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 کَرِيسنِ الْعۀٌ عرْوِیعلیهم السالم:م هائنْ آبع 

ََع  َ ِىن ِإَذا اْنق ٍد َو اْرَمحْ مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ََ ِّی َصل َثِري َِ  ِإَهلِ
َ

ا أ َ ْن ُّا  َ ََْو ا  َِ  َ ِقُْخ َ ْ
ِري ا

ْ
 ِذك

َمْن َْ ُنِىسَ 
َ
َ ك  یِّ ْنس َ ْ

ُت ِىف ا  َو ِرصْ
و به من رحم کن آنگاه که رشته ارتباطم از این دنیا بریده شود، و نامم از  بر خاندان پیامبر معبودا درود فرست بر حضرت محمد و

 شدگان بدست فراموشى سپرده شوممیان مخلوقات محو گردد و مانند فراموش

 
َج 

َ
ََب أ َ ْھُر ِمىنِّ َو اْقق ََّل اَ َو ِ ْ ِدي َو َدقَّ َن ِْ َّىنِّ َو َرق ْت سَ ِ

َ
ی ك اِىم ِإَهلِ يَّ

َ
َدْت أ نِ  ِىل َو نَ

َعاِىت  َِق ْت َ  قِ َ اِىت َو َََش ََْو َذَھ 
و مرگم  و روزگار آنچه را باید به سرم بیاورد درآورده معبودا عمرم زیاد گشته، و پوست تنم نازك شده، و استخوانم باریک گردیده

 مسئولیتهایش براى من به جاى ماندهنزدیک گشته، و روزگارم به سر آمده، و شهوات و امیالم سپرى گشته ولى 
 

قَ  رَّ َ ن ْوَصاِىل َو قَ
َ

َعْت أ َّ َ ِْ َو َتق ِ َِىن َو َبِىل اس ََ َحْت ََْرِىت َو اُ ْتَ َّ  َ ن ِىن ِإَذا قَ ی اْرَمحْ اِ ِإَهلِ َ ْن
َ

 ْت أ
، بندهاى تنم از هم جدا گردد، و اعضاى معبودا! آنگاه که صورتم دگرگون شود، و زیبائیهایم همه از دست برود، و تنم پوسیده شود

 بدنم پراکنده شود، آنگاه به من ترحم فرما.
 

ْرِىم  ُ  ِ  ُِّ ُ ْ
ا َ

َ
َر فَأ ُْ 

َ
َة ِىل َو ال اَلِىت َفَال ُحجَّ َ َِعْت َق ُ ِىن ُذُِىب َو ق ََْ

ْ ن 
َ

ی أ   ِإَهلِ
 عذر و برهانى هم (براى انجام گناهانم) ندارم،معبودا! گناهانم مرا خموش ساخته، و سخنم را بریده، و هیچ گونه 

 و با این ترتیب منم که بگناه خویش اقرار دارم
 

ََمِىل  ِ ُن ْرَهتِ ُ ْ
ِبَذْنِىب ا ُ  س

َ ْ
اَءِىت األ ُف ِبِإسِ َ ْعق ُ ْ

ا  ُ ِّ َتَح ُ ْ
یَئِىت اِ ُوِر نَ ُ  ُر ِىف وِّ ََ ُ ْ

ا 
ُِع ِىب  َ ْنق ُ ْ

ِدي اْ َ  َعْن ق
از بی باکى خویشتن را در  خود اعتراف میکنم، و این منم که در بند گناهم گرفتارم، و پاى بند عمل و کردارم میباشمو به بدى 

 ام و از مقصد اصلى سرگردان شده و راه چاره بر من بریده شدهدریاهاى خطاکارى خود انداخته
 



۲ 
 

ِىن ِبَرْمحَ  ٍد َو اْرَمحْ مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ََ ِّلَ َ  َِن ْ ن َ ِريُم ِبن
َ
اَوْز َعىنِّ َيا ك َ   ِتَك َو قَ

