْوا فى نِْعَمتِِھیَاُْکلُونَ 

و چنان بودند که متنّعم به نعمتھاى خدا بودند) فرو ک(را پس از سالھا انکار ) فرعون (نـجـات بـخـشـید ساحران 

بُوا ُرُسلَھُ یا َهللا یا َهللا  وهُ َوَکذَّ وهُ َوناَّدُّ ِرْزقَھُ َویَْعبُُدوَن َغْیَرهُ َوقَْد حاَّدُّ



کـه روزيـش را مـى خـوردنـد ولى پـرستش ديگرى را مى کردند و با خدا دشمنى و ضديت داشتند و رسوالنش را تکذيب مى

کردند اى خدا

لََک یا دآئِماً ال نَفاَد لََک یا َحیّاً حیَن ال َحىَّ یا یا بَدَىُ◌ّ◌ یا بَدیُع ال نِدَّ

اى خـدا اى آغـازنـده اى پـديـدآورنـده اى کـه ھـمـتـا نـدارى اى جـاويـدانـى کـه زوال ندارى اى زنده در آنگاه که زنده اى نبود

قآئٌِم َعلى ُکلِّ نَْفٍس بِما َکَسبَْت یا َمْن قَلَّ لَھُ ُمْحیَِى اْلَمْوتى یا َمْن ھَُو 

اى زنده کن مردگان اى که مراقبت دارى بر ھرکس بدانچه انجام داده اى که سپاسگزارى من برايش اندک است

ُشْکرى فَلَْم یَْحِرْمنى َوَعظَُمْت َخطیَّئَتى فَلَْم یَْفَضْحنى َوَر انى َعلَى

خطايم بزرگ است ولى رسوايم نکند و مرا برولى محرومم نکند و 

اْلَمعاصى فَلَْم یَْشھَْرنى یا َمْن َحفِظَنى فى ِصَغرى یا َمْن َرَزقَنى

نـافـرمـانـى خويش بیند ولى پرده ام ندرد اى که مرا در کودکى محافظت کردى اى که در بزرگى روزيم دادى

َعُمھُ ال تُجازى یا َمنْ فى ِکبَرى یا َمْن اَیادیِھ ِعْندى ال تُْحصى َونِ 

اى که اندازه مرحمت ھايى که به من کردى بشماره نیايد و نعمتھايش را تالفى ممکن نباشد اى که

عاَرَضنى بِاْلَخْیِر َواِالْ◌ْحساِن َوعاَرْضتُھُ بِاِالْ◌سائَِھ َواْلِعْصیاِن یا َمنْ 

روبرو شدم اى کهروبرو شد با من به نیکى و احسان ولى من با او به بدى و گناه 

ھَدانى لِْال یماِن ِمْن قَْبِل اَْن اَْعِرَف ُشْکَر اِالْ◌ْمتِناِن یا َمْن َدَعْوتُھُ 

مـرا بـه ايـمـان ھـدايـت کـرد پـیـش از آنـکـه بشناسم طريقه سپاسگزارى نعمتش را اى که خواندمش

َوَعْطشانَ َمریضاً فََشفانى َوُعْریاناً فََکسانى َوجـائِعاً فَاَْشبََعنى 

در حـال بـیمارى و او شفايم داد و در برھنگى و او مرا پوشاند و در گرسنگى و او سیرم کرد و در تشنگى

فَنى َوَوحیداً فََکثََّرنى َوغائِباً  نى َوجاِھالً فََعرَّ فَاَْروانى َوَذلیالً فَاََعزَّ

و او معرفتم بخشید و در تنھايى و او فزونى جمعیت به من دادو او سـیـرابـم کـرد و در خـوارى و او عـزتـم بخشید و در نادانى 



فََردَّنى َوُمقِالًّ فَاَْغنانى َوُمْنتَِصراً فَنََصَرنى َوَغنِیّاً فَلَْم یَْسلُْبنى
و او از من سلب و در دورى از وطـن و او بـازم گـردانـد و در نـدارى و او دارايـم کـرد و در کـمک خواھى و او ياريم داد و در ثروتمندى 

نفرمود

ْکُر یا َمنْ  َواَْمَسْکُت َعْن َجمیِع ذلَِک فَاْبتََداَنى فَلََک اْلَحْمُد َوالشُّ

از ھـمـه ايـن خواسته ھا دم بستم تو آغاز کردى پس از آن تو است حمد و سپاس اى که) ھـنـگـامـى کـه (و 

َستََر َعْوَرتى َوَغفَرَ اَقاَل َعْثَرتى َونَفََّس ُکْربَتى َواَجاَب َدْعَوتى وَ 

لغـزشـم را ناديده گرفت و گرفتگى را از من دور کرد و دعايم را اجابت فرمود و عیبم را پوشاند و گناھانم را آمرزيد

ُذنُوبى َوبَلََّغنى طَلِبَتى َونََصَرنى َعلى َعُدّوى َواِْن اَُعدَّ نَِعَمکَ 

اگر بخواھم نعمتھاو به خواسته ام رسانید و بر دشمنم يارى داد و 

َوِمنَنََک َوَکرائَِم ِمنَِحَک ال اُْحصیھا یا َمْوالَى اَْنَت الَّذى َمنَْنَت اَْنتَ 

و عـطـاھـا و مـراحم بزرگ تو را بشمارم نتوانم اى موالى من اين تويى که منت نھادى و اين تويى

ْلَت اَْنَت الَّذىالَّذى اَْنَعْمَت اَْنَت الَّذى اَْحَسْنَت اَْنَت الَّذى اَْجمَ 

کـه نـعـمـت دادى ايـن تـويى که احسان فرمودى اين تويى که نیکى کردى اين تويى که فزونى

اَْفَضْلَت اَْنَت الَّذى اَْکَمْلَت اَْنَت الَّذى َرَزْقَت اَْنَت الَّذى َوفَّْقَت اَْنتَ 

ه توفیق دادى اين تويىبـخـشیدى اين تويى که کامل کردى اين تويى که روزى دادى اين تويى ک

الَّذى اَْعطَْیَت اَْنَت الَّذى اَْغنَْیَت اَْنَت الَّذى اَْقنَْیَت اَْنَت الَّذى اَوْیتَ 

کـه عـطـا کردى اين تويى که بى نیاز کردى اين تويى که ثروت بخشیدى اين تويى که ماءوى دادى اين

الَّذى َعَصْمَت اَْنَت الَّذىاَْنَت الَّذى َکفَْیَت اَْنَت الَّذى ھََدْیَت اَْنَت 

تـويـى کـه کفايت کردى اين تويى که ھدايت کردى اين تويى که نگھداشتى اين تويى که

ْنَت اَْنتَ  َستَْرَت اَْنَت الَّذى َغفَْرَت اَْنَت الَّذى اَقَْلَت اَْنَت الَّذى َمکَّ



که قدرت و چیرگى دادى اين تويىپوشاندى اين تويى که آمرزيدى اين تويى که ناديده گرفتى اين تويى 

الَّذى اَْعَزْزَت اَْنَت الَّذى اََعْنَت اَْنَت الَّذى َعَضْدَت اَْنَت الَّذى

که عزت بخشیدى اين تويى که کمک کردى اين تويى که پشتیبانى کردى اين تويى که

َت اَْنتَ اَیَّْدَت اَْنَت الَّذى نََصْرَت اَْنَت الَّذى َشفَْیَت اَْنَت الَّذى عافَیْ 

اين تويىتـاءيـیـد کـردى اين تويى که يارى کردى اين تويى که شفا دادى اين تويى که عافیت دادى

ْکرُ  الَّذى اَْکَرْمَت تَباَرْکَت َوتَعالَْیَت فَلََک اْلَحْمُد دآئِماً َولََک الشُّ

است و سپاسگزارى دائمى و جاويدکـه اکـرام کـردى بـزرگـى و بـرتـرى از تـو اسـت و ستايش ھمیشه مخصوص تو 

واِصباً اَبَداً ثُمَّ اَنـَا یا اِلھَى اْلُمْعتَِرُف بُِذنُوبى فَاْغفِْرھا لى اَنـَا الَّذى

از آن تواست و اما من اى معبودم کسى ھستم که به گناھانم اعتراف دارم پس آنھا را بیامرز و اين منم که

االَّذى ھََمْمُت اَنـَاالَّذى َجِھْلُت اَنـَاالَّذىاََساُْت اَنـَاالَّذى اَْخطَاُْت اَنـَ 

ھمت گماشتم اين منم که نادانى کردم اين منم که) به بدى (بد کردم اين منم که خطا کردم اين منم که 

