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خواند:رسید این دعا را مىایستاد و چون سحر مىنماز مى  
 و کتقُوبی بِعنبإِلَهِی ال تُؤَد با ررُ یالْخَی ینَ لنْ أَیم کیلَتی حکُرْ بِی فال تَم

و ال یوجد إِال منْ عنْدك و منْ أَینَ لی النَّجاةُ و ال تُستَطَاع إِال بِک ال الَّذي 

یک و لَم أَحسنَ استَغْنَى عنْ عونک و رحمتک و ال الَّذي أَساء و اجتَرَأَ علَ

با ری با ری با ری کترنْ قُدع خَرَج کرْضی-  
شود،و از کجا برایم که جز نزد تو یافت نمىاى با من نیرنگ مکن،پروردگارا از کجا برایم خیرى هست،درحالىخدایا مرا به کیفرت ادب منما،و با نقشه

که بدى کرد و بر تو گستاخى روا داشت،و تو را نیاز شد،و نه آنبى که نیکى کرد از کمک و رحمتتدد،نه آنگرکه جز به تو فراهم نمىنجاتى است،درحالى

 خشنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون رفت. پروردگارا،پروردگارا،پروردگارا....
 آنقدر بگوید تا نفس قطع گردد. 

وعد و کلَیی علَلْتَند أَنْت و رَفْتُکع ا بِکرِ مأَد لَم ال أَنْت لَو و کی إِلَیتَن

 دمالْح ی وونعدینَ ییئا حطب إِنْ کُنْت ی ونجِیبفَی وهعي أَدالَّذ لَّهل دمالْح أَنْت

 دمالْح ی وتَقْرِضُنسینَ ییال حخب إِنْ کُنْت ی وینطعفَی أَلُهي أَسالَّذ لَّهل لَّهل

الَّذي أُنَادیه کُلَّما شئْت لحاجتی و أَخْلُو بِه حیثُ شئْت لسرِّي بِغَیرِ شَفیعٍ 

 لَم رَهغَی توعد لَو و رَهو غَیعي ال أَدالَّذ لَّهل دمالْح ی وتاجی حی لقْضفَی

 یستَجِب لی دعائی ، 
تم،و تو مرا بر هستى خود راهنمایى فرمودى،و به سوى خود خواندى،و اگر راهنمایى تو نبود،من نمیدانستم تو که هستى؟،سپاس خداى را تو را به تو شناخ

کنم و او به من عطا خواند،و سپاس خداى را که از او درخواست مىکنم گاهى که او مرا مىمى دهد،گرچه سستىخوانمش و او جوابم را مىکه مى

ورزم هنگامى که از من قرض بخواهد، و سپاس خداى را که هرگاه خواهم براى رفع حاجتم صدایش کنم،و هرجا که خواهم براى اید،گرچه بخل مىنممى

کرد،ب نمىخواندم دعایم را مستجاخوانم،که اگر غیر او را مىخلوت کنم و او حاجتم را برآورد،سپاس خداى را که غیر او را نمى پردهرازونیاز با او بى  
 دمالْح ی وائجر لَأَخْلَف رَهغَی توجر لَو و رَهو غَیجي ال أَرالَّذ لَّهل دمالْح و

 لَّهل دمالْح ی وهِینُونی إِلَى النَّاسِ فَیلْنکی لَم ی ونفَأَکْرَم هی إِلَیکَلَني والَّذ لَّهل



لَی و هو غَنی عنِّی و الْحمد للَّه الَّذي یحلُم عنِّی حتَّى کَأَنِّی ال الَّذي تَحبب إِ

شَی دمی أَحی فَرَبل ي. ذَنْبدمقُّ بِحأَح ي ونْدع ء  
رو اکرامم نمود،و ى را که مرا بخویش وا گذاشت،ازاینخدا نمود،و سپاسبستم ناامیدم مىو سپاس خداى را که به غیر او امید نبندم،که اگر جز به او امید مى

کند تا نیاز است،و سپاس خداى را که بر من بردبارى مىکه از من بىبه مردم وا نگذاشت تا مرا خوار کنند،و سپاس خداى را که با من دوستى ورزید،درحالى

و به ستایش من سزاوارتر است. ترین موجود نزد من بودهآنجاکه گویى مرا گناهى نیست!پروردگارم ستوده  
کیلَد] کإِلَی اءلَ الرَّجنَاهم ۀً وشْرَعم کبِ إِلَیطَاللَ الْمبس إِنِّی أَجِد ماللَّه [

 کإِلَی اءعالد ابوأَب ۀً واحبم لَکنْ أَممل کانَۀَ بِفَضْلعتاالس ۀً وتْرَعم

ینَ مارِخلصلرَّاجِینَللرَّاجِی [لل أَنَّک لَمأَع ۀً وفْتُوح ۀٍ وابعِ إِجضوبِم [

وفلْهلْمینَ [لوفلْهلْمالرِّضَا ل و كودإِلَى ج فی اللَّهأَنَّ ف إِغَاثَۀٍ و درْصبِم [

أَیدي الْمستَأْثرِینَ و أَنَّ بِقَضَائک عوضا منْ منْعِ الْباخلینَ و منْدوحۀً عما فی 

 مهبجإِال أَنْ تَح کنْ خَلْقع تَجِبال تَح أَنَّک افَۀِ وسالْم قَرِیب کلَ إِلَیالرَّاح

] دونَک و قَد قَصدت إِلَیک بِطَلبتی، الْأَعمالُ [الْآمالُ  
که تو را آرزو کرد بینم،و یارى خواستن از فضل براى آنیابم،و آبشخورهاى امید را نزد تو پر مىباز مى خدایا راههاى درخواست حاجتهایم را به جانب تو

گاه در کمین دانم که تو براى امیدواران در جایگاه اجابتى،و براى دل سوختگاننگرم،و مىبینم،و درهاى دعا را براى فریاد کنندگان گشوده مىمانع مىبى

اندوزان،و همانا مسافر به است،و گشایشى از آنچه در دست ثروت قین در اشتیاق به جودت،و خشنودى به قضایت جایگزینى از منع بخیالنفریادرسى،و به ی

تو کردم سوى تو مسافتش نزدیک است، و تو از آفریدگانت هرگز در پرده نیستى،جز اینکه کردارشان آنان را از تو محجوب نماید،من با درخواستم آهنگ  
و تَوجهت إِلَیک بِحاجتی و جعلْت بِک استغَاثَتی و بِدعائک تَوسلی منْ غَیرِ 

 و کی بِکَرَمقَتثلْ لنِّی بع فْوِكعابٍ لیجتال اس نِّی وم کاعمتقَاقٍ السحتاس

] یمانِ بِتَوحیدك و یقینی [و ثقَتیسکُونی إِلَى صدقِ وعدك و لَجئی إِلَى الْإِ

] إِال أَنْت وحدك ال شَرِیک بِمعرِفَتک منِّی أَنْ ال رب لی غَیرُك و ال إِلَه [لی



] و اسأَلُوا اللَّه لَک اللَّهم أَنْت الْقَائلُ و قَولُک حقٌّ و وعدك صدقٌ [الصدقُ

فَضْله إِنَّ اللَّه کَانَ بِکُم رحیما و لَیس منْ صفَاتک یا سیدي أَنْ تَأْمرَ  منْ

 کلَکَتملِ ملَى أَهع اتیطنَّانُ بِالْعالْم أَنْت ۀَ ویطالْع نَعتَم ؤَالِ وبِالس 
آنکه مستحق شنیدن خواهشم،و شایسته بى آویز خویش نمودمو قرار دادم،و خواندت را دستام را به پیشگاه تو با حاجتم روى به تو آوردم،نیاز خواهى

ات و یقین به معرفتت که مرا پروردگارى جز جستن به ایمان به یگانگىات،و پناهگذشت از من باشى،بلکه براى اطمینان به کرمت، و آرامش به درستى وعده

ات درست است]فرمودى:[از فضل خدا بخواهید که خدا به شریکى.خدایا تو گفتى و گفتارت بر حق،و وعدهبىتو نیست،و معبودى جز تو نیست،یگانه و 

آقاى من در شأن تو این نیست که دستور به درخواست دهى و از بخشش خوددارى کنى،تو با عطاهایت بر اهل مملکتت بسیار کریمى، شما مهربان است،اى  
] إِلَهِی ربیتَنی فی نعمک و حنُّنِ رأْفَتک [بِحسنِ نعمتکو الْعائد علَیهِم بِتَ

 و هانسا بِإِحنْیی الدی فانبنْ را می کَبِیرا فَیمبِاس تهنَو یرا وغص کانسإِح

هبِفَضْل] هرَةِ إِلَى تَفَضُّلی الْآخی فل أَشَار و همعن ا ] وی یرِفَتعم هکَرَم و فْوِهع

] علَیک و حبی لَک شَفیعی إِلَیک و أَنَا واثقٌ منْ دلیلی موالي دلیلی [دلَّتْنی

 انٍ قَدسي بِلدیا سی وكعأَد کتی إِلَى شَفَاعیعنْ شَفنٌ ماکس و کاللَتبِد

 هذَنْب هبا أَخْرَساغبا راهر با ری وكعأَد هرْمج قَهبأَو بِقَلْبٍ قَد أُنَاجِیک بر

 تعطَم ککَرَم تأَیإِذَا ر و تذُنُوبِی فَزِع اليوم تأَیفا إِذَا راجِیا خَائر 
پروریدى،و در بزرگسالى نامم را بلند آوازه ساختى،اى  نعمتها و احسانتاى.خدایا مرا در کودکى در میان و بر آنان با محبت و رأفت بسیار احسان کننده

،و عشقم که مرا در دنیا به احسان و فضل نعمتهایش پرورید و برایم در آخرت به گذشت و کرمش اشاره نمود،اى موالى من معرفتم راهنمایم به سوى توآن

خوانم که گناهش او را ام به شفاعت تو در آرامشم، اى آقایم تو را به زبانى مىو مطمئن،و از واسطهام به پیشگاه توست،من از دلیلم به داللت تتو واسطه به

خوانم اى پروردگارم در حال هراس و اشتیاق و امید و بیم،موالى من کنم که جرمش او را هالك ساخته، تو را مىناگویا نموده،و با دلى با تو مناجات مى

افتم،کنم،به طمع مىرا مشاهده مى گردم،و هرگاه کرمتتاب مىبى بینمهرگاه گناهانم را مى  
غَفَرْت] تفَوی فَإِنْ عف ا اللَّهی یتجمٍ حرُ ظَالفَغَی تذَّبإِنْ ع مٍ واحرُ رفَخَی [

تدع و ککَرَم و كودج ا تَکْرَهی مانإِتْی عم کأَلَتسلَى می عرْأَتی جی ف



شدتی مع قلَّۀِ حیائی رأْفَتُک و رحمتُک و قَد رجوت أَنْ ال تَخیب بینَ ذَینِ 

و ذَینِ منْیتی فَحقِّقْ رجائی و اسمع دعائی یا خَیرَ منْ دعاه داعٍ و أَفْضَلَ منْ 

و ساء عملی فَأَعطنی منْ عفْوِك بِمقْدارِ أَملی  رجاه راجٍ عظُم یا سیدي أَملی

 کلْمح بِینَ وذْناةِ الْمازجنْ مجِلُّ عی کی فَإِنَّ کَرَملمإِ عوی بِأَسذْنال تُؤَاخ و

