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 1 
ُهــمَّ اْرُزْقِني َحــجَّ َبْیِتَك اْلَحَراِم ِفــي َعاِمي َهَذا َو  اللَّ

ْبَقْیَتِني ِفي ُيْســٍر ِمْنــَك َو َعاِفَیٍة َو 
َ
ِفي ُكِلّ َعاٍم َما أ

يَمِة َو  َســَعِة ِرْزٍق َو ال ُتْخِلِني ِمْن ِتْلَك اْلَمَواِقِف اْلَكِر

َك َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو  َياَرِة َقْبِر َنِبِیّ يَفِة َو ِز ِر اْلَمَشاِهِد الشَّ

ُهمَّ  ْنَیا َو الِْخَرِة َفُكْن ِلي اللَّ آِلِه َو ِفي َجِمیِع َحَواِئِج الدُّ

ْمِر اْلَمْحُتوِم 
َ
ُر ِمَن اْل ُلَك ِفیَما َتْقِضي َو ُتَقــِدّ

َ
ْســأ

َ
ي أ ِإِنّ

ُل  ِذي ال ُيــَردُّ َو ال ُيَبدَّ ِفــي َلْیَلِة اْلَقْدِر ِمــَن اْلَقَضاِء الَّ

ُهْم  اِج َبْیِتَك اْلَحَراِم اْلَمْبُروِر َحجُّ ْن َتْكُتَبِني ِمــْن ُحجَّ
َ
أ

خدايا زيارت خانه محّرمت را در امســال و در هر سال نصیبم کن،تا 

زمانیكه زنده ام داری در آسانی تندرستی و گشادگی روزی،و محرومم 

نكن مرا از آن اماکن گرامی،و مشــاهد شــريف خیــز و زيارت قبر 

پیامبرت که درود تو بر او و بر خاندانش باد،و در تمام حاجات دنیا و 

آخرت ياور من باش  خدايا از تو درخواســت میكنم در آنچه که حكم 

میكنی و مقّدر مینمايی،از فرمان حتمی در شــب قدر،از حكمی که 

برگشــت داده نمیشــود، و به حكم ديگر تبديل نمیگردد،اينكه مرا در 

شــمار زائران خانه محترمت بنويســی،آن زائرانی که پاك و خالصانه 
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ِر َعْنُهْم  اْلُمَكفَّ ُذُنوُبُهْم  اْلَمْغُفوِر  اْلَمْشــُكوِر َســْعُیُهْم 

ْن ُتِطیَل ُعُمِري 
َ
ُر أ َئاُتُهْم َو اْجَعْل ِفیَما َتْقِضي َو ُتَقِدّ َسِیّ

ي  َي َعِنّ ــَع َعَليَّ ِرْزِقي َو ُتــَؤِدّ ]ِفي َطاَعِتَك [ َو ُتَوِسّ

َماَنِتي َو َدْيِني آِمیَن َربَّ اْلَعاَلِمیَن. 
َ
أ

 2 
بُّ اْلَعِظیُم  ْنَت الرَّ

َ
َيا َعِليُّ َيا َعِظیُم َيا َغُفــوُر َيا َرِحیُم أ

ــِمیُع اْلَبِصیُر َو  ــِذي َلْیَس َكِمْثِلِه َشــيْ ٌء َو ُهَو السَّ الَّ

ْلَتُه َعَلى  ْفَتُه َو َفضَّ ْمَتُه َو َشــرَّ ْمَتُه َو َكرَّ َهَذا َشــْهٌر َعظَّ

ِذي َفَرْضَت ِصَیاَمُه َعَليَّ َو ُهَو  ْهُر الَّ ُهوِر َو ُهَو الشَّ الشُّ

است زيارتشان و پذيرفته است تالششان  و آمرزيده است گناهشان،و 

نابود شده است بديهايشــان،و قرار ده در آنچه حكم میكنی،و مقّدر 

مینمای اينكه عمرم را طوالنی سازی و روزيام را فراوان کنی،و امانت 

و قرضم را ادا نمايی،دعايم را اجابت کن ای پروردگار جهانیان

ای بلندمرتبه،ای بزرگ،ای آمرزنده،ای مهربان،تويی پروردگار بزرگی 

که چیزی همانندش  نیست،و اوســت شنوای بینا،و اين ماهی است 

که به آن عظمت و کرامت و شرافت بخشیدی و بر ساير ماهها برتری 

دادی،و ماهی اســت کــه روزه اش را بر ما واجب نمــودی،و آن ماه 
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اِس َو  ْنَزْلَت ِفیِه اْلُقْرآَن ُهًدى ِللنَّ
َ
ِذي أ َشــْهُر َرَمَضاَن الَّ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َو اْلُفْرَقاِن َو َجَعْلَت ِفیِه َلْیَلَة اْلَقْدِر َو  َبِیّ

ْلِف َشْهٍر َفَیا َذا اْلَمِنّ َو ال ُيَمنُّ َعَلْیَك 
َ
َجَعْلَتَها َخْیرا ِمْن أ

اِر ِفیَمْن َتُمنُّ َعَلْیِه َو  ُمنَّ َعَليَّ ِبَفَكاِك َرَقَبِتــي ِمَن النَّ

اِحِمیَن  ْرَحَم الرَّ
َ
َة ِبَرْحَمِتَك َيا أ ْدِخْلِني اْلَجنَّ

َ
أ

 3 

شــیخ کفعمــی در»مصباح«و»بلد االمین«و شــیخ شــهید در 
مجموعه خود از حضرت رســول صّلی الّله و علیــه و آله روايت 
کرده اند که آن  حضرت فرمود:هرکه اين دعا را در ماه رمضان،پس 
از هــر نماز واجب بخواند،حق تعالی گناهــان او را تا روز قیامت  

بیامرزد.و آن دعا اين است:

رمضان است که قرآن را در آن فرود آوردی،برای هدايت مردم و بیان 

داليل روشــن از هدايت و تمیز حق از باطل،و شب قدر را در آن قرار 

دادی،و آن را از هزار ماه بهتر ساختی،ای صاحب منت که بر تو مّنتی 

گذاشــته نشود،بر من به آزادی از آتش مّنت نه،در جمع آنان که بر آنها 

مّنت نهی،و وارد بهشتم گردان ای مربان ترين مهربانان.
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ْغِن ُكلَّ 
َ
ُهمَّ أ ــُروَر اللَّ ْهِل اْلُقُبوِر السُّ

َ
ْدِخْل َعَلى أ

َ
ُهمَّ أ اللَّ

َياٍن  ُهــمَّ اْكُس ُكلَّ ُعْر ْشــِبْع ُكلَّ َجاِئٍع اللَّ
َ
ُهمَّ أ َفِقیٍر اللَّ

ْج َعْن ُكِلّ َمْكُروٍب  ُهمَّ َفِرّ ُهمَّ اْقِض َدْيَن ُكِلّ َمِديٍن اللَّ اللَّ

ْصِلْح 
َ
ُهمَّ أ ِســیٍر اللَّ

َ
ُهمَّ ُفكَّ ُكلَّ أ يٍب اللَّ ُهمَّ ُردَّ ُكلَّ َغِر اللَّ

يٍض  ُهمَّ اْشِف ُكلَّ َمِر ُموِر اْلُمْسِلِمیَن اللَّ
ُ
ُكلَّ َفاِسٍد ِمْن أ

ْر ُسوَء َحاِلَنا ِبُحْسِن  ُهمَّ َغِیّ ُهمَّ ُســدَّ َفْقَرَنا ِبِغَناَك اللَّ اللَّ

َك  ْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر ِإنَّ
َ
ْيــَن َو أ ا الدَّ ُهمَّ اْقِض َعنَّ َحاِلَك اللَّ

َعَلى ُكِلّ َشيْ ٍء َقِديٌر.

خدايا دل اهل قبور را شاد کن،خدايا هر تهیدستی را بینیاز کن،خدايا 

هر گرسنه ای را ســیر کن، خدايا هر برهنه ای را بپوشان،خدايا قرض 

هــر بدهكاری را ادا کن.خدايا غم هر غمزده ای را برطرف کن، خدايا 

هر غريبی را به وطن بازگردان،خدايا هر اسیری را آزاد فرما،خدايا هر 

فسادی را در کار مسلمانان اصالح گردان، خدايا هر بیماری را درمان 

ده،خدايا راه تهیدســتی ما را با توانگريت ببند،خدايا بدحالی ما را به 

خوبی حال خود تغییر ده، خدايا وام ما را بپرداز،و ما را از تهیدســتی 

بینیاز کن،همانا تو بر هرچیز توانايی.
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دعا مختصر هر روز ماه رمضان

از ابن عباس روايت کرده اند:که حضرت رســول صلی الّله علیه و 
آله برای روزه هر روز ماه مبارك رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود 
و برای  هر روز دعای مخصوصی با فضیلت و ثواب بسیار برای آن 

ذکر کرد که ما به بیان اصل دعا اکتفا می کنیم:

 دعاى روز اول 
اِئِمیَن َو ِقَیاِمي  ُهمَّ اْجَعْل ِصَیاِمي ِفیــِه ِصَیاَم الصَّ اللَّ

ْهِنــي ِفیِه َعْن َنْوَمِة اْلَغاِفِلیَن  ِفیِه ِقَیاَم اْلَقاِئِمیَن َو َنبِّ

ي َيا  َو َهــْب ِلي ُجْرِمي ِفیِه َيا ِإَلَه اْلَعاَلِمیَن َو اْعُف َعنِّ

َعاِفیا َعِن اْلُمْجِرِمیَن 

 دعاى روز دوم 
ْبِني ِفیِه ِمْن  ْبِنــي ِفیِه ِإَلى َمْرَضاِتــَك َو َجنِّ ُهمَّ َقرِّ اللَّ

خدايا روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران قرار ده،و شــب زنده داری ام 

را شــب زنده داری شــب زنده داران،و بیــدارم کــن در آن از خــواب 

بی خبران،و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان،و از من درگذر، 

ای درگذرنده از گنهكاران.

 خدايــا مــرا در اين مــاه بــه خشــنودی ات نزديك کن،و از خشــم 
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ْقِني ِفیِه ِلِقَراَءِة آَياِتَك ِبَرْحَمِتَك  َسَخِطَك َو َنِقَماِتَك َو َوفِّ

اِحِمیَن  ْرَحَم الرَّ
َ
َيا أ

 دعاى روز سوم 
ْنِبیَه َو َباِعْدِني ِفیِه ِمَن  ْهَن َو التَّ ُهمَّ اْرُزْقِني ِفیِه الذِّ اللَّ

ْمِويِه َو اْجَعْل ِلي َنِصیبا ِمْن ُكلِّ َخْیٍر  َفاَهِة َو التَّ السَّ

ْجَوِديَن 
َ
ْجَوَد اْل

َ
ُتْنِزُل ِفیِه ِبُجوِدَك َيا أ

 دعاى روز چهارم 
ِذْقِني ِفیِه َحالَوَة 

َ
ْمِرَك َو أ

َ
ِني ِفیِه َعَلى ِإَقاَمِة أ ُهمَّ َقوِّ اللَّ

َداِء ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك َو اْحَفْظِني 
َ
ْوِزْعِني ِفیِه ِل

َ
ِذْكِرَك َو أ

يَن  اِظِر ْبَصَر النَّ
َ
ِفیِه ِبِحْفِظَك َو ِسْتِرَك َيا أ

کــن،ای  موفــق  آياتــت  قرائــت  بــه  دار،و  برکنــار  انتقامــت    و 

مهربان ترين مهربانان.

خدايا در اين ماه به من تیزهوشی و بیداری عنايت فرما،و از بی خردی و 

اشتباه دورم ساز،و از هر خیری که در اين ماه نازل می کنی،برايم بهره ای 

قرار ده،و به حق جودت ای جودمندترين جودمندان  

خدايا در اين ماه برای برپاداشــتن امرت نیرمند ســاز مرا،و شیرينی 

ذکرت را به من بچشــان،و ادای شــكرت  را به من الهــام فرما،و به 

نگهداری و پوششت نگاهم بدار،ای بیناترين بینندگان
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 دعاى روز پنجم 
يَن َو اْجَعْلِني ِفیِه  ُهمَّ اْجَعْلِني ِفیِه ِمَن اْلُمْســَتْغِفِر اللَّ

اِلِحیَن اْلَقاِنِتیــَن َو اْجَعْلِني ِفیِه ِمْن  ِمــْن ِعَباِدَك الصَّ

اِحِمیَن  ْرَحَم الرَّ
َ
َفِتَك َيا أ

ْ
ِبیَن ِبَرأ ْوِلَیاِئَك اْلُمَقرَّ

َ
أ

 دعاى روز ششم 
ِض َمْعِصَیِتَك َو ال َتْضِرْبِني  ُهمَّ ال َتْخُذْلِني ِفیِه ِلَتَعرُّ اللَّ

ِبِسَیاِط َنِقَمِتَك َو َزْحِزْحِني ِفیِه ِمْن ُموِجَباِت َسَخِطَك 

اِغِبیَن  َياِديَك َيا ُمْنَتَهى َرْغَبِة الرَّ
َ
َك َو أ ِبَمنِّ

 دعاى روز هفتم 
ْبِني  ي ِفیِه َعَلــى ِصَیاِمِه َو ِقَیاِمــِه َو َجنِّ ِعنِّ

َ
ُهــمَّ أ  اللَّ

و ، ن يا زش جو مر آ ز  ا ه  مــا يــن  ا ر  د مــرا  ه  د ر  قــرا يــا   خدا

به  ، بت مقّر ی  ولیــا ا ز  ا و  ، ر ا نبرد ما فر يســته   شا ن  بنــدگا ز  ا

ن  نا با مهر يــن  ن تر با مهر ی  ا فتــت  رأ

خدايا مرا در اين ماه به خاطر نزديك شــدن به نافرمانی ات وامگذار،و 

بــا تازيانه های انتقامت عــذاب مكن،و از موجبات خشــمت دورم 

بدار،به فضل و عطاهايت،ای نهايت دلبستگی دل شدگان.

خدايا مرا در اين ماه بر روزه و شب زنداری اش ياری ده،و از لغزشها



10

دعا مختصر هر روز ماه رمضان

ِفیِه ِمْن َهَفَواِتــِه َو آَثاِمِه َو اْرُزْقِني ِفیِه ِذْكَرَك ِبَدَواِمِه 

یَن  ِبَتْوِفیِقَك َيا َهاِدَي اْلُمِضلِّ

 دعاى روز هشتم 
َعاِم  ْيَتاِم َو ِإْطَعــاَم الطَّ

َ
ُهــمَّ اْرُزْقِني ِفیِه َرْحَمــَة اْل اللَّ

 
َ
ــالِم َو ُصْحَبَة اْلِكَراِم ِبَطْوِلَك َيا َمْلَجأ َو ِإْفَشــاَء السَّ

الِْمِلیَن 

 دعاى روز نهم 
ُهــمَّ اْجَعْل ِلي ِفیِه َنِصیبا ِمْن َرْحَمِتَك اْلَواِســَعِة َو  اللَّ

ــاِطَعِة َو ُخْذ ِبَناِصَیِتي ِإَلى  اْهِدِني ِفیِه ِلَبَراِهیِنَك السَّ

َمَل اْلُمْشَتاِقیَن 
َ
ِتَك َيا أ َمْرَضاِتَك اْلَجاِمَعِة ِبَمَحبَّ

کــن، روزی ام  همــواره  را  ذکــرت  و  بــدار،  دورم  گناهانــش   و 

به توفیقت ای راهمای گمراهان.

خدای در اين ماه مهرورزی به ايتام،و خواندن طعام،و آشــكار کردن 

سالم،و همنشینی با اهل کرامت را نصبم فرما،به عطايت ای پناهگاه 

آرزومندان.

خدايا بــرای من در اين ماه بهره ای از رحمت گســترده ات قرار ده،و 

 بــه جانب داليل  درخشــانت راهنمايی کن،و به ســوی خشــنودی

 فراگیرت متوجه کن،به مهرت ای آرزوی مشتاقان.
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 دعاى روز دهم 
ِلیَن َعَلْیَك َو اْجَعْلِني  ُهمَّ اْجَعْلِني ِفیِه ِمــَن اْلُمَتَوكِّ اللَّ

ِبیَن  يَن َلَدْيــَك َو اْجَعْلِني ِفیِه ِمَن اْلُمَقرَّ ِفیِه ِمَن اْلَفاِئِز

اِلِبیَن  ِإَلْیَك ِبِإْحَساِنَك َيا َغاَيَة الطَّ

 دعاى روز يازدهم 
ْه ِإَليَّ ِفیِه اْلُفُسوَق  ْحَساَن َو َكرِّ ْب ِإَليَّ ِفیِه اْلِ ُهمَّ َحبِّ اللَّ

یَراَن ِبَعْوِنَك  َخَط َو النِّ ْم َعَليَّ ِفیِه السَّ َو اْلِعْصَیاَن َو َحرِّ

َيا ِغَیاَث اْلُمْسَتِغیِثیَن 

 دعاى روز دوازدهم 
ــْتِر َو اْلَعَفاِف َو اْســُتْرِني ِفیِه  ي ِفیِه ِبالسِّ نِّ يِّ ُهــمَّ َز  اللَّ

از  تــوکل  کننــدگان،و  از  مــاه  ايــن  در  مــرا   خدايــا 

بــده، قــرار  درگاهــت  مقّربــان  از  خــود،و  نــزد   رســتگاران 

به احسانت ای هدف جويندگان.

خدای در اين ماه نیكی را پسنديده من گردان،و نادرستیها و نافرمانیها 

را مورد کراهت من قرار ده،و خشــم و آتش برافروخته را بر من حرام 

گردان به ياری ات ای فريادرس دادخواهان.

بیارای، منی  پاکدا و  پوشــش  به  ه  ما يــن  ا در  مرا  يا  خدا
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ِبِلَباِس اْلُقُنــوِع َو اْلَكَفاِف َو اْحِمْلِني ِفیِه َعَلى اْلَعْدِل 

َخاُف ِبِعْصَمِتَك 
َ
ي ِفیِه ِمْن ُكلِّ َما أ ْنَصــاِف َو آِمنِّ َو اْلِ

َيا ِعْصَمَة اْلَخاِئِفیَن 

 دعاى روز سیزدهم 
ْرِني ِفیِه  ْقَذاِر َو َصبِّ

َ
َنِس َو اْل ْرِني ِفیِه ِمَن الدَّ ُهمَّ َطهِّ اللَّ

َقى َو ُصْحَبِة  ْقِني ِفیِه ِللتُّ ْقــَداِر َو َوفِّ
َ
َعَلى َكاِئَناِت اْل

َة َعْیِن اْلَمَساِكیِن  ْبَراِر ِبَعْوِنَك َيا ُقرَّ
َ
اْل

 دعاى روز چهاردهم 
ِقْلِني ِفیِه ِمَن 

َ
ُهمَّ ال ُتَؤاِخْذِنــي ِفیِه ِباْلَعَثــَراِت َو أ اللَّ

اْلَخَطاَيا َو اْلَهَفَواِت َو ال َتْجَعْلِني ِفیِه َغَرضا ِلْلَبالَيا َو 

و به لباس قناعــت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشــان  و بر عدالت و 

انصــاف وادارم نما،و مــرا در اين ماه از هرچه می ترســم ايمنی ده،به 

نگهداری ات ای نگهدارنده  هراسندگان.

خدايا مــرا در اين ماه از آلودگیها و ناپاکیها پاك کن،و بر شــدنیهای 

مورد تقديرت  شــكیبايم گردان،و به پرهیزگاری و هم نشینی با نیكان 

توفیقم ده،به ياری ات ای نور چشم درماندگان 

خدايا مرا در اين ماه بر لغزشها سرزنش مكن،و از خطاها و افتادن در 

گناهان دور بدار،و هدف بالها و آفات قرار مده،
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ِتَك َيا ِعزَّ اْلُمْسِلِمیَن  الَْفاِت ِبِعزَّ

 دعاى روز پانزدهم 
ُهــمَّ اْرُزْقِني ِفیِه َطاَعَة اْلَخاِشــِعیَن َو اْشــَرْح ِفیِه  اللَّ

َماَن اْلَخاِئِفیَن 
َ
َماِنَك َيا أ

َ
َصْدِري ِبِإَناَبِة اْلُمْخِبِتیَن ِبأ

 دعاى روز شانزدهم 
ْبِني ِفیِه ُمَراَفَقَة  ْبَراِر َو َجنِّ

َ
ْقِني ِفیِه ِلُمَواَفَقِة اْل ُهمَّ َوفِّ اللَّ

ْشــَراِر َو آِوِني ِفیِه ِبَرْحَمِتَك ِإَلى ]ِفــي [ َداِر اْلَقَراِر 
َ
اْل

ِتَك َيا ِإَلَه اْلَعاَلِمیَن  ِبِإَلِهیَّ

 دعاى روز هفدهم 
ْعَمــاِل َو اْقِض ِلي ِفیِه 

َ
ُهمَّ اْهِدِني ِفیــِه ِلَصاِلِح اْل اللَّ

خدايا در در اين ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن،و سینه ام را برای انابه 

همانند بازگشت خاضعان باز کن به امان دادنت ای امان ده  هراسندگان.