ْدُت اَنـَا َغفَْلُت اَنـَا الَّذى َسھَْوُت اَنـَا الَِّذى اْعتََمْدُت اَنـَا الَّذى تََعمَّ

اعتماد کردم اين منم) به غیر يا به خود(نم که فراموش کردم اين منم که غفلت ورزيدم اين م

الَّذى َوَعْدُت َواَنـَاالَّذى اَْخلَْفُت اَنـَاالَّذى نََکْثُت اَنـَا الَّذى اَْقَرْرُت اَنـَا

پیمان شکنى کردم اين منم که به تـعّمد کردم اين منم که وعده دادم واين منم که خلف وعده کردم اين منم که ) بـه کـاربـد(کـه 

بدى اقرارکردم

الَِّذى اْعتََرْفُت بِنِْعَمتَِک َعلَىَّ َوِعْندى َواَبُوُء بُِذنُوبى فَاْغفِْرھا لى یا

بازگشته ام پس آنھا را بیامرز اىايـن مـنـم کـه بـه نـعـمـت تـو بـر خـود و در پـیـش خـود اعـتراف دارم و با گناھانم بسويت

هُ ُذنُوُب ِعباِدِه وھَُو الََغنِىُّ َعْن طاَعتِِھْم َواْلُمَوفُِّق َمنْ َمنْ  ال تَُضرُّ

کـه زيـانش نرساند گناھان بندگان و از اطاعت ايشان بى نیازى و تو آنى که ھرکس از بندگان



َعِمَل صالِحاً ِمْنھُْم بَِمُعونَتِِھ َوَرْحَمتِِھ فَلََک اْلَحْمُد اِلـھى َوَسیِّدى

دار شايسته اى انجام دھد به رحمت خويش توفیقش دھى پس تو را است ستايش اى معبود و آقاى منکر

اِلـھى اََمْرتَنى فََعَصْیتَُک َونَھَْیتَنى فَاْرتََکْبُت نَْھیََک فَاَْصبَْحُت ال ذا

و اکنون به حالى افتاده ام کهخـدايـا بـه من دستور دادى و من نافرمانى کردم و نھى فرمودى ولى من نھى تو را مرتکب شدم

ٍه فَاَْنتَِصَرُ◌ فَبِاَءىِّ َشْىٍء اَْستَْقبِلَُک یا بَر آَءٍه لى فَاَْعتَِذَرُ◌ َوالذا قُوَّ

نـه وسـیـله تبرئه اى دارم که پوزش خواھم و نه نیرويى دارم که بدان يارى گیرم پس به چه وسیله با تو روبرو شوم

بِبََصرى اَْم بِلِسانى اَْم بِیَدى اَْم بِِرْجلى اَلـَْیسَ َمْوالَى اَبَِسْمعى اَْم 

اى موالى من آيا به گوشم يا به چشمم يا به زبانم يا به دستم يا به پايم آيا

ھُ َوالسَّبیلُ  ُکلُّھا نَِعَمَک ِعندى َوبُِکلِّھا َعَصْیتَُک یا َمْوالَى فَلََک اْلُحجَّ

من بود و با ھمه آنھا تو را معصیت کردم اى موالى من پس تو حجت و راه مؤ اخذهھمه اينھا نعمتھاى تو نیست که در پیش 

ھاِت اَْن یَزُجُرونى َوِمنَ  َعلَىَّ یا َمْن َستََرنى ِمَن اْال باِء َواالُْ◌مَّ

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

ْن یَُعیُِّرونى َوِمَن السَّالطیِن اَْن یُعاقِبُونى َولَوِ اْلَعشائِِر َواِالْ◌ْخواِن اَ 

فامیل و برادران که مرا سرزنش کنند و از سالطین و حکومتھا که مرا شکنجه کنند و اگر

اطَّلَُعوا یا َمْوالَى َعلى َما اطَّلَْعَت َعلَْیِھ ِمنّى اِذاً ما اَْنظَُرونى

تو بر آن مطلعى از کار من در آن ھنگام مھلتم نمى دادندآنـھا مطلع بودند اى موالى من بر آنچه 

َولََرفَُضونى َوقَطَُعونى فَھا اَنـَا ذا یا اِلـھى بَْیَن یََدْیَک یا َسیِّدى

و از خود دورم مى کردند و از من مى بريدند و اينک خدايا اين منم که در پیشگاھت ايستاده اى آقاى من

ٍه فَاَْنتَِصَر◌ُ خاِضٌع َذلیٌل َحصیٌر َحقیٌر ال ُذو بَر آئٍَھ فَاَْعتَِذَرُ◌ َوال ُذو قُوَّ



طلبم و نه نیرويى که يارى جويمبـا حـال خـضوع و خوارى و درماندگى و کوچکى نه وسیله تبرئه جويى دارم که پوزش

ءاً َوما عَ  ٍھ فَاَْحتََجُ◌ّ◌ بِھا َوال قائٌِل لَْم اَْجتَِرْح َولَْم اَْعَمْل ُسوَّ َسىَوال ُحجَّ

و نـه حـجـت و بـرھانى که بدان چنگ زنم و نه مى توانم بگويم که گناه نکرده ام و کجا مى تواند انکار ـ فرضا که انکار کنم

اْلُجُحوَد َولَْو َجَحْدُت یا َمْوالَى یَْنفَُعنى َکْیَف َواَنّى ذلَِک َوَجواِرحى

اعضاى منچگونه ؟ و کجا؟ با اينکه تمام ! اى موالى من ـ سودم بخشد

ُکلُّھا شاِھَدهٌ َعلَىَّ بِما قَْد َعِمْلُت َوَعلِْمُت یَقیناً َغْیَر ذى َشکٍّ اَنَّکَ 
گواھند بر من به آنچه انجام داده و به يقین مى دانم و ھیچگونه شک و ترديدى ندارم که تو از کارھاى بزرگ از من

َعْدُل الَّذى ال تَُجورُ سآئِلى ِمْن َعظایِِم االُْ◌ُموِر َواَنََّک اْلَحَکُم الْ 

پرسش خواھى کرد و تويى آن داور عادلى که ستم نکند و ھمان عدالتت

ْبنى یا اِلـھى َوَعْدلَُک ُمْھلِکى َوِمْن ُکلِّ َعْدلَِک َمْھَربى فَاِْن تَُعذِّ

مرا ھالک کند و از تمام عدالت تو مى گريزم اگر عذابم کنى خدايا

تِکَ  َعلَىَّ َواِْن تَْعُف َعنّى فَبِِحْلِمَک َوُجوِدکَ فَبُِذنُوبى بَْعَد ُحجَّ

بـواسـطـه گـنـاھـان مـن اسـت پـس از آنـکه حجت بر من دارى و اگر از من درگذرى پس به بردبارى و بخشندگى و

اِالّ َوکـََرمـَِک ال اِلھَ اِالّ اَنـَْت سـُبـْح انـََک اِنـّى کـُنـُْت مـَِن الظّ الِمـیـَن ال اِل هَ 

بزرگوارى تو است معبودى جز تو نیست منزھى تو و من از ستمکارانم معبودى جز تو

اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمْستَْغفِریَن ال اِلھَ اِالّ اَْنَت ُسْبح انَکَ 

نیست منزھى تو و من از آمرزش خواھانم معبودى جز تو نیست منزھى تو

دیَن ال اِلھَ اِالّ اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمنَ اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُموَ  حِّ

و من از يگانه پرستانم معبودى نیست جز تو منزھى تو و من از

اْلخـاَّئِفـیـَن ال اِلھَ اِالّ اَنـَْت سـُبـْح انـََک اِنـّى کـُنـُْت مـَِن اْلَوجـِلیـَن ال اِل هَ اِالّ 



تو و من از ھراسناکانم معبودى جز تو نیستترسناکانم معبودى جز تو نیست منزھى

اجیَن ال اِلھَ اِالّ اَْنَت ُسْبح انََک اِنّى اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمَن الرَّ

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

ِمَن اْلُمھَلِّلیَن الُکْنُت ِمَن الّراِغبیَن ال اِلھَ اِالّ اَْنَت ُسْبح انََک اِنّى ُکْنُت 

گويانم) الاله االهللا (مـن از مـشـتـاقـانـم مـعـبـودى جـز تـو نـیـسـت مـنـزھـى تـو و مـن از تھلیل 

اِلھَ اِالّ اَنـَْت سـُبـْح انـََک اِنـّى کـُنـُْت مـِنـَالسـّـ اَّئِلیـَن ال اِل هَ اِالّ اَْنَت ُسْبح انَکَ 