 یکْبرُ عنْ مکَافَاةِ الْمقَصرِینَ ، 
در گستاخى بر درخواست از تو،با ارتکاب آنچه از آن کراهت  اى،خدایا حجت مناگر عذاب کنى ستم نکردهاى،و کنندهپس اگر از من درگذرى بهترین رحم

ام آرزویم را نومید نکنى، ام در سختیها با کمى حیا همانا رأفت و رحمت توست،و امیدم بر ان است که بین حجت و ذخیرهدارى جود و کرم توست،و ذخیره

من آرزویم بزرگ  که امیدوارى به او امید بسته،اى آقاىاى او را خوانده،و برترین کسىکه خوانندهدعایم را بشنو،اى بهترین کسىپس امیدم را تحقق بخش،و 

ترین کردارم مرا سرزنش مکن،زیرا کرمت برتر از کیفر گنهکاران و شده،و کردارم زشت گشته،پس به اندازه آرزیم از عفوت به من ببخش،و به زشت

ت بزرگتر از مکافات تبهکاران است،بردباری  
و أَنَا یا سیدي عائذٌ بِفَضْلک هارِب منْک إِلَیک متَنَجزٌ ما وعدت منَ الصفْحِ 

عمنْ أَحسنَ بِک ظَنّا و ما أَنَا یا رب و ما خَطَرِي هبنی بِفَضْلک و تَصدقْ 

ي رب جلِّلْنی بِستْرِك و اعف عنْ تَوبِیخی بِکَرَمِ وجهِک فَلَوِ علَی بِعفْوِك أَ

اطَّلَع الْیوم علَى ذَنْبِی غَیرُك ما فَعلْتُه و لَو خفْت تَعجِیلَ الْعقُوبۀِ الجتَنَبتُه ال 

رِینَ [إِلَینُ النَّاظوأَه أَنَّکطَّلالْم أَخَف و [لَیع] َینعرُ لخَی با ری أَنَّکلْ لب [

 الساترِینَ و أَحکَم الْحاکمینَ و أَکْرَم الْأَکْرَمینَ ، 
که گمانش را به تو و من اى آقایم پناهنده به فضل توام،گریزان از تو به سوى توام، خواستار تحقق چیزى هستم که وعده کردى،و آن گذشت تو از کسى

ات یکو کرده،چه هستم من اى پروردگارم،و اهمیت من چیست؟ به فضلت مرا ببخش،و به گذشتت بر من صدقه بخش،پروردگارا مرا به پرده پوشىن

آن دورى  ترسیدم، ازدادم،و اگر از زود رسیدن عقوبت مىشد،آن را انجام نمىذاتت درگذر،اگر امروز جز تو بر گناهم آگاه مى بپوشان،و از توبیخم به کرم

 ترینپوشى،و حاکمبود که تو بهترین پرده مقدارترین آگاهان،بلکه پروردگارا از این جهتترین بینندگانى و بىکردم،گناهم نه به این خاطر بود که تو سبکمى

ترین کریمانى،حاکمان،و کریم  
ب بِکَرَمک و تُؤَخِّرُ ستَّار الْعیوبِ غَفَّار الذُّنُوبِ عالم الْغُیوبِ تَستُرُ الذَّنْ



 دعب فْوِكلَى عع و کلْمع دعب کلْملَى حع دمالْح فَلَک کلْمۀَ بِحقُوبالْع

قُدرتک و یحملُنی و یجرِّئُنی علَى معصیتک حلْمک عنِّی و یدعونی إِلَى 

لَیع تْرُكس اءیلَّۀِ الْحۀِ  قعی بِسرِفَتعم کارِمحلَى مثُّبِ عی إِلَى التَّونرِعسی و

رحمتک و عظیمِ عفْوِك یا حلیم یا کَرِیم یا حی یا قَیوم یا غَافرَ الذَّنْبِ یا 

 قَابِلَ التَّوبِ، 
ات پس از انکه تو را سزاست بر بردبارى افکنى،سپاسات به تاخیر مىپوشانى،و کیفر با بردبارىمى گناهان،داناى نهانها،گناه را با کرمت پوشنده عیبها،آمرزنده

حیایى ات بر من مرا به کمپوشىدهد،پردهات جرأت مىکشد و بر نافرمانىات مرا به جانب گناه مىدانستى،و بر گذشتت پس از آنکه توانستى،بردبارى

اى به خود پاینده،اى  دهد!اى شکیبا،اى گرامى،اى زنده،اىسترده و بزرگى عفوت،به من در تاختن بر محرّماتت سرعت مىخواند،و شناختم از رحمت گمى

 آمرزگار،اى توبه پذیر،
یا عظیم الْمنِّ یا قَدیم الْإِحسانِ أَینَ ستْرُك الْجمیلُ أَینَ عفْوك الْجلیلُ أَینَ 

الْقَرِیب کفَرَج  اكطَاینَ عۀُ أَیعاسالْو تُکمحنَ رأَی رِیعالس اثُکینَ غأَی

الْفَاضلَۀُ أَینَ مواهبک الْهنیئَۀُ أَینَ صنَائعک السنیۀُ أَینَ فَضْلُک الْعظیم أَینَ 

ی کنَ کَرَمأَی یمالْقَد انُکسنَ إِحأَی یمسالْج نُّکآلِ م و دمحبِم و] بِه ا کَرِیم

 محمد] فَاستَنْقذْنی و بِرَحمتک فَخَلِّصنی یا محسنُ یا مجملُ، 
کجاست،گذشت بزرگت کجاست،گشایش نزدیکت کجاست،فریادرسى زودت کجاست،رحمت  پوشى زیبایتاى بزرگ نعمت،اى دیرینه احسان،پرده

هاى شایانت کجاست، فضل بزرگت کجاست،عطاى عظیمت اهاى برترت کجاست،موهبتهاى گوارایت کجاست،جایزهکجاست،عط اتگسترده

مرا رهایى بخش،و به رحمتت مرا خالص کن،اى »به محمد و خاندان محمد«وکرمت ات کجاست،کرمت کجاست،اى کریم،به حقکجاست،احسان دیرینه

 نیکوکار،اى زیباکار،
ضلُ لَست أَتَّکلُ فی النَّجاةِ منْ عقَابِک علَى أَعمالنَا بلْ بِفَضْلک یا منْعم یا مفْ

علَینَا لأَنَّک أَهلُ التَّقْوى و أَهلُ الْمغْفرَةِ تُبدئُ بِالْإِحسانِ نعما و تَعفُو عنِ 

تَنْشُرُ أَم قَبِیح ما تَستُرُ أَم عظیم ما الذَّنْبِ کَرَما فَما نَدرِي ما نَشْکُرُ أَ جمیلَ ما 



 و کإِلَی ببنْ تَحم بِیبا حی تافَیع و تینَج نْها میرَ مکَث أَم تلَیأَو و تلَیأَب

 یا قُرَّةَ عینِ منْ الذَ بِک و انْقَطَع إِلَیک أَنْت الْمحسنُ، 
بخش،من آن نیستم که در رهایى از کیفرت بر اعمالمان تکیه کنم،بلکه به احسانت بر ما اعتماد دارم،چرا که تو اهل تقوا و مغفرتى،از ونىده،اى فزاى نعمت

تى که گسترانى،یا کار زشمى دانم از چه سپاس گویم،از زیبایى کهگذرى،پس نمىکنى،و از جهت کرم از گناه در مىدهى ابتداى به احسان مىباب نعمت

که به تو کامل بخشیدى؟!اى محبوب آن پوشانى،یا بزرگ آزمونى که آزمودى و شایسته نیکى نمودى،یا آن همه مشکلى که مرا از آن رهانیدى،و سالمتمى

  که به تو پناه آورد و براى رسیدن به تو از دیگران گسست،تو نیکوکارىدوستى ورزید،اى نور چشم کسى
نَ فَتَجاوز یا رب عنْ قَبِیحِ ما عنْدنَا بِجمیلِ ما عنْدك و أَي و نَحنُ الْمسیئُو

جهلٍ یا رب ال یسعه جودك أَو أَي زمانٍ أَطْولُ منْ أَنَاتک و ما قَدر أَعمالنَا 

] بلْ کَیف ها کَرَمک [کَرَامتَکفی جنْبِ نعمک و کَیف نَستَکْثرُ أَعماال نُقَابِلُ بِ

یضیقُ علَى الْمذْنبِینَ ما وسعهم منْ رحمتک یا واسع الْمغْفرَةِ یا باسطَ 

] ما برِحت منْ الْیدینِ بِالرَّحمۀِ فَو عزَّتک یا سیدي لَو نَهرْتَنی [انْتَهرْتَنی

 و ابِکب و ککَرَم و كودرِفَۀِ بِجعنَ الْمم ى إِلَیا انْتَهمل کلُّقنْ تَمع ال کَفَفْت

 نْ تَشَاءم متَرْح و تَشَاء فکَی ا تَشَاءبِم نْ تَشَاءم ذِّبتُع ا تَشَاءملُ لالْفَاع أَنْت

لعنْ فأَلُ عال تُس تَشَاء فکَی ا تَشَاءبِم كال تُشَار و کلْکی مف عال تُنَاز و ک

 ،رِكی أَمف 
جود تو گنجایش آن را نداشته باشد،و کدام زمان  و ما بدکارانیم،به زیبایى آنچه نزد توست،از زشتى آنچه پیش ماست درگذر،پروردگارا کدام جهلى است که

اعمال خود را بسیار انگاریم،تا با آنها با کرمت برابرى کنیم،بلکه چگونه بر  ال ما چیست،چگونهتر از مهلت دادن توست،در کنار نعمتهایت ارزش اعمطوالنى

از درگاهت  دست به رحمت،اى آقاى من به عزّتت سوگند،اگر مرا برانىشاملشان شده؟،اى گسترده آمرزش،اى گشاده گنهگاران تنگ شود آنچه از رحمتت

ام،تو انجام دهى آنچه را که پیدا کرده نسبت به تو دست نخواهم کشید،به خاطر شناختى که به جود و کرمت دور نخواهم شد،و از چاپلوسى و تملق

کنى هرکه را بخواهى،به هرچه که بخواهى و به هر کنى به هرچه که بخواهى و به هر صورتى که بخواهى،و رحم مىخواهى،هرکه را بخواهى عذاب مى

شریکت نگردد، ات نزاع در نگیرد،و کسى در کارتازخواست نشوى،و در فرمانروایىکیفیت که بخواهى،از آنچه کنى ب  
 الْخَلْقُ و لَک بِیرِكی تَدف دأَح کلَیع تَرِضعال ی و ککْمی حف ال تُضَاد و



 نْ الذَ بِکم قَامذَا مه با رینَ یالَمالْع بر اللَّه كاررُ تَبالْأَم ارتَجاس و

بِکَرَمک و أَلف إِحسانَک و نعمک و أَنْت الْجواد الَّذي ال یضیقُ عفْوك و ال 

ینْقُص فَضْلُک و ال تَقلُّ رحمتُک و قَد تَوثَّقْنَا منْک بِالصفْحِ الْقَدیمِ و الْفَضْلِ 