خدايــا مرا در اين ماه به همراهی و همســويی با نیكان توفیق ده،و از 

همنشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جايم ده،و 

به پرستیدگی ات ای پرستیده جهانیان.

به عّزتت ای عّزت مسلمانان.

خدايا مرا در اين ماه به ســوی کارهای شايســته هدايت فرما،
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ْفِســیِر َو  اْلَحَواِئَج َو الَْمــاَل َيا َمْن ال َيْحَتاُج ِإَلى التَّ

ــَؤاِل َيا َعاِلما ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِمیَن َصلِّ َعَلى  السُّ

يَن  اِهِر ٍد َو آِلِه الطَّ ُمَحمَّ

 دعاى روز هجدهم 
ْر ِفیِه َقْلِبي  ْســَحاِرِه َو َنوِّ

َ
ْهِني ِفیِه ِلَبَرَكاِت أ ُهــمَّ َنبِّ اللَّ

َباِع آَثاِرِه  ْعَضاِئــي ِإَلى اتِّ
َ
ْنَواِرِه َو ُخْذ ِبُكلِّ أ

َ
ِبِضَیــاِء أ

َر ُقُلوِب اْلَعاِرِفیَن  ِبُنوِرَك َيا ُمَنوِّ

 دعاى روز نوزدهم 
ْل َســِبیِلي  ي ِمْن َبَرَكاِتِه َو َســهِّ ــْر ِفیِه َحظِّ ُهــمَّ َوفِّ اللَّ

َحَســَناِتِه َقُبــوَل  َتْحِرْمِنــي  ال  َو  َخْیَراِتــِه   ِإَلــى 

و حاجتهــا و آرزوهايــم را بــرآور،ای آن کــه نیاز به  روشــنگری و 

گاه به آنچه در ســینه جهانیان است بر محّمد و   پرســش ندارد،ای آ

خاندان پاکش درود فرست

گاه کــن،و دلم را با  خدايــا مرا در اين ماه به برکتهای ســحرهايش آ

روشــنايی انوارش روشــنی بخش،و تمام  اعضايم را به پیروی آثارش 

بگمار،به نروت ای نوربخش دلهای عارفان.

خدايــا در ايــن ماه بهــره ام را از برکتهايــش کامل گــردان،و راهم را به 

 ســوی نیكیهايش هموار نما،و از پذيرفته خوبیهايش محرومم مســاز،
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 َيا َهاِديا ِإَلى اْلَحقِّ اْلُمِبیِن 

 دعاى روز بیستم 
ي ِفیِه  ْغِلْق َعنِّ

َ
ْبــَواَب اْلِجَناِن َو أ

َ
ُهمَّ اْفَتْح ِلي ِفیِه أ اللَّ

ْقِني ِفیِه ِلِتــالَوِة اْلُقْرآِن َيا ُمْنِزَل  یَراِن َو َوفِّ ْبــَواَب النِّ
َ
أ

ِكیَنِة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن  السَّ

 دعاى روز بیست و يكم 
ُهمَّ اْجَعْل ِلي ِفیِه ِإَلــى َمْرَضاِتَك َدِلیال َو ال َتْجَعْل  اللَّ

َة ِلي َمْنِزال َو  ْیَطاِن ِفیِه َعَليَّ َسِبیال َو اْجَعِل اْلَجنَّ ِللشَّ

اِلِبیَن  َمِقیال َيا َقاِضيَ َحَواِئِج الطَّ

خدايا در اين ماه درهای بهشتهايت را به رويم باز کن،و درهای آتش 

دوزخ را به روزيم  بربند،و به تالوت قرآن موفقم بدار،ای فرو فرستنده 

آرامش در دل مؤمنان.

خدايا در اين ماه برای من به ســوی خشــنودی ات دلیلی قرار مده،و 

بــرای شــیطان راهی به ســوی من  قرار مــده،و بهشــت را منزل و 

آسايشگاهم قرار ده،ای برآورنده حاجات خواهندگان.

ای هدايت  کننده به سوی حق آشكار
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 دعاى روز بیست و دوم 
ْنِزْل َعَليَّ ِفیِه 

َ
ْبَواَب َفْضِلــَك َو أ

َ
ُهــمَّ اْفَتْح ِلي ِفیِه أ اللَّ

ي  ْسِكنِّ
َ
ْقِني ِفیِه ِلُموِجَباِت َمْرَضاِتَك َو أ َبَرَكاِتَك َو َوفِّ

يَن  اِتَك َيا ُمِجیَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّ ِفیِه ُبْحُبوَحاِت َجنَّ

 دعاى روز بیست و سوم 
ْرِني ِفیِه ِمَن  ُنــوِب َو َطهِّ ُهمَّ اْغِســْلِني ِفیِه ِمَن الذُّ اللَّ

اْلُعُیــوِب َو اْمَتِحْن َقْلِبي ِفیِه ِبَتْقَوى اْلُقُلوِب َيا ُمِقیَل 

َعَثَراِت اْلُمْذِنِبیَن 

 دعاى روز بیست و چهارم 
َو ُيْرِضیــَك  َمــا  ِفیــِه  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ــي  ِإنِّ ُهــمَّ   اللَّ

خدايــا در اين مــاه درهای فضلت را به روی من بگشــا،و برکاتت را 

بــر من نازل فرما،و به موجبات  خشــنودی ات موفقم بدار،و در میان 

بهشتهايت جايم ده،ای برآورنده خواهش درماندگان 

خدايــا در ايــن مــاه از گناهانــم شست وشــويم ده،و از عیبها پاکم 

 کــن،و دلــم را بــه پرهیــزکاری دلهــا بیازمــای،ای ناديده گیرنده 

لغزشهای اهل گناه.

خدايا در اين ماه  آنچه تو را خشنود می کند از تو درخواست می کنم،
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ْن 
َ
ْوِفیَق ِفیِه ِل ُلَك التَّ

َ
ْســأ

َ
ــا ُيْؤِذيَك َو أ ُعــوُذ ِبَك ِممَّ

َ
  أ

اِئِلیَن  ْعِصَیَك َيا َجَواَد السَّ
َ
ِطیَعَك َو ال أ

ُ
أ

 دعاى روز بیست و پنجم 
ْعَداِئَك 

َ
ْوِلَیاِئَك َو ُمَعاِديا ِل

َ
ُهمَّ اْجَعْلِني ِفیِه ُمِحّبا ِل اللَّ

یَن  ِبیِّ ْنِبَیاِئَك َيا َعاِصَم ُقُلوِب النَّ
َ
ِة َخاَتِم أ ُمْسَتّنا ِبُسنَّ

 دعاى روز بیست و ششم 
ُهــمَّ اْجَعْل َســْعِیي ِفیــِه َمْشــُكورا َو َذْنِبي ِفیِه  اللَّ

 َمْغُفورا َو َعَمِلي ِفیِه َمْقُبوال َو َعْیِبي ِفیِه َمْســُتورا َيا

اِمِعیَن  ْسَمَع السَّ
َ
 أ

و از آنچه تو را ناخشنود می کند به تو پناه می آورم،و از تو در اين ماه توفیق 

اطاعت و ترك نافرمانی ات  را خواستارم،ای بخشنده به نیازمندان.

خدايا مرا در اين ماه دلبسته اولیا، و دشمن دشمنانت قرار ده،و آراسته 

به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان،ای نگهدارنده دلهای پیامبران

خدايــا کوششــم را در ايــن مــاه مــورد ســپاس،و گناهم را 

يــده،و عملــم را پذيرفتــه،و عیبــم را پوشــیده قرار ده،  آمرز

شنوايان. ين  شنواتر ای 
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 دعاى روز بیست و هفتم 
ُموِري ِفیِه 

ُ
ْر أ ُهمَّ اْرُزْقِني ِفیِه َفْضَل َلْیَلِة اْلَقْدِر َو َصیِّ اللَّ

يَ  ِمَن اْلُعْسِر ِإَلى اْلُیْســِر َو اْقَبْل َمَعاِذيِري َو ُحطَّ َعنِّ

اِلِحیَن  ْنَب َو اْلِوْزَر َيا َرُءوفا ِبِعَباِدِه الصَّ الذَّ

 دعاى روز بیست و هشتم 
ْكِرْمِني ِفیِه 

َ
َواِفــِل َو أ ي ِفیِه ِمــَن النَّ ْر َحظِّ ُهــمَّ َوفِّ اللَّ

ْب ِفیِه َوِسیَلِتي ِإَلْیَك ِمْن َبْیِن  ِبِإْحَضاِر اْلَمَساِئِل َو َقرِّ

یَن  اْلَوَساِئِل َيا َمْن ال َيْشَغُلُه ِإْلَحاُح اْلُمِلحِّ

 دعاى روز بیست و نهم 
ْوِفیَق َو  ْحَمِة َو اْرُزْقِني ِفیِه التَّ ــِني ِفیِه ِبالرَّ ُهمَّ َغشِّ اللَّ

خدايا در اين ماه فضیلت شــب قدر را روزی ام ســاز،و کارهايم را از 

ســختی به آيانی برگردان،و پوزشــهايم را بپذير،و گناه و بار گران را از 

گرده ام بريز،ای مهربان به بندگان شايسته.

خدايا بهره ام را در اين ماه از مســتحبات  فــراوان کن،و مرا با تحقق 

درخواســتها اکرام فرما،و از میان وسايل وسیله ام را به سويت نزديك  

کن،ای که پافشاری اصرارورزان مشغولش نسازد.

خدايا در اين ماه با رحمتــت فروگیر و توفیق و خود نگهداری
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َهَمِة َيا َرِحیما  ْر َقْلِبي ِمْن َغَیاِهــِب التُّ اْلِعْصَمــَة َو َطهِّ

ِبِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنیَن 

دعاى روز سى ام 
ــْكِر َو اْلَقُبوِل َعَلى َما  ُهمَّ اْجَعْل ِصَیاِمي ِفیِه ِبالشُّ اللَّ

ُصوِل 
ُ
ُســوُل ُمْحَكَمــًة ُفُروُعُه ِباْل َتْرَضاُه َو َيْرَضاُه الرَّ

ِه يــَن َو اْلَحْمُد ِللَّ اِهِر ٍد َو آِلــِه الطَّ ِدَنا ُمَحمَّ  ِبَحقِّ َســیِّ
 َربِّ اْلَعاَلِمیَن. 

خدايــا روزه ام را در اين ماه،بر پايه آنچه تو و پیامبر آن را می پســندد 

مورد سپاس و پذيرش قرار ده،درحالی که فروعش بر اصولش استوار 

باشد،به حق ســرورمان محّمد و اهل بیت پاکش،و سپاس  خدای را 

پروردگار جهانیان.

نصیبــم کن،و از تیرگیهــای تهمت دلم را پاك گــردان،ای مهربان به 

بندگان  با ايمان.
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نمازهاى شب هاى ماه رمضان

مرحوم »عاّلمه مجلسی« در فصل آخر از اعمال ماه رمضان 
در کتاب »زادالمعاد«، نماز شب های ماه رمضان را چنین بیان 
می کند: )و با توّجه به اين که بهترين اعمال، در ماه مبارك، نماز 
و قرآن اســت و اين نمازها در بردارنده بســیاری از سوره های 

قرآن است، هرکس هر چند شب را بخواند غنیمت است(.

شــب اّول: چهار رکعت؛ هر رکعت بعد از ســوره حمد پانزده 
مرتبه سوره توحید.

شب دوم: چهار رکعت؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست 
ا أنزلناه. مرتبه سوره إنَّ

شــب ســوم: ده رکعت؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد پنجاه 
مرتبه سوره توحید.

شــب چهارم: هشــت رکعت؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد 
بیست مرتبه سوره إّنا أنزلناه.
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شب پنجم: دو رکعت؛ در هر رکعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه 
سوره توحید؛ بعد از ســالِم نماز، صد مرتبه بگويد: َالّلُهمَّ َصلِّ 

د. د َو آِل ُمَحمَّ َعلی ُمَحمَّ

شــب ششــم: چهار رکعت و در هر رکعت سوره حمد و سوره 
ملك.

شــب هفتم: چهار رکعت؛ در هر رکعت ســوره حمد و سیزده 
مرتبه سوره إّنا أنزلناه.

شب هشــتم: دو رکعت؛ در هر رکعت ســوره حمد و ده مرتبه 
ســوره توحید و پس از ســالم نماز، هزار مرتبه بگويد: سبحان 

الّله.

شب نهم: شــش رکعت میان نماز مغرب و عشا؛ در هر رکعت 
سوره حمد و هفت مرتبه آية الكرسی و پس از اتمام نماز، پنجاه 

د. د َو آِل ُمَحمَّ مرتبه بگويد: َالّلهّم َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

شب دهم: بیست رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و سی مرتبه 
سوره توحید.
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شــب يازدهم: دو رکعت؛ در هر رکعت ســوره حمد، و بیست 
مرتبه سوره کوثر.

شــب دوازدهم: هشت رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و سی 
مرتبه سوره إّنا أنزلناه.

شب سیزدهم: چهار رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و بیست 
و پنج مرتبه سوره توحید.

شــب چهاردهم: شش رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و سی 
مرتبه سوره إذا ُزلِزَلت.

شــب پانزدهم: چهــار رکعت؛ در دو رکعت اّول بعد از ســوره 
حمــد، صد مرتبه ســوره توحید، و در دو رکعــت ديگر، بعد از 

سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید.

شــب شــانزدهم: دوازده رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و 
دوازده مرتبه سوره تكاثر.

شب هفدهم: دو رکعت؛ در رکعت اّول، سوره حمد و هر سوره 
ای که خواست بخواند و در رکعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه 
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سوره توحید و بعد از سالم نیز صد مرتبه بگويد: ال إلَه ِاالَّ الّلُه.

شب هجدهم: چهار رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و بیست 
و پنج مرتبه سوره کوثر.

شب نوزدهم: پنجاه رکعت؛ با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره 
إذا زلزلت.

مرحوم »عاّلمه مجلســی« می گويد: ظاهرًا مراد آن اســت که در 
هر رکعت يك مرتبه اين ســوره را بخواند؛ زيرا در يك شب خواندن 

دوهزار و پانصد مرتبه سوره »اذا زلزلت« دشوار خواهد بود.

شــبهاى بیستم تا بیست و چهارم: در هر يك از اين شب ها، 
هشت رکعت نماز بخواند که پس از حمد، هر سوره ای خواست 

می خواند.

شــب بیست و پنجم: هشــت رکعت نماز؛ در هر رکعت سوره 
حمد، و ده مرتبه سوره توحید را بخواند.

شب بیست و ششم: هشت رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، 
و صد مرتبه سوره توحید را بخواند.
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شب بیست و هفتم: چهار رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و 
ســوره ملك را بخواند و اگر نتوانست، بیست و پنج مرتبه سوره 

توحید را بخواند.

شب بیست و هشتم: شش رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و 
صد مرتبه آية الكرسی، صد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره 

کوثر را بخواند و پس از پايان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

مرحوم حاج شیخ عباس قمی می نويسد: مطابق آنچه که من يافتم 
بجای صد مرتبه، ده مرتبه آمده اســت. )که همین مناســب تر به 

نظر می رسد(.

شــب بیســت و نهم: دو رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و 
بیست مرتبه سوره توحید را بخواند.

شب سى ام: دوازده رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد، و بیست 
مرتبه ســوره توحیــد را بخواند و پس از پايــان نماز، صد مرتبه 

صلوات بفرستد.
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يادآوری: اين نمازها هر دو رکعت به يك ســالم است.)2( و همان 
گونه که گفته شــد اگر تمام آنها را نتواند بجــا آورد، هر مقدار که 

می تواند بجا آورد، خوب است.
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دعاى سحــر

دعای عظیم الشأنی را که از حضرت رضا علیه الّسالم روايت شده  
بخواند،آن حضرت فرموده است:اين دعا دعايی است که امام باقر 

علیه الّسالم در سحرهای ماه رمضان می خواندند:

ُكلُّ  َو  ُه  ْبَهــا
َ
ِبأ َبَهاِئَك  ِمــْن  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهــمَّ  للَّ ا

ِه  ُكلِّ ِبَبَهاِئــَك  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َبِهــيٌّ  َبَهاِئــَك 

َو ُكلُّ  ْجَمِلِه 
َ
ِبأ ُلَك ِمــْن َجَماِلــَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا

ِبَجَماِلَك  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ــي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َجِمیــٌل  َجَماِلــَك 

ِه َو  َجلِّ
َ
ُلَك ِمْن َجالِلــَك ِبأ

َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ ــِه ا ُكلِّ

ِبَجالِلَك  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َجِلیٌل  َجالِلــَك  ُكلُّ 

ْعَظِمَها 
َ
ُلَك ِمْن َعَظَمِتــَك ِبأ

َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهمَّ ِإ للَّ ــِه ا ُكلِّ

خدايا از تو درخواست می کنم به حق زيباترين مرتبه از زيبايی ات،و همه مراتب 

زيبايی ات زيباست،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه  مراتب زيبايی ات.

خدايا از تو درخواست می کنم به حق نیكوترين مرتبه از جمالت،و همه مراتب 

جمال تو نیكوست،خدايا از تو درخواست  می کنم به حق همه مراتب جمالت.