تو و من از خواھندگانم معبودى جز تو نیست منزھى تومعبودى جز تو نیست منزھى 

اِنّى ُکْنُت ِمَن اْلُمَسبِّحیَن ال اِلھَ اِالّ اَْنَت ُسْبح انََک اِنّى ُکْنُت ِمنَ 

و من از تسبیح گويانم معبودى جز تو نیست منزھى تو و من از تکبیر

لیَن اَلّل ھُمَّ اْلُمَکبِّریَن الاِلھَاِالّ اَْنَت ُسْبح انََک َربّى َوَربُّ  اب اَّئَِى االَْ◌وَّ

گـويانم معبودى نیست جز تو منزھى تو پروردگار من و پروردگار پدران پیشین من خدايا) هللا اکـبـر(

داً َواِْقرارى داً َواِْخالصى لِِذْکِرَک ُمَوحِّ ھذا ثَنائى َعلَْیَک ُمَمجِّ

ص من بذکر در مقام يکتاپرستیت و اقرار مناين است ستايش من بر تو در مقام تمجیدت و اين است اخال

داً َواِْن ُکْنُت ُمقِّراً اَنّى لَْم اُْحِصھا لَِکْثَرتِھا َوُسبُوِغھا بِـاالئَِک ُمَعدِّ

بـه نـعـمتھايت در مقام شماره آنھا گرچه من اقرار دارم که آنھا را نتوانم بشماره درآورم از بسیارى آنھا و فراوانى

تَقاُدِمھا اِلى حاِدٍث ما لَْم تََزْل تَتََعھَُّدنى بِِھ َمَعھا ُمْنذُ َوتَظاھُِرھا وَ 

و آشـکـارى آنـھـا و پیشى ُجستن آنھا از زمان پیدايش من که ھمواره در آن عھد مرا بوسیله آن نعمتھا يادآورى مى کردى

ِل اْلُعْمِر ِمَن اِالْ◌ْغنآِء ِمَن اْلفَ  ْقِر َوَکْشفِ َخلَْقتَنى َوبََرْاتَنى ِمْن اَوَّ

از آن سـاعـت کـه مرا آفريدى و خلق کردى از ھمان ابتداى عمر که از ندارى و فقر مرا به توانگرى درآوردى



َوتَْسبیِب اْلیُْسِر َوَدْفِع اْلُعْسِر َوتَفریِج اْلَکْرِب َواْلعافِیَِھ فِى رِّ الضُّ

سختى را دفع نموده و اندوه را زدودى و تنم را تندرست وو گرفتاريم برطرف کردى و اسباب آسايش مرا فراھم ساختى و 

اْلبََدِن َوالسَّالَمِھ فِى الّدیِن َولَْو َرفََدنى َعلى قَْدِر ِذْکِر نِْعَمتَِک َجمیعُ 

دينم را بسالمت داشتى و اگر ياريم دھند به اندازه اى که نعمتت را ذکر کنم تمام

لیَن َواْال خِ  ریَن ما قََدْرُت َوالھُْم َعلى ذلِکَ اْلعالَمیَن ِمَن االَْ◌وَّ

جھانیان از اولین و آخرين نه من قدرت ذکرش را دارم نه آنھا منزھى تو

ْسَت َوتَعالَْیَت ِمْن َربٍّ َکریٍم َعظیٍم َرحیٍم ال تُْحصى االَُّؤَک َوال تَقَدَّ

به شماره درنیايدو بـرتـرى از اينکه پروردگارى ھستى کريم و بزرگ و مھربان که مھرورزى ھايت

دٍ  ٍد َو اِل ُمَحمَّ یُْبلَُغ ثَنآُؤَک َوال تُکافى نَْعمآُؤَک َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

و سـتـايـشـت بـه آخـر نـرسـد و نـعـمـتـھـايت را تالفى نتوان کرد درود فرست بر محمد و آل محمد

اِلھَ اِالّ اَْنَت اَللَّھُمَّ َواَْتِمْم َعلَْینا نَِعَمَک َواَْسِعْدنا بِطاَعتَِک ُسْبحانََک ال 

و کـامـل گـردان بـر مـا نعمتھايت را و بوسیله اطاعت خويش سعادتمندمان گردان منزھى تو معبودى جز تو نیست خدايا

َءَوتُغیُث اْلَمْکُروَب َوتَْشفِى وَّ اِنََّک تُجیُب اْلُمْضطَرَّ َوتَْکِشُف السُّ

درمانده را و برطرف کنى بدى را و فريادرسى کنى از گرفتار و شفا دھىتـويـى کـه اجـابـت کـنـى دعـاى 

غیَر َوتُعیُن اْلَکبیرَ  قیَم َوتُْغنِى اْلفَقیَر َوتَْجبُُر اْلَکسیَرَوتَْرَحُم الصَّ السَّ

ى به پیر کھنسالبـه بـیـمـار و بـى نـیـاز کـنـى فـقـیـر را و مـرمـت کـنى شکستگى را و رحم کنى به کودک خردسال و يارى دھ

َولَْیَس ُدونََک ظَھیٌر َوال فَْوقََک قَدیٌر َواَْنَت اْلَعلِىُّ اْلَکبیُر یا ُمْطلِقَ 

تو توانايى و تويى واالى بزرگ اى) توانايى (و جز تو پشتیبانى نیست و نه فوق 

غیِر یا ِعْصَمھَ اْلخآئِفِ  اْلُمَکبَِّل االَْ◌سیِر یا راِزَق الطِّْفِل الصَّ



کـنـنـده اسـیـر در کـُنـد و زنـجـیـر اى روزى دھـنـده کـودک خردسال اى پناه شخص ترسانىرھـا

ٍد َو الِ  اْلُمْستَجیِر یا َمْن ال َشریَک لَھُ َوال َوزیَر َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

کـه پـنـاه جـويـد اى کـه شـريـک و وزيـرى بـراى او نـیـسـت درود فـرسـت بـر مـحـمـد و آل

ٍد َواَْعِطنى فى ھِذِه اْلَعِشیَِّھ اَْفَضَل ما اَْعطَْیَت َواَنـَْلَت اََحداً ِمنْ ُمَحمَّ 

محمد و عطا کن به من در اين شام بھترين چیزى را که عطا کردى و دادى به يکى از

ُده ا َوبَلِیٍَّھ تَْصِرفُھ ا َوُکْربَھٍ  ِعباِدَک ِمْن نِْعَمٍھ تُولیھا َو االٍَّء تَُجدِّ

چه آن نعمتى باشد که مى بخشى و يا احسانھايى که تازه کنى و بالھايى که مى گردانى و غم و اندوھى کهبندگانت

ُدھا اِنَّکَ  تَْکِشفُھا َوَدْعَوٍه تَْسَمُعھا َوَحَسنٍَھ تَتَقَبَّلُھا َوَسیِّئٍَھ تَتََغمَّ

شانى که براستىبرطرف کنى و دعايى که اجابت کنى و کار نیکى که بپذيرى و گناھانى که بپو

لَطیٌف بِما تَشاَُّء َخبیٌر َوَعلى ُکلَِّشْىٍء قَدیٌر اَللَّھُمَّ اِنََّک اَْقَرُب َمنْ 

تو بھر چه خواھى دقیق و آگاھى و بر ھرچیز توانايى خدايا تو نزديکترين کسى ھستى که

َواَْسَمعُ ُدِعَى َواَْسَرُع َمْن اَجاَب َواَْکَرُم َمْن َعفى َواَْوَسُع َمْن اَْعطى 

خـوانـنـدت و از ھـرکـس زودتـر اجـابـت کـنـى و در گـذشـت از ھـرکـس بزرگوارترى و در عطابخشى عطايت از ھمه وسیعتر

ْنیا َواْال ِخَرِه َورحیَمھُما لَْیَس َکِمْثلَِک َمْسئُولٌ  َمْن ُسئَِل یا َرحمَن الدُّ

یا و آخرت و مھربان آن دو براستى کسى که مانند تو از او درخواست ودراجـابـت درخـواسـت ازھمه شنواترى اى بخشاينده دن

شود

َوال ِسواَک َماُْموٌل َدَعْوتَُک فَاََجْبتَنى َوَسئَْلتَُک فَاَْعطَْیتَنى َوَرِغْبتُ 

کردمنـیـسـت و جـز تـو آرزو شده اى نیست خواندمت و تو اجابت کردى و درخواست کردم و تو عطا کردى و به درگاه تو میل

ْیتَنى َوفَِزْعُت اِلَْیَک فََکفَْیتَنى اَللّھُمَّ  اِلَْیَک فََرِحْمتَنى َوَوثِْقُت بَِک فَنَجَّ