 الْعظیمِ، 
توراست،منزّه است خدا پروردگار جهانیان،پروردگارا این است  اورد نشود،و در تدبیرت احدى بر تو اعتراض نکند،آفرینش و فرمانات با تو همو در داورى

رسد،و که به پناهت آمد،و به کرمت پناهنده گشت،و به احسان و نعمتهایت الفت جست،تویى آن سخاوتمندى که گذشتت به تنگى نمىجایگاه کسى

بزرگت، پوشى دیرینت،و فضلشود،و به یقین از چشمپذیرد،و رحمتت کم نمىمىکاهش ن احسانت  
تُرَاك] ۀِ أَ فَتَرَاكعاسۀِ الْومالرَّح الَنَا کَال وآم بتُخَی ظُنُونَنَا أَو فتُخْل با ری [

رب إِنَّ لَنَا فیک أَمال یا کَرِیم فَلَیس هذَا ظَنَّنَا بِک و ال هذَا فیک طَمعنَا یا 

 نَا ولَیتُرَ عو أَنْ تَسنُ نَرْجنَح و نَاكیصیما عظع اءجر یکیرا إِنَّ لَنَا فطَوِیال کَث

دعونَاك و نَحنُ نَرْجو أَنْ تَستَجِیب لَنَا فَحقِّقْ رجاءنَا موالنَا فَقَد علمنَا ما 

 جِبتَوإِنْ کُنَّا نَس و نْکرِفُنَا عال تَص نَا بِأَنَّکلْمع ینَا وف کلْمنْ علَک نَا والمبِأَع

غَیرَ مستَوجِبِینَ لرَحمتک فَأَنْت أَهلٌ أَنْ تَجود علَینَا و علَى الْمذْنبِینَ بِفَضْلِ 

 ، کتعس 
 ممکن است پروردگارا برخالف گمانهاى ما به خویش رفتار کنى،یا آرزوهایمان را نسبت به رحمتت نومید سازىات اعتماد نمودیم،آیا و رحمت گسترده

باشد،پروردگارا،ما را درباره تو آروزى طوالنى بسیارى است،ما را در حق تو هرگز اى بزرگوار،چنین گمانى به تو نیست،و طمع ما درباره تو این چنین نمى

کنى،موالى ما امیدمان را  تو نافرمانى کردیم و حال آنکه امیدواریم گناه را بر ما بپوشانى،و تو را خواندیم،و امیدواریم که بر ما اجابتامید بزرگى است،از 

ه ما سزاوار رچتحقق بخش،ما دانستیم که با کردارمان سزاوار چه خواهیم بود،ولى دانش تو درباره ما،و و آگاهى ما به اینکه ما را از درگاهت نمیرانى،گ

ات جود کنى،رحمتت نیستیم ولى تو شایسته آنى که بر ما و بر گنهکاران به فضل گسترده  
 ا غَفَّاری کلونَ إِلَى نَیتَاجحنَا فَإِنَّا ملَیع دج و لُهأَه ا أَنْتنَا بِملَینُنْ عفَام

نَا وتَغْنَیاس کبِفَضْل نَا ویتَداه بِنُورِك کمعی نف] کتمعنَا بِنیسأَم نَا وحبأَص [



 مِ ونَا بِالنِّعإِلَی ببتَتَح کإِلَی نَتُوب ا ونْهم ماللَّه رُكتَغْفنَس کیدنَ یینَا بذُنُوب

 داعص کشَرُّنَا إِلَی نَا نَازِلٌ وإِلَی رُكبِالذُّنُوبِ خَی ارِضُکزَالُ نُعال ی زَلْ وی لَم و

 کمعوطَنَا بِننْ أَنْ تَحم کذَل کنَعملٍ قَبِیحٍ فَال یمبِع [نَّاع] یکأْتی کَرِیم لَکم

 ،کأَکْرَم و کظَمأَع و کلَما أَحم انَکحبفَس کنَا بِآالئلَیتَتَفَضَّلَ ع و 
نیاز گشتیم،و ما منّت گذار،و بر ما جود کن،که ما نیازمند به عطاى توییم،اى آمرزگار،به نور تو هدایت شدیم،و به فضل تو بىپس آنگونه که شایسته آنى بر 

به  گردیم،تو با نعمتهاخواهیم،و به سوى تو باز مىو شامگاه کردیم،گناهان ما پیش روى توست،خدایا از گناهانمان از تو آمرزش مى به نعمتت بامداد نمودیم

کریمى،از ما کردار زشت  آید،همواره فرشتهکنیم،خیرت به سوى ما سرازیر است،و بدى ما به سوى تو باال مىورزى و ما با گناهان با تو مقابله مىما مهر مى

ل نمایى،منزّهى تو،چه بردبار و بزرگ و ات بر ما تفضّشود از اینکه ما را با نعمتهایت فراگیرى، و به عطاهاى برجستهآید،و این امر مانع نمىبه جانب تو مى

 کریمى،
 أَنْت الُکعف و کعنَائص کَرُم و لَّ ثَنَاؤُكج و اؤُكمأَس تسیدا تَقَدعم ئا ودبم

 فْوی فَالْعیئَتخَط ی ولعی بِفننْ أَنْ تُقَایِسلْما مح ظَمأَع فَضْال و عسإِلَهِی أَو

ي. الْعدیي سدیي سدیس فْوالْع فْو  
تر از ات بزرگتر،و بردبارىگسترده آغاز کننده به نیکى و تکرار کننده آنى،نامهایت مقدس،و ثنایت عظیم،و رفتارها و کردارهایت کریمانه است،خدایا،فضلت

ا، گذشت نما،آقاى من،آقاى من،آقاى من.ام بسنجى،پس گذشت نما،گذشت نمآن است که مرا به کردار ناپسند و خطاکارى  
اللَّهم اشْغَلْنَا بِذکْرِك و أَعذْنَا منْ سخَطک و أَجِرْنَا منْ عذَابِک و ارزقْنَا منْ 

 کرِ نَبِیةَ قَبارزِی و کتیب جقْنَا حزار و کنْ فَضْلنَا ملَیع مأَنْع و بِکاهوم

لَوص إِنَّک هتیلِ بلَى أَهع و هلَیع انُکرِضْو و رَتُکغْفم و تُکمحر و اتُک

قَرِیب مجِیب و ارزقْنَا عمال بِطَاعتک و تَوفَّنَا علَى ملَّتک و سنَّۀِ نَبِیک صلَّى 

ول ی ورْ لاغْف ماللَّه هآل و هلَیع یرا اللَّهغی صانیبا را کَممهمحار و يدال

 اجزِهما بِالْإِحسانِ إِحسانا و بِالسیئَات غُفْرَانا ، 
ات، و زیارت نجات بخش،و از مواهبت روزى کن،و از فضلت بر ما انعام فرما،و زیارت خانه ما را به ذکرت مشغول کن،و از خشمت پناه ده،و از عذابت



دهنده هستى،عمل به طاعتت را روزى ما قد پیامبرت را روزى ما کن،صلوات و رحمت و مغفرت و رضوانت بر پیامبر و خاندانش، تو نزدیک و جوابمر

که مرا به چنان(درود خدا بر او و خاندانش)بمیران.خدایا من و پدر و مادرم را بیامرز و به هر دو آنها رحم کن، گردان،و ما را بر دینت و بر روش پیامبرت

هردو را به احسان،و بدیهایشان را به آمرزش پاداش ده. گاه کودکى پروردند،احسان  
منَهیب نَنَا ویب تَابِع و اتوالْأَم و منْهم اءیالْأَح نَاتؤْمالْم ینَ ونؤْملْمرْ لاغْف ماللَّه 

رَاتی الْخَیف] رَاتبِالْخَی بِنَا ذَکَرِنَا وغَائ نَا ودشَاه نَا وتیم نَا ویحرْ لاغْف ماللَّه [

[إِنَاثنَا] صغیرِنَا و کَبِیرِنَا حرِّنَا و مملُوکنَا کَذَب الْعادلُونَ بِاللَّه و ضَلُّوا  أُنْثَانَا

 و دمحآلِ م و دمحلَى ملِّ عص مبِینا اللَّهرَانا مرُوا خُسخَس یدا وعضَالال ب

أَمرِ دنْیاي و آخرَتی و ال تُسلِّطْ علَی  اخْتم لی بِخَیرٍ و اکْفنی ما أَهمنی منْ

 منْ ال یرْحمنی و اجعلْ علَی منْک واقیۀً باقیۀً، 
غائب ما را،مرد زن ، حاضر و خدایا مردان و زنان مؤمن را بیامرز،چه زنده و چه مرده آنها را،و بین ما و آنان با نیکیها پیوند ده.خدایا بیامرز زنده و مرده ما را

گفتند،و گمراه شدند گمراهى دورى،و زیان کردند،زیانى آشکار.خدایا بر محمد و  ما را،کوچک و بزرگ ما را،آزاد و غیر آزاد ما را،برگشتگان از خدا دروغ

کنم بر من چیره که مرا رحم نمىم کفایت کن،و کسىقرارم کرده از کار دنیا و آخرتخاندان محمد درود فرست، و برایم ختم به خیر فرما،و مرا از آنچه که بى

 مساز، و بر من از سوى خود نگهبانى همیشگى قرار ده،
و ال تَسلُبنی صالح ما أَنْعمت بِه علَی و ارزقْنی منْ فَضْلک رِزقا واسعا 

فَظْناح و کترَاسی بِحنرُساح مبا اللَّهالال طَیح کتالءی بِکاکْلَأْن و کفْظی بِح

 و کرِ نَبِیةَ قَبارزِی امٍ وی کُلِّ عف ذَا ونَا هامی عرَامِ فالْح کتیب جی حقْنزار و

 الشَّرِیفَۀِ و دشَاهالْم لْکنْ تم با ری ینال تُخْل و المالس هِملَیۀِ عمالْأَئ

ۀِ. الْمالْکَرِیم فاقو  
ات مرا نگهبانى کن،و به هاى آنچه را که انعام کردى مگیر،و از فضلت روزى گسترده حالل پاکیزه نصیب من کن.خدایا به نگهبانىو از من شایسته

مرقد پیامبرت و امامان(درود بر آنان)را  یارتات را در این سا و در هر سال،و زات از من پاسدارى فرما،و زیارت خانهات مرا نگهدار و به پاسدارىنگهدارى

مرا محروم مساز. روزى من کن،پروردگارا از این مشاهد پر شرف و مواقف بس گرامى  
 تَکخَشْی و لَ بِهمالْع رَ وی الْخَینأَلْهِم و کیصتَّى ال أَعح لَیع تُب ماللَّه



یتَنی یا رب الْعالَمینَ اللَّهم إِنِّی کُلَّما قُلْت قَد تَهیأْت و بِاللَّیلِ و النَّهارِ ما أَبقَ

تیبتَع] أْتباسا إِذَا تَعنُع لَیع تأَلْقَی تُکینَاج و کیدنَ ییالةِ بلصل تقُم و [

اجیت ما لی کُلَّما قُلْت قَد صلَحت أَنَا صلَّیت و سلَبتَنی منَاجاتَک إِذَا أَنَا نَ