خدا از تو درخواست می کنم به حق برجسته ترين مرتبه از جاللت،و همه مراتب 

جالل تو برجسته اســت  خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب 

جاللت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق باالترين مرتبه از عظمتت،و همه 
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ُلَك 
َ
ْســأ

َ
ــي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ َو ُكلُّ َعَظَمِتــَك َعِظیَمــٌة ا

ُلَك ِمْن ُنوِرَك 
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ َهــا ا ِبَعَظَمِتــَك ُكلِّ

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ــٌر  َنیِّ ُنــوِرَك  ُكلُّ  َو  ِه  ِر ْنــَو

َ
ِبأ

َرْحَمِتَك  ِمــْن  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ــِه  ُكلِّ ِبُنــوِرَك 

ي  نِّ ِإ ُهــمَّ  للَّ ا َواِســَعٌة  َرْحَمِتــَك  ُكلُّ  َو  ْوَســِعَها 
َ
ِبأ

ِمْن  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َها  ُكلِّ ْحَمِتــَك  ِبَر ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ

ُهــمَّ  للَّ ــٌة ا َهــا َو ُكلُّ َكِلَماِتــَك َتامَّ َتمِّ
َ
َكِلَماِتــَك ِبأ

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َها  ُكلِّ ِبَكِلَماِتَك  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ

ُهمَّ  للَّ ا َكاِمٌل  َكَماِلــَك  ُكلُّ  َو  ْكَمِلِه 
َ
ِبأ َكَماِلــَك   ِمْن 

مراتب  عظمتت عظیم است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب 

عظمتت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق نورانی ترين  مرتبه از نورت،و همه 

مراتب نور تو نورانی است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب 

نورت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق گسترده تری  مرتبه از رحمتت،و 

همه مراتب رحمتت گسترده است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه 

مراتب رحمتت.خدايا از تو درخواست  می کنم به حق کامل ترين مرتبه از مراتب 

کلمات،و همه مراتب کلماتت کامل است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق 

همه مراتب کلماتت خدايا از تو درخواست می کنم به حق کامل ترين مرتبه از 

کمالت و همه مراتب کمالت کامل است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق 
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ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ ِبَكَماِلــَك  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ

ٌة  َكِبیَر ْســَماِئَك 
َ
أ ُكلُّ  َو  َهــا  ْكَبِر

َ
ِبأ ْســَماِئَك 

َ
أ ِمْن 

ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َهــا  ُكلِّ ْســَماِئَك 
َ
ِبأ ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا

ٌة  يَز َعِز ِتَك  َو ُكلُّ ِعزَّ َهــا  َعزِّ
َ
ِبأ ِتَك  ُلَك ِمْن ِعزَّ

َ
ْســأ

َ
أ

ي  نِّ ُهمَّ ِإ للَّ َهــا ا ِتــَك ُكلِّ ُلَك ِبِعزَّ
َ
ْســأ

َ
ــي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ ا

ِتَك  ْمَضاَها َو ُكلُّ َمِشــیَّ
َ
ِتَك ِبأ ُلَك ِمْن َمِشــیَّ

َ
ْســأ

َ
أ

َها  ُكلِّ ِتَك  ِبَمِشــیَّ ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ــي  نِّ ِإ ُهــمَّ  للَّ ا َماِضَیــٌة 

ِتي  لَّ ا ِة  َر ْلُقــْد ِبا ِتَك  َر ُقْد ِمــْن  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا

ِتَك َر  اْســَتَطْلَت ِبَهــا َعَلــى ُكلِّ َشــيْ ٍء َو ُكلُّ ُقْد

همه مراتب کمالت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق بزرگ ترين مرتبه از 

نامهايت،و همه مراتب نامهايت بزرگ است،خدايا از تو درخواست می کنم به 

حق همه مراتب نامهايت  خدايا از تو درخواست می کنم به حق عزيزترين مرتبه 

از عّزتت و همه مراتب عّزتت عزيز است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق 

همه مراتب عزتت  خدايا از تو درخواست میكنم به حق نافذترين مرتبه اراده ات و 

همه مراتب اراده ات نافذ است خدايا از تو درخواست میكنم به حق همه مراتب 

اراده ات  خدايا از تو درخواست میكنم به حق قدرتت که بر همه موجودات احاطه 

دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد خدايا از تو درخواست می کنم 

 به حق همه مراتب قدرتت،خدايا از تو درخواست می کنم به حق نافذترين مرتبه 
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َها  ِتــَك ُكلِّ َر ُلَك ِبُقْد
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ  ُمْســَتِطیَلٌة ا

ُكلُّ  َو  ِه  ْنَفــِذ
َ
ِبأ ِعْلِمَك  ِمــْن  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهــمَّ  للَّ  ا

ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ ِبِعْلِمَك  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِفٌذ  َنا ِعْلِمَك 

َقْوِلَك  ُكلُّ  َو  ُه  ْرَضــا
َ
ِبأ َقْوِلــَك  ِمْن  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ

ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ ِبَقْوِلَك  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َرِضيٌّ 

َها ]َو  َلْیــَك َو ُكلُّ َها ِإ َحبِّ
َ
ِئِلَك ِبأ ُلَك ِمْن َمَســا

َ
ْســأ

َ
أ

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َحِبیَبٌة  َلْیَك  ِإ ِئِلَك [  َمَســا ُكلُّ 

ِفَك  ُلَك ِمْن َشــَر
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ َها ا ِئِلَك ُكلِّ ِبَمَســا

ُلَك 
َ
ْسأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا يٌف  َشــِر ِفَك  َشَر ُكلُّ  َو  ِفِه  ْشَر

َ
 ِبأ

از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است، خدايا از تو درخواست می کنم 

به حق همه مراتب علمت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق پسنديده ترين 

مرتبه از گفتارت،و همه مراتب گفتار تو پسنديده است  خدايا از تو درخواست 

می کنم به حق همه مراتب گفتارت،خدايا از تو درخواســت می کنم به حق 

محبوبترين مرتبه از خواسته هايت نزد تو،و همه مراتب خواسته هايت محبوب 

است  خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب خواسته هايت خدايا از 

تو درخواست می کنم به حق شريف ترين مرتبه از شرفت،و همه مراتب شرف  تو 

شريف است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب شرفت.خدايا از 

 تو درخواست می کنم به حق پايدارترين مرتبه از سلطنتت  و همه مراتب سلطنت
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ُســْلَطاِنَك  ِمْن  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ ِفَك  ِبَشــَر

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهمَّ ِإ للَّ ِئٌم ا ِمِه َو ُكلُّ ُســْلَطاِنَك َدا َو ْد

َ
 ِبأ

ُمْلِكَك  ِمــْن  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ ِبُســْلَطاِنَك 

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهمَّ ِإ للَّ ِه َو ُكلُّ ُمْلــِكَك َفاِخٌر ا ْفَخــِر

َ
ِبأ

َك  ُلَك ِمــْن ُعُلوِّ
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ ــِه ا ِبُمْلــِكَك ُكلِّ

ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا َعــاٍل  َك  ُعُلوِّ ُكلُّ  َو  ْعــالُه 

َ
ِبأ

ِمِه  ْقَد
َ
ِبأ َك  َمنِّ ِمْن  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ِه  ُكلِّ َك  ِبُعُلوِّ

ِه  َك ُكلِّ ُلَك ِبَمنِّ
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهمَّ ِإ للَّ يٌم ا ــَك َقِد َو ُكلُّ َمنِّ

َو ُكلُّ  ِمَها  ْكَر
َ
ِبأ َياِتــَك  آ ِمــْن  ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ  ا

 تو پايدار است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق مراتب سلطنتت.خدايا از 

تو درخواست می کنم به حق باافتخارترين مرتبه از فرمانروايی ات و همه مراتب 

فرمانروايی ات با افتخار است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب 

فرمانروايی ات.خدايا از تو درخواست می کنم به حق  برترين مرتبه از برتری ات 

و همه مراتب برتری ات برتر است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق همه 

مراتب برتری ات.خدايا از تو درخواســت می کنم به حق ديرينه ترين  مرتبه از 

کرمت،و همه مراتب کرمت ديرينه است،خدايا از تو درخواست می کنم به حق 

همه مراتب کرمت.خدايا از تو درخواست می کنم به حق گرامی ترين  مرتبه از 

نشانه هايت،و همه مراتب نشــانه هايت گرامی است.خدايا از تو درخواست 
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َها  َياِتَك ُكلِّ ُلَك ِبآ
َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ يَمٌة ا َياِتــَك َكِر آ

ِن َو 
ْ
ــأ ْنَت ِفیِه ِمَن الشَّ

َ
ُلَك ِبَما أ

َ
ْســأ

َ
ي أ نِّ ُهــمَّ ِإ للَّ  ا

ُه َو َجَبُروٍت  ْحَد ٍن َو
ْ
ُلَك ِبُكلِّ َشأ

َ
ْســأ

َ
ْلَجَبُروِت َو أ  ا

]ِبِه [  ُتِجیُبِني  ِبَمــا  ُلَك 
َ
ْســأ

َ
أ ي  نِّ ِإ ُهمَّ  للَّ ا ْحَدَهــا  َو

ُه. للَّ ا َيا  ِجْبِني 
َ
َفأ ُلَك 

َ
ْســأ

َ
أ ِحیَن 

می کنم به حق همه مراتب نشانه هايت.خدايا از تو درخواست می کنم 

بــه حق  آنچه از جاه و جبروت که در آنی،و از تو می خواهم به حق هر 

جاه به تنهايی و به حق هر جبروت به تنهايی،خدايا از تو درخواســت 

می کنــم به حق آنچــه اجابت می کنی مــرا به آن هنگامــی که از تو 

درخواست می کنم پس مرا اجابت کن ای خدا.

آنگاه هر حاجت که داری  از خدا بخواه،که به يقین برآورده خواهد 
شد.
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دعاى ابوحمزه ثمالی

در کتاب»مصباح«شــیخ طوســی به نقل از ابو حمزه ثمالی آمده 
اســت که حضرت امام زين العابدين علیه الّســالم در ماه رمضان  
بیشتر شــب را به نماز می ايستاد و چون سحر می رسید اين دعا را 

می خواند:

ْبِني ِبُعُقوَبِتَك َو ال َتْمُكْر ِبي ِفي ِحیَلِتَك  ِإَلِهــي ال ُتَؤدِّ

ْيَن ِلــيَ اْلَخْیُر َيا َربِّ َو ال ُيوَجــُد ِإال ِمْن ِعْنِدَك 
َ
ِمْن أ

ِذي  َجاُة َو ال ُتْســَتَطاُع ِإال ِبَك ال الَّ ْيَن ِليَ النَّ
َ
َو ِمــْن أ

َساَء 
َ
ِذي أ ْحَسَن اْسَتْغَنى َعْن َعْوِنَك َو َرْحَمِتَك َو ال الَّ

َ
أ

 َعَلْیَك َو َلْم ُيْرِضَك َخَرَج َعْن ُقْدَرِتَك َيا َربِّ َيا 
َ
َو اْجَتَرأ

َربِّ َيا َربِّ آنقدر بگويد تا نفس قطع گردد. 

خدايا مرا به کیفرت ادب منما،و با نقشه ای با من نیرنگ مكن،پروردگارا 

از کجا برايم خیری هســت،درحالی که جز نزد تو يافت نمی شــود،و از 

کجا برايم نجاتی اســت،درحالی که جز به تــو فراهم نمی گردد،نه آن که 

نیكی کرد از کمك و رحمتت  بی نیاز شــد،و نه آن کــه بدی کرد و بر تو 

گستاخی روا داشت،و تو را خشــنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون 

رفت. پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا....
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ْنــَت َدَلْلَتِني َعَلْیَك َو َدَعْوَتِني ِإَلْیَك َو 
َ
ِبَك َعَرْفُتَك َو أ

ْدُعوُه 
َ
ــِذي أ ِه الَّ ْنَت اْلَحْمُد ِللَّ

َ
ْدِر َمــا أ

َ
ْنَت َلْم أ

َ
َلــْو ال أ

ِه  َفُیِجیُبِني َو ِإْن ُكْنُت َبِطیئا ِحیَن َيْدُعوِني َو اْلَحْمُد ِللَّ

ُلُه َفُیْعِطیِنــي َو ِإْن ُكْنــُت َبِخیال ِحیَن 
َ
ْســأ

َ
ــِذي أ الَّ

َما ِشــْئُت  َناِديِه ُكلَّ
ُ
ِذي أ ِه الَّ َيْســَتْقِرُضِني َو اْلَحْمُد ِللَّ

ي ِبَغْیِر َشِفیٍع  ْخُلو ِبِه َحْیُث ِشــْئُت ِلِســرِّ
َ
ِلَحاَجِتي َو أ

ْدُعو َغْیَرُه 
َ
ِذي ال أ ِه الَّ َفَیْقِضي ِلي َحاَجِتي َو اْلَحْمُد ِللَّ

َو َلْو َدَعْوُت َغْیَرُه َلْم َيْســَتِجْب ِلي ُدَعاِئي ، َو اْلَحْمُد 

ْخَلَف 
َ
ْرُجو َغْیَرُه َو َلْو َرَجــْوُت َغْیَرُه َل

َ
ــِذي ال أ ِه الَّ ِللَّ

تو را به تو شناختم،و تو مرا بر هستی خود راهنمايی فرمودی،و به سوی 

خود خواندی،و اگر راهنمايی تو نبود،من نمیدانستم تو که هستی؟،سپاس 

خدای را که می خوانمش و او جوابم را می دهد،گرچه سســتی  می کنم 

گاهی که او مرا می خواند،و سپاس خدای را که از او درخواست می کنم 

و او به من عطا می نمايد،گرچه بخل می ورزم هنگامی که از من قرض 

بخواهد، و سپاس خدای را که هرگاه خواهم برای رفع حاجتم صدايش 

کنم،و هرجا که خواهم برای رازونیاز با او بی پرده  خلوت کنم و او حاجتم 

را برآورد،ســپاس خــدای را که غیر او را نمی خوانم،کــه اگر غیر او را 

می خواندم دعايم را مستجاب نمی کرد،و سپاس خدای را که به غیر او 
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ْكَرَمِني َو َلْم 
َ
ِذي َوَكَلِني ِإَلْیِه َفأ ِه الَّ َرَجاِئــي َو اْلَحْمُد ِللَّ

ِذي  ِه الَّ ــاِس َفُیِهیُنوِني َو اْلَحْمــُد ِللَّ َيِكْلِنــي ِإَلى النَّ

ِذي َيْحُلُم  ِه الَّ ي َو اْلَحْمُد ِللَّ َب ِإَليَّ َو ُهــَو َغِنيٌّ َعنِّ َتَحبَّ

ْحَمُد َشيْ ٍء ِعْنِدي 
َ
ي أ ي ال َذْنَب ِلي َفَربِّ نِّ

َ
ى َكأ ي َحتَّ َعنِّ

ِجُد ُســُبَل اْلَمَطاِلِب ِإَلْیَك 
َ
ي أ ُهمَّ ِإنِّ َحقُّ ِبَحْمِدي. اللَّ

َ
َو أ

َجاِء ِإَلْیَك ]َلَدْيــَك [ ُمْتَرَعًة َو  ُمْشــَرَعًة َو َمَناِهــَل الرَّ

َعاِء  ْبَواَب الدُّ
َ
َلَك ُمَباَحًة َو أ مَّ

َ
االْسِتَعاَنَة ِبَفْضِلَك ِلَمْن أ

اِجي  ــَك ِللرَّ نَّ
َ
ْعَلُم أ

َ
اِرِخیــَن َمْفُتوَحــًة َو أ ِإَلْیــَك ِللصَّ

اِجیَن [ ِبَمْوِضِع ِإَجاَبــٍة َو ِلْلَمْلُهوِفیَن ]ِلْلَمْلُهوِف [  ]ِللرَّ

امید نبندم،که اگر جز به او امید می بســتم ناامیدم می نمود،و ســپاس  

خدای را که مرا بخويش وا گذاشــت،ازاين رو اکرامم نمود،و به مردم وا 

نگذاشــت تا مرا خوار کنند،و ســپاس خــدای را که با من دوســتی 

ورزيد،درحالی که از من بی نیاز اســت،و ســپاس خــدای را که بر من 

بردباری می کند تا آنجاکه گويی مرا گناهی نیست!پروردگارم ستوده ترين 

موجود نزد من بوده و به ســتايش من ســزاوارتر است.خدايا راههای 

درخواست حاجتهايم را به جانب تو باز می يابم،و آبشخورهای امید را 

نزد تو پر می بینم،و ياری خواســتن از فضل بــرای آن که تو را آرزو کرد 

بی مانع می بینم،و درهای دعا را برای فرياد کنندگان گشوده می نگرم،و 
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َضا  ْهِف ِإَلــى ُجوِدَك َو الرِّ نَّ ِفي اللَّ
َ
ِبَمْرَصــِد ِإَغاَثٍة َو أ

ا ِفي  ِبَقَضاِئَك ِعَوضا ِمْن َمْنِع اْلَباِخِلیَن َو َمْنُدوَحًة َعمَّ

يُب اْلَمَساَفِة َو  اِحَل ِإَلْیَك َقِر نَّ الرَّ
َ
يَن َو أ ِثِر

ْ
ْيِدي اْلُمْسَتأ

َ
أ

ْعَماُل 
َ
ْن َتْحُجَبُهُم اْل

َ
َك ال َتْحَتِجُب َعــْن َخْلِقَك ِإال أ نَّ

َ
أ

]الَْمــاُل [ ُدوَنــَك َو َقْد َقَصــْدُت ِإَلْیــَك ِبَطِلَبِتي، َو 

ْهُت ِإَلْیــَك ِبَحاَجِتي َو َجَعْلُت ِبَك اْســِتَغاَثِتي َو  َتَوجَّ

ي  ِلي ِمْن َغْیِر اْسِتْحَقاٍق الْسِتَماِعَك ِمنِّ ِبُدَعاِئَك َتَوسُّ

ي َبْل ِلِثَقِتــي ِبَكَرِمَك َو  َو ال اْســِتیَجاٍب ِلَعْفِوَك َعنِّ

يَماِن  ُســُكوِني ِإَلى ِصْدِق َوْعــِدَك َو َلَجِئي ِإَلــى اْلِ

می دانم که تو برای امیدواران در جايگاه اجابتی،و برای دل سوختگان  در 

کمین گاه فريادرســی،و به يقین در اشــتیاق به جودت،و خشنودی به 

قضايت جايگزينی از منع بخیالن  اســت،و گشايشی از آنچه در دست 

ثروت اندوزان،و همانا مسافر به سوی تو مسافتش نزديك است، و تو از 

آفريدگانــت هرگز در پرده نیســتی،جز اينكه کردارشــان آنــان را از تو 

محجوب نمايد،من با درخواستم آهنگ تو کردم و با حاجتم روی به تو 

آوردم،نیاز خواهی ام را به پیشــگاه تو قرار دادم،و خواندت را دست آويز 

خويش نمودم  بی آنكه مســتحق شنیدن خواهشم،و شايسته گذشت از 

من باشی،بلكه برای اطمینان به کرمت، و آرامش به درستی وعده ات،و 
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ْن ال َربَّ 
َ
ي أ ِبَتْوِحیِدَك َو َيِقیِني ]َو ِثَقِتي [ ِبَمْعِرَفِتَك ِمنِّ

يَك َلَك  ْنَت َوْحَدَك ال َشــِر
َ
ِلي َغْیُرَك َو ال ِإَلَه ]ِلي [ ِإال أ

ْنَت اْلَقاِئــُل َو َقْوُلــَك َحقٌّ َو َوْعــُدَك ِصْدٌق 
َ
ُهــمَّ أ اللَّ

َه َكاَن ِبُكْم  َه ِمْن َفْضِلــِه ِإنَّ اللَّ ُلوا اللَّ
َ
ْدُق [ َو اْســأ ]الصِّ

َؤاِل  ُمَر ِبالسُّ
ْ
ْن َتأ

َ
ِدي أ َرِحیما َو َلْیَس ِمْن ِصَفاِتَك َيا َسیِّ

ْهِل 
َ
اِت َعَلى أ ــاُن ِباْلَعِطیَّ ْنَت اْلَمنَّ

َ
َة َو أ َو َتْمَنــَع اْلَعِطیَّ

َفِتَك ]ِبُحْســِن 
ْ
َرأ ِن  ِبَتَحنُّ َمْمَلَكِتَك َو اْلَعاِئــُد َعَلْیِهْم 

ْیَتِني ِفي ِنَعِمَك َو ِإْحَساِنَك َصِغیرا َو  بَّ ِنْعَمِتَك [ ِإَلِهي َر

ْنَیا ِبِإْحَساِنِه  اِني ِفي الدُّ بَّ ْهَت ِباْسِمي َكِبیرا َفَیا َمْن َر َنوَّ

پناه جستن به ايمان به يگانگی ات و يقین به معرفتت که مرا پروردگاری 

جز تو نیســت،و معبودی جز تو نیســت،يگانه و بی شريكی.خدايا تو 

گفتی و گفتارت بر حق،و وعده ات درســت است[فرمودی:]از فضل 

خدا بخواهید که خدا به شما مهربان است،ای  آقای من در شأن تو اين 

نیســت که دستور به درخواست دهی و از بخشش خودداری کنی،تو با 

عطاهايت بر اهل مملكتت بســیار کريمی، و بر آنان با محّبت و رأفت 

بسیار احسان کننده ای.خدايا مرا در کودکی در میان نعمتها و احسانت  

پروريدی،و در بزرگسالی نامم را بلند آوازه ساختی،ای آن که مرا در دنیا 

به احســان و فضل نعمتهايش پروريد و برايم در آخرت به گذشــت و 
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َشــاَر ِلي ِفي الِْخَرِة ِإَلى 
َ
ِلِه ]ِبَفْضِلِه [ َو ِنَعِمِه َو أ َو َتَفضُّ

