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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و هفتمدعای 

 دعای آن حرضت در روز عرفه

الها ستایش تو را که پدید  بار ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است،

پروردگار و سلطان مطلق بر  یا ای صاحب جالل و عظمت، ،و زمینی ها آس�ن ی آورنده

وارث  و هر آفریده ی ینندهآفرخدای یتتای اا  بندگان و ای  و اا  سالیی  عال وجود

از  یا ذرّه ) وهیچ مثل و مانندی نداری( یستنهمتای تو  یزیچ ،عال یاءاشکل 

به همه چیز  و یه داریبر هر چیز احا بلته ،باشد ی�موجودا  عال از تو پوشیده 

فرد  همتایی، یبیتتای  که ی نیستیی که جز تو هیچ خدایخدای یتتا ییتو آگاهی،

و ی نیست که ک�ل مطلقی یی که جز تو هیچ خدایخدای یتتا ییتوو  مانندی یب

ی یخدای یتتا ییتو و مخصوص تو است انتها یبو عظمت و بزرگی  حد یب یبخشندگ

 ییتو و باشی یمی نیست که بلند مرتبه و قادر بر انتقا  سخت یکه جز تو هیچ خدا

 و ی نیست که بخشنده و مهربان و دانا و حتیمییی که جز تو هیچ خدایخدای یتتا

 و ی نیست که شنوا و بینا و قدیم و آگاهییی که جز تو هیچ خدایخدای یتتا ییتو

بعد از هر  و آغازیی نیست که پیش از هر چیز یی که جز تو خدایخدای یتتا ییتو

بعد از  و یاءاش ی تو را مقا  اولیت و آخریّت وجود است پیش از همه ،چیز پایانی

ی نیست که در یی که جز تو هیچ خدایخدای یتتا ییتو و موجودا . ی ش�ره ی همه

ی که جز تو هیچ یخدای یتتا ییتودر نزدیتی خود بلندی و  و اوج بلندی خود نزدیک

ی که یخدای یتتا ییتو و صاحب زیبایی و جالل و کربیا و ستایشیی نیست که یخدا

 سابق پدید آوردی ی نقشهموجودا  عال را بدون  ی ی جز تو نیست که همهیهیچ خدا

 یها (صور  ینگاشتازلی خود  بلته به علم ذاتیِ  و اثالرا بدون �ونه  ها صور  و

موجودا   یها صور  ی و... همهگوناگون حیوانا  و نباتا  و معادن و عنارص و کرا  

 یی) تورا بدون نیاز به تفتر و �ونه بلته به حتمت بالغه و علم و قدر  خود نگاشتی

 اش یفهوظ�ودی و هر چیز را برای انجا   یریگ اندازهدقیق  یور بهکه هر چیز را 
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که در آفرینشت رشیتی تو را کمک  ییتو سامان بخشیدی، را سواو ما هدایت کردی

برای تو مثل و نظیری نبوده و نخواهد  و در فرمانروایی تو وزیری برایت نیست و هنداد

داوری �ودی پس  و حتمی و قطعی گشته ا  ارادهکه اراده کردی پس  ییتو بود،

که  ییتو انصاف بوده، ی یهپاحتم کردی پس حتم تو بر  و   بر آیی  عدل بودها داوری

در برابر سلطنتت احدی مقاومت  و بر هر متان محیطی بلته ،گیرد ی�متانی تو را فرا 

که با علم حضوری  ییتو ،یاورددرنهیچ برهان و بیانی برهان تو را از پای  و نتواند کرد

برای  و برای هر چیز پایان خاصی قرار دادی و موجودا  عال آگاهی ی یهکل ی ش�رهاز 

که پندارها از رسیدن به کُنه ذاتت  ییتو معی  فرمودی، یا اندازهقدر و  یقاً دقهر چیز 