سرِیرَتی و قَرُب منْ مجالسِ التَّوابِینَ مجلسی عرَضَت لی بلیۀٌ أَزالَت قَدمی 

 کتمدنَ خیب ی ونیب الَتح و 
دارى اى پروردگار جهانیان به من ام مىرا در شب و روز،تا گاهى که زنده خویشات نکنم،و خیر و عمل به آن وحشت از خدایا به من روى آور تا نافرمانى

و در پیشگاهت به نماز ایستاد و با تو راز گفتم،چرتى بر من افکندى،آنگاه که وارد نماز شدم،و حال راز گفتن  الهام فرما.خدایا هرگاه گفتم مهیا و آماده شدم

کنندگان نزدیک گشته برایم گرفتارى پیش جایگاه توبه یاز کردم،مرا چه شده؟هرگاه گفتم نهانم شایسته شد،و جایگاهم بهرا از من گرفتى آنگاه که با تو رازون

 آمد،بر اثر آن گرفتارى پایم لغزید،و میان من و خدمت به تو مانع شد 
 ی أَوتَنینَح کتمدنْ خع ی وتَنطَرَد ابِکنْ بع لَّکي لَعدیی ستَنأَیر لَّکلَع

 لَّکلَع ی أَوتَنفَقَلَی نْکرِضا ععی متَنأَیر لَّکلَع ی أَوتَنیفَأَقْص قِّکفّا بِحتَخسم

] فَرَفَضْتَنی أَو لَعلَّک رأَیتَنی غَیرَ شَاکرٍ وجدتَنی فی مقَامِ الْکَاذبِینَ [الْکَذَّابِینَ

کائمنَعل  لَّکلَع ی أَوفَخَذَلْتَن اءلَمسِ الْعالجنْ می متَنفَقَد لَّکلَع ی أَوتَنرَمفَح

رأَیتَنی فی الْغَافلینَ فَمنْ رحمتک آیستَنی أَو لَعلَّک رأَیتَنی آلف مجالسِ 

و لَعلَّک لَم تُحب أَنْ تَسمع دعائی فَباعدتَنی الْبطَّالینَ فَبینی و بینَهم خَلَّیتَنی أَ

 أَو لَعلَّک بِجرْمی و جرِیرَتی کَافَیتَنی، 
شمارم پس از پیشگاهت دورم ساختى،یا شاید مرا مى اى که حقّت را سبکاى،یا مرا دیدهاى،و از خدمتت عز نمودهسرور من شاید مرا از درگاهت رانده

به گردان از خود مشاهده کردى،پس مرا مورد خشم قرار دادى یا شاید مرا در جایگاه دروغگویان یافتى،پس به دورم انداختى،یا شاید مرا نسبت ىرو

ى،پس از دنعمتهایت ناسپاس دیدى،پس محرومم نمودى،یا شاید مرا از همنشینى دانشمندان غایب یافتى،پس خوارم نمودى،یا شاید مرا در گروه غافالن دی

ها دیدى.پس مرا به آنان واگذاشتى،یا شدى دوست نداشتى دعایم را بشنوى پس دورم ناامیدم کردى،یا شاید مرا انس یافته با مجالس بیکاره رحمتت

 نمودى،یا شاید به خاطر جرم و جنایتم کیفرم نمودى،



تفَوی فَإِنْ عتَنیازج نْکی مائیلَّۀِ حبِق لَّکلَع نِ  أَوع تفَوا عفَطَالَم با ری

الْمذْنبِینَ قَبلی لأَنَّ کَرَمک أَي رب یجِلُّ عنْ مکَافَاةِ الْمقَصرِینَ و أَنَا عائذٌ 

بِفَضْلک هارِب منْک إِلَیک متَنَجزٌ [منْتَجِزٌ] ما وعدت منَ الصفْحِ عمنْ 

نّا إِلَهِی أَنْت أَوسع فَضْال و أَعظَم حلْما منْ أَنْ تُقَایِسنی بِعملی أَحسنَ بِک ظَ

أَو أَنْ تَستَزِلَّنی بِخَطیئَتی و ما أَنَا یا سیدي و ما خَطَرِي هبنی بِفَضْلک سیدي 

 ، 
 اى طوالنى است،زیرا کرمترا عفو کنى،سابقه اینکه از گناهکاران پیش ار من گذشتهحیایم از تو مجازاتم نمودى،پس اگر پروردگا یا شاید براى کمى

پوشى اى.و آن چشمتر است،و من پناهنده به فضل توام،از تو به تو گریزانم، خواهان چیزى هستم که وعده دادهپروردگارا از مجازات اهل تقصیر بسیار بزرگ

تر از آن است که مرا به کردارم بسنجى،یا به خطایم بلغزانى،اى بزرگ اتتر،و بردبارىد،خدایا فضل تو گستردهاناز کسانى است که به تو گمان نیک برده

 آقایم من چیستم،و چه ارزشى دارم، سرور من مرا به فضلت ببخش،
جی بِکَرَمِ وبِیخنْ تَوع فاع و تْرِكی بِسلِّلْنج و فْوِكبِع لَیقْ عدتَص و هِک

سیدي أَنَا الصغیرُ الَّذي ربیتَه و أَنَا الْجاهلُ الَّذي علَّمتَه و أَنَا الضَّالُّ الَّذي 

هدیتَه و أَنَا الْوضیع الَّذي رفَعتَه و أَنَا الْخَائف الَّذي آمنْتَه و الْجائع الَّذي 

الَّذي أَرویتَه و الْعارِي الَّذي کَسوتَه و الْفَقیرُ الَّذي أَغْنَیتَه  أَشْبعتَه و الْعطْشَانُ

 ،تَهزَزي أَعیلُ الَّذالذَّل و تَهیي قَوالَّذ یفالضَّع و 
من منم کودکى که پروریدى،منم نادانى که دانا  ات خطاهایم را بپوشان،و به کرم وجودت از توبیخم درگذر،آقاىپوشىو با گذشت بر من کرم فرما،و به پرده

اى که سیرابش سیرش نمودى،و تشنه اى کهاى که بلندش نمودى،منم هراسانى که امانش دادى،و گرسنهگمراهى که هدایت کردى،منم افتاده نمودى،منم

ندش نمودى،و خوارى که عزیزش فرمودى،ساختى،و ناتوانى که نیروم اى که لباسش پوشاندى،و تهیدستى که توانگرشکردى،و برهنه  
 و تَرْتَهي سالَّذ بذْنالْم و تَهطَیي أَعلُ الَّذائالس و تَهي شَفَیالَّذ یمقالس و

 الْخَاطئُ الَّذي أَقَلْتَه و أَنَا الْقَلیلُ الَّذي کَثَّرْتَه و الْمستَضْعف الَّذي نَصرْتَه و أَنَا



الطَّرِید الَّذي آویتَه أَنَا یا رب الَّذي لَم أَستَحیِک فی الْخَالء و لَم أُراقبک فی 

الْملَإِ أَنَا صاحب الدواهی الْعظْمى أَنَا الَّذي علَى سیده اجتَرَى أَنَا الَّذي 

ي أَعأَنَا الَّذ اءمالس اربج تیصي عیلِ الرُّشَا أَنَا الَّذلی الْجاصعلَى مع تطَی

 تَرْتس و تیوعا اری فَملْتَنهي أَمى أَنَا الَّذعا أَسهإِلَی تا خَرَجبِه شِّرْتینَ بح

 تیدی فَتَعاصعبِالْم لْتمع و تییتَحا اسفَم لَیع 
 اش گرفتى،و اندکى کهو خواهشمندى که عطایش کردى،و گنهکارى که گناهش را بر او پوشاندى،و خطاکارى که نادیده و بیمارى که شفایش دادى،

هستم که در خلوت از تو حیا نکردم،و در  اى که مأوایش بخشیدى،من پروردگارا کسىاش دادى،و رانده شدهاى که یارىبسیارش فرمودى،و ناتوان شمرده

 که بر معاصى بزرگکه جبار آسمان را نافرمانى کرد،منم آنکه بر آقایش گستاخى کرد،منم آنننمودم،منم صاحب مصیبتهاى بزرگ،منم آن آشکار از تو مالحظ

یا نکردم،و مهلتم دادى باز نایستادم،و بر من پرده پوشاندى ح کهرفتم،منم آنشدم شتابان به سویش مىکه هرگاه به گناهى مژده داده مىرشوه دادم،منم آن

  مرتکب گناهان شدم و از اندازه گذراندم
كنْدع] کنینْ عی مقَطْتَنأَس و تْرِكبِس ی ولْتَنهأَم کلْمفَبِح تالَیا بفَم [

 تَّى کَأَنَّکی حتَننَّبی جاصعالْم اتقُوبنْ عم ی وأَغْفَلْتَن تَّى کَأَنَّکی حتَرْتَنس

اس رِكال بِأَم و داحج کتوبِیأَنَا بِرُب و تُکیصینَ عح کصأَع ی إِلَهِی لَمتَنییتَح

 رَضَتیئَۀٌ عنْ خَطاوِنٌ لَکتَهم كیدعوال ل و رِّضتَعم کتقُوبعال ل و فتَخسم

عانَنی علَیها شقْوتی و غَرَّنی ستْرُك و سولَت لی نَفْسی و غَلَبنی هواي و أَ

الْمرْخَى علَی فَقَد عصیتُک و خَالَفْتُک بِجهدي فَالْآنَ منْ عذَابِک منْ 

 یستَنْقذُنی و منْ أَیدي الْخُصماء غَدا منْ یخَلِّصنی، 
اى،و از مجازات گناهان مرا از یاد برده ات مرا پوشاندى تا آنچا که گویىپوشىات مهلتم دادى،و با پردهرىو مرا از چشمت انداختى،اهمیت ندادم،پس با بردبا

که سبک شمارنده ات باشم،و نه چنانکه پروردگارىات نکردم چناننافرمانى اى!!خدایا،آنگاه که نافرمانى کردماى،گویا تو از من حیا کردهبرکنارم داشته

،و نه با گستاخى در معرض کیفرت قرار گیرم، و نه تهیدست را ناچیز شمارم،ولى خطایى بود که بر من عارض شد و نفسم آن را برایم فرمانت باشم

چه کس اکنون  ات نمودم و به مخالفتت برخاستمات بر من مغرورم نمود،در نتیجه با کوششم نافرمانىیارى نمود،و پرده افتاده ام مرا بر آنآراست،و بدبختى

کند،کنندگان چه کسى رهایم مىجویان و دشمنىدهند،و فردا از چنگ ستیرهمرا از عذابت نجات مى  



و بِحبلِ منْ أَتَّصلُ إِنْ أَنْت قَطَعت حبلَک عنِّی فَوا سوأَتَا [أَسفَا] علَى ما 

و مجا أَرال م ي لَوالَّذ یلمنْ عم کتَابى کصأَح و کتمحۀِ رعس و کنْ کَرَم

نَهیِک إِیاي عنِ الْقُنُوط لَقَنَطْت عنْد ما أَتَذَکَّرُها یا خَیرَ منْ دعاه داعٍ و أَفْضَلَ 