ْتِني [  َعْفِوِه َو َكَرِمــِه َمْعِرَفِتي َيا َمــْوالَي َدِلیِلي ]َدلَّ

َنا َواِثٌق ِمْن َدِلیِلي 
َ
ي َلَك َشِفیِعي ِإَلْیَك َو أ َعَلْیَك َو ُحبِّ

ْدُعوَك َيا 
َ
ِبَدالَلِتَك َو َساِكٌن ِمْن َشِفیِعي ِإَلى َشَفاَعِتَك أ

َناِجیَك ِبَقْلٍب َقْد 
ُ
ْخَرَسُه َذْنُبُه َربِّ أ

َ
ِدي ِبِلَساٍن َقْد أ َســیِّ

ْدُعوَك َيــا َربِّ َراِهبا َراِغبا َراِجیا َخاِئفا 
َ
ْوَبَقُه ُجْرُمُه أ

َ
أ

ْيُت َكَرَمَك 
َ
ْيُت َمــْوالَي ُذُنوِبي َفِزْعــُت َو ِإَذا َرأ

َ
ِإَذا َرأ

ْبَت  َطِمْعُت َفِإْن َعَفْوَت ]َغَفْرَت [ َفَخْیُر َراِحٍم َو ِإْن َعذَّ

َلِتَك 
َ
ِتي َعَلى َمْســأ

َ
ُه ِفي ُجْرأ ِتي َيا اللَّ َفَغْیُر َظاِلٍم ُحجَّ

کرمش اشاره نمود،ای موالی من معرفتم راهنمايم به سوی تو،و عشقم 

به  تو واســطه ام به پیشگاه توست،من از دلیلم به داللت تو مطمئن،و از 

واسطه ام به شفاعت تو در آرامشم، ای آقايم تو را به زبانی می خوانم که 

گناهش او را ناگويا نموده،و با دلی با تو مناجات می کنم که جرمش او 

را هالك ساخته، تو را می خوانم ای پروردگارم در حال هراس و اشتیاق 

و امید و بیم،موالی من هرگاه گناهانم را می بینم بی تاب می گردم،و هرگاه 

کرمت  را مشــاهده می کنم،به طمع می افتم، پس اگــر از من درگذری 

بهترين رحم کننده ای،و اگر عذاب کنی ستم نكرده ای،خدايا حّجت من  

در گستاخی بر درخواست از تو،با ارتكاب آنچه از آن کراهت داری جود 
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ِتي ِفي  َمــَع ِإْتَیاِني َما َتْكــَرُه ُجوُدَك َو َكَرُمــَك َو ُعدَّ

َفُتَك َو َرْحَمُتَك َو َقْد َرَجْوُت 
ْ
ِة َحَیاِئي َرأ ِتي َمَع ِقلَّ ِشدَّ

ْق َرَجاِئي َو  ْن ال َتِخیَب َبْیَن َذْيــِن َو َذْيِن ُمْنَیِتي َفَحقِّ
َ
أ

ْفَضَل َمْن َرَجاُه 
َ
اْســَمْع ُدَعاِئي َيا َخْیَر َمْن َدَعاُه َداٍع َو أ

ْعِطِني ِمْن 
َ
َمِلي َو َساَء َعَمِلي َفأ

َ
ِدي أ َراٍج َعُظَم َيا َســیِّ

ْســَوِإ َعَمِلي َفِإنَّ 
َ
َمِلي َو ال ُتَؤاِخْذِني ِبأ

َ
َعْفِوَك ِبِمْقَداِر أ

َكَرَمَك َيِجلُّ َعْن ُمَجاَزاِة اْلُمْذِنِبیَن َو ِحْلَمَك َيْكُبُر َعْن 

ِدي َعاِئٌذ ِبَفْضِلَك  َنا َيا َســیِّ
َ
يــَن ، َو أ ِر ُمَكاَفاِة اْلُمَقصِّ

ْن  ْفِح َعمَّ ٌز َما َوَعْدَت ِمَن الصَّ َهاِرٌب ِمْنَك ِإَلْیَك ُمَتَنجِّ

و کرم توســت،و ذخیره ام در سختیها با کمی حیا همانا رأفت و رحمت 

توســت،و امیدم بر ان اســت که بین حّجت و ذخیره ام آرزويم را نومید 

نكنی، پس امیدم را تحقق بخش،و دعايم را بشنو،ای بهترين کسی که 

خواننده ای او را خوانده،و برترين کسی که امیدواری به او امید بسته،ای 

آقای  من آرزويم بزرگ شده،و کردارم زشت گشته،پس به اندازه آرزيم از 

عفوت به من ببخش،و به زشــت ترين کردارم مرا ســرزنش مكن،زيرا 

کرمت برتر از کیفر گنهــكاران و بردباريت بزرگتر از مكافات تبهكاران 

اســت، و من ای آقايم پناهنده به فضل توام،گريزان از تو به سوی توام، 

خواستار تحقق چیزی هستم که وعده کردی،و آن گذشت تو از کسی که 
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َنا َيا َربِّ َو َمــا َخَطِري َهْبِني 
َ
ْحَســَن ِبَك َظّنا َو َما أ

َ
أ

ْلِني ِبَسْتِرَك  ْي َربِّ َجلِّ
َ
ْق َعَليَّ ِبَعْفِوَك أ ِبَفْضِلَك َو َتَصدَّ

َلَع اْلَیْوَم  َو اْعــُف َعْن َتْوِبیِخي ِبَكَرِم َوْجِهــَك َفَلِو اطَّ

َعَلى َذْنِبي َغْیُرَك َما َفَعْلُتُه َو َلْو ِخْفُت َتْعِجیَل اْلُعُقوَبِة 

َخفُّ 
َ
يــَن ]ِإَليَ [ َو أ اِظِر ْهَوُن النَّ

َ
ــَك أ نَّ

َ
الْجَتَنْبُتُه ال ِل

يَن َو  ــاِتِر َك َيا َربِّ َخْیُر السَّ نَّ
َ
ِلِعیــَن ]َعَليَ [ َبْل ِل اْلُمطَّ

اُر اْلُعُیوِب  ْكَرِمیَن ،َســتَّ
َ
ْكَرُم اْل

َ
ْحَكُم اْلَحاِكِمیَن َو أ

َ
أ

ْنَب ِبَكَرِمَك َو  ُنوِب َعالُم اْلُغُیوِب َتْســُتُر الذَّ اُر الذُّ َغفَّ

ُر اْلُعُقوَبَة ِبِحْلِمَك َفَلَك اْلَحْمــُد َعَلى ِحْلِمَك َبْعَد  ُتَؤخِّ

گمانش را به تو نیكو کرده،چه هســتم من ای پروردگارم،و اهمیت من 

چیســت؟ بــه فضلــت مــرا ببخش،و بــه گذشــتت بر مــن صدقه 

بخش،پروردگارا مرا به پرده پوشی ات بپوشان،و از توبیخم به کرم  ذاتت 

گاه می شد،آن را انجام نمی دادم،و اگر  درگذر،اگر امروز جز تو بر گناهم آ

از زود رسیدن عقوبت می ترسیدم، از آن دوری می کردم،گناهم نه به اين 

گاهان،بلكه  خاطر بود که تو ســبك ترين بینندگانــی و بی مقدارترين آ

پــروردگارا از اين جهت  بود که تــو بهترين پرده پوشــی،و حاکم ترين 

حاکمان،و کريم ترين کريمانی، پوشــنده عیبها،آمرزنده  گناهان،دانای 

نهانها،گنــاه را با کرمت می پوشــانی،و کیفر با بردبــاری ات به تاخیر 
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ُئِني  ِعْلِمَك َو َعَلى َعْفِوَك َبْعَد ُقْدَرِتَك َو َيْحِمُلِني َو ُيَجرِّ

ِة  ي َو َيْدُعوِنــي ِإَلى ِقلَّ َعَلــى َمْعِصَیِتَك ِحْلُمــَك َعنِّ

ِب َعَلى  َوثُّ اْلَحَیاِء َســْتُرَك َعَليَّ َو ُيْســِرُعِني ِإَلى التَّ

َمَحاِرِمَك َمْعِرَفِتي ِبَســَعِة َرْحَمِتَك َو َعِظیِم َعْفِوَك َيا 

ْنِب َيا َقاِبَل  وُم َيا َغاِفــَر الذَّ يُم َيا َحيُّ َيا َقیُّ َحِلیــُم َيا َكِر

ْيَن َســْتُرَك 
َ
ْحَســاِن أ ْوِب،َيا َعِظیَم اْلَمنِّ َيا َقِديَم اْلِ التَّ

ْيَن 
َ
يُب أ ْيــَن َفَرُجَك اْلَقِر

َ
ْيَن َعْفُوَك اْلَجِلیُل أ

َ
اْلَجِمیُل أ

ْيَن َعَطاَياَك 
َ
ْيَن َرْحَمُتَك اْلَواِســَعُة أ

َ
يُع أ ــِر ِغَیاُثَك السَّ

ُة  ــِنیَّ ْيَن َصَناِئُعَك السَّ
َ
ْيَن َمَواِهُبَك اْلَهِنیَئُة أ

َ
اْلَفاِضَلُة أ

می افكنی،سپاس  تو را سزاست بر بردباری ات پس از انكه دانستی،و بر 

گذشتت پس از آنكه توانستی،بردباری ات مرا به جانب گناه می کشد و 

بر نافرمانی ات جرأت می دهد،پرده پوشــی ات بر مــن مرا به کم حیايی 

می خواند،و شناختم از رحمت گسترده و بزرگی عفوت،به من در تاختن 

بر محّرماتت سرعت می دهد!ای شكیبا،ای گرامی،ای زنده،ای  ای به 

خــود پاينده،ای آمــرزگار،ای توبه پذير، ای بــزرگ نعمت،ای ديرينه 

احسان،پرده پوشی زيبايت  کجاست،گذشت بزرگت کجاست،گشايش 

نزديكت کجاست،فريادرســی زودت کجاســت،رحمت گسترده ات  

گوارايــت  کجاســت،موهبتهای  برتــرت  کجاســت،عطاهای 
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ْيَن ِإْحَساُنَك 
َ
َك اْلَجِســیُم أ ْيَن َمنُّ

َ
ْيَن َفْضُلَك اْلَعِظیُم أ

َ
أ

ٍد[  ٍد َو آِل ُمَحمَّ يُم ِبِه ]َو ِبُمَحمَّ ْيَن َكَرُمَك َيا َكِر
َ
اْلَقِديــُم أ

ْصِني َيا ُمْحِسُن َيا ُمْجِمُل،  َفاْسَتْنِقْذِني َو ِبَرْحَمِتَك َفَخلِّ

َجاِة ِمْن ِعَقاِبَك  ِكُل ِفي النَّ تَّ
َ
َيا ُمْنِعُم َيا ُمْفِضُل َلْسُت أ

ْقَوى َو  ْهُل التَّ
َ
َك أ نَّ

َ
ْعَماِلَنا َبــْل ِبَفْضِلَك َعَلْیَنا ِل

َ
َعَلى أ

ْنِب  ْحَساِن ِنَعما َو َتْعُفو َعِن الذَّ ْهُل اْلَمْغِفَرِة ُتْبِدُئ ِباْلِ
َ
أ

ْم َقِبیَح َما 
َ
 َجِمیَل َما َتْنُشُر أ

َ
َكَرما َفَما َنْدِري َما َنْشُكُر أ

ْم َكِثیَر َما ِمْنُه 
َ
ْوَلْیــَت أ

َ
ْبَلْیَت َو أ

َ
ْم َعِظیَم َما أ

َ
َتْســُتُر أ

َة  َب ِإَلْیَك َو َيا ُقرَّ ْیَت َو َعاَفْیَت َيا َحِبیَب َمــْن َتَحبَّ َنجَّ

کجاست،جايزه های شايانت کجاست، فضل بزرگت کجاست،عطای 

ديرينه ات کجاســت،کرمت کجاست،ای  عظیمت کجاست،احسان 

کريم،به حق  کرمت و»به محّمد و خاندان محّمد«مرا رهايی بخش،و به 

رحمتت مرا خالص کــن،ای نیكوکار،ای زيبــاکار، ای نعمت ده،ای 

فزونی بخش،من آن نیســتم که در رهايــی از کیفرت بر اعمالمان تكیه 

کنم،بلكه به احسانت بر ما اعتماد دارم،چرا که تو اهل تقوا و مغفرتی،از 

باب نعمت دهی ابتدای به احســان می کنــی،و از جهت کرم از گناه در 

می گذری،پس نمی دانم از چه سپاس گويم،از زيبايی که  می گسترانی،يا 

کار زشتی که می پوشــانی،يا بزرگ آزمونی که آزمودی و شايسته نیكی 
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ْنَت اْلُمْحِسُن، َو َنْحُن 
َ
َعْیِن َمْن الَذ ِبَك َو اْنَقَطَع ِإَلْیَك أ

اْلُمِسیُئوَن َفَتَجاَوْز َيا َربِّ َعْن َقِبیِح َما ِعْنَدَنا ِبَجِمیِل 

يُّ 
َ
ْو أ

َ
يُّ َجْهٍل َيا َربِّ ال َيَســُعُه ُجوُدَك أ

َ
َمــا ِعْنَدَك َو أ

ْعَماِلَنا ِفي َجْنِب 
َ
َناِتَك َو َما َقــْدُر أ

َ
ْطَوُل ِمْن أ

َ
َزَمــاٍن أ

ْعَماال ُنَقاِبــُل ِبَها َكَرَمَك 
َ
ِنَعِمــَك َو َكْیَف َنْســَتْكِثُر أ

]َكَراَمَتَك [ َبْل َكْیَف َيِضیُق َعَلى اْلُمْذِنِبیَن َما َوِسَعُهْم 

ْحَمِة  ِمْن َرْحَمِتَك َيا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة َيا َباِسَط اْلَیَدْيِن ِبالرَّ

ِدي َلْو َنَهْرَتِني ]اْنَتَهْرَتِني [ َما َبِرْحُت  ِتَك َيا َســیِّ َفَو ِعزَّ

ِقَك ِلَما اْنَتَهى ِإَليَّ ِمَن  ِمْن َباِبَك َو ال َكَفْفُت َعــْن َتَملُّ

نمودی،يا آن همه مشــكلی کــه مرا از آن رهانیدی،و ســالمت  کامل 

بخشیدی؟!ای محبوب آن که به تو دوستی ورزيد،ای نور چشم کسی که 

به تو پناه آورد و برای رسیدن به تو از ديگران گسست،تو نیكوکاری  و ما 

بدکارانیم،بــه زيبايی آنچه نزد توســت،از زشــتی آنچه پیش ماســت 

درگذر،پروردگارا کدام جهلی اســت که  جود تو گنجايش آن را نداشته 

باشــد،و کدام زمان طوالنی تر از مهلت دادن توست،در کنار نعمتهايت 

ارزش اعمال ما چیست،چگونه  اعمال خود را بسیار انگاريم،تا با آنها با 

کرمت برابری کنیم،بلكه چگونه بر گنهگاران تنگ شود آنچه از رحمتت  

شاملشان شده؟،ای گســترده آمرزش،ای گشاده دست به رحمت،ای 
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ْنَت اْلَفاِعُل ِلَما َتَشــاُء 
َ
اْلَمْعِرَفِة ِبُجــوِدَك َو َكَرِمَك َو أ

ُب َمْن َتَشــاُء ِبَما َتَشــاُء َكْیَف َتَشاُء َو َتْرَحُم َمْن  ُتَعذِّ

ُل َعْن ِفْعِلَك َو ال 
َ
َتَشاُء ِبَما َتَشــاُء َكْیَف َتَشاُء ال ُتْسأ

ْمِرَك، َو ال ُتَضادُّ 
َ
ُتَناَزُع ِفي ُمْلِكَك َو ال ُتَشــاَرُك ِفي أ

َحٌد ِفي َتْدِبیِرَك َلَك 
َ
ِفي ُحْكِمــَك َو ال َيْعَتِرُض َعَلْیَك أ

ــُه َربُّ اْلَعاَلِمیَن َيا َربِّ َهَذا  ْمُر َتَباَرَك اللَّ
َ
اْلَخْلــُق َو اْل

ِلَف ِإْحَساَنَك َو 
َ
َمَقاُم َمْن الَذ ِبَك َو اْسَتَجاَر ِبَكَرِمَك َو أ

ِذي ال َيِضیُق َعْفُوَك َو ال َيْنُقُص  ْنَت اْلَجَواُد الَّ
َ
ِنَعَمَك َو أ

ْفِح  ْقَنا ِمْنَك ِبالصَّ َفْضُلَك َو ال َتِقلُّ َرْحَمُتَك َو َقــْد َتَوثَّ

آقای من به عّزتت سوگند،اگر مرا برانی  از درگاهت دور نخواهم شد،و از 

چاپلوسی و تملق نسبت به تو دست نخواهم کشید،به خاطر شناختی که 

به جود و کرمت  پیــدا کرده ام،تو انجام دهی آنچه را که خواهی،هرکه را 

بخواهــی عــذاب می کنی به هرچه کــه بخواهی و به هــر صورتی که 

بخواهــی،و رحم می کنی هرکه را بخواهی،به هرچه که بخواهی و به هر 

کیفیت که بخواهی،از آنچه کنی بازخواست نشوی،و در فرمانروايی ات 

نزاع در نگیرد،و کســی در کارت  شريكت نگردد، و در داوری ات با تو 

هماورد نشود،و در تدبیرت احدی بر تو اعتراض نكند،آفرينش و فرمان  

توراست،منّزه است خدا پروردگار جهانیان،پروردگارا اين است جايگاه 
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 َفَتَراَك 
َ
ْحَمِة اْلَواِســَعِة أ اْلَقِديِم َو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم، َو الرَّ

ُب آَماَلَنا َكال َيا  ْو ُتَخیِّ
َ
]ُتَراَك [ َيا َربِّ ُتْخِلــُف ُظُنوَنَنا أ

َنا ِبَك َو ال َهَذا ِفیَك َطَمَعَنا َيا َربِّ  يُم َفَلْیَس َهَذا َظنَّ َكِر

َمال َطِويــال َكِثیرا ِإنَّ َلَنــا ِفیَك َرَجاًء 
َ
ِإنَّ َلَنــا ِفیَك أ

ْن َتْســُتَر َعَلْیَنا َو 
َ
َعِظیمــا َعَصْیَناَك َو َنْحــُن َنْرُجو أ

ْق َرَجاَءَنا  ْن َتْسَتِجیَب َلَنا َفَحقِّ
َ
َدَعْوَناَك َو َنْحُن َنْرُجو أ

ْعَماِلَنا َو َلِكْن ِعْلُمَك 
َ
َمْوالَنا َفَقْد َعِلْمَنا َما َنْسَتْوِجُب ِبأ

ا َغْیَر  َك ال َتْصِرُفَنا َعْنــَك َو ِإْن ُكنَّ نَّ
َ
ِفیَنا َو ِعْلُمَنــا ِبأ

ْن َتُجوَد َعَلْیَنا َو 
َ
ْهــٌل أ

َ
ْنَت أ

َ
ُمْســَتْوِجِبیَن ِلَرْحَمِتَك َفأ

کســی که به پناهــت آمد،و به کرمت پناهنده گشــت،و به احســان و 

نعمتهايت الفت جســت،تويی آن ســخاوتمندی که گذشتت به تنگی 

نمی رســد،و احســانت  کاهش نمی پذيرد،و رحمتت کم نمی شود،و به 

يقین از چشم پوشــی ديرينت،و فضل  بزرگت، و رحمت گســترده ات 

اعتماد نموديم،آيا ممكن است پروردگارا برخالف گمانهای ما به خويش 

رفتار کنی،يا آرزوهايمان را نســبت به رحمتت نومید ســازی  هرگز ای 

بزرگوار،چنیــن گمانــی به تو نیســت،و طمع ما درباره تــو اين چنین 

نمی باشد،پروردگارا،ما را درباره تو آروزی طوالنی بسیاری است،ما را 

در حق تو امید بزرگی است،از تو نافرمانی کرديم و حال آنكه امیدواريم 
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ْنَت 
َ
َعَلى اْلُمْذِنِبیَن ِبَفْضِل َسَعِتَك ، َفاْمُنْن َعَلْیَنا ِبَما أ

اُر  ا ُمْحَتاُجــوَن ِإَلى َنْیِلَك َيا َغفَّ ْهُلــُه َو ُجْد َعَلْیَنا َفِإنَّ
َ
أ

ِبُنوِرَك اْهَتَدْيَنا َو ِبَفْضِلَك اْســَتْغَنْیَنا َو ِبِنْعَمِتَك ]ِفي 

ْمَسْیَنا ُذُنوُبَنا َبْیَن َيَدْيَك َنْسَتْغِفُرَك 
َ
ْصَبْحَنا َو أ

َ
ِنَعِمَك [ أ

َعِم َو  ُب ِإَلْیَنــا ِبالنِّ ُهــمَّ ِمْنَها َو َنُتوُب ِإَلْیــَك َتَتَحبَّ اللَّ