از رسیدن به موضع تو  ها چشم و ناتوان شدند ا  یچگونگاز درک  ها فهم و درماندند

در خایری نگنجی  و شدی یمکه حد و مرزی نداری وگرنه محدود  ییتو باز ماندند،

 ییتو ،گشتی یمفرزندی نیاوردی وگرنه زاییده  و بودی یموگرنه مانند سایر موجودا  

همتایی نداری تا بر تو غلبه �اید و  و که ّضدی در وجود نداری تا با تو معارضه کند

یگانه خداوندی که آفرینش را آغاز  ییتو مثل و مانندی نداری تا با تو برابری کند،

اخرتاع کردی و پدید آوردی و ابداع کردی و هر چه را ساختی و پدید آوردی  و �ودی

 .و منزّهذا  پاک نیتو اخرتاع فرمودی ای 

چه بلند است در همه جا منزلِت تو و چه آشتار ساخته حق  و چه بزرگ است شأن تو

و رحمتت  رأفت تو ای صاحب لطفی که چه فراوان است لطفت، یمنزه را فرقان تو،

 معرفت حرضتت. ی یهپاای حتیمی که ژرف است  و بسی بیش از حد اندیشه است

واالیی که چه واال  و ای کریمی که توانگری و یا مرتبهتو ای سلطانی که بلند  یمنزه

 و یا گشوده ها یخوبخود را به  دست تو، یمنزه صاحب جالل و بزرگی، ییتو مقامی،

هرکس تو را برای امر دی  یا دنیا با الت�س  پس هدایت از جانب تو شناخته شده،

اا  گرفته (ر تو هر که در قلمرو علمت قرا یمنزه بخواند تو را خواهد یافت،

 و هر چه زیر عرش تو است برابر عظمتت خاشع و پیشگاهت خاضع ) درموجودا 

 .اند نهاده به گردنتسلیم  ی رشتهآفریدگانت برابر تو  ی همه
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ملک وجود کسی  در تو که با حواس و پندارها درک نشوی و قابل ملس نیستی، یمنزه

و م�را  و مداهنه و خدعه و متر و فریب  جدال با تو تنازع و مخالفت نتواند کرد،

 ی زندهکار  صواب است و  و راهت هموار ی،و منزهپاک  تو خلق با تو محال است،

 ) حتمدر کتب آس�نی همهگفتار  ( ،پاک و منزهی تو ،ییها حاجتجاوید و مرجع 

مشیّتت را رد  یو منزهپاک  تو جزمی است، ا  ارادهتو است و فرمانت قطعی و 

 ی ادلّهو  ها نشانهای دارای  یو منزه پاک نیست، یا دهندهکل�تت را تغییر  و یا هکنند

 .ها جان ی ینندهآفرآس�ن و  ی آورندهای پدید  و آشتار و روش 

حمد و ستایشی سزد که  ،ماند دائموستایشی مخصوص تو است که به دوا  تو  حمد

تو را ستایشی سزد که مقابل صنع و  و همچون نعمت و رحمتت جاوید و ابدی است

ستایش تو را  و بیفزاید ا  یخشنودتو را حمد و ستایشی سزد که بر  و آفرینش تو است

به  یسپاسگزار سپاسی تو را است که سپاس هیچ  و سزد همراه با ستایش هر ستایشگری

از ( ردد،تقرّب به غیر تو نگ ی یلهوس و و سپاسی که سزاوار غیر تو نباشد حمد نرسد، آن

در پی داشت  و و ستایشی که موجب دوا  ستایش نخستی  ) حمدروی اخالص باشد

اجر و اثرش  و که به گردش روزگار مضاعف گردد یسپاس حمد و سپاس پایانی گردد،

از  و که فرشتگان حسابدار از شمردنش فرو مانند یو سپاس حمد پیاپی فزونی یابد،

حمد و ستایشی که با عرش با عظمتت همسنگی  ،یدافزون آ اند نوشتهآنچه نویسندگان 

و ستایشی که ثوابش از جانب تو کامل  حمد برابری �اید، ا  یهپابا کرسی بلند  و کند

و ستایشی که ظاهرش با درون و درونش  حمد مزدها را فرا گیرد، ی مزدش همه و گردد

و سپاسی که احدی از خالئق بانندش تو را ستایش  حمد با صدق نیّت موافق باشد،

و سپاسی که هر کس در انجامش  حمد نترده و فضیلت و ثوابش را جز تو کسی نداند،

هر که در انجامش نهایت کوشش خود را مبذول دارد تأیید  و کوشش کند یاری شود

ستایش  دارای فضیلتباشد ( ها یشستاو سپاسی که مشتمل بر اا  حمد و  حمد شود،

حمد هر چه را پس از ای   ) وخداوند از خویش و ستایش اا  خالئق بوده باشد

 و تر یکنزدو سپاسی که هیچ ستایش از آن به سخ  تو  حمد بیافرینی در بر گیرد،

و سپاسی که به  حمد ستایش گوید نباشد، گونه ی اکه تو را  کس آنستایش احدی برتر از 
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تو خود آن را پیاپی با  و شود ها نعمتافزونی  موجب اش یفراوان به سببکرمت 

