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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دومسی و دعای 

 دعای آن حرضت بعد از فراقت از �از شب

ی  سلطمن مقتار باون هیچ سپمه و  و یبا    یناهپمدیری  ملک   ی ی  دای  امل،

یدریّتش  و حا یبیولیّتش  نهمیت، یبو  زویل یبی  ازت پمیایر و  و یز هر معین نیمز یب

 نیست و یمنو پم آغمزچنمن غملب یست که محاود به  یت ییفرممنروی ،یست ینتهم یب

و  ن فرو ممناه یستآ یز یز رسیان به کنه چنمن بلنا پمیه یست که همه چ یت یپمدشمه

  ی دیدهرفعت که به دود یدتصمص  آنیز   ی مرتبه ینتر نمزلتوصیف ویصفمن به   منتهم

نعت  و هر کشا یمبه گمریهی و حیرینی  یو ماحمقمم معرفتت هر وصف  در ،رسا ی�

قوی  یدریکی در  ترین یفلط دون بلوغ توصیف حرضتت نمچیز و بمطل یست، یفو تعر

و   ی بودهیزلیتت چنین  در ی  دای  یزلی، تو ،ینا رسگردینحیرین و  یت یمییکربمقمم 

یز توصیفش امجزیم (تعملی هللا ا�  و مم زویل بر یین منویل دویهی بود بی و جمودین

و که املم ضعیف  بمشم یمنمتوین تو    بناهن آ و من ») کبیری«الّوی یصفه یلویصفون 

وصول یز دست من بیرون یست  یسبمبجسیم  بسی بزرگ و یمو آرزویست و یمیا  یزنمچ

هم  یمیا یز من بریاه مگر آنچه  یرهزنج و ست دها،مگر آنچه ری که رحمتت به د

که به ش�ر آورم یناک و معصیتی  یطمات ،یم زدهباین چنگ  و بخششتافو    یلهوس به

با  یگرچه بر تو دشویر نیست، یت بناهگششت یز و در  یقریر کنم بسیمر یست آنکه به 

 .درگشریز من  پس کرده بمشا،

و آشکمر  یت یآگمهدر مقمبل  ی  یاهپوشیلهم الم تو برکمرهم  نهمنی ویقف یست و هر  بمر

ی  دای  و ممنا ی�نهمنی یز تو پنهمن   و ریزهم یمور یز نظرت مخفی نیست یقدقم

دشمنت یبلیس سخت بر من مسلط گردیاه و ه�ن دشمنی که بری  گمریه کردن من یز 

منحرف کردن من تم روز قیممت یز تو فرصت   بری و تو مهلتش دید  و تو مهلت طلبیاه

من به سو  تو یز گنمهمن  که یدرحملیو مری بر زمین زد  پس دویسته و تو فرصتش دید ،

که مری به معصیت  آنگمه ،گریزم یمبزرگ کشناه  هم  یتمعص و کوچک هالک کنناه
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و کر رو  م ،تو مستوجبم سمدت و غضب و قهربا سخط    کردهو باین  دریفکنا

و من  و یزکفر دود �ود    کلمهری یز من بگردینیا و بم گستمدی مری داوت به  یبشفر

و  ویگشیرد و غضبتمن پشت کرد و گریخت و مری تنهم بم دشم  و بهتربّ  جست  املم

 و نه شفیعی که به درگمهت مری شفمات کنا نه ،دریفکناپیشگمه قهر و ینتقممت  در

 و نه حصنی که در آن یز دشمت پنهمن شوم و نهمعینی که بر قهر تو مری ییمنی بخشا 

و  آورد یمیست حمل کسی که به درگمه تو پنمه  ینی پنمهی که یز اشیبت به آنجم پنمه برم،