َنا ِإَلْیَك  ُنــوِب َخْیُرَك ِإَلْیَنا َناِزٌل َو َشــرُّ ُنَعاِرُضَك ِبالذُّ

ا[  ِتیَك ]َعنَّ
ْ
يــٌم َيأ َصاِعٌد َو َلْم َيــَزْل َو ال َيَزاُل َمَلٌك َكِر

ْن َتُحوَطَنا ِبِنَعِمَك َو 
َ
ِبَعَمٍل َقِبیٍح َفال َيْمَنُعَك َذِلَك ِمْن أ

ْعَظَمَك 
َ
ْحَلَمَك َو أ

َ
َل َعَلْیَنا ِبآالِئَك َفُسْبَحاَنَك َما أ َتَتَفضَّ

گناه را بر ما بپوشــانی،و تــو را خوانديم،و امیدواريــم که بر ما اجابت  

کنی،موالی ما امیدمان را تحقق بخش،ما دانســتیم کــه با کردارمان 

گاهی ما به اينكه ما  سزاوار چه خواهیم بود،ولی دانش تو درباره ما،و و آ

را از درگاهت نمیرانی،گرچه ما سزاوار رحمتت نیستیم ولی تو شايسته 

آنی که بر ما و بر گنهكاران به فضل گسترده ات جود کنی، پس آنگونه که 

شايســته آنی بر ما مّنت گذار،و بر ما جود کن،که ما نیازمند به عطای 

تويیم،ای آمرزگار،به نور تو هدايت شديم،و به فضل تو بی نیاز گشتیم،و 

به نعمتــت بامداد نموديــم  و شــامگاه کرديم،گناهان مــا پیش روی 

توســت،خدايا از گناهانمان از تو آمرزش می خواهیم،و به سوی تو باز 
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ْســَماُؤَك َو َجلَّ 
َ
َســْت أ ْكَرَمَك، ُمْبِدئا َو ُمِعیدا َتَقدَّ

َ
َو أ

ْوَســُع 
َ
ْنَت ِإَلِهي أ

َ
َثَناُؤَك َو َكــُرَم َصَناِئُعَك َو ِفَعاُلَك أ

ْن ُتَقاِيَســِني ِبِفْعِلي َو 
َ
ْعَظــُم ِحْلما ِمــْن أ

َ
َفْضــال َو أ

ِدي.  ِدي َسیِّ ِدي َسیِّ َخِطیَئِتي َفاْلَعْفَو اْلَعْفَو اْلَعْفَو َسیِّ

ِجْرَنا ِمْن 
َ
ِعْذَنا ِمْن َسَخِطَك َو أ

َ
ُهمَّ اْشَغْلَنا ِبِذْكِرَك َو أ اللَّ

ْنِعْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضِلَك 
َ
َعَذاِبَك َو اْرُزْقَنا ِمْن َمَواِهِبَك َو أ

ــَك َصَلَواُتَك َو  َياَرَة َقْبِر َنِبیِّ َو اْرُزْقَنــا َحجَّ َبْیِتــَك َو ِز

ْهِل َبْیِتِه 
َ
َرْحَمُتَك َو َمْغِفَرُتَك َو ِرْضَواُنَك َعَلْیِه َو َعَلى أ

َنا  يٌب ُمِجیٌب َو اْرُزْقَنا َعَمــال ِبَطاَعِتَك َو َتَوفَّ َك َقِر ِإنَّ

می گرديم،تــو با نعمتها به ما مهر مــی ورزی و ما با گناهان با تو مقابله 

می کنیم،خیرت به ســوی ما سرازير اســت،و بدی ما به سوی تو باال 

می آيد،همواره فرشته  کريمی،از ما کردار زشت به جانب تو می آيد،و اين 

امر مانع نمی شــود از اينكه ما را بــا نعمتهايت فراگیری، و به عطاهای 

برجسته ات بر ما تفّضل نمايی،منّزهی تو،چه بردبار و بزرگ و کريمی، 

آغاز کننده به نیكی و تكرار کننده آنی،نامهايت مقدس،و ثنايت عظیم،و 

رفتارهــا و کردارهايــت کريمانه اســت،خدايا،فضلت  گســترده تر،و 

بردباری ات بزرگ تر از آن اســت که مرا به کردار ناپسند و خطاکاری ام 

بسنجی،پس گذشــت نما،گذشت نما، گذشــت نما،آقای من،آقای 
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ُهمَّ  ُه َعَلْیِه َو آِلِه اللَّ ى اللَّ َك َصلَّ ِة َنِبیِّ ِتَك َو ُســنَّ َعَلى ِملَّ

َیاِني َصِغیرا  بَّ اْغِفْر ِلي َو ِلَواِلــَديَّ َو اْرَحْمُهَما َكَمــا َر

ُهمَّ  َئاِت ُغْفَرانا ، اللَّ یِّ ْحَساِن ِإْحَسانا َو ِبالسَّ اْجِزِهَما ِباْلِ

ْمَواِت 
َ
ْحَیاِء ِمْنُهْم َو اْل

َ
اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمَناِت اْل

ُهمَّ  َو َتاِبــْع َبْیَنَنا َو َبْیَنُهْم ِباْلَخْیَراِت ]ِفي اْلَخْیَراِت [ اللَّ

ْنَثاَنا 
ُ
ِتَنا َو َشــاِهِدَنا َو َغاِئِبَنا َذَكِرَنا َو أ َنا َو َمیِّ اْغِفْر ِلَحیِّ

َنــا َو َمْمُلوِكَنا َكَذَب  ]ِإَناِثَنــا[ َصِغیِرَنا َو َكِبیِرَنــا ُحرِّ

وا َضالال َبِعیدا َو َخِسُروا ُخْسَرانا  ِه َو َضلُّ اْلَعاِدُلوَن ِباللَّ

ٍد َو اْخِتْم ِلي  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ُمِبینــا اللَّ

من،آقای من. ما را به ذکرت مشــغول کن،و از خشــمت پناه ده،و از 

عذابت  نجات بخش،و از مواهبــت روزی کن،و از فضلت بر ما انعام 

فرما،و زيارت خانه ات، و زيارت مرقد پیامبرت را روزی ما کن،صلوات 

و رحمــت و مغفرت و رضوانت بــر پیامبر و خاندانــش، تو نزديك و 

جواب دهنده هستی،عمل به طاعتت را روزی ما گردان،و ما را بر دينت 

و بر روش پیامبرت  )درود خدا بر او و خاندانش(بمیران.خدايا من و پدر 

و مــادرم را بیامرز و به هر دو آنها رحــم کن،چنان که مرا به گاه کودکی 

پروردند،احسان  هردو را به احسان،و بديهايشان را به آمرزش پاداش ده. 

خدايا مردان و زنان مؤمن را بیامرز،چه زنده و چه مرده آنها را،و بین ما 
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ْمِر ُدْنَیاَي َو آِخَرِتي َو ال 
َ
ِني ِمْن أ َهمَّ

َ
ِبَخْیٍر َو اْكِفِني َما أ

ْط َعَليَّ َمْن ال َيْرَحُمِني َو اْجَعْل َعَليَّ ِمْنَك َواِقَیًة  ُتَسلِّ

ْنَعْمَت ِبــِه َعَليَّ َو 
َ
َباِقَیًة، َو ال َتْســُلْبِني َصاِلــَح َما أ

ُهمَّ  با اللَّ اْرُزْقِني ِمْن َفْضِلَك ِرْزقا َواِســعا َحــالال َطیِّ

ِني 
ْ
اْحُرْســِني ِبَحَراَســِتَك َو اْحَفْظِني ِبِحْفِظَك َو اْكَل

ِبِكالَءِتَك َو اْرُزْقِني ِحجَّ َبْیِتَك اْلَحَراِم ِفي َعاِمَنا َهَذا 

ِة َعَلْیِهُم  ِئمَّ
َ
ــَك َو اْل َيــاَرَة َقْبِر َنِبیِّ َو ِفــي ُكلِّ َعاٍم َو ِز

يَفِة  ِر الُم َو ال ُتْخِلِني َيا َربِّ ِمْن ِتْلَك اْلَمَشاِهِد الشَّ السَّ

ْعِصَیَك 
َ
ى ال أ ُهمَّ ُتْب َعَليَّ َحتَّ يَمِة. اللَّ َو اْلَمَواِقِف اْلَكِر

و آنان با نیكیها پیوند ده.خدايا بیامرز زنده و مرده ما را، حاضر و غائب 

ما را،مرد زن ما را،کوچك و بزرگ ما را،آزاد و غیر آزاد ما را،برگشــتگان 

از خدا دروغ  گفتند،و گمراه شدند گمراهی دوری،و زيان کردند،زيانی 

آشــكار.خدايا بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست، و برايم ختم به 

خیر فرما،و مرا از آنچه که بی قرارم کرده از کار دنیا و آخرتم کفايت کن،و 

کســی که مرا رحم نمی کنم بر من چیره مســاز، و بر من از سوی خود 

نگهبانی همیشگی قرار ده، و از من شايسته های آنچه را که انعام کردی 

مگیر،و از فضلت روزی گسترده حالل پاکیزه نصیب من کن.خدايا به 

نگهبانــی ات مرا نگهبانــی کن،و به نگهــداری ات مرا نگهــدار و به 
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ْیِل َو  ْلِهْمِنــي اْلَخْیــَر َو اْلَعَمَل ِبِه َو َخْشــَیَتَك ِباللَّ
َ
َو أ

َما  ي ُكلَّ ُهمَّ ِإنِّ ْبَقْیَتِني َيا َربَّ اْلَعاَلِمیــَن اللَّ
َ
َهــاِر َما أ النَّ

الِة  ْیــُت [ َو ُقْمُت ِللصَّ ُت ]َتَعبَّ
ْ
أ ُت َو َتَعبَّ

ْ
أ ُقْلــُت َقْد َتَهیَّ

ْیُت  َنا َصلَّ
َ
ْلَقْیَت َعَليَّ ُنَعاسا ِإَذا أ

َ
َبْیَن َيَدْيَك َو َناَجْیُتَك أ

َما ُقْلُت  َنا َناَجْیُت َما ِلي ُكلَّ
َ
َو َســَلْبَتِني ُمَناَجاَتَك ِإَذا أ

اِبیَن  وَّ يَرِتي َو َقُرَب ِمــْن َمَجاِلِس التَّ َقْد َصَلَحْت َســِر

َزاَلْت َقَدِمي َو َحاَلْت َبْیِني 
َ
ٌة أ َمْجِلِسي َعَرَضْت ِلي َبِلیَّ

َك َعْن َباِبَك َطَرْدَتِني َو َعْن  ِدي َلَعلَّ َو َبْیَن ِخْدَمِتَك َسیِّ

َك  ْيَتِني ُمْســَتِخّفا ِبَحقِّ
َ
َك َرأ ْو َلَعلَّ

َ
ْیَتِني أ ِخْدَمِتَك َنحَّ

پاســداری ات از من پاسداری فرما،و زيارت خانه ات را در اين سا و در 

هر ســال،و زيارت  مرقد پیامبرت و امامــان)درود بر آنان(را روزی من 

کن،پروردگارا از اين مشــاهد پر شرف و مواقف بس گرامی  مرا محروم 

مســاز. خدايا به من روی آور تا نافرمانی ات نكنم،و خیر و عمل به آن 

وحشــت از خويش  را در شــب و روز،تا گاهی که زنده ام می داری ای 

پروردگار جهانیان به من الهام فرما.خدايا هرگاه گفتم مهیا و آماده شدم  

و در پیشگاهت به نماز ايستاد و با تو راز گفتم،چرتی بر من افكندی،آنگاه 

که وارد نماز شدم،و حال راز گفتن را از من گرفتی آنگاه که با تو رازونیاز 

کردم،مرا چه شده؟هرگاه گفتم نهانم شايسته شد،و جايگاهم به  جايگاه 
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ْو 
َ
ْيَتِني ُمْعِرضا َعْنَك َفَقَلْیَتِني أ

َ
َك َرأ ْو َلَعلَّ

َ
ْقَصْیَتِني أ

َ
َفأ

اِبیَن [  ]اْلَكذَّ اْلَكاِذِبیــَن  َمَقــاِم  َوَجْدَتِني ِفي  ــَك  َلَعلَّ

ْيَتِني َغْیَر َشــاِكٍر ِلَنْعَماِئَك 
َ
ــَك َرأ ْو َلَعلَّ

َ
َفَرَفْضَتِنــي أ

ــَك َفَقْدَتِني ِمْن َمَجاِلــِس اْلُعَلَماِء  ْو َلَعلَّ
َ
َفَحَرْمَتِني أ

ْيَتِني ِفي اْلَغاِفِلیَن َفِمْن َرْحَمِتَك 
َ
َك َرأ ْو َلَعلَّ

َ
َفَخَذْلَتِني أ

اِلیَن  ْيَتِني آِلَف َمَجاِلــِس اْلَبطَّ
َ
َك َرأ ْو َلَعلَّ

َ
آَيْســَتِني أ

ْن َتْســَمَع 
َ
َك َلْم ُتِحبَّ أ ْو َلَعلَّ

َ
ْیَتِني أ َفَبْیِني َو َبْیَنُهْم َخلَّ

يَرِتي  ــَك ِبُجْرِمــي َو َجِر ْو َلَعلَّ
َ
ُدَعاِئــي َفَباَعْدَتِنــي أ

ْيَتِني َفِإْن  ــِة َحَیاِئي ِمْنَك َجاَز َك ِبِقلَّ ْو َلَعلَّ
َ
َكاَفْیَتِني، أ

توبه کنندگان نزديك گشته برايم گرفتاری پیش آمد،بر اثر آن گرفتاری پايم 

لغزيد،و میان من و خدمت به تو مانع شد سرور من شايد مرا از درگاهت 

رانــده ای،و از خدمتت عز نموده ای،يا مرا ديده ای که حّقت را ســبك  

می شــمارم پس از پیشگاهت دورم ساختی،يا شــايد مرا روی گردان از 

خود مشــاهده کردی،پس مرا مورد خشــم قرار دادی يا شــايد مرا در 

جايگاه دروغگويان يافتی،پس به دورم انداختی،يا شــايد مرا نسبت به 

نعمتهايت ناسپاس ديدی،پس محرومم نمودی،يا شايد مرا از همنشینی 

دانشمندان غايب يافتی،پس خوارم نمودی،يا شايد مرا در گروه غافالن 

ديدی،پس از رحمتت  ناامیدم کردی،يا شــايد مرا انس يافته با مجالس 
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نَّ 
َ
َعَفْوَت َيا َربِّ َفَطاَلَما َعَفْوَت َعِن اْلُمْذِنِبیَن َقْبِلي ِل

َنا َعاِئٌذ 
َ
يَن َو أ ِر ْي َربِّ َيِجلُّ َعْن ُمَكاَفاِة اْلُمَقصِّ

َ
َكَرَمَك أ

ٌز ]ُمْنَتِجٌز[ َما َوَعْدَت  ِبَفْضِلَك َهاِرٌب ِمْنَك ِإَلْیَك ُمَتَنجِّ

ْوَســُع 
َ
ْنَت أ

َ
ْحَســَن ِبَك َظّنا ِإَلِهي أ

َ
ْن أ ْفِح َعمَّ ِمَن الصَّ

ْن 
َ
ْو أ

َ
ْن ُتَقاِيَســِني ِبَعَمِلي أ

َ
ْعَظُم ِحْلما ِمْن أ

َ
َفْضــال َو أ

ِدي َو َما َخَطِري  َنا َيا َســیِّ
َ
ِني ِبَخِطیَئِتي َو َما أ َتْســَتِزلَّ

ْق َعَلــيَّ ِبَعْفِوَك َو  ِدي ، َو َتَصدَّ َهْبِنــي ِبَفْضِلَك َســیِّ

ْلِني ِبَســْتِرَك َو اْعُف َعْن َتْوِبیِخــي ِبَكَرِم َوْجِهَك  َجلِّ

ِذي  َنا اْلَجاِهُل الَّ
َ
ْیَتــُه َو أ بَّ ِذي َر ِغیُر الَّ َنا الصَّ

َ
ِدي أ َســیِّ

بیكاره ها ديدی.پس مرا به آنان واگذاشــتی،يا شــدی دوست نداشتی 

دعايم را بشنوی پس دورم نمودی،يا شايد به خاطر جرم و جنايتم کیفرم 

نمــودی، يا شــايد برای کمی  حیايــم از تو مجازاتــم نمودی،پس اگر 

پروردگارا عفو کنی،ســابقه اينكه از گناهكاران پیش ار من گذشته ای 

طوالنی اســت،زيرا کرمت  پــروردگارا از مجازات اهل تقصیر بســیار 

بزرگ تر اســت،و من پناهنده به فضل توام،از تو به تو گريزانم، خواهان 

چیزی هستم که وعده داده ای.و آن چشم پوشی از کسانی است که به تو 

گمان نیك برده اند،خدايا فضل تو گسترده تر،و بردباری ات  بزرگ تر از آن 

اســت که مرا به کردارم بســنجی،يا به خطايم بلغزانــی،ای آقايم من 
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ِذي  َنا اْلَوِضیُع الَّ
َ
ــِذي َهَدْيَتُه َو أ الُّ الَّ َنا الضَّ

َ
ْمَتُه َو أ َعلَّ

ِذي  ِذي آَمْنَتــُه َو اْلَجاِئُع الَّ َنا اْلَخاِئــُف الَّ
َ
َرَفْعَتــُه َو أ

ِذي  ْيَتُه َو اْلَعاِري الَّ ْرَو
َ
ِذي أ ْشــَبْعَتُه َو اْلَعْطَشــاُن الَّ

َ
أ

ِذي  ِعیُف الَّ ْغَنْیَتــُه َو الضَّ
َ
ــِذي أ َكَســْوَتُه َو اْلَفِقیُر الَّ

ِذي َشَفْیَتُه  ِقیُم الَّ ْعَزْزَتُه، َو السَّ
َ
ِذي أ ِلیُل الَّ ْيَتُه َو الذَّ َقوَّ

ِذي َســَتْرَتُه َو  ْعَطْیَتُه َو اْلُمْذِنُب الَّ
َ
ِذي أ ــاِئُل الَّ َو السَّ

ْرَتُه َو  ــِذي َكثَّ َنــا اْلَقِلیُل الَّ
َ
َقْلَتُه َو أ

َ
ــِذي أ اْلَخاِطُئ الَّ

َنا 
َ
ْيَتُه أ ِذي آَو يُد الَّ ِر َنا الطَّ

َ
ِذي َنَصْرَتُه َو أ اْلُمْسَتْضَعُف الَّ

َراِقْبَك ِفي 
ُ
ْسَتْحِیَك ِفي اْلَخالِء َو َلْم أ

َ
ِذي َلْم أ َيا َربِّ الَّ

چیستم،و چه ارزشی دارم، سرور من مرا به فضلت ببخش، و با گذشت 

بر من کرم فرما،و به پرده پوشی ات خطاهايم را بپوشان،و به کرم وجودت 

از توبیخــم درگذر،آقای من منم کودکی که پروريدی،منم نادانی که دانا 

نمودی،منــم  گمراهی کــه هدايــت کردی،منم افتــاده ای که بلندش 

نمودی،منم هراسانی که امانش دادی،و گرسنه ای که  سیرش نمودی،و 

تشنه ای که سیرابش کردی،و برهنه ای که لباسش پوشاندی،و تهیدستی 

که توانگرش  ســاختی،و ناتوانی که نیرومندش نمــودی،و خواری که 

عزيزش فرمودی، و بیماری که شــفايش دادی، و خواهشــمندی که 

عطايش کردی،و گنهكاری که گناهش را بر او پوشاندی،و خطاکاری 
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ِذي َعَلى  َنا الَّ
َ
َواِهي اْلُعْظَمــى أ َنا َصاِحــُب الدَّ