و تـو مـرا مورد مھر خويش قرار دادى و به تو اعتماد کردم و تو نجاتم دادى و به درگاه تو نالیدم و تو کفايتم کردى خدايا



ٍد َعْبِدَک َوَرُسو لَِک َونَبِیَِّک َوَعلى الِِھ الطَّیِّبینَ فََصلِّ َعلى ُمَحمَّ

درود فـرسـت بـر مـحـمـد بـنـده و رسـول و پـیـامـبـرت و بـر آل پاک

ْم لَنا نَْعمآئََک َوھَنِّْئنا َعطآئََک َواْکتُْبنا لَکَ  الطّاِھریَن اَْجَمعیَن َوتَمِّ

را بر ما گوارا کن و نام ما را در زمرهو پـاکیزه اش ھمگى و نعمتھاى خود را بر ما کامل گردان و عطايت 

شاِکریَن َوِال الَّئَِک ذ اِکریَن امیَن امیَن َربَّ اْلع الَمیَن اَلّل ھُمَّ ي ا َمنْ 

سپاسگزارانت بنويس و ھم جزء يادکنندگان نعمتھايت آمین آمین اى پروردگار جھانیان خدايا اى که

َستََر َواْستُْغفَِر فََغفََر یا غایَھَ َملََک فَقََدَرَوقََدَر فَقَھََر َوُعِصَى فَ 

مالک آمد و توانا، و توانا است و قاھر و نافرمانى شد ولى پوشاند و آمرزشش خواھند و آمرزد اى کمال مطلوب

الطّالِبیَن الّراِغبیَن َوُمْنتَھى اََمِل الّراجیَن یا َمْن اَحاطَ بُِکلِّ َشْىءٍ 

امیدواران اى که دانشش بھر چیز احاطه داردجويندگان مشتاق و منتھاى آرزوى 

ھُ اِلَْیکَ  ِعْلماً َوَوِسَع اْلُمْستَقیلیَن َرْافَھً َوَرْحَمھً َوِحْلماً اَللّھُمَّ اِنّا نَتََوجَّ

و راءفـت و مـھـر و بـردبـاريش توبه جويان را فرا گرفته خدايا ما رو به درگاه تو آوريم

ٍد نَبِیَِّک َوَرُسولِکَ فى ھِذِه اْلَعِشیَِّھ الَّتى شَ  ْفتَھا َوَعظَّْمتَھا بُِمَحمَّ رَّ

در اين شبى که آنرا شرافت و بزرگى دادى بوسیله محمد پیامبرت و فرستاده ات

َوِخیََرتَِک ِمْن َخْلقَِک َواَمینَِک َعلى َوْحیَِک اْلبَشیِر النَّذیِر السِّراجِ 

ن مژده دھنده و ترساننده و آن چراغو برگزيده ات از آفريدگان و امین تو بر وحیت آ

اْلُمنیِر الَّذى اَْنَعْمَت بِِھ َعلَى اْلُمْسلِمیَن َو َجَعْلتَھُ َرْحَمھً لِْلعالَمینَ 

تابناک آنکه بوسیله اش بر مسلمانان نعمت بخشیدى و رحمت عالمیان قرارش دادى

ٍد َکما  ٍد َو اِل ُمَحمَّ ٌد اَْھٌل لِذلَِک ِمْنَک یااَللّھُمَّ فََصلِّ َعلى ُمَحمَّ ُمَحمَّ



خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد چنانچه محمد نزد تو شايسته آنست اى خداى

َعظیُم فََصـلِّ َعلَْیـِھ َوَعلى الِِھ اْلُمْنتََجبیـَن الطَّیِّبیـَن الطّاِھرینَ 

بزرگ پس درود فرست بر او و بر آل برگزيده پاک و پاکیزه اش

ِت االَْ◌ْصواُت بُِصنُوفِ اَْجَمعینَ  ْدنا بَِعْفِوَک َعنّا فَاِلَْیَک َعجَّ َوتََغمَّ

ھمگى و بپوشان ما را به گذشت خود زيرا صداھا با انواع مختلف

اللُّغاِت فَاْجَعْل لَنَا اَللّھُمَّ فى ھِذِه اْلَعِشیَِّھ نَصیباً ِمْن ُکلِّ َخْیٍر تَْقِسُمھُ 

بسوى تو بلند است پس اى خدا براى ما قرار) له اش و ھرکس به زبانى نا(لغـتھاشان 

ده در اين شام بھره اى از ھر خیرى که

بَْیَن ِعباِدَک َونُوٍر تَْھدى بِِھ َوَرْحَمٍھ تَْنُشُرھا َوبََرَکٍھ تُْنِزلُھا َوعافِیَھٍ 

کتى که نازلش کنى و عافیتىمیان بندگانت تقسیم فرمايى و نورى که بدان ھدايت فرمايى و رحمتى که بگسترى آنرا و بر

تَُجلِّلُھا َوِرْزٍق تَْبُسطُھُ یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَللَّھُمَّ اَْقلِْبنا فى ھَذا

که بپوشانى و روزى و رزقى که پھن کنى اى مھربانترين مھربانان خدايا برگردان ما را در اين

تَْجَعْلنا ِمنَ اْلَوْقِت ُمْنِجحیَن ُمْفلِحیَن َمْبُروریَن غانِمیَن َوال

ھنگام پیروزمند و رستگار و پذيرفته و بھره مند و از ناامیدان قرارمان مده و از

لُھُ ِمْن فَْضلِکَ  اْلقانِطیَن َوال تُْخلِنا ِمْن َرْحَمتَِک َوال تَْحِرْمنا ما نَُؤمِّ

زومنديمرحـمـتـت دسـت خـالیـمـان مـفـرمـا و مـحـرومـمـان مـکـن از آنـچـه از فضل تو آر

لُھُ ِمْن َعطآئِکَ  َوال تَْجَعْلنا ِمْن َرْحَمتَِک َمْحُرومیَن َوال لِفَْضِل ما نَُؤمِّ

و جزء محرومان رحمتت قرارمان مده و نه ناامیدمان کن از آن زيادى عطايت که

نا خائِبیَن َوال ِمْن بابَِک َمْطُرودیَن یا اَْجَودَ  قانِطیَن َوال تَُردَّ



م باِزمان مگردان و از درگاھت مطرود و رانده مان مکن اى بخشنده ترينآرزومنديم و ناکا

االَْ◌ْجَودیَن َواَْکَرَم االَْ◌ْکَرمیَن اِلَْیَک اَْقبَْلنا ُموقِنیَن َولِبَْیتَِک اْلَحرامِ 

)بدينجاکعبه (محترم تو خانه) زيارت (بخشندگان و کريمترين کريمان ما با يقین به درگاه تو روآورديم و به آھنگ 

نا َواْعُف َعنّا اّمیَن قاِصدیَن فَاَِعنّا َعلى َمناِسِکنا َواَْکِمْل لَنا َحجَّ

آمـديـم پـس کـمـک ده مـا را بـر انـجـام مـنـاسـک حـج و حـجـمـان را کامل گردان و از ما درگذر

َمْوُسوَمھٌ اَللّھُمَّ َوعافِنا فَقَْد َمَدْدنا اِلَْیَک اَْیِدیَنا فَِھَى بِِذلَِّھ اِالْ◌ْعتِراِف 

دراز کرده ايم و آن دستھا چنان است که به خوارى اعتراف به گناه نشاندار ) نیاز(و تندرستمان دار زيرا که ما بسوى تو دو دست 

شده خدايا

فَاَْعِطنا فى ھِذِه اْلَعِشیَِّھ ما َسئَْلناَک َواْکفِنا َما اْستَْکفَْیناَک فَال کافَِى لَنا

به ما عطا کن آنچه را از تو خواسته ايم و کفايت کن از ما آنچه را از تو کفايت آنرا خواستیم زيرا کفايت کننده اىدر اين شام 

ِسواَک َوال َربَّ لَنا َغْیُرَک نافٌِذ فینا ُحْکُمَک ُمحیطٌ بِنا ِعْلُمَک َعْدلٌ 

انت درباره ما نافذ و دانشت به ما احاطه داردجـز تـو نـداريـم و پـروردگـارى غـیـر از تو براى ما نیست تويى که فرم

فینا قَضآُؤَک اِْقِض لَنَا اْلَخْیَر َواْجَعْلنا ِمْن اَْھِل اْلَخْیِر اَللّھُمَّ اَْوِجْب لَنا