 (خدایا) پس (اوال) درود فرست بر محمد و خاندان محمد، و (ثانیا) به مهر خویش به من ترحم فرما،  
 و به فضل خود اى خداى کریم از من درگذر

 

 َْ ِىف َ ُ 
َ
ْد ك ََ ِىل ََ ِب َطاَعِتَك َْ َر ِىف ُ ی ِإْن ََن َن َمِىل ِإَهلِ

َ
 ِب َرَِئَك أ

 معبودا! اگر کردارم در برابر طاعتت کوچک است ولى در عوض آرزویم در پیش امید به تو بزرگ است
 

  َ َِّ ِىن َِ ْ ق ْن قَ
َ

وِدَك أ ُ  ِ  َن َظىنِّ ِبَك َوَ ُرومًا َو َْ ِدَك ِْ ِْ َْیَبِة
ْ

ِلُب ِخل َ ق نْ
َ

ْیَف أ
َ
ی ك ُحوِإَهلِ َْ مًا ِة  

بودا چگونه از درگاهت محرومانه از روى نومیدى بازگردم با اینکه گمانى که به تو و کرم و خود تو داشتم آن بود که مرا رستگارانه مع
 اى از درگاهت بازم گردانىدر حالى که مورد رحمتت قرار داده

 

 قُ 
َ

َ َو ال  ِي
ْ

وَط اآل ُُ ِن َظىنِّ ِبَكُْ ََ ْ ِّ س
ُ

ی َْ أ َ ِإَهلِ ِمِل
ْ

َ اآل َْب ََ َِِطْل ِصْدَق َر ْ  
نومیدى اشخاص مأیوس را بر خود چیره و مسلط نسازم، تو نیز امیدوارى  -که به تو دارم -گمانى خودمعبودا! من هیچ گاه با خوش

 در میان امیدواران مبدل به نومیدى مفرما -مرا به خودت
 

 ُ ْ
ْنَت ا

ُ
َم ُجْرِىم ِإْذ ك ُ ی َن َ ُجْرِىم َو  َباِرَز ِبِه ِإَهلِ ِب

َ
ْرُت ك

َ
ىنِّ ِإَذا َذك

َ
 أ

َّ
ْنَت اْلَُاَِ ِبِه ِإال

ُ
َ َذْنِىب ِإْذ ك ُ 

َ
َو ك

اِنك َِْر ََْام َع ِِ ْ َ ِْ َاِصَل ِىل
ْ

ُت احل ََْراِنَك َو ْ ن َمي نُ ِ   َن
هر  -اى آقاى من -جز آنکه م است اگر آن را مؤاخذه فرمائىو گناهم عظی معبودا! براستى جرم من بزرگ است اگر تو آن را آشکار کنى

 افتم و از آن سو آمرزش عظیم تو را به یاد آورم آنچه از این میان به دستم آید همان گذشت تو است.گاه به یاد جرم بزرگ خود مى
 

ْد ََداِىن  ََ اِبَك َ ِىشُّ ِق َْ اِر ِبَذْنِىب َِّىن ِإَىل اَی ِإْن َد اِبَك ِإَهلِ َ َ
 ُنُْ ِءَ َِّ ِة َنَّ

ْ
  ِإَىل اجل

 ات در برابر گناه مرا بسوى آتش دوزخ میخواند ولى در عوض پاداش نیک تو مرا نداى امیدوارى به بهشت میدهدمعبودا! اگر ترس از شکنجه
 

ْتِىن  َن ْد آ ََ ِفَكُْ ِن اس ََ اَيا َعْنَ َ ن
ْ

ْتِىن ا َ �َْو
َ

ی ِإْن أ ِ َمَكاِرُم َِْفَك ِإَهلِ ِق َِْ 
 ات مرا با یقین مأنوس کرده است.معبودا اگر خطاکاریهایم مرا با زیبائیهاى لطفت نامأنوس ساخته ولى توجه کریمانه 