 .م تو باشد و با جاللت برابری کندذا  کری ی یبندهزکه  یحمد افزونی پیوسته سازی،

 ی بهرت برگزیده و پسندیده و گرامی و مقرّب است، محمد که و آل محمدبر  پروردگارا

تری   بخش و با کا  برکاتت برکت ده ی تر کاملخود را بفرست و او را به  یدرودها

و آلش درودی بفرست که  محمدبر  پروردگارا مهربانی ک ، اش درباره هایت یمهربان

 تر یندهفزابر او درودی فزاینده بفرست که درودی از آن  و نباشد تر یزهپاکدرودی از آن 

 .بفرست که درودی برتر از آن نباشدبر او درودی پسندیده  و نباشد

 و بیفزاید اش یخشنودآلش درودی خشنود کننده بفرست که بر و  محمدبر  پروردگارا

بر او  و از او بیفزاید ا  یخشنود وبر بر او درودی بفرست که تو را خشنود سازد،

 .آن ندانی ی یستهشاجز او کسی را  و درودی بفرست که جز به آن خشنود نگردی

پیوندش به  و فراتر رود ا  یخشنودو آلش درودی بفرست که از  محمدپروردگارا بر 

 ابداً کل�  تو را زوال و فنا نباشد آن درود هم  همچنان که و بقای تو پیوسته گردد

و آلش درودی بفرست  محمدبر  ) پروردگارابا ابدیّت تو ابدی باشد( یابدنزوال و انقطاع 

 آن و درودهای فرشتگان و پیامربان و رسوالن و اهل یاعت تو باشد ی یرندهگکه در بر 

 و و پذیرندگان دعوتت گردد و انسرا انتظا  بخشد و مشتمل بر درود بندگانت از جّ  

بر او و  پروردگارا در برگیرد،) ای و پدید آورده ای یدهآفرکه (درود اا  انواع خلق تو را 

بر او  و احایه داشته باشد ای یندهآخاندان او درودی بفرست که بر هر درود گذشته و 

همراه آن  و او درودی بفرست که نزد تو و نزد غیر تو پسندیده باشد بر خاندان و

با گردش  و درودهایی بفرستی که آن درودهای نخستی  را مضاعف و چند برابر سازد

ش�ره و احصاء آن را نداشته جز تو کسی توان  که یا به گونهروزگار آن را افزون کنی 

 .باشد

پاک و از هر گونه  ) کهع)( ی معصومائه (او  یتب اهلدرود بفرست بر  پروردگارا

 داران ینهگنجآنان را  و ای یدهبرگزایشان را برای امر خود  و باشند یمآلودگی و گناه منزّه 
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خویش بر بندگانت قرار  یها حّجتعلم و نگهداران دی  و جانشینان خود در زمی  و 

و آنان را  یا کردهپاک  هبار  یکخواست خود ایشان را از پلیدی و آلودگی ه ب و یا داده

وک به سوی بهشت رضوانت قرار ارشاد و هدایت خلق به درگاه خود و سل ی یلهوس

 .دادی

آن بخشش و اکرامت را  ی یلهوس بهو آلش چنان درود بفرست که  محمدبر  پروردگارا

آنان کامل  ی دربارهخویش را  یها موهبتاا  عطایا و  و ایشان وافر گردانی ی درباره

ایشان  بر او و بر پروردگارا را از عواید و فواید خود رسشار کنی، شان بهره و سازی

 آخرش را پایانی نباشد، و درودی بفرست که آغازش را حّدی و مدتش را فرجامی

بر ایشان درودی بفرست به وزن عرش اعظمت و آنچه زیر عرش است و به  پروردگارا

و  ها آنو آنچه زیر  هایت ی زمش�ر ه ب و است ها آنالی و آنچه با ها آس�نگنجایش 

آن ایشان را به ک�ل قرب خود رسانی و برای تو و  ی یلهوس بهکه  یدرود میانشان است،

 .آن رحمت نیز پیوسته و متصل گردد یرنظابه  و خشنودی بود ی یهماایشان 

پیغمربان و جانشینان ( یفرمودپیشوایی تأیید  ی یلهوس بهالها تو در هر زمان دینت را  بار