َ
اْلَمَلِ أ

ِذي  َنا الَّ
َ
َماِء أ اَر السَّ ِذي َعَصْیُت َجبَّ َنا الَّ

َ
ِدِه اْجَتَرى أ َسیِّ

ِذي ِحیَن  َنا الَّ
َ
َشــا أ ْعَطْیُت َعَلى َمَعاِصي اْلَجِلیِل الرُّ

َ
أ

ْمَهْلَتِني َفَما 
َ
ِذي أ َنا الَّ

َ
ْسَعى أ

َ
ْرُت ِبَها َخَرْجُت ِإَلْیَها أ ُبشِّ

اْرَعَوْيُت َو َســَتْرَت َعَلــيَّ َفَما اْســَتْحَیْیُت َو َعِمْلُت 

ْسَقْطَتِني ِمْن َعْیِنَك ]ِعْنِدَك [ 
َ
ْيُت َو أ ِباْلَمَعاِصي َفَتَعدَّ

ى  ْمَهْلَتِني َو ِبِسْتِرَك َسَتْرَتِني َحتَّ
َ
َفَما َباَلْیُت َفِبِحْلِمَك أ

ْبَتِني  ْغَفْلَتِني َو ِمْن ُعُقوَبــاِت اْلَمَعاِصي َجنَّ
َ
أ َك  نَّ

َ
َكأ

ْعِصَك ِحیَن 
َ
ــَك اْســَتْحَیْیَتِني ِإَلِهي َلــْم أ نَّ

َ
ى َكأ َحتَّ

که ناديده اش گرفتی،و اندکی که  بسیارش فرمودی،و ناتوان شمرده ای 

که ياری اش دادی،و رانده شده ای که مأوايش بخشیدی،من پروردگارا 

کســی  هســتم که در خلوت از تو حیا نكردم،و در آشكار از تو مالحظ 

ننمودم،منم صاحب مصیبتهای بزرگ،منم آن که بر آقايش گســتاخی 

کرد،منم آن که جّبار آســمان را نافرمانی کرد،منم آن که بر معاصی بزرگ  

رشوه دادم،منم آن که هرگاه به گناهی مژده داده می شدم شتابان به سويش 

می رفتم،منم آن که  مهلتم دادی باز نايستادم،و بر من پرده پوشاندی حیا 

نكــردم،و مرتكب گناهان شــدم و از اندازه گذراندم  و مرا از چشــمت 

انداختی،اهمیت ندادم،پس با بردباری ات مهلتم دادی،و با پرده پوشی ات 
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ْمِرَك ُمْسَتِخفٌّ 
َ
ِتَك َجاِحٌد َو ال ِبأ َنا ِبُرُبوِبیَّ

َ
َعَصْیُتَك َو أ

ٌض َو ال ِلَوِعیِدَك ُمَتَهاِوٌن َلِكْن  َو ال ِلُعُقوَبِتَك ُمَتَعــرِّ

َلْت ِلي َنْفِسي َو َغَلَبِني َهَواَي َو  َخِطیَئٌة َعَرَضْت َو َسوَّ

ِني ِسْتُرَك اْلُمْرَخى َعَليَّ  َعاَنِني َعَلْیَها ِشــْقَوِتي َو َغرَّ
َ
أ

َفَقْد َعَصْیُتَك َو َخاَلْفُتَك ِبُجْهــِدي َفالَْن ِمْن َعَذاِبَك 

ْيــِدي اْلُخَصَمــاِء َغدا َمْن 
َ
َمــْن َيْســَتْنِقُذِني َو ِمْن أ

ْنَت َقَطْعَت َحْبَلَك 
َ
ِصُل ِإْن أ تَّ

َ
ُصِنــي، َو ِبَحْبِل َمْن أ ُيَخلِّ

ْحَصى ِكَتاُبَك ِمْن 
َ
َســَفا[ َعَلى َما أ

َ
َتا ]أ

َ
ي َفَوا َســْوأ َعنِّ

ْرُجو ِمْن َكَرِمَك َو َسَعِة َرْحَمِتَك 
َ
ِذي َلْو ال َما أ َعَمِليَ الَّ

مرا پوشــاندی تا آنچا که گويی  مرا از ياد برده ای،و از مجازات گناهان 

برکنارم داشته ای،گويا تو از من حیا کرده ای!!خدايا،آنگاه که نافرمانی 

کردم  نافرمانــی ات نكردم چنان که پروردگاری ات باشــم،و نه چنان که 

سبك شمارنده فرمانت باشــم،و نه با گستاخی در معرض کیفرت قرار 

گیرم، و نه تهیدســت را ناچیز شمارم،ولی خطايی بود که بر من عارض 

شد و نفســم آن را برايم آراست،و بدبختی ام مرا بر آن  ياری نمود،و پرده 

افتاده ات بر من مغرورم نمود،در نتیجه با کوششم نافرمانی ات نمودم و به 

مخالفتت برخاستم  اکنون چه کس مرا از عذابت نجات می دهند،و فردا 

از چنگ ستیره جويان و دشمنی کنندگان چه کسی رهايم می کند، و به 
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ُرَها َيا  َتَذكَّ
َ
اَي َعِن اْلُقُنوِط َلَقَنْطُت ِعْنَد َما أ َو َنْهِیــَك ِإيَّ

ِة  ُهمَّ ِبِذمَّ ْفَضَل َمْن َرَجاُه َراٍج اللَّ
َ
َخْیَر َمْن َدَعاُه َداٍع َو أ

ْعَتِمُد ِإَلْیَك َو 
َ
ُل ِإَلْیَك َو ِبُحْرَمِة اْلُقْرآِن أ َتَوسَّ

َ
ْسالِم أ اْلِ

اْلَعَرِبيَّ  اْلَهاِشــِميَّ  اْلُقَرِشــيَّ  يَّ  مِّ
ُ
ِبــيَّ ااْل ي النَّ ِبُحبِّ

ْلَفــَة َلَدْيَك َفال  ْرُجو الزُّ
َ
يَّ اْلَمَدِنــيَّ أ َهاِمــيَّ اْلَمكِّ التِّ

ُتوِحْش اْسِتیَناَس ِإيَماِني، َو ال َتْجَعْل َثَواِبي َثَواَب َمْن 

ْلِســَنِتِهْم ِلَیْحِقُنوا ِبِه 
َ
َعَبَد ِســَواَك َفِإنَّ َقْوما آَمُنوا ِبأ

ْلِســَنِتَنا َو 
َ
ا ِبَك ِبأ ا آَمنَّ ُلوا َو ِإنَّ مَّ

َ
ْدَرُكوا َما أ

َ
ِدَماَءُهــْم َفأ

ْت  ْلَنا َو َثبِّ مَّ
َ
ْدِرْك ِبَنا[ َما أ

َ
ْدِرْكَنا ]َفأ

َ
ا َفأ ُقُلوِبَنا ِلَتْعُفَو َعنَّ

رشته چه  کسی بپیوندم اگر تو رشته ات را از من بگسلی،مرا چه رسوايی 

بزرگی است از آنچه کتاب تو از کردارم در شمار آورده،اگر امیدوار به کرم 

فراوانــی رحمتت نبودم،و هم اينكه مرا از ناامیدی نهی نموده ای هرآينه 

ناامید می شــدم به هنگامی  کــه گناهانم را بیاد مــی آوردم،ای بهترين 

کسی که خواننده ای او را خواند،و برترين کسی که امیدواری به او امید 

بست.خدايا به پیمان اسالم به  تو توّسل می جويم،و به حرمت قرآن بر تو 

تكیه می کنم،و به محّبتم نسبت به پیامبر درس ناخوانده قريشی هاشمی 

عربی تهامی مّكی مدنی،همجــواری نزد تو را امید می نمايم،پس انس 

ايمانی مرا در عرصه وحشت نینداز، و و پاداش مرا،پاداش کسی که غیر 
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َرَجــاَءَك ِفي ُصُدوِرَنا َو ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َو 

ِتَك  اُب َفَو ِعزَّ ْنَت اْلَوهَّ
َ
َك أ َهْب َلَنا ِمــْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنَّ

ِقَك  َلِو اْنَتَهْرَتِني َما َبِرْحُت ِمْن َباِبَك َو ال َكَفْفُت َعْن َتَملُّ

ِدي [ ِمَن اْلَمْعِرَفِة ِبَكَرِمَك َو َسَعِة  ْلِهَم َقْلِبي ]َيا َسیِّ
ُ
ِلَما أ

َرْحَمِتَك ِإَلى َمْن َيْذَهُب اْلَعْبُد ِإال ِإَلى َمْوالُه َو ِإَلى َمْن 

َيْلَتِجُئ اْلَمْخُلــوُق ِإال ِإَلى َخاِلِقِه.ِإَلِهــي َلْو َقَرْنَتِني 

ْشَهاِد َو َدَلْلَت 
َ
ْصَفاِد َو َمَنْعَتِني َســْیَبَك ِمْن َبْیِن اْل

َ
ِباْل

اِر َو  َمْرَت ِبي ِإَلى النَّ
َ
َعَلــى َفَضاِئِحي ُعُیوَن اْلِعَباِد َو أ

ْبَراِر َما َقَطْعُت َرَجاِئي ِمْنَك َو َما 
َ
ُحْلَت َبْیِني َو َبْیَن اْل

تو را عبادت کرده قرار مده،چه اينكه مردمی به زبانشان ايمان آوردند تا 

جانشان را به اين وسیله حفظ کنند،پس به آنچه آرزو داشتند رسیدند،و 

ما با زبان و دلمان به تو ايمان آورديم،تا از ما درگذری،پس ما را به آنچه 

آرزومنديم  برسان،و امیدت را در سینه هايمان استوار کن،و دلهايمان را 

پــس از آنكــه هدايتمان فرمودی گمــراه مكن،و از جانــب خود ما را 

ببخش،که تو بســیار بخشــنده ای،به عزتت ســوگند اگر مرا برانی،از 

درگاهت نخواهم رفت،و از چاپلوسی نسبت به تو باز نخواهم ايستاد،به  

خاطر الهامی که از معرفت به کرمت و گستردگی رحمتت به قلب من 

شده،بنده به جانب چه کسی جز مواليش  می رود؟و آفريده به چه کسی 
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َك ِمْن َقْلِبي  ِمیِلي ِلْلَعْفِو َعْنَك َو ال َخَرَج ُحبُّ
ْ
َصَرْفُت َتأ

ْنَیا  َياِدَيَك ِعْنِدي َو َسْتَرَك َعَليَّ ِفي َداِر الدُّ
َ
ْنَسى أ

َ
َنا ال أ

َ
أ

ْنَیا ِمــْن َقْلِبي َو اْجَمْع َبْیِني َو  ْخِرْج ُحبَّ الدُّ
َ
ِدي أ َســیِّ

َبْیــَن اْلُمْصَطَفى َو آِلــِه ِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقــَك َو َخاَتِم 

ُه َعَلْیِه َو آِلِه. َو اْنُقْلِني ِإَلى  ــى اللَّ ٍد َصلَّ یَن ُمَحمَّ ِبیِّ النَّ

ي ِباْلُبَكاِء َعَلى َنْفِســي َفَقْد  ِعنِّ
َ
ْوَبِة ِإَلْیَك َو أ َدَرَجِة التَّ

ْسِويِف َو الَْماِل ُعُمِري َو َقْد َنَزْلُت َمْنِزَلَة  ْفَنْیُت ِبالتَّ
َ
أ

 َحاال 
َ
ْسَوأ

َ
الِْيِســیَن ِمْن َخْیِري ]َحَیاِتي [ َفَمْن َيُكوُن أ

َنا ُنِقْلُت َعَلى ِمْثِل َحاِلي ِإَلى َقْبِري ]َقْبٍر[ َلْم 
َ
ي ِإْن أ ِمنِّ

جز آفريدگارش پناه می برد؟ خدايا،اگر مرا با زنجیر ببندی،و عطايت را 

در میــان مــردم از من بازداری،و بر رســوايیهايم ديــدگان بندگانت را 

بگشــايی،و مرا به ســوی دوزخ فرمان دهی، و بین مــن و نیكان پرده 

گردی،امیــدم را از تو نخواهم بريد،و آرزويــم را از عفو تو باز نخواهم 

گرداند، و محبتت از قلبم بیرو ن نخواهد رفت،من فراوانی عطايت را نزد 

خود،و پرده پوشی ات را در دار دنیا بر گناهانم فراموش  نخواهم کرد،ای 

آقای من محبت دنیا را از دلم بیرون کن،و میان من و مصطفی پیامبرت 

و خاندانش،بهتريــن برگزيدگان  از آفريدگانــت و پايان بخش پیامبران 

محّمد)درود خــدا بر او و خاندانش(جمع کن، و مــرا به مقام توبه به 
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اِلِح ِلَضْجَعِتي  ْفُرْشُه ِباْلَعَمِل الصَّ
َ
ْدُه ِلَرْقَدِتي َو َلْم أ َمهِّ

ُ
أ

ْدِري ِإَلى َما َيُكوُن َمِصیِري َو 
َ
ْبِكي َو ال أ

َ
َو َما ِلي ال أ

اِمي ُتَخاِتُلِني َو َقْد َخَفَقْت  يَّ
َ
َرى َنْفِســي ُتَخاِدُعِني َو أ

َ
أ

ْبِكي 
َ
ْجِنَحُة اْلَمْوِت َفَما ِلي ال أ

َ
ِســي أ

ْ
ِعْنَد ]َفْوَق [ َرأ

ْبِكي ِلِضیِق 
َ
ْبِكي ِلُظْلَمِة َقْبِري أ

َ
ْبِكي ِلُخُروِج َنْفِسي أ

َ
أ

ْبِكي 
َ
اَي،أ ْبِكي ِلُســَؤاِل ُمْنَكــٍر َو َنِكیــٍر ِإيَّ

َ
َلْحــِدي أ

َيانا َذِلیــال َحاِمال ِثْقِلي َعَلى  ِلُخُروِجي ِمْن َقْبِري ُعْر

ْخَرى َعْن ِشــَماِلي ِإِذ 
ُ
ًة َعْن َيِمیِني َو أ ْنُظُر َمرَّ

َ
َظْهِري أ

ِني ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ 
ْ
ٍن َغْیِر َشأ

ْ
اْلَخالِئُق ِفي َشأ

پیشگاهت برســان، و هر گريه بر خويشتن مرا ياری ده،من عمرم را به 

امروز و فردا کردن و آرزوهای باطل نابود ســاختم،و اينك به جايگاه به 

ناامیدان از خیر و صالح فرود آمده ام،پس بدحال تر از من کیســت؟اگر 

من بر چنین حالی به قبرم  وارد شــوم،قبری که آن را برای خواب آماده 

نســاخته ام،و برای آرمیدن به کار نیك فرش ننموده ام،و مرا چه شده که 

گريــه نكنم،و حال  آنكه نمیدانم بازگشــت من بــه جانب چه خواهد 

بود،من نفســم را می نگرم که با من نیرنگ می بازد،و روزگار را مشاهده 

می کنم که مرا می فريبد،و حال آنكه بالهای  مرگ باالی سرم به حرکت 

درآمده،پس مرا چه شــده که گريه نكنم،گريه می کنم برای بیرون رفتن 
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ٌن ُيْغِنیِه ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة 
ْ
َشأ

ِدي  ٌة َسیِّ َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْیَها َغَبَرٌة َتْرَهُقَها َقَتَرٌة َو ِذلَّ

ِلي َو  ِلــي َو ُمْعَتَمــِدي َو َرَجاِئــي َو َتَوكُّ َعَلْیــَك ُمَعوَّ

ِقي ُتِصیُب ِبَرْحَمِتَك َمْن َتَشــاُء َو َتْهِدي  ِبَرْحَمِتَك َتَعلُّ

ْیَت ِمَن  ِبَكَراَمِتــَك َمْن ُتِحبُّ َفَلَك اْلَحْمــُد َعَلى َما َنقَّ

 
َ
ــْرِك َقْلِبــي َو َلَك اْلَحْمُد َعَلى َبْســِط ِلَســاِني أ الشِّ

ْم ِبَغاَيــِة ُجْهِدي 
َ
ْشــُكُرَك، أ

َ
َفِبِلَســاِني َهَذا اْلــَكالِّ أ

ْرِضیَك َو َما َقْدُر ِلَســاِني َيا َربِّ 
ُ
]َجْهِدي [ ِفي َعَمِلي أ

ِفي َجْنِب ُشــْكِرَك َو َما َقْدُر َعَمِلي ِفي َجْنِب ِنَعِمَك َو 

جان از بدنم،گريه می کنم بــرای تاريكی قبرم،گريه می کنم برای  تنگی 

لحدم،گريه می کنم برای پرسش دو فرشته قبر منكر و نكیر از من، گريه 

می کنم برای درآمدنم از قبر عريان و خوار،درحالی که بار سنگینی را بر 

دوش می کشــم،يك بار از طرف راســت و بار ديگر از جانب چپم نگاه 

می کنم،هنگامی که مردمان در کاری جز کار منند،چه برای هرکسی از 

آنان در آن روز کاری اســت که او را بس اســت،چهره هايی در آن روز 

روشــن و خندان خوشــحال اند،و چهره هايــی در آن روز بر آنها غبار 

بدفرجامی نشسته،و سیاهی و خواری آنها را پوشانده،ای آقای من،تكیه 

و اعتمــادم و امید و توکّلم بر تو،و آويختنم بر رحمت توســت،هرکه را 
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َمِلي 
َ
َن [ ُجوَدَك َبَسَط أ

َ
ِإْحَســاِنَك ]ِإَليَ [ ِإَلِهي ِإنَّ ]ِإال أ

ِدي ِإَلْیَك َرْغَبِتي َو ِإَلْیَك  َو ُشــْكَرَك َقِبَل َعَمِلي َســیِّ

ِمیِلي َو َقْد َســاَقِني ِإَلْیَك 
ْ
]ِمْنــَك [ َرْهَبِتي َو ِإَلْیَك َتأ

َمِلي َو َعَلْیــَك ]ِإَلْیَك [ َيا َواِحــِدي َعَكَفْت ]َعِلَقْت [ 
َ
أ

ِتي َو ِفیَما ِعْنَدَك اْنَبَســَطْت َرْغَبِتي َو َلَك َخاِلُص  ِهمَّ

ْلَقْیُت 
َ
ِتي َو ِإَلْیَك أ ِنَســْت َمَحبَّ

َ
َرَجاِئي َو َخْوِفي َو ِبَك أ

ِبَیــِدي َو ِبَحْبِل َطاَعِتَك َمــَدْدُت َرْهَبِتي ]َيا[ َمْوالَي 

َلَم اْلَخْوِف 
َ
ْدُت أ ِبِذْكــِرَك َعاَش َقْلِبي َو ِبُمَناَجاِتَك َبــرَّ

ْق  ِلي َو َيا ُمْنَتَهى ُسْؤِلي َفرِّ ي َفَیا َمْوالَي َو َيا ُمَؤمَّ َعنِّ

خواهی به رحمتت رســانی،و با کرامتت هرکه را دوست  داری هدايت 

کنی،پس تو را ســپاس بر اينكه قلبم را از شــرك پاك نمودی،و برای تو 

سپاس بر گشودن زبانم،آيا با اين  زبان کندم تو را شكر کنم، يا با نهايت 

کوشــش در کارم تو را خشــنود نمايم،پــروردگارا ارزش زبانم در کنار 

شكرت چیست،و قیمت کارم در برابر نعمتهايت و احسانت چه اندازه 

است؟!خدايا،جودت آرزويم  را گسترد،و سپاست عملم را پذيرفت،ای 

آقای من میلم به ســوی توست،و ترســم از جانب توست،و آرزويم به 

پیشــگاه توست،آرزويم مرا به سوی تو کســانده و هّمتم بر درگاه تو ای 

خدای يگانه معتكف شده،و رغبتم در آنچه  نزد توست فزونی يافته،امید 
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َما  َبْیِني َو َبْیَن َذْنِبــيَ اْلَماِنِع ِلي ِمْن ُلُزوِم َطاَعِتَك َفِإنَّ

ِذي  َمِع ِمْنَك الَّ َجاِء ِفیَك َو َعِظیِم الطَّ ُلَك ِلَقِديِم الرَّ
َ
ْسأ

َ
أ

ْمُر َلَك 
َ
ْحَمِة َفاْل َفِة َو الرَّ

ْ
أ ْوَجْبَتُه َعَلى َنْفِســَك ِمَن الرَّ

َ
أ

ُهــْم ِعَیاُلَك َو ِفي  يَك َلــَك َو اْلَخْلُق ُكلُّ َوْحَدَك ال َشــِر

َقْبَضِتــَك َو ُكلُّ َشــيْ ٍء َخاِضٌع َلَك َتَباَرْكــَت َيا َربَّ 

ِتي َو َكلَّ َعْن  اْلَعاَلِمیَن ِإَلِهي اْرَحْمِني ِإَذا اْنَقَطَعْت ُحجَّ

ي َفَیا  اَي ُلبِّ َجَواِبَك ِلَســاِني َو َطاَش ِعْنَد ُســَؤاِلَك ِإيَّ

ْت َفاَقِتي َو ال  ْبِني ِإَذا اْشــَتدَّ َعِظیَم َرَجاِئــي ال ُتَخیِّ

ْعِطِني 
َ
ِة َصْبــِري أ ِنــي ِلَجْهِلــي َو ال َتْمَنْعِني ِلِقلَّ َتُردَّ

خالص و بیمم برای توســت،و محّبتم به تو انس گرفته،و دســتم را به 

جانب  تو انداختم،و ترسم را به سوی رشته طاعت تو کشیدم،ای موالی 

من دلم به ياد تو زندگی کرد،و با مناجات با تو آتش هراس را بر خود سرد 

نمودم،ای مواليم و ای آرزويم و ای نهايت خواسته ام،میان من و گناهم 

جدايی  انداز،گناهی که بازدارنده من از مالمت طاعت توست،تنها از تو 

درخواست می کنم،به خاطر امید ديرينه به تو،و بزرگی طمع از تو، که از 

مهر و رحمت بر خود واجب کرده ای،پس فرمان توراســت،يگانه ای و 

شــريكی نداری، و همه خلق جیره خوار تو،و در دست قدرت تواند،و 

هرچیز برای تو فروتن است،منّزهی تو ای پروردگار جهانیان، خدايا به 
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ِدي َعَلْیَك ُمْعَتَمِدي َو  ِلَفْقِري َو اْرَحْمِني ِلَضْعِفي َســیِّ