و  ویسعت ری یز من دریغ مایر و رحمتی  دای فضل  پس ،کنا یمگنمه دود یارتیف  به

 و مری یست بر من کوتمه مفرمم یرو فریگبر همه رسم که  و رحمتتافو    رشته

 یاترینو نمیمبمز آماه قریر ماه  نایمتو به درگمهت به توبه  که   ی بناه ینتر محروم

ه�نم  که ری شممل حمل سمز و آمرزشتمغفرت  و کسی که بم یمیا بر تو ویرد شاه مگردین

 .تو بهرتین آمرزناگمنی

نهی �ود  ولی من مرتکب  و مری آن ری فرو گشیشتم و منیلهم تو مری فرممن دید   بمر

روز  ری به  نه ری در نظرم آریست پس تقصیر کردم، گنمه ،یاو پلزشت    یشهینا و شام

به درگمه رحمتت پنمه جستم  یممو قنه شبی ری به تهجا  و گیرم یمروزه گرفت گویه 

ن سنت آ نت یلهی پردیدتم تم بقم  به یحیم  س ) و نهدهروزه تهجام نمچیز بو  که چون(

و ویجبمت یحکممت ری  یضفریکه هر کس جمنب یحرتیم  حمشم موجب سعمدت من گردد،

آن نیستم که به سبب کثت نویفل و کمرهم  مستحبی  و من فرو گشیرد هالک دویها شا

 و یز لت �ودمض غفیفری رتی که یز بسیمر  یز ویجبمت وبه سویت متوسل شوم در صو 

 گنمهمن بزرگ مرتکب شام و ری دریام هم حرمت  هم پردهمقمم حاود تو پم فریتر گشیشته 

حمل من حمل  ینو ی ری پرده پوشی کرد همیم ییرسویتنهم افو و کرمت فضیحت و  که

بم  پس یز تو دشنود گشته، و کسی یست که یز رشمسمر  بر نفس دویش دشمگین شاه

 که یدرحملتو آماه  یشپ دمیاه یز دطمهم  گرینبمر، یو پشتدمضع  یو گردندلی دمشع 

و  کسی هستی که دلقت به یو یمیاویر ترین یستهشم تو و پم ییستمده،ه یمیا ب بین بیم و

 قهر و غضبت در هریس بمشنا. یز
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 و مری ییمن سمز ترسم یم آنچهیز  و آنچه ری به آن یمیاویرم به من اطم کن پروردگمری

 کسی هستی که یز یو دردویست شود، ترین یمکرشممل حمل بگردین زیری که تو  رحمتت ری

فضل دویش در یین  و مشمولافو دود مستور سمدتی    پردهکه مری بم  یلهم یکنون بمر

 کرم فرمم و پس حضور یمثمل و یقرینم مفتضح و رسوی نسمدتی، و به جهمن فمنی �ود 

مری پنمه بخش در آن موقف که فرشتگمن مقرب  رسی  بمقی هم  ییرسویهم یز فضیحت و 

بناگمن  و بمشنا یمیا�ل من  و شمهاو صملحین همه گویه  شهایء و و پیممربین گریمی

دویشموناینی که در  و یز دیشتم یمری یز یو پنهمن  همیم  باکه  ی  یههمسمنیکوکمر یز 

به آمرزش تو یطمینمن  یول آنمن یطمینمن نایشتم، یریزپوشبه  من کمرهم  پنهمنی دود،

کسی  ینتر بخشناه و سزیویرترین کسی هستی که به یو یات�د شود تو و کممل دیرم،

 .کسی هستی که مهرش دویسته شود ینتر مهربمن و هستی که به یو رو  آورده شود

در هم فرشده و  یشهم یستخوینیز پشتی که  مقایر یبیلهم تو مری به صورت آبی  بمر

 رسیزیر کرد ، ی  یاهپوش هم پردهتنگنم  رحم که آن ری به  به ،یستتنگ  یشهم ریه

 و آنگمه که به ک�ل صورت رسمنا  تم گردینا  یممری یز حملی به حمل دیگر  که یدرحمل

نطفه  نخست که در کتمبت توصیف �ود ، گونه ه�ن در پیکر من برقریر کرد ، یاضمء ری

ری به گوشت پوشمنا ،  هم یستخوین بعا ا ،بن سپس یستخوین آنگمه مضغه، و سپس القه

چون به رزق تو  تم  درآورددیگر  یز آفرینش    مرحلهآنگمه مری چنمنکه دویستی به 

 یانیو آشممیز ممزید دوردنی  یقوت نبودم، نیمز یبفضل و یحسمنت  و یزنیمزمنا شام 

یعت نهمد  نهمد رحمش ود و در مری در ینارون یو جم دید  ) کهکنیزت (ه�ن ممدرم

 یمو  گشیشتی یمیین یحویل به تابیر دودم وی  در پروردگمر من،  ی یگر مری، و تعیین کرد 