 

 ِّ   ْعِرَفُة َيا َ ْ
ْتِىن ا ََْن

َ
ْد أ ََ َقاِئَك ِِ ْعَداِد ْفَُ َعِن اِالْقِ َ ِىن اْن ََْ

َ
ی ِإْن أ ِئَك ِإَهلِ

َ
  ِدي ِبَكِريِم آال

هاى  آشنائى به نعمت -اى آقاى من -خبرى و غفلت از آمادگى دیدارت مرا به خواب فرو برده ولى در عوضمعبودا اگر بى
 ات مرا به خود آوردهکریمانه

 



۳ 
 

َظِرَك ِىل  ِنَ  ا َعَزَب ِإيَقاِىن َ َ
 ُِيِم َما ُيْصِل ِْی ِإْن َعَزَب ُلىبِّ َعْن َت َفُعِىن ِإَهلِ  َِام َينْ

معبودا اگر خردم بیگانه است از اینکه بتواند آنچه را به سود و صالح من است برایم آماده سازد، ولى یقینم به اینکه نظر  
 ات در مورد منافع و مصالحم به سوى من متوجه است به خطا نرفتهسودمندانه

 

 َِ َْْحَب
َ

ِ َما أ ْ  َ ن ِ َرَضْت َ ق ی ِإِن انْ ْیُت  ِإَهلِ َ ْن
َ

يَامِن أ ِ
ْ

اِىم فَِباإل يَّ
َ

ْىعِ أ اِىم  ا َْ
َ

اِضَیاِت ِْ أ َ ْ
ا 

معبودا اگر کوششهایم در روزهائى که از من سپرى شده بر طبق دلخواه تو نبوده ولى (مسلما) سالهاى عمرم که بر من گذشته را  
 همه بر پایه ایمان به تو سپري کرده ام

 

 ُی ِجْئُتَك َمْل َ َيَدْيَك ُرضُّ ََجِىت ِإَهلِ ِْء َب
َّ

ِذال
َ ْ
اَم األ َ ََمِىن ُق

َ
َم ََقِىت َو أ ُْ ْسُت ِْ

ُ
 َْ أ

ً
  

معبودا! با دلى اندوهناك و سوزان به درگاهت آمده و جامه ندارى به تن کرده و سختى نیازمندیم مرا همچون مردمان خوار در 
 پیشگاهت واداشته

 

 
ْ
ك

َ
ُرْمَت فَأ

َ
ی ك اَِ ِإَهلِ ََ ْھِل

َ
ْعُروِف َْخِِْىن ِبأ َ ْ

ِ َت ُْ َو َِا ْنُت ِْ ُسؤَّ
ُ
 ِرْمِىن ِإْذ ك

معبودا کرم فرمودى پس مرا نیز مورد کرم خویش قرار ده چون من از خواستاران درگاه توأم، و به نیکى و احسان جود فرمودى پس 
 مندان از نعمتت داخل کنمرا نیز در زمره بهره

 

 َجَزاُؤَك ِإ 
َّ

 ُيْغِنَا ِإال
َ

ِىت ال یَّ ِْ
ُ

 ََاُؤَك َو أ
َّ

َُھا ِإال ُ َيْج 
َ

ی ََْكَنِىت ال  َهلِ
 نیاز نکندخدایا بینوائى و ندارى مرا جز عطاى تو چیزى جبران نکند، و خواسته مرا جز پاداش نیک تو چیزى بى 

 

ِحَك  َِ اِب َْ
َ

ْصَبْحُت َ ٍََب ِْ أ
َ

ی أ   ِإَهلِ
ً

َ َِِدال
َ

ْسأ َ ْ
ِ َواَك ِ ِض َعرُّ َّاِئًال َو َعِن ا س 

ُف 
ْ

أ َ ْ
َك اِ ْ َظاِر َخ َرٍّ ِالنْقِ ْ اٍِ َمْلٍُف َو ُن َناِنَك َردُّ س ِْیِل ا َس ِْ َجخِ َْ َو 