ِقي َو ِبِفَناِئَك  ِلي َو ِبَرْحَمِتَك َتَعلُّ ِلي َو َرَجاِئي َو َتَوكُّ ُمَعوَّ

ْقُصُر[ َطِلَبِتي َو ِبَكَرِمَك 
َ
ْقِصُد ]أ

َ
ُحطُّ َرْحِلي َو ِبُجوِدَك أ

َ
أ

ْرُجــو َفاَقِتي 
َ
ْســَتْفِتُح ُدَعاِئــي َو َلَدْيــَك أ

َ
ْي َربِّ أ

َ
أ

ْجُبُر َعْیَلِتي َو َتْحَت ِظلِّ َعْفِوَك 
َ
]ِضَیاَفِتــي [ َو ِبِغَناَك أ

ْرَفــُع َبَصِري َو ِإَلى 
َ
ِقَیاِمي َو ِإَلى ُجــوِدَك َو َكَرِمَك أ

ْنَت 
َ
ــاِر َو أ ِديُم َنَظِري، َفــال ُتْحِرْقِني ِبالنَّ

ُ
َمْعُروِفــَك أ

ُة َعْیِني َيا  َك ُقرَّ َيَة َفِإنَّ ي اْلَهاِو َمِلي َو ال ُتْسِكنِّ
َ
َمْوِضُع أ

َك  ي ِبِإْحَســاِنَك َو َمْعُروِفَك َفِإنَّ ْب َظنِّ ِدي ال ُتَكذِّ َسیِّ

مــن رحم کن آنگاه که حّجتم بريده شــود،و زبانم از پاســخت ناگويا 

گــردد،و به هنــگام بازپرســی ات هــوش از ســرم  بــرود،ای بزرگ 

امیدم،زمانی کــه بیچارگی ام شــّدت گیرد محرومم مكــن،و به خاطر 

نادانی ام از درگاهت مران،و به علت کم تابی ام از رحمتت دريغ مفرما،به 

جهت تهیدستی ام عطايم کن،و به خاطر ناتوانی ام به من رحم کن،آقايم 

اعتماد و تكیه،امید و توکلم بر توست،و آويختنم به رحمت توست،و بارم 

را به آســتان تو اندازم،و خواســته ام را به جود و کرم تو جويم،پروردگارا 

دعايــم را آغاز می کنم،و رفع تنگدســتی ام را به تو امیــد می بندم،و به 

توانگری تو ناداری ام را جبران می کنم،و ايستادنم زير سايه عفو توست،و 
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َك اْلَعاِرُف ِبَفْقِري ِإَلِهي  ِثَقِتي َو ال َتْحِرْمِني َثَواَبَك َفِإنَّ

ْبِنــي ِمْنَك َعَمِلي َفَقْد  َجِلي َو َلْم ُيَقرِّ
َ
ِإْن َكاَن َقــْد َدَنا أ

َجَعْلُت االْعِتَراَف ِإَلْیَك ِبَذْنِبي َوَساِئَل ِعَلِلي ِإَلِهي ِإْن 

ْعَدُل 
َ
ْبَت َفَمْن أ ْوَلى ِمْنَك ِباْلَعْفِو َو ِإْن َعذَّ

َ
َعَفْوَت َفَمْن أ

ْنَیا ُغْرَبِتي َو ِعْنَد  ِمْنَك ِفي اْلُحْكِم اْرَحــْم ِفي َهِذِه الدُّ

ْحِد  اْلَمــْوِت ُكْرَبِتــي َو ِفي اْلَقْبــِر َوْحَدِتي َو ِفــي اللَّ

َوْحَشِتي َو ِإَذا ُنِشْرُت ِلْلِحَساِب َبْیَن َيَدْيَك ُذلَّ َمْوِقِفي 

ِدْم 
َ
یَن ِمْن َعَمِلي، َو أ َو اْغِفْر ِلــي َما َخِفيَ َعَلى الَْدِمیِّ

يعــا َعَلى اْلِفَراِش  ِلي َما ِبِه َســَتْرَتِني َو اْرَحْمِني َصِر

به جانب جود و کرمت ديده ام را بلند می کنم،و به سوی احسانت نگاهم 

را ادامه می دهم، پس مرا به آتش مسوزان،و حال آنكه تو جايگاه آرزوی 

منی،و در دوزخ جايم مده که تو نور چشم منی،ای آقای من گمانم را به  

احســان و نیكی ات تكذيب مكن که تويی مورد اطمینانم،و از پاداشت 

محرومم مگردان که تو عارف به تهیدســتی منی  خدايــا اگر مرگم فرا 

رســیده و کردارم مرا به تو نزديــك نكرده پس اعتراف بــه گناهم را به 

پیشگاهت وسیله عذرخواهی ام  قرار دادم.خدايا اگر گذشت کنی،پس 

سزاوارتر از وجود تو به گذشت کیست،و اگر عذاب نمايی پس دادگرتر 

از تو در داوری کیســت؟،د راين دنیا به غربت،و به گاه مرگ به سختی 
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ْل َعَلــيَّ َمْمُدودا َعَلى  ِتي َو َتَفضَّ ِحبَّ
َ
ْيــِدي أ

َ
ُبِني أ ُتَقلِّ

ْن  ُلِني [ َصاِلُح ِجیَرِتي َو َتَحنَّ ُبِني ]ُيَغسِّ اْلُمْغَتَســِل ُيَقلِّ

ْطَراَف َجَناَزِتي َو 
َ
ْقِرَبــاُء أ

َ
َعَليَّ َمْحُموال َقْد َتَناَوَل اْل

ُجْد َعَلــيَّ َمْنُقوال َقْد َنَزْلُت ِبَك َوِحیــدا ِفي ُحْفَرِتي َو 

ِنَس 
ْ
ْسَتأ

َ
ى ال أ اْرَحْم ِفي َذِلَك اْلَبْیِت اْلَجِديِد ُغْرَبِتي َحتَّ

ِدي ِإْن َوَكْلَتِني ِإَلى َنْفِســي َهَلْكُت،  ِبَغْیــِرَك َيا َســیِّ

ْسَتِغیُث ِإْن َلْم ُتِقْلِني َعْثَرِتي َفِإَلى َمْن 
َ
ِدي َفِبَمْن أ َسیِّ

ْفــَزُع ِإْن َفَقــْدُت ِعَناَيَتَك ِفي َضْجَعِتــي َو ِإَلى َمْن 
َ
أ

ِدي َمــْن ِلي َو َمْن  ْس ُكْرَبِتي َســیِّ ْلَتِجــُئ ِإْن َلْم ُتَنفِّ
َ
أ

جان دادنم،و در قبر به تنهايی ام،و در لحد به هراسم رحم کن،و زمانی که 

برای حســاب در برابرت برانگیخته شدم و به خواری جايگاهم رحمت 

آور،و آنچه از کردارم  بر انسانها پوشیده مانده بیامرز، و آنچه را که مرا به 

آن پوشــاندی تداوم بخش،و به من در حال افتادن در بســتر مرگ که 

دســتهای  دوســتانم مرا اين طرف و آن طرف کند رحــم فرما،و به من 

محبت فرمــا در آن حال که روی تخت غّســالخانه به صــورت درازا 

افتاده ام،و همسايگان شايسه  مرا به اين سو و آن سو برمی گردانند بر من 

تفّضل کن،و در وقت حمل شدنم که بستگانم گوشه های جنازه ام را به 

دوش برداشته اند،و در حالت حمل شدنم،که  تنها در قبرم وارد پیشگاه 
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ُل ِإْن َعِدْمُت  َؤمِّ
ُ
َيْرَحُمِني ِإْن َلْم َتْرَحْمِني َو َفْضَل َمْن أ

ُنوِب ِإَذا  َفْضَلَك َيْوَم َفاَقِتي َو ِإَلى َمــِن اْلِفَراُر ِمَن الذُّ

ْرُجوَك ِإَلِهي 
َ
َنا أ

َ
ْبِني َو أ ِدي ال ُتَعذِّ َجِلي َســیِّ

َ
اْنَقَضى أ

ْق َرَجاِئي َو آِمْن َخْوِفي َفِإنَّ َكْثَرَة ُذُنوِبي ال  ُهَم [ َحقِّ ]اللَّ

ُلَك َما ال 
َ
ْســأ

َ
َنا أ

َ
ِدي أ ْرُجو ِفیَها ]َلَها[ ِإال َعْفَوَك َســیِّ

َ
أ

ْهُل اْلَمْغِفَرِة َفاْغِفْر ِلي 
َ
ْقَوى َو أ ْهُل التَّ

َ
ْنَت أ

َ
ْسَتِحقُّ َو أ

َ
أ

ِبَعاِت َو  ي َعَلــيَّ التَّ ْلِبْســِني ِمْن َنَظِرَك َثْوبا ُيَغطِّ
َ
َو أ

َك ُذو َمنٍّ َقِديٍم َو َصْفٍح  َطاَلــُب ِبَها ِإنَّ
ُ
َتْغِفُرَها ِلي َو ال أ

ِذي ُتِفیُض َسْیَبَك  ْنَت الَّ
َ
يٍم. ِإَلِهي أ َعِظیٍم َو َتَجاُوٍز َكِر

تو شده ام بر من جود نما،و در اين خانه جديد بر غربتم رحم کن،تا به غیر 

تو انس نگیرم  ای آقای من،اگر مرا به خودم واگذاری هالك شده ام، ای 

آقای من،اگر لغزشم را ناديده نگری از چه کسی فريادرسی خواهم،و به 

چه  کســی پناه ببرم اگر عنايتت را در آرامگاهمم نداشته باشم،و به چه 

کســی التجا برم اگر غم و اندوهم را برطرف نكنی؟،ای آقای من  که را 

دارم و چه کســی بر من رحم می کند،اگر تو به من رحم نكنی،و احسان 

که را آرزو کنم،اگر احسان تو را روز بیچارگی ام نداشته باشم، و گريز از 

گناهان به سوی کیست،وقتی که عمرم سرآيد؟ای آقای من،مرا عذاب 

مكن که امید به تو دارم،خدايا امیدم  را تحقق بخش،و ترســم را ايمنی 
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ِتَك  ُلَك َو َعَلى اْلَجاِحِديــَن ِبُرُبوِبیَّ
َ
َعَلى َمْن ال َيْســأ

نَّ اْلَخْلَق َلَك َو 
َ
ْيَقَن أ

َ
َلَك َو أ

َ
ِدي ِبَمْن َســأ َفَكْیَف َســیِّ

ْمَر ِإَلْیــَك َتَباَرْكــَت َو َتَعاَلْیَت َيــا َربَّ اْلَعاَلِمیَن 
َ
اْل

َيَدْيَك  َبْیَن  َقاَمْتُه اْلَخَصاَصُة 
َ
أ ِبَباِبَك  ِدي َعْبُدَك  َســیِّ

َيْســَتْعِطُف َجِمیَل  ]َو  ِبُدَعاِئِه  ِإْحَســاِنَك  َباَب  َيْقَرُع 

يِم  اْلَكِر ِبَوْجِهَك  ُتْعِرْض  َرَجاِئَك [ َفال  ِبَمْكُنوِن  َنَظِرَك 

ُقوُل َفَقــْد َدَعْوُت ]َدْعَوُتَك [ 
َ
ي َما أ ــي َو اْقَبْل ِمنِّ َعنِّ

ي  ِنــي َمْعِرَفًة ِمنِّ ْن ال َتُردَّ
َ
ْرُجو أ

َ
َنا أ

َ
َعــاِء َو أ ِبَهَذا الدُّ

ِذي ال ُيْحِفیَك َســاِئٌل  ْنَت الَّ
َ
َفِتَك َو َرْحَمِتَك ِإَلِهي أ

ْ
ِبَرأ

ده،زيرا من در عین فراوانی گناهانم امیدی جز به گذشــت تو ندارم،ای 

آقای من چیزی  را از تو درخواست دارم که شايسته آن نیستم،و تو اهل 

تقوا و آمرزشــی،پس مرا بیامرز،و جامه ای از لطفت بر من  بپوشان،که 

گناهانم را بر من بپوشــاند،و آنها را بیامرزی و نسبت به آنه بازخواست 

نشوم،که تو داری کرم ديرينه،و چشم پوشی بزرگ و گذشت کريمانه ای. 

خدايا تويی که عطايت را پی درپی فرو ريزی،بر کسی که از تو درخواست 

نمی کند،و بر آنان که منكر پروردگاريت  هســتند،چه رسد آقای من بر 

کسی که از تو خواهش کرده و يقین نمود که آفرينش از تو و فرمان تنها 

به دســت توســت،منّزه و وااليی ای پروردگار جهانیــان،ای آقای من 
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ْنَت َكَما َتُقــوُل َو َفْوَق َما َنُقوُل. 
َ
َو ال َيْنُقُصــَك َناِئٌل أ

يبا َو َقْوال  ُلَك َصْبرا َجِمیال َو َفَرجا َقِر
َ
ْســأ

َ
ي أ ُهمَّ ِإنِّ اللَّ

ِه  ُلَك َيا َربِّ ِمَن اْلَخْیِر ُكلِّ
َ
ْســأ

َ
ْجرا َعِظیما أ

َ
َصاِدقا َو أ

ُهمَّ ِمْن َخْیِر َما  ُلَك اللَّ
َ
ْسأ

َ
ْعَلْم أ

َ
َما َعِلْمُت ِمْنُه َو َما َلْم أ

اِلُحوَن َيا َخْیَر َمْن ُســِئَل َو  َلَك ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّ
َ
َســأ

ْهِلي َو 
َ
ْعِطِني ُسْؤِلي ِفي َنْفِسي َو أ

َ
ْعَطى أ

َ
ْجَوَد َمْن أ

َ
أ

ْهــِل ُحَزاَنِتي َو ِإْخَواِني 
َ
َواِلــَديَّ َو ُوْلِدي ]َوَلِدي [ َو أ

ْصِلْح 
َ
ِتــي َو أ ْظِهْر ُمُروَّ

َ
ْرِغْد َعْیِشــي َو أ

َ
ِفیــَك ]َو[ أ

َطْلــَت ُعُمَرُه َو 
َ
ْن أ ْحَواِلــي َو اْجَعْلِنــي ِممَّ

َ
َجِمیــَع أ

بنده ات به درگاه توست،تنگدستی او را پیش رويت قرار داده  با دعايش 

در خانه احسانت را می کوبد،پس روی کريمانه ات را از من برمگردان،و 

آنچه می گويم از مــن بپذير،من تو را به اين دعا خواندم،امید دارم که به 

خاطــر معرفتم به رأفت و مهــرت  مرا باز نگردانی.خدايــا تويی آن که 

پرســنده ای ناتوانت نكند،و عطاگیری از تــو نكاهد،تو چنانی که خود 

گويی،و باالتــر از آنچه ما می گويیــم. خدايا از تو صبــری زيبنده،و 

گشايشــی نزديك و گفتاری درســت و مزدی بزرگ درخواست میكنم  

پروردگارا از خیر تمامش را از تو می خواهم،آنچه را از آن دانسته ام و آنچه 

را ندانســته ام،خدايا از تــو می خواهم بهترين چیزهايــی را که  بندگان 
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ْتَمْمَت َعَلْیِه ِنْعَمَتَك َو َرِضیَت َعْنُه 
َ
ــْنَت َعَمَلُه َو أ َحسَّ

ْســَبِغ 
َ
ــُروِر َو أ ْدَوِم السُّ

َ
َبًة ِفي أ ْحَیْیَتــُه َحَیاًة َطیِّ

َ
َو أ

َك َتْفَعُل َما َتَشاُء َو ال َتْفَعُل  َتمِّ اْلَعْیِش ِإنَّ
َ
اْلَكَراَمِة َو أ

ِة  ِني ِمْنَك ِبَخاصَّ ُهمَّ ُخصَّ ]َيْفَعُل [ َما َيَشــاُء َغْیُرَك اللَّ

ْیِل  ُب ِبِه ِفي آَناِء اللَّ َتَقرَّ
َ
ا أ ِذْكِرَك َو ال َتْجَعْل َشْیئا ِممَّ

َشرا َو ال َبَطرا 
َ
َياًء َو ال ُســْمَعًة َو ال أ َهاِر ِر ْطَراِف النَّ

َ
َو أ

َعَة  ْعِطِني السَّ
َ
ُهمَّ أ َو اْجَعْلِني َلَك ِمَن اْلَخاِشــِعیَن اللَّ

ْهِل 
َ
َة اْلَعْیِن ِفي اْل ْمَن ِفي اْلَوَطِن َو ُقرَّ

َ
ْزِق َو اْل ِفي الرِّ

َة  حَّ َو اْلَماِل َو اْلَوَلِد َو اْلُمَقاَم ِفي ِنَعِمَك ِعْنِدي َو الصِّ

شايسته ات از تو خواستند،ای بهرتین کسی که از او خواسته می شود،و 

سخی ترين کسی که عطا فرمود،خواسته ام را در حق خودم و خانواده ام و 

پــدر و مــادرم و فرزندانــم و خاصانم و بــرادران دينی ام بــه من عطا 

کن،زندگی ام را گوارا گردان،مّروتم  را آشكار ساز،و همه احوالم را اصالح 

کن،و مرا از کســانی قرار ده که عمرش را طوالنی کردی،و کردارش را 

نیكو ساختی،و نعمتت را بر او تمام کردی،و از او خشنود شدی،و او را 

به زندگانی پاکیزه زنده داشــتی،در بادوام ترين خوشــیها،و کامل ترين 

کرامتها و کامل ترين زندگیها، همانا تو هرچه را بخواهی انجام می دهی 

و جز تو هرچه را بخواهد توان انجام آن را ندارد.خدای از جانب خود مرا 
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يِن  الَمَة ِفي الدِّ َة ِفي اْلَبَدِن َو السَّ ِفي اْلِجْســِم َو اْلُقوَّ

ى  ٍد َصلَّ َو اْسَتْعِمْلِني ِبَطاَعِتَك َو َطاَعِة َرُسوِلَك ُمَحمَّ

َبدا َما اْســَتْعَمْرَتِني َو اْجَعْلِني ِمْن 
َ
ُه َعَلْیِه َو آِلِه أ اللَّ

ْنَزْلَتُه َو 
َ
ْوَفــِر ِعَباِدَك ِعْنــَدَك َنِصیبا ِفي ُكلِّ َخْیــٍر أ

َ
أ

ْنَت 
َ
ُتْنِزُلُه ِفي َشــْهِر َرَمَضاَن ِفي َلْیَلِة اْلَقــْدِر، َو َما أ

ُمْنِزُلُه ِفي ُكلِّ َســَنٍة ِمــْن َرْحَمٍة َتْنُشــُرَها َو َعاِفَیٍة 

َئاٍت  ُلَها َو َسیِّ ٍة َتْدَفُعَها َو َحَسَناٍت َتَتَقبَّ ُتْلِبُســَها َو َبِلیَّ

َتَتَجاَوُز َعْنَها َو اْرُزْقِني َحجَّ َبْیِتَك اْلَحَراِم ِفي َعاِمَنا 

]َعاِمــي [ َهَذا َو ِفي ُكلِّ َعاٍم َو اْرُزْقِني ِرْزقا َواِســعا 

به ذکر خاصت  اختصاص ده،و چیزی از آنچه که به وسیله آن به تو تقّرب 

می جويم را در هّم اوقات شــب و روز وســیله ريا و شهرت خواهی  و 

هوس رانــی و طغیانگــری قــرار مــده،و مــرا از خاشــعان درگاهت 

بگردان،خدای از تو می خواهم که به من عطا کنی:گشــايش در روزی  

امنّیت در وطن،نوز چشــم در خانــواده و مــال و اوالد،و پايداری در 

نعمتهايی که نزد من است،و تندرستی در جسم،و توانمندی در بدن،و 

سالمت در دين،و مرا به طاعتت و طاعت  رسولت محّمد که درود خدا 

بر او و خاندانش باد،به کار گمار،همیشه و تا هنگامی که عمرم داده ای،و 

مــرا از پر نصیب ترين بندگانت در نزد خود قــرار ده،پر نصیب تر در هر 
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ْسَواَء 
َ
ِدي اْل ي َيا َسیِّ ِمْن َفْضِلَك اْلَواِسِع َو اْصِرْف َعنِّ