 ،بود یمیز من دور  یرون هر آینه تابیر یز من برکنمر، سمدتی یمبه نیرو  دود مضطر 

آن همه لطف ری یز رو  تفضل بر  و مری به فضل دود همچون مهربمنی غشی دید  پس

یز  گمه یچه ،آور  یمبجم  یم دربمرهو همچنمن  ) بودهمن (یز نخست دلقتم تم به حمل

وجود یین  و بم یفتا ی�به تعویق  یم دربمرهو حسن ینعممت  گردم ی�دیرت محروم 

ت تم کوشش دود ری در کمر  که نزد تو برییم مفیا یس شود ی�یطمینمنم به تو محکم 

یین رو یز  یز یقین به دست گرفته، و ضعفیفسمر مری در بابینی  یطمنش مرصوف دیرم،
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یز تو  و برم یمتسلط یو به تو پنمه  و یز نفسم یز یو شکمیت دیرم یرو و پ با رفتمر  یو

سپمس تو ری بر آنکه  پس که بری  تحصیل روزیم ریهی آسمن فریهم سمز ، دویهم یم

 و آلپس بر محما  یحسمن و ینعمم ری یلهمم فرمود  و شکررد  بزرگ ری آغمز ک  هم نعمت

مری به آنچه برییم مقرر دیشتی  و سمز و آسمنمن سهل  محما درود فرست و روزیم ری بر

یز جسمم  و آنچه که برییم قسمت فرمود  دشنود گردین یبیو نصبه سهم  و قمنع سمز

تو بهرتین روز   که امرم گششته همه ری در ریه یطمات دود محسوب دیر و یزکمسته 

 .دهناگمنی

آن بر یهل اصیمن    یلهوس بهیز آتشی که  برم یمیلهم من ه�نم به درگمه رحمتت پنمه  بمر

یز آن  ، ی دیدهاشیب    هر که یز رضم  تو رو گردینیاه یست وااه و  ی کرده یر گ سخت

یز آتشی  و دورش نزدیک یست و دردنمک یمشو مال ین ظلمتش ای ییآتشی که روشنم

 شود یمور  و بخشی بر بخش دیگر حمله دورد یمبردی دیگر ری  یشهم شعلهکه بردی یز 

سمکنین دود ری یز  ) وکنا یمسودته و دمکسرت پوسمنا ( یمری  هم یستخوینو یز آتشی که 

و  کنا ی�ی یتّرضع دوزدیمن یاتنمه به زیر  و یز آتشی ک و آشمممنا ی) محمیمجوش (آب 

کسی که بم دضوع و یلت�س  و یز ترّحم نکنایبایً طلبنا  و اطوفتچه یز یو رحم  هر

 ینتر سوزناهکه سمکنین دود ری بم  یآتش تسلیم یو شود قارت تخفیف اشیب ری نایرد،

یز  مبر  یمی  دای به تو پنمه  و کنا یممصیبت بردورد  ینتر و سخت اقمب دردنمک دود

یز آشممیانیش که  و زهرآلودشمن  هم دناینممرهم  دوزخ و  و کمم گشوده  هم کژدم

 یشمنهم دل و کنا یمری پمره پمره  هم آنیحشمء  یمعمء وچون یهل دوزخ آن ری بنوشنا تمم 

 ) کهتوفیق بر یا�ل دیر و صالحطلبم ( یمدای من یز تو طریقی   ی ،کنا یمری یز جم بر 

 .مری یز آن دور سمزد

و  محما درود فرست و مری به فضل و رحمت دود یز آتش پنمه ده و آلبمر یلهم بر محما 

 که دویر مسمز ی  بهرتین پنمه دهناگمن و مری درگشر یمهم لغزشحسن یغ�ضت یز  به

چه  و هر کنی یاطم مو نیکی  دیر  یمکه یز کمر نمپسنا و نمشمیسته محفوظ  ییتوه�نم 

 .و بر هر چیز  توینمیی آور  یمبخویهی بجم 
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تم شب و روز  و محما و آل محما درود فرست یلهم هر زممن که نیکمن یمد شونا بر بمر

 به ش�رش نیمیا، و درود  که پمیمن نپشیرد چنمن در پس هم آینا بر آنمن درود فرست،

بر یو درود فرست تم زممنی  دایونای زمین و آس�ن ری فری گیرد، و که هوی ری پر کنا  درود

درود  بر یو و دمناینش فرست که  دایونای ریضی گردد، که آنپس یز  و که ریضی شود

 مهربمنمن. ینتر مهربمن  ی هیچ مرز و پمیمنی نایشته بمشا،

 اللهم عجل لولیک الفرج
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