ام و به درگاه دیگران براى درخواست روگرداندهپایانت سائالنه روزم را بامداد کرده، و از رفتن معبودا من به یکى از درهاى عطاى بى
تو می باشد  دارراه و رسم منت بخشى نیکویت چنان نیست که سائل اندوهناك و پریشانى را (چون من) که چشم به راه نیکى سابقه

 از درگاهت برانى
 

 
َ ْ
ًا ِأل ُّ َْ اِرَ نْ

َ ْ
اِطِر األ ََ ِْ َرٍةَ ُت ََ َقنْ ْ َ


َ

ی أ اِل َو اِالْعِتَباِر ِإَهلِ َْ  ُِا َ اْهلَ
َ

 فَأ
اِل   َ ق ْ�

َ ْ
ِف األ ْخِف ِقَ  ا َْ ََ ْنِ  ِإْن  َْقُ

و به  امام در حالى که به کردارهاى خود و پندگیرى (از این دنیا) آزمایش شدهمعبودا بر سر پلى از پلهاى پر خوف و خطر ایستاده
 اه کمکم نکنى هالك خواهم شدهاى گنراستى که اگر با سبک کردن سنگینى



٤ 
 

 ََِر َ َِّ
ُ

ِىن فَأ َعاَدِة ََْققَ ْھِل ا
َ

ْم ِْ أ
َ

ِطیَل ُبَكاِ أ
ُ

ِىن فَأ َقاِء ََْققَ َّ �ْھِل ا
َ

 ِْ أ
َ

ی أ  ِإَهلِ
 ا (که بتو دارم) نوید دهماى تا امیدم رام بدرازا کشد، یا از نیکبختانم آفریدهاى تا گریهخدایا آیا مرا جزء مردمان بدبخت آفریده 

 

َْواَف  َ ِىن ق َْ َْ
َ

َالِم َو أ ِىف َداِر ا ِِْیِه َو آ ََ ُ ٍد َصىلَّ اهللاَّ مَّ َُ ِىن ُرْؤَيَة َْی ِإْن َحَر اِء َِ اْل ِإَهلِ َ َن ُْاِم ا َُّ  
 ام سازىبهرهتگزاران نیک منظر بىدر بهشت محروم گرداندى، و از خدمتگزارى خدم (ص)معبودا اگر مرا از دیدار محمد 

 

ِل  ْ ن َ َك َيا َذا اْلن ِْ ِىس ْ ن ْتِىن نَ ََّ ََِذ َ ْ  َ ن َقاِم نَ ُ ْ
َْیَبِة ِىف َداِر ا

ْ
ِِىل ِخل

ْ
فَْت َوَْ َتأ َاِم َو اَو َرصَ نْ ِ

ْ
 إل

ن ام نومید سازى (این از درخواستى که داشتهو اگر روى نیازمندیم را در روز رستاخیز به نومیدى بازگردانى، و در نتیجه میان مردما
 بخشام سازگار نیست و) دل من به جز این مرا آرزومند کرده است اى جودمند نعمتکار با آن چشم امیدى که به لطف تو داشته

 

ْعَت  ََ اِم َو يَّ
َ ْ
اِد ُطوَل األ َ ْن

َ ْ
ِىن ِىف األ ِتَك َو َجَالَِ َو َْ َقَرنْقَ ی َو ِعزَّ َِم َو َُْت َ ِإَهلِ

َ ْ
ِ األ َْب ِْ َبَك ْ  ِىن ِىن ْ 

َك  َْ ِْ ََْظاِري ِل ْفُت َوَْ انْقِ  َرصَ
َ

َك َو ال ِْ َِْعُت َرَ َ َ اْلِكَراِم َما ق َْو َب  
و تنها از میان همه معبودا به عزت و جاللت سوگند اگر روزهاى دراز مرا با غل و زنجیر (کیفرت) ببندى و قرین (و همدم) سازى، 