ى  ذَّ
َ
َتأ

َ
ــى ال أ الَماِت َحتَّ ْيــَن َو الظُّ ي الدَّ َو اْقــِض َعنِّ

ْعَداِئي َو 
َ
ْبَصاِر أ

َ
ْسَماِع َو أ

َ
ي ِبأ ِبَشــيْ ٍء ِمْنُه َو ُخْذ َعنِّ

ِقرَّ 
َ
ــاِدي َو اْلَباِغیَن َعَليَّ َو اْنُصْرِنــي َعَلْیِهْم َو أ ُحسَّ

ْح َقْلِبي، َو اْجَعْل ِلي ِمْن  ي [ َو َفرِّ ْق َظنِّ َعْیِنــي ]َو َحقِّ

َراَدِني 
َ
ــي َو َكْرِبي َفَرجا َو َمْخَرجــا َو اْجَعْل َمْن أ َهمِّ

ِبُســوٍء ِمْن َجِمیِع َخْلِقَك َتْحَت َقَدَميَّ َو اْكِفِني َشــرَّ 

ْرِني  َئاِت َعَمِلي َو َطهِّ ْلَطاِن َو َسیِّ ْیَطاِن َو َشرَّ السُّ الشَّ

ــاِر ِبَعْفِوَك َو  ِجْرِنــي ِمَن النَّ
َ
َها َو أ ُنــوِب ُكلِّ ِمــَن الذُّ

خیری که فرو فرســتادی،و در ماه رمضان در شب قدر نازل می کنی، و 

نــازل کننده آنی در هر ســال،از رحمتی که می گســتری،و عافیتی که 

می پوشــانی،و باليی که دفــع می کنی،و خوبیهايی کــه می پذيری، و 

بديهايی که از آن درمی گذری،و در اين سال و هر سال زيارت خانه ات 

را نصیبم فرما، و از فضل گسترده ات روزی فراخ ارزانی من کن،و بديها 

را ای آقای من از من برگردان،و بديه مرا بپرداز و جبران ستمهايی که بر 

عهده من است را ادا فرما تا به خاطر چیزی از آنها آزار نبینیم و گوشها 

و ديدگان  دشمنان و حسودان و متجاوزان بر من را از من برگیر،و مرا بر 

آنان پیروز کن،و چشــمم را روشن فرما،و دلم را شادی بخش  و برايم از 
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ْجِني ِمَن اْلُحوِر اْلِعیِن  َة ِبَرْحَمِتَك َو َزوِّ ْدِخْلِني اْلَجنَّ
َ
أ

ٍد َو آِلِه  اِلِحیَن ُمَحمَّ ْوِلَیاِئَك الصَّ
َ
ْلِحْقِني ِبأ

َ
ِبَفْضِلَك َو أ

ْخَیاِر َصَلَواُتَك َعَلْیِهْم 
َ
يَن اْل اِهِر ِبیــَن الطَّ یِّ ْبَراِر الطَّ

َ
اْل

ِه َو َبَرَكاُتُه  ْرَواِحِهْم َو َرْحَمُة اللَّ
َ
ْجَســاِدِهْم َو أ

َ
َو َعَلى أ

ِتَك َو َجالِلَك َلِئــْن َطاَلْبَتِني  ِدي َو ِعزَّ ِإَلِهــي َو َســیِّ

َك ِبَعْفِوَك َو َلِئــْن َطاَلْبَتِني ِبُلْؤِمي  َطاِلَبنَّ
ُ
ِبُذُنوِبــي َل

ْخِبَرنَّ 
ُ
اَر َل ْدَخْلَتِني النَّ

َ
ــَك ِبَكَرِمَك، َو َلِئــْن أ َطاِلَبنَّ

ُ
َل

ِدي ِإْن ُكْنَت ال َتْغِفُر  ي َلَك ِإَلِهي َو َسیِّ اِر ِبُحبِّ ْهَل النَّ
َ
أ

ْهِل َطاَعِتَك َفِإَلى َمْن َيْفَزُع اْلُمْذِنُبوَن 
َ
ْوِلَیاِئَك َو أ

َ
ِإال ِل

اندوه و غم گشايش و بیرون رو قرار ده،و هرکه از میان مخلوقاتت نسبت 

به من به بدی  قصد کرده،و زير گامم قرار ده،و مرا از گزند شیطان و گزند 

پادشــاه و بديهای کردارم کفايت کــن،و از همه گناهان  پاکم فرما،و به 

گذشتت از آتش امانم ده،و به رحمتت به بهشت واردم کن،و به احسانت 

از حور العین به همسری ام درآور،و مرا به دوستان شايسته ات محّمد و 

خاندانــش آن خوبان و نیكان پاکیزه  و پاك ملحق کن،درود بر آنان و بر 

تنها و جانهايشــان،و رحمت خدا و برکاتش بر ايشان،خدای ای آقای 

من،به عّزت و جاللت سوگند،اگر مرا به گناهانم پی جويی کنی،من تو را 

بــه عفوت پی می جويم  و اگر مرا به پســتی ام تعقیب نمايی،من تو را به 
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ْهــَل اْلَوَفاِء ِبــَك َفِبَمْن 
َ
َو ِإْن ُكْنــَت ال ُتْكــِرُم ِإال أ

اَر َفِفي  ْدَخْلَتِني النَّ
َ
َيْسَتِغیُث اْلُمِســیُئوَن ِإَلِهي ِإْن أ

َة َفِفي َذِلَك  ْدَخْلَتِني اْلَجنَّ
َ
َك َو ِإْن أ َذِلَك ُســُروُر َعُدوِّ

َحبُّ 
َ
َك أ نَّ ُسُروَر َنِبیِّ

َ
ْعَلُم أ

َ
ِه أ َنا َو اللَّ

َ
َك َو أ ُســُروُر َنِبیِّ

 
َ
ْن َتْمَل

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ

َ
ي أ ُهمَّ ِإنِّ َك ، اللَّ ِإَلْیَك ِمْن ُســُروِر َعُدوِّ

َقْلِبي ُحّبا َلَك َو َخْشــَیًة ِمْنــَك َو َتْصِديقا ِبِكَتاِبَك َو 

ِإيَمانا ِبَك َو َفَرقا ِمْنَك َو َشــْوقا ِإَلْیَك َيا َذا اْلَجالِل َو 

ْحِبْب ِلَقاِئي َو اْجَعْل ِلي 
َ
ْب ِإَليَّ ِلَقاَءَك َو أ ْكَراِم َحبِّ اْلِ

ْلِحْقِني 
َ
ُهمَّ أ اَحَة َو اْلَفــَرَج َو اْلَكَراَمَة اللَّ ِفي ِلَقاِئَك الرَّ

کرمــت می خواهم، و اگر به دوزخم دراندازی اهل دوزخ را به محبتم به 

گاه می ســازم.خدايم و آقايــم اگر جــز اولیا و اهــل طاعتت را  تــو آ

نیامرزی،پس گنهكاران به چه کسی  پناه برند،و اگر جز اهل وفا را اکرام 

ننمايی،پس بدکاران از چه کسی فريادرسی خواهند؟،خدايا اگر مرا وارد 

دوزخ کنی اين موجب خرسندی دشمن توست،و اگر مرا به بهشت وارد 

نمايی،اين سبب خوشــحالی  پیامبر توست،و من به خدا سوگند اين را 

می دانم،که دلشــادی پیامبرت نزد تو،از خرسندی دشمنت محبوب تر 

اســت. خدايا از تو درخواست می کنم که دلم را از محبت و خشیتت،و 

بــاور به کتابت،و ايمان به وجودت،و هراس از حضرتت،و اشــتیاق به 
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ِبَصاِلِح َمْن َمَضى َو اْجَعْلِنــي ِمْن َصاِلِح َمْن َبِقيَ َو 

ي َعَلى َنْفِســي ِبَما  ِعنِّ
َ
اِلِحیَن َو أ ُخْذ ِبي َســِبیَل الصَّ

ْنُفِســِهْم َو اْخِتْم َعَمِلي 
َ
اِلِحیــَن َعَلى أ ُتِعیــُن ِبِه الصَّ

ي  ِعنِّ
َ
َة ِبَرْحَمِتَك َو أ ْحَسِنِه َو اْجَعْل َثَواِبي ِمْنُه اْلَجنَّ

َ
ِبأ

ِني  ْتِني َيا َربِّ َو ال َتُردَّ ْعَطْیَتِني َو َثبِّ
َ
َعَلى َصاِلِح َما أ

ُهمَّ  ِفي ُســوٍء اْســَتْنَقْذَتِني ِمْنُه َيا َربَّ اْلَعاَلِمیَن .اللَّ

ْحِیِني َما 
َ
َجَل َلُه ُدوَن ِلَقاِئَك أ

َ
ُلَك ِإيَمانا ال أ

َ
ْســأ

َ
ي أ ِإنِّ

ْیَتِني َعَلْیِه َو اْبَعْثِني  ِني ِإَذا َتَوفَّ ْحَیْیَتِني َعَلْیِه َو َتَوفَّ
َ
أ

كِّ َو  َياِء َو الشَّ ْبِرْئ َقْلِبي ِمَن الرِّ
َ
ِإَذا َبَعْثَتِني َعَلْیِه َو أ

ذاتت پر کنی،ای دارای بزرگی و بزرگواری،ديدارت را محبوب من کن،و 

تو نیز مرا محبوب خود بدار،و در لقايت  برای من آرامش و گشــايش و 

کرامت قرار ده.خدايا مرا به شايســتگان از بندگان گذشــته ات ملحق 

ساز،و از شايستگان از آنان که در آينده اند قرار ده،و مرا بر راه شايستگان 

نگاهــدار،و بر مخالفت با خواســته های نفســم يــاری ده،آنگونه که 

شايســتگان را بر مخالفت با خواسته های نفســانی ياری می دذهی،و 

کــردارم را به نیكوتريــن وجه ختم کن،و پاداشــم را در کارها به برکت 

رحمتت بهشــت قرار ده،و بر شايسته ای  آنچه عطا کردی ياری ام نما و 

ثابت قدمم کن،پروردگارا،و در ورطه بديهايی که از آنها نجاتم دادی باز 
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ى َيُكــوَن َعَمِلي َخاِلصا َلَك  ــْمَعِة ِفي ِديِنَك َحتَّ السُّ

ْعِطِني َبِصیَرًة ِفي ِديِنَك َو َفْهما ِفي ُحْكِمَك َو 
َ
ُهمَّ أ اللَّ

ِفْقهــا ِفي ِعْلِمــَك َو ِكْفَلْیــِن ِمْن َرْحَمِتــَك َو َوَرعا 

ــْض َوْجِهي ِبُنوِرَك َو  َيْحُجُزِني َعــْن َمَعاِصیَك َو َبیِّ

ِني ِفي َســِبیِلَك َو  اْجَعــْل َرْغَبِتي ِفیَما ِعْنَدَك َو َتَوفَّ

ي  ُهمَّ ِإنِّ ُه َعَلْیِه َو آِلِه . اللَّ ى اللَّ ِة َرُســوِلَك َصلَّ َعَلى ِملَّ

ُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَســِل َو اْلَفَشــِل َو اْلَهمِّ َو اْلُجْبِن َو 
َ
أ

ِة[ َو اْلَمْســَكَنِة َو  لَّ اْلُبْخِل َو اْلَغْفَلِة َو اْلَقْســَوِة ]َو الذِّ

ٍة َو اْلَفَواِحِش َما َظَهَر ِمْنَها َو  اْلَفْقِر َو اْلَفاَقِة َو ُكلِّ َبِلیَّ

مگردان،ای پروردگار جهانیان. خدايا ايمانی از تو درخواست می کنم،که 

پايانی جز ديدار تو نداشــده باشــد،بر آن ايمان پايدارم بــدار تا زنده ام 

می داری  و بر آن بیمران زمانی که مرا میمرانی،و بر آن برانگیز،هنگامی که 

مرا برمی انگیزی،و دلم را از ريا و شــك و شهرت خواهی در دينت پاك 

فرما،تا عملم برای تو حالص باشد.خدايا از تو می خواهم که به من عطا 

گاهی در علمت،و دو نصب  کنی:بصیرت در دينت، و فهم در فرمانت،وآ

از رحمتت،و پرهیزی که مرا از نافرمانیهايت بازدارد، و رخســارم را به 

فروغ نورت ســپید کن،و رغبتم را در آنچه نزد توســت قرار ده،و در راه 

خــود و بر آئین  پیامبرت-درود خدا بر او و خاندانش-بمیران. خدايا به 
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ُعوُذ ِبَك ِمــْن َنْفٍس ال َتْقَنــُع َو َبْطٍن ال 
َ
َما َبَطــَن َو أ

َيْشَبُع َو َقْلٍب ال َيْخَشــُع َو ُدَعاٍء ال ُيْسَمُع َو َعَمٍل ال 

ُعوُذ ِبَك َيا َربِّ َعَلى َنْفِســي َو ِديِني َو َماِلي 
َ
َيْنَفُع َو أ

َك  ِجیِم ِإنَّ ْیَطاِن الرَّ َو َعَلى َجِمیِع َما َرَزْقَتِني ِمَن الشَّ

َحٌد 
َ
ُه ال ُيِجیُرِني ِمْنَك أ ُهمَّ ِإنَّ ِمیُع اْلَعِلیُم . اللَّ ْنَت السَّ

َ
أ

ِجــُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتَحدا َفال َتْجَعْل َنْفِســي ِفي 
َ
َو ال أ

ِني  ِني ِبَهَلَكــٍة َو ال َتُردَّ َشــيْ ٍء ِمْن َعَذاِبــَك َو ال َتُردَّ

ْعــِل ]َكْعِبي َو[ 
َ
ي َو أ ْل ِمنِّ ُهــمَّ َتَقبَّ ِلیٍم اللَّ

َ
ِبَعــَذاٍب أ

ِذْكِري َو اْرَفــْع َدَرَجِتي َو ُحــطَّ ِوْزِري َو ال َتْذُكْرِني 

تو پناه می آورم از کسالت و سرافكندی و اندوه  و ترس و بخل و بی خبری 

و ســنگدلی و ناداری و تهیدستی و بیچارگی و همه بالها و زشتیهای 

آشــكار و پنهان،و به تو پناه می آورم از نفســی که قانع نمی شــود،و از 

شكمی که سیر نمی گردد،و از قلبی که فروتنی نمی کند،و دعايی که به 

اجابت نمی رســد،و کرداری که سود نمی بخشد،پروردگارا برای حفظ 

جان و دين و مال و آنچه که نصیب من فرموده ای،از شیطان رانده شده 

به تو پناه می آورم،همانا تو شنوا و دانايی. خدايا به يقین  جز تو احدی مرا 

پناه نمی دهد،و به جز تو پناهگاهی نمی يابم،پس هســتی ام را در دامن 

عذابت  قرار نده،و به هالکت و شكنجه دردناك بازمگردان.خدايا از من 
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ِبَخِطیَئِتي َو اْجَعْل َثَواَب َمْجِلِسي َو َثَواَب َمْنِطِقي َو 

ْعِطِني َيا َربِّ َجِمیَع 
َ
َة َو أ َثَواَب ُدَعاِئي ِرَضاَك َو اْلَجنَّ

ــي ِإَلْیَك َراِغٌب َيا  ْلُتَك َو ِزْدِني ِمْن َفْضِلَك ِإنِّ
َ
َما َســأ

ْنَزْلَت ِفي ِكَتاِبَك ]اْلَعْفَو َو 
َ
َك أ ُهمَّ ِإنَّ َربَّ اْلَعاَلِمیَن، اللَّ

ْنُفَســَنا 
َ
ْن َظَلَمَنا َو َقْد َظَلْمَنا أ ْن َنْعُفــَو َعمَّ

َ
َمْرَتَنا[ أ

َ
أ

ْن ال َنُردَّ 
َ
َمْرَتَنا أ

َ
ا َو أ ْوَلى ِبَذِلَك ِمنَّ

َ
َك أ ــا َفِإنَّ َفاْعُف َعنَّ

ِني ِإال  ْبَواِبَنا َو َقْد ِجْئُتَك َساِئال َفال َتُردَّ
َ
َســاِئال َعْن أ

ْحَســاِن ِإَلى َما َمَلَكْت  َمْرَتَنا ِباْلِ
َ
ِبَقَضاِء َحاَجِتي َو أ

اِر َيا  ْعِتْق ِرَقاَبَنــا ِمَن النَّ
َ
ــاُؤَك َفأ ِرقَّ

َ
ْيَماُنَنــا َو َنْحُن أ

َ
أ

بپذير و نامم را پرآوازه کن،و درجه ام را باال ببر،و بار گناهم را بريز،و مرا به 

اشتباهم ياد مكن،و پاداش به عبادت نشستن و گفتار و دعايم را خشنودی  

و بهشت قرار ده،پروردگارا،همه آنچه را از تو خواستم به من عطا فرما،و از 

احسانت بر من بیفزا،من  مشتاق توام،ای پروردگار جهانیان، خدايا تو خود 

در قرآن فرمودی که از کسی که به ما ستم روا داشته  گذشت کنیم،و ما بر 

خود ستم ورزيديم،پس از ما درگذر،که حضرتت به گذشت از ما،شايسته تر 

از ماســت،و هم فرمان دادی که فقیری را دست خالی از در خانه هايمان 

نرانیم،و من اکنون به گدايی از تو به درگاهت آمدم،پس مرا جز با روا شدن 

حاجتم باز نگردان و نیز به نیكی درباره  بردگانمان امر فرمودی،و هم اينك 
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ِتي ِإَلْیَك  َمْفَزِعــي ِعْنَد ُكْرَبِتي َو َيا َغْوِثي ِعْنَد ِشــدَّ

ُلوُذ ِبِســَواَك َو ال 
َ
َفِزْعُت َو ِبَك اْســَتَغْثُت َو ُلْذُت ال أ

ي َيا َمْن  ْج َعنِّ ِغْثِنــي َو َفرِّ
َ
ْطُلــُب اْلَفَرَج ِإال ِمْنَك َفأ

َ
أ

ِسیَر ]َيْقَبُل اْلَیِسیَر[ َو َيْعُفو َعِن اْلَكِثیِر اْقَبْل 
َ
َيُفكُّ اْل

ِحیُم  ْنَت الرَّ
َ
َك أ ي اْلَكِثیَر ِإنَّ ي اْلَیِســیَر َو اْعُف َعنِّ ِمنِّ

ُلَك ِإيَمانا ُتَباِشــُر ِبِه َقْلِبي َو 
َ
ْســأ

َ
ي أ ُهمَّ ِإنِّ اْلَغُفوُر اللَّ

ُه َلــْن ُيِصیَبِني ِإال َما  نَّ
َ
ْعَلَم أ

َ
ى أ َيِقینا ]َصاِدقــا[ َحتَّ

ِني ِمــَن اْلَعْیِش ِبَما َقَســْمَت ِلي  َكَتْبَت ِلــي َو َرضِّ

اِحِمیَن. ْرَحَم الرَّ
َ
 َيا أ

ما بردگان تويیم،پس ما را از آتش دوزخ برهان،ای پناهگاهم به وقت غم و 

اندوه، ای فريادرس به هنگام ســختی،به تو پناه آوردم،و از تو فريادرسی 

خواســتم،و جز به تو پنــاه نمی آورم  و جز از تو درخواســت گشــايش 

نمی کنم،پس به فريادم رس و گشايشی در کارم قرار ده،ای که اسیر را آزاد 

می کنــی،و از گناه فراوان می گذری،از من عمــل اندك را بپذير،و از گناه 

بسیارم درگذر،همانا تو مهربان و آمرزنده.خدايا ايمانی از تو می خواهم که 

دلم با آن همراه شــود و بــاور صادقانه ای که بدانم هرگــز چیزی به من 

نمی رسد،مگر آنچه که تو برايم ثبت کردی  و مرا از زندگی به آنچه که نصیبم 

فرمودی خشنود بدار،ای مهربان ترين مهربانان.