از آن که پی�ن او را  پس او را برای بندگانت مشعلی فروزان بپا داشتی، ) وحقیقی آنان

 وصول خلق به مقا  رضا و خشنودی خود ساختی ی یلهوسبه پی�ن خود پیوسته و او را 

 به ایاعت و بر حذر داشتی اش ینافرمانمرد  را از  و ایاعتش را واجب �ودی و

نیز فرمان دادی که هیچ فردی  و امر �ودی و از مخالفت نهیش منع کردی یشها فرمان

مؤمنان ملجأ  و از امت بر او تقّد  نجوید و از او عقب �اند پس او پناهگاه پناه جویان

 .اّسک جویان و ج�ل جهانیان است دستاویز محتم و

به ما  و به شتر آنچه بر او انعا  فرمودی ملهم ساز ) رااما  زمانخود ( یولالها پس  بار

درهای کامیابی را به  و او را با نیروی خود یاری ک  و نیز نعمت وجودش را الها  فرما

 خود مدد ده و پشت گر  ساز گاه یهتتاو را به نیرومندتری   و آسانی به رویش بگشای

 ده اش یاریبه فرشتگانت  و ک  اش ینگهدار به چشم عنایت  و بازویش را نیرو بخش و

پیغمرب   یها سنتکتاب و حدود و رشایع و  و او را به پیروزمندتری  سپاه مدد فرما و
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 یها نشانهآنچه را از  و او بپا دار ی یلهوس به )درودهایت بر او و خاندان او باد که( را

زنگار ستم را از رشیعتت  و او زنده ساز ی یلهوس به اند بردهدینت که ستمتاران از بی  

و  اند یدهگزاز راهت  یرو  کجرا که  و آنان ناهمواری را از راه خود بریرف ک  و بزدای

دوستانت نر   ی دربارهدل او را  و او از میان بردار ی یلهوس بهقصد ایجاد انحراف دارند 

زانی مهربانی و رحمت و عطوفتش را با ار  و دستش را بر دشمنانت گشوده ساز و ک 

تا  ما را از پیروان و مطیعان و پویندگان راه رضایتش و مدافعان از حقش قرار ده و دار

 .جوییم تقرّب درود  بر او و خاندان او باد، که بدی  وسیله به تو و به رسولت

به مقا   آنان کهالها درود و رحمت بفرست بر دوستان و شیعیان آن بزرگواران  بار

و به عروة الوثقای  �ایند یمو از روش و آثارشان پیروی  اند فمعرت والیت و امامت آنان 

آن  ی یهالهو تسلیم خالفت  کنند یموالیت و دوستی آنان چنگ زده و به امامشان اقتدا 

و منتظر دولتشان و چشم دوخته بر  کوشند یمو در راه ایاعت آنان  اند بزرگواران

که بامدادان و شامگاهان در رسند،  ای یندهفزاپر برکت و پاکیزه و  یدرودها ،اند یشانا

احوالشان را  تقوا استوار ساز و و کارشان را بر درود بفرست بر ایشان و بر ارواحشان

مهربان و بهرتی  آمرزندگانی و ما را  ،تو توبه پذیر که چونبپذیر،  شان توبهو  نیتو گردان

 .مهربانان ی تر مهربان به رحمت خود در جایگاه ام  و امان با ایشان قرار ده ای

گرامی داشتی و  آن راعرفه روزی است که تو به آن رشافت بخشیدی و  ای  روزِ  ابار اله

و عطایت را در آن  با عفو  مّنت نهادی و عظمت دادی و رحمتت را در آن گسرتدی

هستم  یا بندهالها و م  آن  بار اش بر بندگانت تفضل فرمودی، یلهوس به فراوان کردی و

او را از کسانی قرار دادی که  و که پیش از آفریدنش و پس از خلقتش بر او انعا  �ودی

در حزب  و ادا کند ا  یبندگبه دی  خود هدایت کردی و او را موفّق داشتی که حق 

 با خود وارد کردی و به دوستداری دوستانت و دشمنی دشمنانت راهن�یی �ودی،

از  و منع کردی ولی او باز نایستاد و ولی او فرمان نُربداو را فرمان دادی  همه ی ا

از روی  نه نافرمانی خود نهی کردی او اوامر  را مخالفت کرد و نهیب را مرتتب شد،

هوای نفسش او را به آنچه تو از آنش  بلته کشی بر تو، به سبب گردنعناد با تو و نه 

با علم به  و ر آن یاری کردرا ب ی) و شیطاناو (دشم   و راندی و ترساندی خوانده
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 امیدوار به عفو و مطمنئ به گذشت تو بوده، که یدرحال وعید  و تهدید  اقدا  �وده،