ن وحـکـمى که درباره ما فرمايى ازروى عدالت است خدايا خیر و نیکى براى ما مقرر کن و از اھل خیر قرارمان ده خدايا واجب گردا

براى ما

ْخِر َوَدواَم اْلیُْسِر َواْغفِْر لَنا ُذنُوبَنا بُِجوِدَک َعظیَم االَْ◌ْجِر َوَکریَم الذُّ

از آن جـودى کـه دارى پـاداشـى بـزرگ و ذخـیـره اى گرامى و آسايشى ھمیشگى و بیامرز گناھان ما را

َرْافَتََک َوَرْحَمتَکَ اَْجَمعیَن َوال تُْھلِْکنا َمَع اْلھالِکیَن َوال تَْصِرْف َعنّا

ھمگى و در زمره ھالک شدگان بدست ھالکتمان مسپار و مھر و راءفتت را از ما باز مگردان

ْن َسئَلََک فَاَْعطَْیتَھُ  یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَللّھُمَّ اْجَعْلنا فى ھَذا اْلَوْقِت ِممَّ



از آن کسانى که از تو درخواست کرده و بديشان عطا فرموده اىاى مـھـربـانـتـرين مھربانان خدايا قرارمان ده در اين وقت

َل اِلَْیَک ِمْن ُذنُوبِِھ ُکلِّھا َوَشَکَرَک فَِزْدتَھُ َوتاَب اِلَْیَک فَقَبِْلتَھُ َوتَنَصَّ

بسوىو شـکـر تـو را بـجا آورده و تو نعمتت را بر آنھا افزون کرده و بسويت بازگشته و تو پذيرفته اى و از گناھان 

ْدنا َواْقبَلْ  فََغفَْرتَھا لَھُ یا َذااْلَجالِل َواِالْ◌ْکراِم اَللّھُمَّ َونَقِّنا َوَسدِّ

محکممان گردان) در دين (تـو بـیـرون آمـده و تـو ھـمـه را آمـرزيـده اى ، اى صاحب جاللت و بزرگوارى خدايا ما را پاکیزه و 

َعنا یا َخْیَر َمْن ُسئَِل َویا اَرْ  َحَم َمِن اْستُْرِحَم یا َمْن ال یَْخفىتََضرُّ

وتـضرع وزاريمان بپذير اى بھترين کسى که ازاو درخواست شود واى مھربانترين کسى که از او ِمھر خواھند اى که بر او پوشیده 

نیست

َعلَْیِھ اِْغماُض اْلُجفُوِن َوال لَْحظُ اْلُعیُوِن َوال َما اْستَقَرَّ فِى اْلَمْکنُونِ 

نـھـادن پـلکـھاى چشم و نه بر ھم خوردن ديدگان و نه آنچه در مکنون ضمیر مستقر گرديدهبـھـم 

َوال َما اْنطََوْت َعلَْیِھ ُمْضَمراُت اْلقُلُوِب اَال ُکلُّ ذلَِک قَْد اَْحصاهُ 

و نه آنچه در پرده دلھا نھفته است آرى تمام آنھا را

عالَْیَت َعّما یَقُوُل الظّالُِموَن ُعلُّواً ِعْلُمَک َوَوِسَعھُ ِحْلُمَک ُسْبحانََک َوتَ 

دانـش تـو شـمـاره کـرده و بـردباريت ھمه را در برگرفته است منزھى تو و برترى از آنچه ستمکاران گويند برترى

ْبُع َواالَْ◌َرُضوَن َوَمْن فیِھنَّ َواِْن ِمنْ  َکبیراً تَُسبُِّح لََک السَّمواُت السَّ

تو را آسمانھاى ھفتگانه و زمینھا و ھرکه در آنھا است و چیزى نیستبسیارى ، تنزيه کنند 

َشْىٍء اِالّ یَُسبُِّح بَِحْمِدَک فَلََکاْلَحْمُد َواْلَمْجُد َوُعلُوُّ اْلَجدِّ ي ا َذااْلَجال لِ 

جز آنکه به ستايش تو تسبیح کند پس تو را است ستايش و بزرگوارى و بلندى رتبه ، اى صاحب جاللت

َواِالْ◌ْکراِم َواْلفَْضِل َواِالْ◌ْنعاِم َواالَْ◌یاِدى اْلِجساِم َواَْنَت اْلَجوادُ 

و بزرگوارى و فضل و نعمت بخشى و موھبتھاى بزرگ و تويى بخشنده



حیُم اَللَّھُمَّ اَْوِسْع َعلَىَّ ِمْن ِرْزقَِک اْلَحاللِ  ُؤوُف الرَّ اْلَکریُم الرَّ

ايـا فـراخ گـردان بـر مـن از روزى حالل خودبـزرگـوار رؤ وف و مـھـربـان خـد

َوعافِنى فى بََدنى َودینى َو اِمْن َخْوفى َواَْعتِْق َرقَبَتى ِمَن النّارِ 

و عافیتم بخش در تن و ھم در دينم و ترسم را امان بخش و از آتش دوزخ آزادم کن

َواْدَرْء َعنّى َشرَّ اَللّھُمَّ ال تَْمُکْر بى َوال تَْستَْدِرْجنى َوال تَْخَدْعنى 

خـدايـا مـرا بـه مکر خود دچار مساز و در غفلت تدريجى بسوى نابودى مبر و فريبم مده و شرّ 

فََسقَِھ اْلِجنِّ َواِالْ◌ْنسِ 

پس سر و ديده خود را بسوى آسمان بلند کرد و از ديده ھاى مبارکش آب مى ريخت مانند تـبـھکاران جن و انس را از من دور کن

:مشک و بصداى بلند گفت دو 

یا اَْسَمَع الّساِمعیَن یا

اى شـنـواتـريـن شنوندگان اى

اَْبَصَر النّاِظریَن َویا اَْسَرَع اْلحاِسبیَن َویا اَْرَحَم الّراِحمیَن َصلِّ َعلى

بیناترين بینايان و اى سريعترين حساب رسان و اى مھربانترين مھربانان درود فرست بر

ٍد َو ا ٍد الّساَدِه اْلَمیامیِن َواَْسئَلَُک اَللّھُمَّ حاَجتَِى الَّتى اِنْ ُمَحمَّ ِل ُمَحمَّ

مـحمد و آل محمد آن آقايان فرخنده و از تو اى خدا درخواست کنم حاجتم را که اگر آنرا به من

نى ما َمنَْعتَنى َواِْن َمنَْعتَنیھا لَْم یَْنفَْعنى ما اَْعطَْیتَنیھا لَْم یَُضرَّ

کـنـى ديگر ھرچه را از من دريغ کنى زيانم نزند و اگر آنرا از من دريغ دارى ديگر سودم ندھد ھرچهعـطـا 

اَْعطَْیتَنى اَْسئَلَُک فَکاَک َرقَبَتى ِمَن النّاِر الاِلھَ اِالّ اَْنَت َوْحَدَک ال َشریکَ 

عبودى جز تو نیست يگانه اى کهبه من عطا کنى و آن اين است که از تو خواھم مرا از آتش دوزخ آزاد گردانى م

لََک لََک اْلُمْلُک َولََک اْلَحْمُد َواَْنَت َعلى ُکلَِّشْىٍء قَدیٌر یا َرُبِ◌ّ◌ یا َرُبِ◌◌ّ 



شـريـک نـدارى از تـو اسـت فـرمـانـروايـى و از تـو است ستايش و تويى که بر ھرچیز توانايى اى پروردگار اى پروردگار

و کسانى که دور آن حضرت بودند تمام گوش داده بودند به دعاء آن حضرت واکتفا کرده بودند به آمین پـس مـکـرّر مى گفت ياَرُبِ◌◌ّ 

صداھايشان بلندگفتن پس 

شـد بـه گـريـسـتـن بـا آن حـضـرت تـا غـروب کـرد آفـتـاب وبـارکـردنـد و روانه جانب مـشـعـرالحـرام شدند مؤ لف گويد که کفعمى 

را در بلداال مین تا اينجا نقل فرموده و عالّمه مجلسى در زاد المعاد اين دعاى شريف را موافق روايت ) ع (حسین دعاء عرفه امام 

کفعمى ايراد نموده و لکن سیّد بن طاُوس در اقبال بعد از يا َربِّ 

يا َربِّ 

ُن فَقیراً اِلـھى اَنـَا اْلفَقیُر فى ِغناَى فََکْیَف ال اَُکو:اين زيادتى را ذکر فرموده 
خـدا مـن چـنـانـم کـه در حال توانگرى ھم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم* * * * * * * * * * * * * * * 