تَمۀِ الْقُرْآنِ أَعرْمبِح و کلُ إِلَیسالمِ أَتَوۀِ الْإِسمبِذ ماجٍ اللَّهر اهجنْ رم کإِلَی د

و بِحبی النَّبِی االْأُمی الْقُرَشی الْهاشمی الْعرَبِی التِّهامی الْمکِّی الْمدنی أَرجو 

 الزُّلْفَۀَ لَدیک فَال تُوحش استینَاس إِیمانی، 
رسوایى بزرگى است از آنچه کتاب تو از کردارم در شمار آورده،اگر امیدوار به کرم ات را از من بگسلى،مرا چه کسى بپیوندم اگر تو رشته و به رشته چه

اى او که خوانندهآوردم،اى بهترین کسىکه گناهانم را بیاد مى شدم به هنگامىاى هرآینه ناامید مىفراوانى رحمتت نبودم،و هم اینکه مرا از ناامیدى نهى نموده

کنم،و به محبتم نسبت به جویم،و به حرمت قرآن بر تو تکیه مىتو توسل مى ارى به او امید بست.خدایا به پیمان اسالم بهکه امیدورا خواند،و برترین کسى

نمایم،پس انس ایمانى مرا در عرصه وحشت نینداز،پیامبر درس ناخوانده قریشى هاشمى عربى تهامى مکّى مدنى،همجوارى نزد تو را امید مى  
لْ ثَوعال تَج و نُوا بِهقحیل هِمنَتنُوا بِأَلْسما آمفَإِنَّ قَو اكوس دبنْ عم ابابِی ثَو

دماءهم فَأَدرکُوا ما أَملُوا و إِنَّا آمنَّا بِک بِأَلْسنَتنَا و قُلُوبِنَا لتَعفُو عنَّا فَأَدرِکْنَا 

ثَب لْنَا وا أَمم [بِنَا رِكفَأَد] ْإِذ دعنَا بال تُزِغْ قُلُوب ورِنَا ودی صف كاءجر ت

هدیتَنَا و هب لَنَا منْ لَدنْک رحمۀً إِنَّک أَنْت الْوهاب فَو عزَّتک لَوِ انْتَهرْتَنی 

] منَ ی [یا سیديما برِحت منْ بابِک و ال کَفَفْت عنْ تَملُّقک لما أُلْهِم قَلْبِ

الْمعرِفَۀِ بِکَرَمک و سعۀِ رحمتک إِلَى منْ یذْهب الْعبد إِال إِلَى مواله و إِلَى 

 .هقخْلُوقُ إِال إِلَى خَاللْتَجِئُ الْمنْ یم 
بانشان ایمان آوردند تا جانشان را به این وسیله حفظ کنند،پس به آنچه که غیر تو را عبادت کرده قرار مده،چه اینکه مردمى به زو و پاداش مرا،پاداش کسى

هایمان استوار کن،و برسان،و امیدت را در سینه آرزو داشتند رسیدند،و ما با زبان و دلمان به تو ایمان آوردیم،تا از ما درگذرى،پس ما را به آنچه آرزومندیم

اى،به عزتت سوگند اگر مرا برانى،از درگاهت ه مکن،و از جانب خود ما را ببخش،که تو بسیار بخشندهدلهایمان را پس از آنکه هدایتمان فرمودى گمرا

خاطر الهامى که از معرفت به کرمت و گستردگى رحمتت به قلب من شده،بنده به جانب چه  نخواهم رفت،و از چاپلوسى نسبت به تو باز نخواهم ایستاد،به



برد؟به چه کسى جز آفریدگارش پناه مى رود؟و آفریدهمى کسى جز موالیش  
إِلَهِی لَو قَرَنْتَنی بِالْأَصفَاد و منَعتَنی سیبک منْ بینِ الْأَشْهاد و دلَلْت علَى 

فَضَائحی عیونَ الْعباد و أَمرْت بِی إِلَى النَّارِ و حلْت بینی و بینَ الْأَبرَارِ ما 

نْ قَطَعم کبح ال خَرَج و نْکفْوِ علْعی لیلتَأْم رَفْتا صم و نْکی مائجر ت

 ي أَخْرِجدیا سنْیارِ الدی دف لَیع تْرَكس ي ونْدع کیادى أَیقَلْبِی أَنَا ال أَنْس

مصطَفَى و آله خیرَتک منْ حب الدنْیا منْ قَلْبِی و اجمع بینی و بینَ الْ

 .هآل و هلَیع لَّى اللَّهص دمحینَ مخَاتَمِ النَّبِی و کخَلْق 
 فرمان دهى، و بین خدایا،اگر مرا با زنجیر ببندى،و عطایت را در میان مردم از من بازدارى،و بر رسواییهایم دیدگان بندگانت را بگشایى،و مرا به سوى دوزخ

فراوانى عطایت را  من و نیکان پرده گردى،امیدم را از تو نخواهم برید،و آرزویم را از عفو تو باز نخواهم گرداند، و محبتت از قلبم بیرو ن نخواهد رفت،من

ان من و مصطفى پیامبرت و نخواهم کرد،اى آقاى من محبت دنیا را از دلم بیرون کن،و می ات را در دار دنیا بر گناهانم فراموشپوشىنزد خود،و پرده

بخش پیامبران محمد(درود خدا بر او و خاندانش)جمع کن،از آفریدگانت و پایان خاندانش،بهترین برگزیدگان  
 تأَفْنَی ی فَقَدلَى نَفْسع کَاءنِّی بِالْبأَع و کۀِ إِلَیبۀِ التَّوجری إِلَى دانْقُلْن و

] عمرِي و قَد نَزَلْت منْزِلَۀَ الْآیِسینَ منْ خَیرِي [حیاتی بِالتَّسوِیف و الْآمالِ

 لَم [ٍرقَب] رِيی إِلَى قَبالثْلِ حلَى مع لْتنِّی إِنْ أَنَا نُقاال مأَ حوکُونُ أَسنْ یفَم

تعضَجحِ لاللِ الصمبِالْع أَفْرُشْه لَم ی وترَقْدل هدهال أُم ی وکی ال أَبا لم ی و

 قَد ی ولُنی تُخَاتامأَی ی ونعی تُخَادى نَفْسأَر یرِي وصکُونُ ما یرِي إِلَى مأَد

] رأْسی أَجنحۀُ الْموت فَما لی ال أَبکی أَبکی لخُرُوجِ خَفَقَت عنْد [فَوقَ

ي أَبکی لضیقِ لَحدي أَبکی لسؤَالِ منْکَرٍ و نَکیرٍ نَفْسی أَبکی لظُلْمۀِ قَبرِ

 ،ايإِی 
تم،و اینک به و مرا به مقام توبه به پیشگاهت برسان، و هر گریه بر خویشتن مرا یارى ده،من عمرم را به امروز و فردا کردن و آرزوهاى باطل نابود ساخ



وارد شوم،قبرى که آن را براى خواب آماده  تر از من کیست؟اگر من بر چنین حالى به قبرمام،پس بدحالجایگاه به ناامیدان از خیر و صالح فرود آمده

آنکه نمیدانم بازگشت من به جانب چه خواهد بود،من نفسم را  ام،و مرا چه شده که گریه نکنم،و حالام،و براى آرمیدن به کار نیک فرش ننمودهنساخته

مرگ باالى سرم به حرکت درآمده،پس مرا چه شده که گریه  فریبد،و حال آنکه بالهاىکنم که مرا مىبازد،و روزگار را مشاهده مىنگرم که با من نیرنگ مىمى

کر نکنم براى پرسش دو فرشته قبر متنگى لحدم،گریه مى کنم براىکنم براى تاریکى قبرم،گریه مىکنم براى بیرون رفتن جان از بدنم،گریه مىنکنم،گریه مى

 و نکیر از من،
أَبکی لخُرُوجِی منْ قَبرِي عرْیانا ذَلیال حامال ثقْلی علَى ظَهرِي أَنْظُرُ مرَّةً عنْ 

 منْهرِئٍ مکُلِّ امی لرِ شَأْنی شَأْنٍ غَیقُ فالْخَالئ ی إِذالمنْ شأُخْرَى ع ی وینمی

وهجو یهغْنشَأْنٌ ی ذئموا  یهلَیع ذئموی وهجو رَةٌ وشتَبسکَۀٌ مرَةٌ ضَاحفسم ذئموی

غَبرَةٌ تَرْهقُها قَتَرَةٌ و ذلَّۀٌ سیدي علَیک معولی و معتَمدي و رجائی و تَوکُّلی 

 و نْ تَشَاءم کتمبِرَح یبی تُصلُّقتَع کتمبِرَح و بنْ تُحم کتي بِکَرَامدتَه

فَلَک الْحمد علَى ما نَقَّیت منَ الشِّرْك قَلْبِی و لَک الْحمد علَى بسط لسانی أَ 

 ،ذَا الْکَالِّ أَشْکُرُكی هانسفَبِل 
کشم،یک بار از طرف راست و بار دیگر از جانب چپم نگاه مىکه بار سنگینى را بر دوش کنم براى درآمدنم از قبر عریان و خوار،درحالىگریه مى

هایى در آن روز روشن و خندان که مردمان در کارى جز کار منند،چه براى هرکسى از آنان در آن روز کارى است که او را بس است،چهرهکنم،هنگامىمى

و خوارى آنها را پوشانده،اى آقاى من،تکیه و اعتمادم و امید و توکلّم بر تو،و  هایى در آن روز بر آنها غبار بدفرجامى نشسته،و سیاهىاند،و چهرهخوشحال

دارى هدایت کنى،پس تو را سپاس بر اینکه قلبم را از شرك پاك  آویختنم بر رحمت توست،هرکه را خواهى به رحمتت رسانى،و با کرامتت هرکه را دوست

زبان کندم تو را شکر کنم، نمودى،و براى تو سپاس بر گشودن زبانم،آیا با این  
] فی عملی أُرضیک و ما قَدر لسانی یا رب فی أَم بِغَایۀِ جهدي [جهدي

إِلَی] کانسإِح و کمعنْبِ نی جی فلمع را قَدم و نْبِ شُکْرِكإِلَهِی إِنَّ ج [

کْرَك قَبِلَ عملی سیدي إِلَیک رغْبتی و ] جودك بسطَ أَملی و شُ[إِال أَنَ

نْکم] کإِلَیکإِلَی] کلَیع ی ولأَم کی إِلَیاقَنس قَد ی ویلتَأْم کإِلَی ی وتبهر [ [

قَتلع] کَفَتي عداحا وی لَک ی وتغْبر طَتسانْب كنْدا عیمف ی وتمه [



الص رجائی و خَوفی و بِک أَنست محبتی و إِلَیک أَلْقَیت بِیدي و بِحبلِ خَ

 ترَّدب کاتنَاجبِم قَلْبِی و اشع کْرِكبِذ اليوم [ای] یتبهر تددم کتطَاع

ی ی ولؤَما می و اليوا منِّی فَیع فالْخَو نَ أَلَمیب ی ونیی فَرِّقْ بؤْلى سنْتَها م