ای  بود که ای  نافرمانی  سزاوارتر فرمودی، اش دربارهوجود آن همه انعا  که  ) باالبته(

و م  در پیشگاهت خوار و ذلیل و خاضع و خاشع و ترسانم  ینکا را انجا  ندهد،

 ا  شدهخطاهای بزرگ مرتتب  و معرتفم که بار سنگینی از گناهان به دوش دار 

یقی  دار  که امان  و به رحمتت التجا �وده ا  و آوردهبه عفو تو پناه  که یدرحال

نیست که مرا از عقاب  یا دارندهباز  و نیست که مرا از عذاب تو امان دهد یا دهنده

بدان گونه که بر بندگانی که مرتتب  ،گرد بازم  به کر  در ای  حال بر  پس تو باز دارد،

مرا هم ببخش  و گناه شدند به لطف و کر  بازگشتی و بر گناهان آنان پرده پوشاندی

که دست به دام  عفو و کرمت انداختند بر آنان تفّضل �ودی و  ها آنبدان گونه که 

آمرزشی را که چون به شخص امیدوار عطا  و آنان را مشمول عفو و بخشش گرداندی

 .آید ی�کنی در نظر  بزرگ 

آن  ی یلهوس بهعنایت ک  که  یا بهرهم   ) بهدر ای  روز (عرفه و مّنت گذارم  بر 

مرا  گردد یماز آنچه عاید بندگان کوشای در عبادتت  و نصیبی از خشنودی تو بیابم

را که آنان پیش  ای یستهشای اگر چه کارها م  ،مگردان بر دست یتهمحرو  و 

اعتقاد به یگانگی و نفی هر گونه مثل و همتا و  یول ،ا  نفرستادهپیش  اند فرستاده

تا از آن به  یا دادهو از ه�ن درهایی که فرمان  ا  �ودهه�نندی را به محرض  تقدیم 

ه به چیزی تقرّب جستم که احدی بدون آن ب ا  و آمدهسویت روی آوریم به درگاهت 

آن باز با توبه و انابه و تذلل و زاری رو  به دنبال و درگاه حرضتت تقرّب نخواهد یافت

به سوی تو آورد  با حس  ظ  به حرضتت و ایمینان کامل به آنچه نزد تو است و امید 

ه�نند  و آن ساختم ی ضمیمه شود یمبه تو را که کمرت امیدواری از آن نومید 

با بیم و  همراه ،خوانم یمرا  تو ترسان، تهیدسِت  بینوایِ  خوارِ  درخواست شخص حقیرِ 

 و از روی گردنتشی که ناشی از تترب متتربان است نه زاری و امان خواهی و پناه یلبی،

شفاعت  ی نه از روی ترفّع بر پایه و نه از روی ناز و دالل ناشی از خایر جمعی مطیعان

 ) وضعیفان تری  یفبندگان (ضعرتی  کمرت از کم ها ی ا ی همهشفیعان و م  بعد از 

 .یا کمرت  یا ذرّهخوارتری  و حقیرتری  حقیران درگاه توأ  و مانند 
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یاغیان را از خود  و کنی ی�ی که در عقاب و عذاب با بدکاران شتاب یپس ای خدا

به  و گذری یمی که با فضل و کرمت از لغزش بندگانت در یو ای خدا رانی ی�

 ،ا  شدهکه دچار لغزش  خطاکار آن بدکار معرتف به گناه، منم ،دهی یمخطاکاران مهلت 

آنته از روی عمد  منم علیه فرمان تو اقدا  کرده، باکی یبو  جرئتآنته با  منم

منم آنته از بندگان تو پرده پوشی کرده و با تو آشتارا مخالفت  ،کرده ا  ینافرمان

آنته از هیبت تو نهراسیده  منم م  گشته،ترسیده و از تو ای آنته از بندگان منم �وده،

آنته در گرو بالی  منم خویش جنایت کرده، ی دربارهآنته  منم خشمت نرتسیده، و از

را قسم  تو که رش  و حیایم اندک و درد و رنجم زیاد و یوالنی است، منم خویشتنم،

 ای یدهپسندد او ر ا برای خو  و ای یدهبرگزبه حّق آنته او را از میان خلق خود  دهم یم