فى فَْقرى اِلـھى اَنـَا اْلجاِھُل فى ِعْلمى فََکْیَف ال اَُکوُن َجھُوالً فى

عیندر حال تھیدستیم خدايا من نادانم در عین دانشمندى پس چگونه نادان نباشم در 

َجْھلى اِلـھى اِنَّ اْختِالَف تَْدبیِرَک َوُسْرَعھَ طَو آِء َمقادیِرَک َمنَعا

نـادانـى خـدايـا بـراسـتـى اخـتـالف تـدبـیـر تـو و سـرعـت تحول و پیچیدن در تقديرات تو جلوگیرى کنند

ُکوِن اِلى َعطآٍء َواْلیَاْءِس ِمْنَک ف ى بَالَّءٍ ِعباَدَک اْلعاِرفیَن بَِک َعْن السُّ

از بـنـدگـان عـارف تـو کـه بـه عـطايت دل آرام و مطمئن باشند و در بالى تو ماءيوس و ناامید شوند

اِلھى ِمنّى ما یَلیُق بِلُْؤمى َوِمْنَک ما یَلیُق بَِکَرِمَک اِلھى َوَصْفتَ 

ه شايسته بزرگوارى تو است خدايا توخـدايـا از مـن ھـمـان سـرزنـد کـه شايسته پستى من است و از تو انتظار رود آنچ

اْءفَِھ لى قَْبَل ُوُجوِد َضْعفى اَفَتَْمنَُعنى ِمْنھُما بَْعدَ  نَْفَسَک بِاللُّْطِف َوالرَّ

خـود را بـه لطـف و مـھـر بـه مـن تـوصـیف فرمودى پیش از آنکه ناتوان باشم آيا پس از ناتوانیم لطف و مھرت را از من

ى اِْن ظَھََرِت اْلَمحاِسُن ِمنّى فَبِفَْضلَِک َولََک اْلِمنَّھُ ُوُجوِد َضْعفى اِلھ

دريـغ مـى دارى خـدايـا اگـر کـارھـاى نـیـک از مـن سـرزنـد بـه فضل تو بستگى دارد و تو را منّتى است بر من

ھُ َعلَىَّ اِلھى َعلَىَّ َواِْن ظَھََرِت اْلَمساوى ِمنّى فَبَِعْدلَِک َولََک اْلُحجَّ



اگـر کـارھـاى بـد از مـن روى دھـد آن ھـم بـسـتـگـى بـه عدل تو دارد و تو را بر من حجت است خداياو 

َکْیَف تَِکلُنى َوقَْد تََکفَّْلَت لى َوَکْیَف اُضاُم َواَْنَت النّاِصُر لى اَْم َکْیفَ 

ا اينکهچگونه مرا وامى گذارى در صورتى که کفايتم کردى و چگونه مورد ستم واقع گردم ب

تو ياور منى يا چگونه

اَخیُب َواَْنَت اْلَحفِىُّ بى ھا اَنـَا اَتََوسَُّل اِلَْیَک بِفَْقرى اِلَْیَک َوَکْیفَ 

نـاامـیـد گـردم در صـورتـى کـه تـو نـسـبـت بـه مـن مـھـربـانـى ھم اکنون به درگاه تو توسل جويم بوسیله آن نیازى که به درگاھت 

دارم و چگونه

ُل اِلَْیَک بِما ھَُو َمحاٌل اَْن یَِصَل اِلَْیَک اَْم َکْیَف اَْشکُو اِلَْیَک حالى اَتََوسَّ

تـوسـل جـويـم بـوسـیـله فـقـرى کـه مـحـال اسـت پـیـرامـون تـو راه يـابـد يـا چگونه از حال خويش به درگاھت شکوه کنم با اينکه 

حال

اُتَْرِجُم بَِمقالى َوھَُو ِمنََک بََرٌز اِلَْیَک اَمْ َوھَُو ال یَْخفى َعلَْیَک اَْم َکْیفَ 

تـرجـمـه حال خود کنم در صورتى که آنھم از پیش تو ُبُروز کرده به نزد ) قـال (مـن بـر تـو پـنـھـان نـیـسـت يـا چـگـونـه بـا زبـان 

خودت يا

ال تُْحِسُن اَْحوالىَکْیَف تَُخیُِّب امالى َوِھَى قَْد َوفََدْت اِلَْیَک اَْم َکْیفَ 

چـگـونه آرزوھايم به نومیدى گرايد با اينکه به آستان تو وارد شده يا چگونه احوالم را نیکو نکنى

َوبَِک قاَمْت اِلھى ما اَْلطَفََک بى َمَع َعظیِم َجْھلى َوما اَْرَحَمَک بى َمعَ 

رى با اين نادانى عظیم من و چقدر به من مھر دارىبـا اينکه احوال من به تو قائم است خدايا چه اندازه به من لطف دا

قَبیِح فِْعلى اِلھى ما اَْقَربََک ِمنّى َواَْبَعَدنى َعْنَک َوما اَْراَفََک بى فََما

بـا ايـن کـردار زشـت مـن خـدايـا چـقـدر تـو بـه مـن نـزديـکـى و در مقابل چقدر من از تو دورم و با اينھمه که تو نسبت به من 

مھربانى

الَّذى یَْحُجبُنى َعْنَک اِلھى َعلِْمُت بِاْختِالِف االَّْ◌ثاِر َوتَنقُّالتِ 



پس آن چیست که مرا از تو محجوب دارد خدايا آن طورى که من از روى اختالف آثار و تغییر و تحول

َف اِلَىَّ فى ُکلَِّشْىٍء َحتّى ال اَ  ْجھَلَکَ االَْ◌ْطواِر اَنَّ ُمراَدَک ِمنّى اَْن تَتََعرَّ

به من بشناسانى تا من) جداگانه (اطـوار بـدسـت آورده ام مـقـصـود تـو از مـن آنـسـت کـه خـود را در ھرچیزى 

فى َشْىٍء اِلھى ُکلَّما اَْخَرَسنى لُْؤمى اَْنطَقَنى َکَرُمَک َوُکلَّما ایََسْتنى

انـدازه پـسـتـى مـن زبـانـم را الل مى کند کرم تو آنرا گويا مى کند و در ھـیـچ چـیـزى نـسـبـت بـه تـو جـاھـل نـبـاشـم خـدايـا ھـر 

ھراندازه

اَْوصافى اَْطَمَعْتنى ِمنَنَُکاِلھى َمْن کانَْت َمحاِسنُھُ َمساِوَى فََکْیفَ 

اوصـاف من مرا ماءيوس مى کند نعمتھاى تو به طمعم اندازد خدايا آنکس که کارھاى خوبش کار بد باشد

َمساویِھ َمساِوَى َوَمْن کانَْت َحقایِقُھُ َدعاِوَى فََکْیَف الال تَُکونُ 

پـس چـگـونـه کـار بدش بد نباشد و آنکس که حقیقت گويى ھايش ادعايى بیش نباشد پس چگونه

تَُکوُن َدعاویِھ َدعاِوَى اِلھى ُحْکُمَک النّافُِذَوَمِشیَّتَُک اْلقاِھَرهُ لَمْ 

رمان نافذت و مشیت قاھرت براى ھیچ گوينده اى فرصتادعاھايش ادعا نباشد خدايا ف

یَْتُرکا لِذى َمقاٍل َمقاالً َوال لِذى حاٍل حاالً اِلھى َکْم ِمْن طاَعٍھ بَنَْیتُھا

پايه گذارى کردم) پیش خود(گفتار نگذارد و براى ھیچ صاحب حالى حس و حال به جاى ننھد خدايا چه بسیار طاعتى که 

ا ھََدَم اْعتِمادى َعلَْیھا َعْدلَُک بَْل اَقالَنى ِمْنھا فَْضلُکَ َوحالٍَھ َشیَّْدتُھ

عـدل تـو اعـتـمـادى را کـه بـر آنـھـا داشـتـم يـکـسـره فـروريـخـت بـلکـه ) يـاد(و چـه بـسـیـار حـالتـى کـه بـنـیـادش کـردم ولى 

فضل تو نیز اعتمادم را بھم زد

ْن لَْم تَُدِم الطّاَعھُ ِمنّى فِْعالً َجْزماً فَقَْد داَمتْ اِلھى اِنََّک تَْعلَُم اَنّى َواِ 

خدايا تو مى دانى که اگر چه طاعت تو در من بصورت کارى مثبت ادامه ندارد ولى

َمَحبَّھً َوَعْزماً اِلھى َکْیَف اَْعِزُم َواَْنَت اْلقاِھُر َوَکْیَف ال اَْعِزُم َواَْنتَ 