ذَنْبِی الْمانعِ لی منْ لُزُومِ طَاعتک فَإِنَّما أَسأَلُک لقَدیمِ الرَّجاء فیک و عظیمِ 

 رُ لَکۀِ فَالْأَممالرَّح نَ الرَّأْفَۀِ وم کلَى نَفْسع تَهبجي أَوالَّذ نْکعِ مالطَّم

 لَک ال شَرِیک كدحو 
ندازه یا با نهایت کوشش در کارم تو را خشنود نمایم،پروردگارا ارزش زبانم در کنار شکرت چیست،و قیمت کارم در برابر نعمتهایت و احسانت چه ا

توست،و آرزویم به پیشگاه را گسترد،و سپاست عملم را پذیرفت،اى آقاى من میلم به سوى توست،و ترسم از جانب  است؟!خدایا،جودت آرزویم

نزد توست فزونى یافته،امید خالص و بیمم براى  توست،آرزویم مرا به سوى تو کسانده و همتم بر درگاه تو اى خداى یگانه معتکف شده،و رغبتم در آنچه

،اى موالى من دلم به یاد تو زندگى کرد،و با تو انداختم،و ترسم را به سوى رشته طاعت تو کشیدم توست،و محبتم به تو انس گرفته،و دستم را به جانب

انداز،گناهى که بازدارنده من از  ام،میان من و گناهم جدایىمناجات با تو آتش هراس را بر خود سرد نمودم،اى موالیم و اى آرزویم و اى نهایت خواسته

اى،پس فرمان طمع از تو، که از مهر و رحمت بر خود واجب کرده کنم،به خاطر امید دیرینه به تو،و بزرگىمالمت طاعت توست،تنها از تو درخواست مى

اى و شریکى ندارى،توراست،یگانه  
کُلُّ شَی و کضَتی قَبف و الُکیع مالْخَلْقُ کُلُّه و با ری کْتارتَب لَک عخَاض ء

لَّ عنْ جوابِک لسانی و طَاش الْعالَمینَ إِلَهِی ارحمنی إِذَا انْقَطَعت حجتی و کَ

عنْد سؤَالک إِیاي لُبی فَیا عظیم رجائی ال تُخَیبنی إِذَا اشْتَدت فَاقَتی و ال 

تَرُدنی لجهلی و ال تَمنَعنی لقلَّۀِ صبرِي أَعطنی لفَقْرِي و ارحمنی لضَعفی 

یک معتَمدي و معولی و رجائی و تَوکُّلی و بِرَحمتک تَعلُّقی و سیدي علَ

 بر أَي کبِکَرَم ی وتبطَل [ُرأَقْص] دأَقْص كودبِج ی ولحطُّ رأَح کنَائبِف

اك أَجبرُ عیلَتی و تَحت ] و بِغنَأَستَفْتح دعائی و لَدیک أَرجو فَاقَتی [ضیافَتی



 یمأُد کرُوفعإِلَى م رِي وصب فَعأَر ککَرَم و كودإِلَى ج ی وامیق فْوِكلِّ عظ

 نَظَرِي، 
حم کن آنگاه که حجتم خوار تو،و در دست قدرت تواند،و هرچیز براى تو فروتن است،منزّهى تو اى پروردگار جهانیان، خدایا به من رو همه خلق جیره

ام شدت گیرد محرومم مکن،و به که بیچارگىبرود،اى بزرگ امیدم،زمانى ات هوش از سرمبریده شود،و زبانم از پاسخت ناگویا گردد،و به هنگام بازپرسى

ام به من رحم کن،آقایم اعتماد و به خاطر ناتوانىام عطایم کن،ام از رحمتت دریغ مفرما،به جهت تهیدستىام از درگاهت مران،و به علت کم تابىخاطر نادانى

ام را به جود و کرم تو جویم،پروردگارا دعایم را آغاز و تکیه،امید و توکلم بر توست،و آویختنم به رحمت توست،و بارم را به آستان تو اندازم،و خواسته

ام کنم،و ایستادنم زیر سایه عفو توست،و به جانب جود و کرمت دیدهام را جبران مىبندم،و به توانگرى تو نادارىام را به تو امید مىکنم،و رفع تنگدستىمى

دهم،کنم،و به سوى احسانت نگاهم را ادامه مىرا بلند مى  
فَال تُحرِقْنی بِالنَّارِ و أَنْت موضع أَملی و ال تُسکنِّی الْهاوِیۀَ فَإِنَّک قُرَّةُ عینی یا 

 تُکَذِّب ظَنِّی بِإِحسانک و معرُوفک فَإِنَّک ثقَتی و ال تَحرِمنی سیدي ال

 نْکی منقَرِّبی لَم ی ولنَا أَجد بِفَقْرِي إِلَهِی إِنْ کَانَ قَد ارِفالْع فَإِنَّک کابثَو

علَلی إِلَهِی إِنْ عفَوت فَمنْ  عملی فَقَد جعلْت االعترَاف إِلَیک بِذَنْبِی وسائلَ

 هذی هف محکْمِ اری الْحف نْکلُ مدنْ أَعفَم تذَّبإِنْ ع فْوِ وبِالْع نْکلَى مأَو

الدنْیا غُرْبتی و عنْد الْموت کُرْبتی و فی الْقَبرِ وحدتی و فی اللَّحد وحشَتی 

إِذَا نُش لَى وع یا خَفی مرْ لاغْف ی وفقوذُلَّ م کیدنَ ییابِ بسلْحل رْت

 الْآدمیینَ منْ عملی، 
ات تکذیب احسان و نیکى پس مرا به آتش مسوزان،و حال آنکه تو جایگاه آرزوى منى،و در دوزخ جایم مده که تو نور چشم منى،اى آقاى من گمانم را به

خدایا اگر مرگم فرا رسیده و کردارم مرا به تو نزدیک نکرده پس  یى مورد اطمینانم،و از پاداشت محرومم مگردان که تو عارف به تهیدستى منىمکن که تو

ایى پس قرار دادم.خدایا اگر گذشت کنى،پس سزاوارتر از وجود تو به گذشت کیست،و اگر عذاب نم اماعتراف به گناهم را به پیشگاهت وسیله عذرخواهى

که براى ام،و در لحد به هراسم رحم کن،و زمانىدادگرتر از تو در داورى کیست؟،د راین دنیا به غربت،و به گاه مرگ به سختى جان دادنم،و در قبر به تنهایى

بر انسانها پوشیده مانده بیامرز، حساب در برابرت برانگیخته شدم و به خوارى جایگاهم رحمت آور،و آنچه از کردارم  
و أَدم لی ما بِه ستَرْتَنی و ارحمنی صرِیعا علَى الْفرَاشِ تُقَلِّبنی أَیدي أَحبتی 



] صالح جِیرَتی و و تَفَضَّلْ علَی ممدودا علَى الْمغْتَسلِ یقَلِّبنی [یغَسلُنی

رِباء أَطْرَاف جنَازتی و جد علَی منْقُوال قَد تَحنَّنْ علَی محموال قَد تَنَاولَ الْأَقْ

نَزَلْت بِک وحیدا فی حفْرَتی و ارحم فی ذَلک الْبیت الْجدید غُرْبتی حتَّى ال 

 ،لَکْتی هی إِلَى نَفْسکَلْتَني إِنْ ودیا سی رِكبِغَی ستَأْنأَس 
دوستانم مرا این طرف و آن طرف کند رحم فرما،و به من  به آن پوشاندى تداوم بخش،و به من در حال افتادن در بستر مرگ که دستهاىو آنچه را که مرا 

 گردانند بر من تفضّل کن،و درمرا به این سو و آن سو برمى ام،و همسایگان شایسهمحبت فرما در آن حال که روى تخت غسالخانه به صورت درازا افتاده

ام بر من جود نما،و در تنها در قبرم وارد پیشگاه تو شده اند،و در حالت حمل شدنم،کهام را به دوش برداشتههاى جنازهوقت حمل شدنم که بستگانم گوشه

ام،اى آقاى من،اگر مرا به خودم واگذارى هالك شده این خانه جدید بر غربتم رحم کن،تا به غیر تو انس نگیرم  
منْ أَستَغیثُ إِنْ لَم تُقلْنی عثْرَتی فَإِلَى منْ أَفْزَع إِنْ فَقَدت عنَایتَک سیدي فَبِ

فی ضَجعتی و إِلَى منْ أَلْتَجِئُ إِنْ لَم تُنَفِّس کُرْبتی سیدي منْ لی و منْ 

لُ إِنْ عنْ أُؤَمفَضْلَ م ی ونمتَرْح ی إِنْ لَمنمرْحی ی وفَاقَت موی فَضْلَک تمد

 وكجأَنَا أَر ی ونذِّبي ال تُعدیی سلنَ الذُّنُوبِ إِذَا انْقَضَى أَجم رَارنِ الْفإِلَى م

مإِلَهِی [اللَّه [الَه] ایهو فجی فَإِنَّ کَثْرَةَ ذُنُوبِی ال أَرفنْ خَوآم ی وائجقِّقْ رح [

وك سیدي أَنَا أَسأَلُک ما ال أَستَحقُّ و أَنْت أَهلُ التَّقْوى و أَهلُ الْمغْفرَةِ إِال عفْ

فَاغْفرْ لی و أَلْبِسنی منْ نَظَرِك ثَوبا یغَطِّی علَی التَّبِعات و تَغْفرُها لی و ال 

حٍ عظیمٍ و تَجاوزٍ کَرِیمٍ. أُطَالَب بِها إِنَّک ذُو منٍّ قَدیمٍ و صفْ  
کسى پناه ببرم اگر عنایتت را در آرامگاهمم نداشته باشم،و به چه کسى التجا  اى آقاى من،اگر لغزشم را نادیده نگرى از چه کسى فریادرسى خواهم،و به چه

کند،اگر تو به من رحم نکنى،و احسان که را آرزو کنم،اگر احسان که را دارم و چه کسى بر من رحم مى برم اگر غم و اندوهم را برطرف نکنى؟،اى آقاى من

را  ام نداشته باشم، و گریز از گناهان به سوى کیست،وقتى که عمرم سرآید؟اى آقاى من،مرا عذاب مکن که امید به تو دارم،خدایا امیدمتو را روز بیچارگى

را از تو درخواست دارم که شایسته آن  نم امیدى جز به گذشت تو ندارم،اى آقاى من چیزىتحقق بخش،و ترسم را ایمنى ده،زیرا من در عین فراوانى گناها

بپوشان،که گناهانم را بر من بپوشاند،و آنها را بیامرزى و نسبت به آنه بازخواست  اى از لطفت بر مننیستم،و تو اهل تقوا و آمرزشى،پس مرا بیامرز،و جامه

اى.پوشى بزرگ و گذشت کریمانهمنشوم،که تو دارى کرم دیرینه،و چش  



إِلَهِی أَنْت الَّذي تُفیض سیبک علَى منْ ال یسأَلُک و علَى الْجاحدینَ 

 کرَ إِلَیالْأَم و قَنَ أَنَّ الْخَلْقَ لَکأَی و أَلَکنْ سي بِمدیس ففَکَی کتوبِیبِرُب

رب الْعالَمینَ سیدي عبدك بِبابِک أَقَامتْه الْخَصاصۀُ بینَ تَبارکْت و تَعالَیت یا 