حّق آنته  به ،ای یدهگزبرای کار خود  و یا کردهبه حّق آنته از آفریدگانت اختیار  و

 به ،یا دانستهرا مانند نافرمانی خود  اش ینافرمان و ای یوستهپیاعتش را به یاعت خود 

را به دشمنی خود مرتبط  اش یدشمنبه دوستی خود مقرون و  اش یدوستحّق آنته 

 .)ص)( یمصطف محمدحرض  ( یا ساخته

را که بر  یا جامهدر ای  روز رشیف لباس رحمت و مغفر  خود بپوشان ه�ن  مرا

مرا در حص   و پوشانی یمترضع کنندگان به درگاهت و توبه کنندگان خواهان آمرزشت 

ح�یت و والیت خود رسپرستی ک  بدانسان که اهل یاعت و قرب و منزلت خود را 

متحمالن رنج و مشقت  و وفا کنندگان به عهد  ی یژهونچه را که آ  و کنی یمرسپرستی 

مرا  و به م  نیز عطا فرما یا دادهقرار  ا  یخشنودکوشش کنندگان جهت  و در راهت

 و پا فراتر گذاشت از احتامت مجازا  مت  و به کوتاهی در حّقت و تّعدی از مرزهایت

به عذاب استدراج معذب  و پی در پی غافلگیر مساز یها نعمتمرا با مهلت دادن و 

خواب  و از خواب غفلت ) مرادر اثر فراوانی نعمت از توبه و انابه غافل شو مفرما (

توجه قلبم  و بخش ییرها و تغافل ذلیالن و خوار شدگان، یکاران و سست ارسافآلودگی 

وی متوجه ساختی و به را به آن جانب ک  که دل مطیعان و عباد  کنندگانت را بدان س

) دل را مشتاق یاعت و عبادا  فرما( یدادرا از هالکت نجا   کاران مسامحهبرکت آن 

مرا از آنچه موجب دوری از ثوابت و نرسیدن به حظ و نصیبم از برکاتت و مانع  و
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پیمودن راه خیرا  و سبقت جست و رقابت در  و ده پناه ،شود یموصول به پیشگاهت 

مرا همراه با کسانی که  و را برایم آسان ک  یا دادهو دستور  یا خواستهکه  یور آن ها آن

و از  اند گرفتهعذابت را سبک شمرده و در معرض دشمنی و غضب تو قرار  یها وعده

   دها بال و فتنه رهایی یها گرداباز  و نابود و ریشه ک  مگردان اند شدهراه تو منحرف 

میان م  و دشمنی که  و ز غافلگیر شدن در امانم دارا و از گلوگاه بالها خالصم ک  و

از م   و شو حائل درآوردعیبی که مرا از پای  و گمراهم کند و هوسی که نابود  سازد

اعراض از کسی که بعد از خشم و غضبت بر او دیگر از  ) مانندرو مگردانمت  (اعراض 

 .وی و از امید به خود نومید  مسازاو خشنود نش

چندانم عطا مفرما که تحّملش را نداشته  و یأس از رحمتت بر م  چیره خواهد شد پس

تو را  و گرانبار شو  و مرا همچون کسی که خیری در او نبوده محبتتاز فزونی  و باشم

دست عنایتت رها مساز و همچون کسی که از  از با او کاری نیست و راه برگشت ندارد،

مرا از سقوط  بلته نداز،می او را رسوایی فرا گرفته دور یرساپا و چشم التفا  تو افتاده

از  و لغزش مغروران و ازگمی تبهتاران در گمراهان و از هول و َرس  یبدبختدر منجالب 

 مرا از گرفتاری دیگر بندگان و کنیزانت سالمت بخش و گرفتاری هالک شدگان نجا  ده

و از او خشنود  یا فرمودهانعا  بر او  و به درجا  کسی برسان که به او عنایت داشته و

موجبا  تباه شدن  و ای یراندهماو را با خوشبختی زنده داشته و با سعاد   و یا شده

تنّفر و انزجار از گناه و ترس از رسوایی  و حسنا  و زوال برکا  را از م  دور ساز

به ( رسماز توجه به دنیا که جز با یاری تو به آن �ی  مرا و معصیت را در دل جای ده

مرا در عوض اشتغال به �ا ( منرصف ،سازد ی�که جز آن تو را خشنود ) توجه به آخر 

محبت دنیای پست را که از آنچه نزد  ) ودنیا به یاعا  و موجبا  رضایتت موفق بدار

از دل بیرون  باشد یمتقرب به سویت  یلوسامانع دسرتسی به  و دارد یمتو است باز 

به م  قدر   و خلو  با تو را در شب و روز در نظر  زینت بخشک  و راز و نیاز در 

از ارتتاب  و مرا به خوف و خشیتت نزدیک که یا به گونهپرهیز از گناه عطا فرما 

 و مرا از پلیدی معصیت پاک �ا و از اسار  گناهان بزرگ برهانی و محرما  باز داری

به  و م  بپوشان سالمت را برلباس عافیت و رِدای  و آلودگی خطاها را از م  برگیر
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به  و خود را بر م  پیاپی فرما و نعمتتفضل  و فراگیر مزیّنم ساز یها نعمتخلعت 