ادامه دارد خدايا چگونه تصمیم گیرم در صورتى که تحت قھر توام و چگونه تصمیم نگیرم با دوستى و تصمیم بر انجام آن در من

اينکه

اْال ِمُر اِلھى تََردُّدى فِى اْال ثاِر یُوِجُب بُْعَد اْلَمزاِر فَاْجَمْعنى َعلَْیکَ 

ردار مرا با خودتمن در آثار تو راه مرا به ديدارت دور سازد پس ک) يا گردش (تو دستورم دھى خدايا تفکر 

بِِخْدَمٍھ تُوِصلُنى اِلَْیَک َکْیَف یُْستََدلُّ َعلَْیَک بِما ھَُو فى ُوُجوِدِه ُمْفتَقِرٌ 

بـوسـیـله خـدمـتـى کـه مـرا بـه تـو بـرسـانـد چـگـونـه استدالل شود بر وجود تو به چیزى که خود آن موجود در ھستیش نیازمند

لَِغْیِرَک ِمَن الظُّھُوِر ما لَْیَس لََک َحتّى یَُکوَن ھَُو اْلُمْظِھرَ اِلَْیَک اَیَُکوُن 

بـه تـو اسـت و آيـا اسـاساً براى ما سواى تو ظھورى ھست که در تو نباشد تا آن وسیله ظھور تو

لََک َمتى ِغْبَت َحتّى تَْحتاَج اِلى َدلیٍل یَُدلُّ َعلْیَک َوَمتى بَُعْدَت َحتّى

کـِى پـنـھان شده اى تا محتاج بدلیلى باشیم که به تو راھنمائى کند و چه وقت دور مانده اى تاگـردد تـو 

تَُکوَن اْال ثاُر ِھَى الَّتى تُوِصُل اِلَْیَک َعِمیَْت َعْیٌن ال تَراَک َعلَْیھا

آثار تو ما را به تو واصل گرداند کور باد آن چشمى که تو را نبیند که مراقب

َرْت َصْفقَھُ َعْبٍد لَْم تَْجَعْل لَھُ ِمْن ُحبَِّک نَصیباً اِلھى اََمْرتَ َرقیباً َوَخسِ 

او ھـسـتـى و زيـان کـار بـاد سوداى آن بنده که از محبت خويش به او بھره اى ندادى خدايا فرمان دادى

ُجوِع اِلَى اْال ثاِر فَاْرِجْعنى اِلَْیَک بِِکْسَوِه االَْ◌ْنواِر َوِھدایَھِ  بِالرُّ

به پوششى از انوار و راھنمايى) پس از مراجعه به آثار(کـه بـه آثـار تـو رجـوع کنم پس بازم گردان بسوى خود 

اِالْ◌ْستِبصاِر َحتّى اَْرِجَع اِلَْیَک ِمْنھا َکما َدَخْلُت اِلَْیَک ِمْنھا َمُصونَ 

از آنھا که نھادمو از بینش جوئى تا بازگردم بسويت پس از ديدن آثار ھم چنانکه آمدم بسويت

ِھ َعِن اِالْ◌ْعتِماِد َعلَْیھا اِنََّک َعلى رِّ َعِن النَّظَِر اِلَْیھا َوَمْرفُوَع اْلِھمَّ السِّ

از نـظـر بـه آنھا مصون مانده و ھمتم را از اعتماد بدانھا برداشته باشم که براستى تو بر ھر



َک َوھذا حالى ال یَْخفىُکلَِّشٍىْ◌ قَدیٌر اِلھى ھذا ُذلّى ظاِھٌر بَْیَن یََدیْ 

من است) تباه (چـیـز تـوانـائى خـدايـا ايـن خـوارى مـن اسـت کـه پـیـش رويـت عـیـان و آشـکـار اسـت و ايـن حال 

َعلَْیَک ِمْنَک اَْطلُُب اْلُوُصوَل اِلَْیَک َوبَِک اَْستَِدلُّ َعلَْیَک فَاْھِدنى

مرا به خود برسانى و بوسیله ذات تو بر تو دلیل مى جويمکـه بـر تـو پوشیده نیست از تو خواھم که 

بِنُوِرَک اِلَْیَک َواَقِْمنى بِِصْدِق اْلُعبُوِدیَِّھ بَْیَن یََدْیَک اِلھى َعلِّْمنى ِمنْ 

پـس بـه نـور خـود مـرا بر ذاتت راھنمائى فرما و به يادآر مرا با بندگى صادقانه در پیش رويت خدايا بیاموز به من

ِمَک اْلَمْخُزوِن َوُصنّى بِِسْتِرَک اْلَمُصوِن اِلھى َحقِّْقنى بَِحقائِِق اَْھلِ ِعلْ 

از دانش مخزونت و محفوظم دار به پرده مصونت خدايا مرا به حقائق نزديکان درگاھت

اْلقُْرِب َواْسلُْک بى َمْسلََک اَْھِل اْلَجْذِب اِلھى اَْغنِنى بِتَْدبیِرَک لى

اھل جذبه و شوقت ببر خدايا بى نیاز کن مرا به تدبیر خودت در بارهبـیاراى و به راه 

امَعْن تَْدبیرى َوبِاْختِیاِرَک َعِن اْختِیارى َواَْوقِْفنى َعلى َمـراِکـزِ 

از تدبیر خودم و به اختیار خودت از اختیار خودم و بر جاھاى

ــْن َشّکـىاْضِطرارى اِلـھى اَْخِرْجنى ِمْن ُذلِّ نَْفسى َوطَھِّْرنى مِ 

بـیـچارگى و درماندگیم مرا واقف گردان خدايا مرا از خوارى نفسم نجات ده و پاکم کن از شک

ُل فَال َوِشْرکى قَْبَل ُحلُوِل َرْمسى بَِک اَْنتَِصُر فَاْنُصْرنى َوَعلَْیَک اَتََوکَّ

کن و بر تو توکل کنم پسو شـرک خـودم پـیـش از آنکه داخل گورم گردم به تو يارى جويم پس تو ھم ياريم

تَِکْلنى َواِیّاَک اَْسئَُل فَال تَُخیِّْبنى َوفى فَْضلَِک اَْرَغُب فَال تَْحِرْمنى

مـرا وامـگـذار و از تـو درخـواسـت کـنـم پـس نـاامـیـدم مـگـردان و در فضل تو رغبت کرده ام پس محرومم مفرما

بابَِک اَقُِف فَال تَْطُرْدنى اِلھىَوبَِجنابَِک اَْنتَِسُب فَال تُْبِعْدنى َوبِ 



و بـه حـضـرت تـو خـود را بسته ام پس دورم مکن و به درگاه تو ايستاده ام پس طردم مکن خدايا

تَقَدََّس ِرضاَک اَْن یَُکوَن لَھُ ِعلَّھٌ ِمْنَک فََکْیَف یَُکوُن لَھُ ِعلَّھٌ ِمنّى

از جانب تو داشته باشد پس چگونه ممکن است من سبب آن گردممـبـرّا اسـت خـوشـنودى تو از اينکه علت و سببى

اِلـھى اَْنَت اْلَغنِىُّ بِذاتَِک اَْن یَِصَل اِلَْیَک النَّْفُع ِمْنَک فََکْیَف ال تَُکونُ 

خـدايـا تـو بـه ذات خـود بـى نـیـازى از ايـنـکه سودى از جانب خودت به تو برسد پس چگونه از من بى نیاز نباشى

َغنِیّاً َعنّى اِلھى اِنَّ اْلقَضآَء َواْلقََدَر یَُمنّینى َواِنَّ اْلھَوى بَِوثائِقِ 

خدايا براستى قضا و قدر مرا آرزومند مى کنند و از آن سو ھواى نفس مرا به بندھاى

َرنى ْھَوِه اََسَرنى فَُکْن اَْنَت النَّصیَر لى َحتّى تَْنُصَرنى َوتُبَصِّ الشَّ

پس تو ياور من باش تا پیروزم کنى و بینايم کنىشھوت اسیر کرده

َواَْغنِنى بِفَْضلَِک َحتّى اَْستَْغنَِى بَِک َعْن طَلَبى اَْنَت الَّذى اَْشَرْقتَ 

و بـوسـیـله فـضل خويش بى نیازم گردانى تا بوسیله تو از طلب کردن بى نیاز شوم توئى که تاباندى

ُدوَک َواَْنَت الَّذىاالَْ◌ْنواَر فى قُلُوِب اَْولِیآئَِک  َحتّى َعَرفُوَک َوَوحَّ