یدیک یقْرَع باب إِحسانک بِدعائه [و یستَعطف جمیلَ نَظَرِك بِمکْنُونِ 

کائجا أَقُورنِّی ملْ ماقْب نِّی والْکَرِیمِ ع هِکجبِو رِضفَال تُع [ توعد لُ فَقَد

تُکوعد] و کنِّی بِرَأْفَترِفَۀً معی منو أَنْ ال تَرُدجأَنَا أَر و اءعذَا الدبِه [

رحمتک إِلَهِی أَنْت الَّذي ال یحفیک سائلٌ و ال ینْقُصک نَائلٌ أَنْت کَما تَقُولُ 

 و فَوقَ ما نَقُولُ. 
که از تو هستند،چه رسد آقاى من بر کسى که منکر پروردگاریتکند،و بر آنانکه از تو درخواست نمىدرپى فرو ریزى،بر کسىى که عطایت را پىخدایا توی

توست،تنگدستى  ات به درگاهخواهش کرده و یقین نمود که آفرینش از تو و فرمان تنها به دست توست،منزّه و واالیى اى پروردگار جهانیان،اى آقاى من بنده

گویم از من بپذیر،من تو را به این دعا ات را از من برمگردان،و آنچه مىکوبد،پس روى کریمانهبا دعایش در خانه احسانت را مى او را پیش رویت قرار داده

انت نکند،و عطاگیرى از تو نکاهد،تو چنانى که خود اى ناتوکه پرسندهمرا باز نگردانى.خدایا تویى آن خواندم،امید دارم که به خاطر معرفتم به رأفت و مهرت

گوییم.گویى،و باالتر از آنچه ما مى  
اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک صبرا جمیال و فَرَجا قَرِیبا و قَوال صادقا و أَجرا عظیما 

 ا لَمم و نْهم تملا عم رِ کُلِّهنَ الْخَیم با ری أَلُکنْ أَسم ماللَّه أَلُکأَس لَمأَع

خَیرِ ما سأَلَک منْه عبادك الصالحونَ یا خَیرَ منْ سئلَ و أَجود منْ أَعطَى 

] و أَهلِ حزَانَتی و أَعطنی سؤْلی فی نَفْسی و أَهلی و والدي و ولْدي [ولَدي

و] یکی فانإِخْو ی والوأَح یعمج حلأَص ی وترُوأَظْهِرْ م ی وشیع دغأَر [

 یتضر و تَکمعن هلَیع تمأَتْم و لَهمع نْتسح و رَهمع نْ أَطَلْتمی ملْنعاج



الْکَرَامۀِ و أَتَم الْعیشِ  عنْه و أَحییتَه حیاةً طَیبۀً فی أَدومِ السرُورِ و أَسبغِ  
خواهم،آنچه را از آن پروردگارا از خیر تمامش را از تو مى خدایا از تو صبرى زیبنده،و گشایشى نزدیک و گفتارى درست و مزدى بزرگ درخواست میکنم

شود،و که از او خواسته مىات از تو خواستند،اى بهرتین کسىتهبندگان شایس خواهم بهترین چیزهایى را کهام،خدایا از تو مىام و آنچه را ندانستهدانسته

ام را گوارا ام به من عطا کن،زندگىام و پدر و مادرم و فرزندانم و خاصانم و برادران دینىام را در حق خودم و خانوادهکه عطا فرمود،خواستهترین کسىسخى

،و مرا از کسانى قرار ده که عمرش را طوالنى کردى،و کردارش را نیکو ساختى،و نعمتت را بر او را آشکار ساز،و همه احوالم را اصالح کن گردان،مرّوتم

ترین زندگیها،ترین کرامتها و کاملترین خوشیها،و کاملتمام کردى،و از او خشنود شدى،و او را به زندگانى پاکیزه زنده داشتى،در بادوام  
ال تَفْع و ا تَشَاءلُ متَفْع لُإِنَّکفْعلُ [ی نْکی منخُص ماللَّه رُكغَی شَاءا یم [

بِخَاصۀِ ذکْرِك و ال تَجعلْ شَیئا مما أَتَقَرَّب بِه فی آنَاء اللَّیلِ و أَطْرَاف النَّهارِ 

عنَ الْخَاشم ی لَکلْنعاج طَرا وال ب ال أَشَرا و ۀً وعمال س و اءرِی مینَ اللَّه

 الِ والْم لِ وی الْأَهنِ فیقُرَّةَ الْع طَنِ وی الْونَ فالْأَم قِ وی الرِّزۀَ فعی السنطأَع

 نِ ودی الْبةَ فالْقُو مِ وی الْجِسۀَ فحالص ي ونْدع کمعی نف قَامالْم و لَدالْو

و استَعملْنی بِطَاعتک و طَاعۀِ رسولک محمد صلَّى اللَّه السالمۀَ فی الدینِ 

علَیه و آله أَبدا ما استَعمرْتَنی و اجعلْنی منْ أَوفَرِ عبادك عنْدك نَصیبا فی 

لْقَدرِ، کُلِّ خَیرٍ أَنْزَلْتَه و تُنْزِلُه فی شَهرِ رمضَانَ فی لَیلَۀِ ا  
اختصاص ده،و چیزى از  دهى و جز تو هرچه را بخواهد توان انجام آن را ندارد.خداى از جانب خود مرا به ذکر خاصتهمانا تو هرچه را بخواهى انجام مى

رى قرار مده،و مرا از خاشعان رانى و طغیانگو هوس خواهىجویم را در هم اوقات شب و روز وسیله ریا و شهرتآنچه که به وسیله آن به تو تقرّب مى

امنیت در وطن،نوز چشم در خانواده و مال و اوالد،و پایدارى در نعمتهایى که  خواهم که به من عطا کنى:گشایش در روزىدرگاهت بگردان،خداى از تو مى

محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد،به کار رسولت  نزد من است،و تندرستى در جسم،و توانمندى در بدن،و سالمت در دین،و مرا به طاعتت و طاعت

تر در هر خیرى که فرو فرستادى،و در ماه رمضان در ترین بندگانت در نزد خود قرار ده،پر نصیباى،و مرا از پر نصیبکه عمرم دادهگمار،همیشه و تا هنگامى

کنى،شب قدر نازل مى  
نْ رنَۀٍ می کُلِّ سف نْزِلُهم ا أَنْتم ا وهفَعۀٍ تَدیلب ا وهۀٍ تُلْبِسیافع ا وۀٍ تَنْشُرُهمح

و حسنَات تَتَقَبلُها و سیئَات تَتَجاوز عنْها و ارزقْنی حج بیتک الْحرَامِ فی 



ضْلک الْواسعِ و ] هذَا و فی کُلِّ عامٍ و ارزقْنی رِزقا واسعا منْ فَعامنَا [عامی

اصرِف عنِّی یا سیدي الْأَسواء و اقْضِ عنِّی الدینَ و الظُّالمات حتَّى ال أَتَأَذَّى 

بِشَی و لَیینَ عاغالْب ي وادسح ی وائدارِ أَعصأَب اعِ ومنِّی بِأَسخُذْ ع و نْهم ء

و هِملَیی عرْنقِّقْ ظَنِّی انْصح ی [ونیرَّ عقَلْبِی، أَق فَرِّح و [  
پذیرى، و بدیهایى که از آن کنى،و خوبیهایى که مىپوشانى،و بالیى که دفع مىگسترى،و عافیتى که مىو نازل کننده آنى در هر سال،از رحمتى که مى

ات روزى فراخ ارزانى من کن،و بدیها را اى آقاى من از من از فضل گسترده ات را نصیبم فرما، وگذرى،و در این سال و هر سال زیارت خانهدرمى

دشمنان و حسودان و  برگردان،و بدیه مرا بپرداز و جبران ستمهایى که بر عهده من است را ادا فرما تا به خاطر چیزى از آنها آزار نبینیم و گوشها و دیدگان

پیروز کن،و چشمم را روشن فرما،و دلم را شادى بخش متجاوزان بر من را از من برگیر،و مرا بر آنان  
و اجعلْ لی منْ همی و کَرْبِی فَرَجا و مخْرَجا و اجعلْ منْ أَرادنی بِسوء منْ 

 ئَاتیس لْطَانِ وشَرَّ الس طَانِ وی شَرَّ الشَّیناکْف و یمقَد تتَح کیعِ خَلْقمج

ی ولمنَّۀَ  عی الْجلْنخأَد و فْوِكنَ النَّارِ بِعی مأَجِرْن ا ونَ الذُّنُوبِ کُلِّهی مرْنطَه

بِرَحمتک و زوجنی منَ الْحورِ الْعینِ بِفَضْلک و أَلْحقْنی بِأَولیائک الصالحینَ 

طَّاهرِینَ الْأَخْیارِ صلَواتُک علَیهِم و علَى محمد و آله الْأَبرَارِ الطَّیبِینَ ال

 و کزَّتع ي ودیس إِلَهِی و رَکَاتُهب و ۀُ اللَّهمحر و هِماحوأَر و مهادسأَج

می لَأُطَالبنَّک جاللک لَئنْ طَالَبتَنی بِذُنُوبِی لَأُطَالبنَّک بِعفْوِك و لَئنْ طَالَبتَنی بِلُؤْ

 ،کبِکَرَم 
قصد کرده،و زیر گامم قرار ده،و مرا از گزند شیطان و  رو قرار ده،و هرکه از میان مخلوقاتت نسبت به من به بدىو برایم از اندوه و غم گشایش و بیرون

امانم ده،و به رحمتت به بهشت واردم کن،و به احسانت از حور پاکم فرما،و به گذشتت از آتش  گزند پادشاه و بدیهاى کردارم کفایت کن،و از همه گناهان

و پاك ملحق کن،درود بر آنان و بر تنها و جانهایشان،و  ات محمد و خاندانش آن خوبان و نیکان پاکیزهام درآور،و مرا به دوستان شایستهالعین به همسرى

و اگر مرا به  جویمجویى کنى،من تو را به عفوت پى مىسوگند،اگر مرا به گناهانم پى رحمت خدا و برکاتش بر ایشان،خداى اى آقاى من،به عزّت و جاللت

خواهم،ام تعقیب نمایى،من تو را به کرمت مىپستى  



و لَئنْ أَدخَلْتَنی النَّار لَأُخْبِرَنَّ أَهلَ النَّارِ بِحبی لَک إِلَهِی و سیدي إِنْ کُنْت ال 

ولیائک و أَهلِ طَاعتک فَإِلَى منْ یفْزَع الْمذْنبونَ و إِنْ کُنْت ال تَغْفرُ إِال لأَ

 ی النَّارخَلْتَنیئُونَ إِلَهِی إِنْ أَدسیثُ الْمتَغسنْ یفَبِم بِک فَاءلَ الْوإِال أَه تُکْرِم

ۀَ فَفی ذَلک سرُور نَبِیک و أَنَا و فَفی ذَلک سرُور عدوك و إِنْ أَدخَلْتَنی الْجنَّ