 .سخ  پسندیده و کار نیک یاریم ده بر نیّت شایسته و و توفیق و ارشاد تأیید  �ا

نامنتهای خود کار  اصالح  ی به حول و قّوه مگذار و وامرا به نیرو و توانایی خود   کار

در  و مرا در روز لقای خود آن روز که مرا به لقای خود برانگیزانی رشمسار مت  و فرما

شتر  را از م  سلب مت   و یاد خود را از خایر  مرب و برابر دوستانت رسوایم مساز

ز  با م  مال  آن را یاد را فراموش کنند، یتها نعمتبلته آنگاه که مرد  جاهل و غافل 

را به م  عطا  یا داشتهاعرتاف به آنچه ارزانیم  و یتها نعمتی بر یساز و توفیق ثنا گو

ستایشم را بر ذا  پاکت برتر از  و رغبتم را به سویت بیش از رغبت مشتاقان و ک .

سزای ه ب و هنگا  درماندگی و شّد  نیاز مرا خوار مساز و ستایش ستایشگران قرار ده

 رانی یمکه معاندان را از خود  گونه آن و هالکم مت  ا  شدهب کارهای زشتی که مرتت

که حّجت تو راست و  دانم یمو  باشم یمم  تسلیم فرمان تو  یراز مرا از خود مران،

 و ه�نا تو به فضل و کر  بر بندگانت اولی و سزاوارتر و به لطف و احسان عاد  کرده

به  و که تو به بخشیدن سزاوارتر از عقاب کردنی دانم یم و تقوی و آمرزشی ی یستهشا

 .تری یکنزداز پرده دری  یپوش پرده

را برآورده سازد  یمها خواستهکه  ای یزهپاک ی) زندگیّیبه یا به (حمرا زنده دار  پس

مردن مرا ه�نند مردن  و بدون آنته ناپسند تو را بجا آور  و معاصی تو را مرتتب شو 

و از سمت راستشان روان  یشاپیش) پمعرفت و ای�نشان( نورکسانی قرار ده که 

چون با تو  و در نزد بندگانت عزیز گردان و مرا در پیشگاهت خوار و خاضع و باشد یم

 نیاز یباز کسی که از م   و در میان بندگانت رسافراز  گردان و خلو  کنم خاشعم ساز

مرا از  و به درگاه کر  و احسانت مرا ک�ل فقر و نیازمندی عطا فرما و ک  نیاز  یباست 

با اینته بر انتقا  و مجازا   و نزول بال و ذلت و رنج پناهم ده و ش�تت دشمنان

که شخص قادر بر  گونه آنک   یپوش پردهفرما و  کر  توانایی و از اع�ل زشتم آگاهی،

 ی دربارهچون  ؛ وو از م  انتقا  مگیر کند یم یخطاپوشکیفر و انتقا  با حلم و کر  

فتنه یا گرفتاری کنی پس مرا به جهت پناه  ی اراده اند کردهقومی که رسکشی و عناد 

آخرتت نیز رسوا  در چون مرا در دنیایت رسوا نتردی، و جست به تو از آن نجا  ده
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) م  مستدا  داررا بر  یتها ساز (نعمترا با اواخر آن توأ   یتها نعمت یلاوا و مساز

مرا از آن گناه و گرفتاری که نورانیت  و چندان مهلتم مده که در اثر آن سنگدل شو . و

و خوار سازد  قدر یبمرا به خساست و پستی که منزلتم را  و و آبرویم بر باد برد نگهدار

مرا چنان مرتسان که بر اثر آن نومید  و   گردد گرفتار مفرماا که موجب گمنامی یبیو ع

 بیمم مده که در برابر آن هراسناک گرد  چنان ک  که ترسم از تهدید تو گونه آن و شو 

هنگا  تالو  آیاتت باشد، شبم را با زنده داری و  ا  یمناکیب و پرهیز  از ااا  حجتت، و