را در دل اولیائت تا اينکه تو را شناختند و يگانه ات دانستند و توئى که) معرفت (انوار 

اََزْلَت االَْ◌ْغیاَر َعْن قُلُوِب اَِحبّائَِک َحتّى لَْم یُِحبُّوا ِسواَک َولَْم یَْلَجئُوا

راندى تا اينکه کسى را جز تو دوست نداشته و به غیر تو پناھنده و ملتجىاغیار و بیگانگان را از دل دوستانت ب

اِلى َغْیِرَک اَْنَت اْلُمْونُِس لَھُْم َحْیُث اَْوَحَشْتھُُم اْلَعوالُِم َواَْنَت الَّذى

نشوند و توئى مونس ايشان در آنجا که عوالم وجود آنھا را به وحشت اندازد و توئى که

اْستَبانَْت لَھُُم اْلَمعالُِم ماذا َوَجَد َمْن فَقََدَک َوَما الَّذىھََدْیتَھُْم َحْیثُ 

راھـنـمـائیـشان کنى آنگاه که نشانه ھا برايشان آشکار گردد چه دارد آنکس که تو را گم کرده ؟ و چه ندارد



ىفَقََد َمْن َوَجَدَک لَقَْد خاَب َمْن َرِضَى ُدونََک بََدالً َولَقَْد َخِسَر َمْن بَغ

آنکس که تو را يافته است براستى محروم است آنکس که بجاى تو بديگرى راضى شود و بطور حتم زيانکار است کسى که

الً َکْیَف یُْرجى ِسواَک َواَْنَت ما قَطَْعَت اِالْ◌ْحساَن َوَکْیفَ  َعْنَک ُمتََحوِّ

رتى که تو احسانت را قطع نکردى و چگونهاز تـو بـه ديـگـرى روى کـنـد چـسـان مى شود بغیر تو امیدوار بود در صو

ْلَت عاَدهَ اِالْ◌ْمتِناِن یا َمْن اَذاَق اَِحبّآئَھُ  یُْطلَُب ِمْن َغْیِرَک َواَْنَت ما بَدَّ

از غـیـر تو مى توان طلب کرد با اينکه تو تغییر نداده اى شیوه عطابخشیت را اى خدائى که به دوستانت

فَقاُموا بَْیَن یََدْیِھ ُمتََملِّقیَن َویا َمْن اَْلبََس اَْولِیائَھُ َحالَوهَ اْلُمؤ انََسِھ 

شـیرينى ھمدمى خود را چشاندى و آنھا در برابرت به چاپلوسى برخاستند و اى خدائى که پوشاندى براولیاء خودت

َمالبَِس ھَْیبَتِِھ فَقاُموا بَْیَن یََدْیِھ ُمْستَْغفِریَن اَْنَت الّذاِکُر قَْبلَ 

خـلعـتـھـاى ھـیبت خود را پس آنھا در برابرت به آمرزش خواھى بپاخواستند توئى که ياد کنى پیش از آنکه

ِھ اْلعابِدیَن َواَْنت الّذاِکریَن َواَْنَت اْلبادى بِاِالْ◌ْحساِن قَْبَل تََوجُّ

کنندگان بسويت توجه کنند و توئىيـاد کـنـنـدگـان يـادت کـنـنـد و تـوئى آغـازنـده بـه احـسـان قبل از آنکه پرستش 

اْلَجواُد بِاْلَعطآِء قَْبَل طَلَِب الطّالِبیَن َواَْنَت اْلَوھّاُب ثُمَّ لِما َوھَْبَت لَنا

بـخشنده عطا پیش از آنکه خواھندگان از تو خواھند و توئى پربخشش و سپس ھمان را که به ما بخشیده اى از ما

ْطلُْبنى بَِرْحَمتَِک َحتّى اَِصَل اِلَْیکَ ِمَن اْلُمْستَْقِرضیَن اِلـھى اُ 

بـه قـرض مـى خـواھـى خـدايـا مـرا بـوسـیـله رحـمـتـت بـطـلب تـا مـن بـه نـعـمـت وصالت نائل گردم

َواْجِذْبنى بَِمنَِّک َحتّى اُْقبَِل َعلَْیَک اِلـھى اِنَّ َرجآئى ال یَْنقَِطُع َعْنکَ 

به تو رو کنم خدايا براستى امید من از تو قطع نگردد و اگرچهو بوسیله نعمتت مرا جذب کن تا 

َواِْن َعَصْیتَُک َکما اَنَّ َخْوفى ال یُزایِلُنى َواِْن اَطَْعتَُک فَقَْد َدفََعْتنِى



نافرمانیت کنم چنانکه ترسم و از تو زائل نشود و گرچه فرمانت برم ھمانا جھانیان مرا بسوى تو رانده اند

لَْیَک َوقَْد اَْوقََعنى ِعْلمى بَِکَرِمَک َعلَْیَک اِلھى َکْیَف اَخیبُ اْلَعوالُِم اِ 

و آن علمى که به کرم تو دارم مرا به درگاه تو آورده خدايا چگونه نومید شوم

َواَْنَت اََملى اَْم َکْیَف اُھاُن َوَعلَْیَک ُمتََّکلى اِلـھى َکْیَف اَْستَِعزُّ َوفِى

چـگـونه پست و خوار شوم با اينکه اعتمادم بر تو است خدايا چگونه عزت جويم با اينکه درو تـو آرزوى مـنـى و 

لَِّھ اَْرَکْزتَنى اَْمَکْیَف ال اَْستَِعزُّ َواِلَْیَک نََسْبتَنى اِلـھى َکْیَف ال اَْفتَقِرُ  الذِّ

چگونه نیازمند نباشمخـوارى جايم دادى و چگونه عزت نجويم با اينکه به خود ُمْنَتِسبَم کردى خدايا

َواَْنَت الَّذى فِى اْلفُقَرآِء اَقَْمتَنى اَْم َکْیَف اَْفتَقُِر َواَْنَت الَّذى بُِجوِدکَ 

بـا ايـنـکـه تـو در نـیـازمـندانم جاى دادى يا چگونه نیازمند باشم و توئى که به جود و بخششت

ْفَت لُِکلِّ َشْىٍء فَما َجِھلَکَ اَْغنَْیتَنى َواَْنَت الَّذى ال اِلھَ َغْیُرَک تََعرَّ 

بـى نـیـازم کـردى و تـوئى کـه مـعبودى جز تو نیست شناساندى خود را به ھر چیزو ھیچ چیزى نیست که تو را نشناسد

ْفَت اِلَىَّ فى ُکلَِّشْىٍء فََراَْیتَُک ظاِھراً فى َشْىٌء َواَْنَت الَّذى تََعرَّ

در ھر چیز و من تو را آشکار درو توئى که شناساندى خود را به من 

ُکلِّ َشْىٍء َواَْنَت الظّاِھُر لُِکلِّ َشْىٍء یا َمِن اْستَوى بَِرْحمانِیَّتِِھ فَصارَ 

احاطه کردى) بر ھمه چیز(ھـر چـیـز ديـدم و تـوئى آشـکار بر ھر چیز اى که بوسیله مقام رحمانیت خود 

اَر بِاْال ثاِر َوَمَحْوَت االَْ◌ْغیارَ اْلَعْرُش َغْیباً فى ذاتِِھ َمَحْقَت اْال ث

و عرش در ذاتش پنھان شد توئى که آثار را به آثار نابود کردى و اغیار را

بُِمحیطاِت اَْفالِک االَْ◌ْنواِر یا َمِن اْحتََجَب فى ُسراِدقاِت َعْرِشِھ َعنْ 

ب شدبه احاطه کننده ھاى افالک انوار محو کردى اى که در سراپرده ھاى عرشش محتج



]ِمنَ [اَْن تُْدِرَکھُ االَْ◌ْبصاُر یا َمْن تََجلّى بَِکماِل بَھآئِِھ فَتََحقَّقَْت َعظََمتُھُ 

از ايـنـکـه ديـده ھـا او را درک کـنـنـد اى کـه تـجـلى کـردى بـه کمال زيبائى و نورانیت و پابرجا شد عظمتش از

قیبُ اِالْ◌ْستِوآَء َکْیَف تَْخفى َواَْنَت الظّاِھُر اَمْ  َکْیَف تَغیُب َواَْنَت الرَّ

استوارى چگونه پنھان شوى با اينکه تو آشکارى يا چگونه غايب شوى که تو نگھبان

َوْحَدهُ  اْلحاِضُر اِنََّک َعلى ُکلَِّشْىٍء قَدیٌر َواْلَحْمُد 