 ، كودرُورِ عنْ سم کإِلَی بأَح کنَبِی رُورأَنَّ س لَمأَع اللَّه 
پناه  به چه کسى سازم.خدایم و آقایم اگر جز اولیا و اهل طاعتت را نیامرزى،پس گنهکارانو اگر به دوزخم دراندازى اهل دوزخ را به محبتم به تو آگاه مى

توست،و برند،و اگر جز اهل وفا را اکرام ننمایى،پس بدکاران از چه کسى فریادرسى خواهند؟،خدایا اگر مرا وارد دوزخ کنى این موجب خرسندى دشمن 

نزد تو،از خرسندى دشمنت دانم،که دلشادى پیامبرت پیامبر توست،و من به خدا سوگند این را مى اگر مرا به بهشت وارد نمایى،این سبب خوشحالى

تر است.محبوب  
 و تَابِکیقا بِکدتَص و نْکۀً مخَشْی و ا لَکبلَأَ قَلْبِی حأَنْ تَم أَلُکإِنِّی أَس ماللَّه

 كقَاءل إِلَی ببالْإِکْرَامِ ح اللِ وا ذَا الْجی کقا إِلَیشَو و نْکفَرَقا م و انا بِکإِیم

 مۀَ اللَّهالْکَرَام و الْفَرَج ۀَ والرَّاح کقَائی لی فلْ لعاج ی وقَائل بِبأَح و

أَلْحقْنی بِصالحِ منْ مضَى و اجعلْنی منْ صالحِ منْ بقی و خُذْ بِی سبِیلَ 

الص ینُ بِها تُعی بِملَى نَفْسنِّی عأَع ینَ وحالالص ماخْت و هِملَى أَنْفُسینَ عحال

عملی بِأَحسنه و اجعلْ ثَوابِی منْه الْجنَّۀَ بِرَحمتک و أَعنِّی علَى صالحِ ما 

أَعطَیتَنی و ثَبتْنی یا رب و ال تَرُدنی فی سوء استَنْقَذْتَنی منْه یا رب الْعالَمینَ 

.  
کنم که دلم را از محبت و خشیتت،و باور به کتابت،و ایمان به وجودت،و هراس از حضرتت،و اشتیاق به ذاتت پر کنى،اى داراى خدایا از تو درخواست مى

ایا مرا به براى من آرامش و گشایش و کرامت قرار ده.خد بزرگى و بزرگوارى،دیدارت را محبوب من کن،و تو نیز مرا محبوب خود بدار،و در لقایت

هاى نفسم اند قرار ده،و مرا بر راه شایستگان نگاهدار،و بر مخالفت با خواستهکه در آیندهات ملحق ساز،و از شایستگان از آنانشایستگان از بندگان گذشته

ختم کن،و پاداشم را در کارها به برکت  دذهى،و کردارم را به نیکوترین وجههاى نفسانى یارى مىیارى ده،آنگونه که شایستگان را بر مخالفت با خواسته



ام نما و ثابت قدمم کن،پروردگارا،و در ورطه بدیهایى که از آنها نجاتم دادى باز مگردان،اى آنچه عطا کردى یارى اىرحمتت بهشت قرار ده،و بر شایسته

 پروردگار جهانیان.
ونَ لد لَ لَهانا ال أَجإِیم أَلُکإِنِّی أَس ماللَّه و هلَیی عتَنییا أَحی میِنأَح کقَائ

 و اءنَ الرِّیرِئْ قَلْبِی مأَب و هلَیی عثْتَنعی إِذَا بثْنعاب و هلَیی عتَنفَّیی إِذَا تَوفَّنتَو

أَع ماللَّه صا لَکی خَاللمکُونَ عتَّى یح کینی دۀِ فعمالس و ی الشَّکنط

بصیرَةً فی دینک و فَهما فی حکْمک و فقْها فی علْمک و کفْلَینِ منْ 

رحمتک و ورعا یحجزُنی عنْ معاصیک و بیض وجهِی بِنُورِك و اجعلْ 

سلَّۀِ رلَى مع و کبِیلی سی ففَّنتَو و كنْدا عیمی فتغْبر هلَیع لَّى اللَّهص کول

 . هآل و 
که مرا میمرانى،و و بر آن بیمران زمانى دارىام مىکنم،که پایانى جز دیدار تو نداشده باشد،بر آن ایمان پایدارم بدار تا زندهخدایا ایمانى از تو درخواست مى

خواهم که خواهى در دینت پاك فرما،تا عملم براى تو حالص باشد.خدایا از تو مىشهرت انگیزى،و دلم را از ریا و شک وکه مرا برمىبر آن برانگیز،هنگامى

رم را به به من عطا کنى:بصیرت در دینت، و فهم در فرمانت،وآگاهى در علمت،و دو نصب از رحمتت،و پرهیزى که مرا از نافرمانیهایت بازدارد، و رخسا

بمیران.-درود خدا بر او و خاندانش-پیامبرت ست قرار ده،و در راه خود و بر آئینفروغ نورت سپید کن،و رغبتم را در آنچه نزد تو  
 الْغَفْلَۀِ و خْلِ والْب نِ وبالْج و مالْه الْفَشَلِ و لِ ونَ الْکَسم وذُ بِکإِنِّی أَع ماللَّه

اقَۀِ و کُلِّ بلیۀٍ و الْفَواحشِ ما ظَهرَ الْقَسوةِ [و الذِّلَّۀِ] و الْمسکَنَۀِ و الْفَقْرِ و الْفَ

منْها و ما بطَنَ و أَعوذُ بِک منْ نَفْسٍ ال تَقْنَع و بطْنٍ ال یشْبع و قَلْبٍ ال 

 ی ولَى نَفْسع با ری وذُ بِکأَع و نْفَعلٍ ال یمع و عمسال ی اءعد و خْشَعی

ی ویند  یعمالس أَنْت طَانِ الرَّجِیمِ إِنَّکنَ الشَّیی مقْتَنزا ریعِ مملَى جع ی والم

 . یملالْع 
خبرى و سنگدلى و نادارى و تهیدستى و بیچارگى و همه بالها و زشتیهاى و ترس و بخل و بى آورم از کسالت و سرافکندى و اندوهخدایا به تو پناه مى

رسد،و کند،و دعایى که به اجابت نمىگردد،و از قلبى که فروتنى نمىشود،و از شکمى که سیر نمىآورم از نفسى که قانع نمىهان،و به تو پناه مىآشکار و پن



،همانا تو شنوا و آورماى،از شیطان رانده شده به تو پناه مىبخشد،پروردگارا براى حفظ جان و دین و مال و آنچه که نصیب من فرمودهکردارى که سود نمى

 دانایى.
اللَّهم إِنَّه ال یجِیرُنی منْک أَحد و ال أَجِد منْ دونک ملْتَحدا فَال تَجعلْ نَفْسی 

ی شَیلْ فتَقَب میمٍ اللَّهذَابٍ أَلی بِعنال تَرُد لَکَۀٍ وی بِهنال تَرُد و ذَابِکنْ عم ء

أَع نِّی وی مال تَذْکُرْن رِي وطَّ وِزح ی وتجرد فَعار کْرِي وذ [بِی وکَع] ِل

 و ی رِضَاكائعد ابثَو ی وقنْطم ابثَو ی وسلجم ابلْ ثَوعاج ی ویئَتبِخَط

 کنْ فَضْلی منزِد و أَلْتُکا سم یعمج با ری ینطأَع نَّۀَ والْج باغر کإِنِّی إِلَی

 یا رب الْعالَمینَ، 
قرار نده،و به هالکت و شکنجه دردناك  ام را در دامن عذابتیابم،پس هستىدهد،و به جز تو پناهگاهى نمىجز تو احدى مرا پناه نمى خدایا به یقین

،و بار گناهم را بریز،و مرا به اشتباهم یاد مکن،و پاداش به عبادت نشستن و گفتار و ام را باال ببربازمگردان.خدایا از من بپذیر و نامم را پرآوازه کن،و درجه

مشتاق توام،اى پروردگار جهانیان، و بهشت قرار ده،پروردگارا،همه آنچه را از تو خواستم به من عطا فرما،و از احسانت بر من بیفزا،من دعایم را خشنودى  
ی کف أَنْزَلْت إِنَّک ماللَّه قَد نَا ونْ ظَلَممع فُوأَنْ نَع [رْتَنَاأَم و فْوالْع] تَابِک

ظَلَمنَا أَنْفُسنَا فَاعف عنَّا فَإِنَّک أَولَى بِذَلک منَّا و أَمرْتَنَا أَنْ ال نَرُد سائال عنْ 

اء حاجتی و أَمرْتَنَا بِالْإِحسانِ أَبوابِنَا و قَد جِئْتُک سائال فَال تَرُدنی إِال بِقَضَ

 نْدی عفْزَعا منَ النَّارِ ینَا مقْ رِقَابتفَأَع نُ أَرِقَّاؤُكنَح انُنَا ومأَی لَکَتا مإِلَى م

کُرْبتی و یا غَوثی عنْد شدتی إِلَیک فَزِعت و بِک استَغَثْت و لُذْت ال أَلُوذُ 

سواك و ال أَطْلُب الْفَرَج إِال منْک فَأَغثْنی و فَرِّج عنِّی یا منْ یفُک الْأَسیرَ بِ

 یرَ إِنَّکنِّی الْکَثع فاع یرَ وسنِّی الْیلْ میرِ اقْبنِ الْکَثفُو ععی و [َیرسلُ الْیقْبی]

نِّی أَسأَلُک إِیمانا تُباشرُ بِه قَلْبِی و یقینا [صادقا] أَنْت الرَّحیم الْغَفُور اللَّهم إِ



 تما قَسشِ بِمینَ الْعی مضِّنر ی ول تا کَتَبی إِال منیبصلَنْ ی أَنَّه لَمتَّى أَعح

 لی یا أَرحم الرَّاحمینَ. 
گذشت کنیم،و ما بر خود ستم ورزیدیم،پس از ما درگذر،که حضرتت به گذشت از  روا داشته که به ما ستمخدایا تو خود در قرآن فرمودى که از کسى

هایمان نرانیم،و من اکنون به گدایى از تو به درگاهت آمدم،پس مرا جز با روا تر از ماست،و هم فرمان دادى که فقیرى را دست خالى از در خانهما،شایسته

بردگانمان امر فرمودى،و هم اینک ما بردگان توییم،پس ما را از آتش دوزخ برهان،اى پناهگاهم به وقت غم و  درباره شدن حاجتم باز نگردان و نیز به نیکى

کنم،پس به و جز از تو درخواست گشایش نمى آورماندوه، اى فریادرس به هنگام سختى،به تو پناه آوردم،و از تو فریادرسى خواستم،و جز به تو پناه نمى

گذرى،از من عمل اندك را بپذیر،و از گناه بسیارم درگذر،همانا تو کنى،و از گناه فراوان مىگشایشى در کارم قرار ده،اى که اسیر را آزاد مى فریادم رس و

چه که تو برایم ثبت رسد،مگر آناى که بدانم هرگز چیزى به من نمىخواهم که دلم با آن همراه شود و باور صادقانهمهربان و آمرزنده.خدایا ایمانى از تو مى

ترین مهربانان.و مرا از زندگى به آنچه که نصیبم فرمودى خشنود بدار،اى مهربان کردى  