و یلب آمرزش و  ها حاجتخلو  جهت عباد  و مناجا  و اُنس به تو و تقاضای 

 .از آتشت آباد ساز ییرها

 و مگذار یکار  تبهروزگاری در گرداب نادانی و  و مرا در یغیانم رسگردان رها مت  یاخدا

مرا دچار  و عرب  و امتحان دیگران قرار مده ی یلهوسپند و اندرز و  ی یهماحال مرا 

 و جای م  مگزی ه را ب یگری) ددر ای  دعاها که مستجاب خواهد شدو ( متر  مساز

بندگانت و  ی مضحتهو مرا  ان بیرون مرب و جسمم را بال مت نامم را در دفرت سعاداند

جز به راه رضا و  ) ومرا پست و خوار و ذلیل مت ( خویش مساز، ی مسخره

مرا در خدمت دیگران مبتذل مساز مگر آنته برای انتقا  گرفت از  و مرب ا  یخشنود

روح و  و از لّذ  عفو و شیرینی رحمت و دشمنان تو و مبارزه با دشمنان دی  تو باشد

و شیرینی یاعا  و کاری که موجب  لذ  ریحان و بهشت نعیمت کامیابم گردان،

 به سویم بفرست، یتها تحفهاز  یا تحفه و تقرّب جست به تو است را به م  بچشان

به  و مرا از مقا  خود  ترسناک ک  و گردان زیان یببازگشتم را  و را سودمند تجارتم

 و گناهان صغیره و کبیره که نصوح و خالص موفق دار یا توبهقایت مشتاق ساز و به ل

 را از دل بَر کَ  مؤمنان ی ینهک و اع�ل باقی نگذاری ی یفهصحآشتار و نهان را با آن در 

به زیور  و باش که با صالحان هستی چنان آنبا م   و قلبم را بر فروتنان مهربان ساز و

روز افزونی نزد  ی آوازهبرای م  یاد خوشی در آیندگان و  و بیارایپرهیزکاران مرا 

 و را پیاپی گردان یشها کرامت و گشایش نعمت را بر م  تتمیل فرما و دیگران قرار ده

مرا  و را به سویم فرست یتبها گران یها موهبت و دستم را از فواید خود پُر کُ 

خلعت  و قرار ده یا آراستهدر بهشتی که برای برگزیدگانت  ا  یزهپاکدوستان  ی یههمسا
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در  و بر م  بپوشان یا ساختهعطایای بزرگت را در مقاماتی که برای دوستانت فراهم 

کَنف خود برایم جایگاه و منزل با آرامشی قرار ده که در آن با ایمینان خایر ستونت 

 .دیده به آن روش  کنم و گزینم

 در آن روز که رازها فاش شود و ا با گناهان بزرگم روبرو مگردانای خدا در آنجا مر  و

از دل بزدای و برایم در حق راهی  یا شبهههر شک و  و مرا به قهر خود هالک مگردان

را از فضل و  ا  بهره و را به هر رحمتی بگشای و نصیبم را از عطای خود رسشار ک 

هّمتم را یترسه بتار  و ت مطمنئ ک دل را به آنچه نزد تو اس و احسانت فراوان ساز

و هنگا  غفلت  گ�ری یممرا بتاری بگ�ر که خاصان خود را به آن  و خود مبذول دار

و آسایش و تندرستی و  یدامن پاکتوانگری و  و ِخرَدها دل را به سوی یاعتت سوق ده

 ی یلهوس بهحسناتم را  و گشایش در زندگی و آرامش و عافیت را برایم فراهم ساز

را به مفاسدی که از آزمایشت پیش آید تباه  یمها خلو  و آمیزد یممعصیتی که با آن 

 ) نگاهدار وو تقاضای کمک از آنان( یانجهانآبرویم را از رو زدن به هر یک از  و مساز

 ی دهندهیاری  و مرا پشتیبان ستمتاران و از یلبیدن آنچه نزد فاسقان است باز  دار

چنانم نگهبانی ک  که  دانم ی�از آنجا که خود  و مده ) قرارقرآنکتابت (آنان در محو 

توبه و رحمت و مهربانی و روزی فراخت را بر م   یدرها به آن محفوظم داری،

کامل ساز که تو بهرتی   ا  دربارهانعامت را  و م  از رو آورندگان به توأ  که بگشای

 یا در حج و عمره قرار ده، ا  یخشنودعمر  را جهت  ی ی�ندهباق و نعمت دهندگانی

سال  جاودانه  اند و پاکاند و آل او که پاکیزگان و محم و درود خدا بر پروردگار جهانیان

 بر او و بر ایشان باد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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