هیچ گاه امید من از تو قطع نشود، و روى  مردم مرا از عطاى خویش بازدارى و میان من و مردمان (واالمقام) گرامى حائل شوى
 امیدى را که به عفو و گذشت تو دارم به سوى دیگرى باز نگردانم

 

ْسَالِم َما اْھَتَدْيقُ  ِ
ْ

ِدِىن ِإَىل اإل ی َ َْْ َهتْ اِىن ِإَهلِ ِ ِلْقْ ُ ْقُ َو  َْ َْق يَامَن ِبَك َما آَمن ِ
ْ

َو َ َْْ َتْرُزْقِىن اإل
 َ ْ ِىل َشِديَد ِق ِّ َ ُق َْ َْ َك َما َعَرفُْت َو َِِرَْ فِْىن َحَالَوَة َرِّ ُت َو  َْ َْقُ َِْئَك َما َدَِبُد ُْت اِبَك َما ا َْ  قَ

 ین) اسالم راهنمائى نفرموده بودى من بدان راه نیافته بودم و اگر ایمان به خودت را روزى من نکرده بودى خدایا اگر تو مرا به (د
 وردم، و اگر تو زبانم را به دعا باز نکرده بودى دعا نتوانستم، و اگر شکنجه سختت را براى من شرح نداده بودى آ من ایمان نمی

 جوئى نمیکردممن پناه
 

َُْتَك 
َ

ی أ َك  ِإَهلِ َْاِء ِإ َ ْ�
َ ْ
ِ األ

ن َ ْبن
َ

َِْك ِىف أ
َ

ْوُِد َو َْ أ َّا َُ َك َو َْاِء ِإ َ ْ�
َ ْ
َحبِّ األ

َ
 ِىف أ

َام   َُ ْ َ ْر ِىل َما ِ ن  َو َُ اْلُكَ ُْنْ
رین چیزها تردم، و در مبغوضاطاعت و فرمانبردارى ک -که همان توحید و یکتاپرستى تو باشد -معبودا تو را در محبوبترین چیزها در نزدت

 نافرمانیت نکردم، پس گناهانى را که در میان این دو (مرحله ایمان و کفر) است از من بیامرز -که همان کفر به تو باشد -در نزدت
 

  



٥ 
 

ْل  َّ ن َ ن ََ ا ََُیَتَك َو ِإْن َرِكْبَِْرُه َم
ْ
ك

َ
ا َو أ َُْت َع ْ َّ َ ِحبُّ َطاَعَتَك َو ِإْن ق

ُ
ی أ ِة  ِإَهلِ َنَّ

ْ
َّ ِجل ََ 

ا َُْوَجْب اِر َو ِإِن اْقَ َّا َِ ِىنْ ِّا َو َخَِْھ
َ

ْن ِْ أ
ُ
ك

َ
 َو ِإْن َْ أ

خدایا من اطاعت و فرمانبردارى تو را دوست دارم و گر چه در آن کوتاهى کنم، و نافرمانیت را خوش ندارم و گرچه مرتکب گردم، 
 ل فرما اگر چه شایسته آن نیستم، و از دوزخ نجاتم ده اگر چه سزاوار آنمپس (اى خدا) بهشت را بر من تفض

 

 
َ ْ
ُة ِبَك ََ َمَداِرِج األ َ ق ِِّىن ا ََْ

َ
ْد أ ََ ْبَراِر

َ ْ
ْبِق ََ األ َعِن ا ُ َُّخ ََّدِىن اَ قْ

َ
ی ِإْن أ  ْخَیاِر ِإَهلِ

 (و از درگاه تو دورم کرده) ولى امید و اطمینان به تو مرا در راه خوبان و اخیار انداخته خدایا اگر تخلف از همراهى با نیکان مرا زمینگیر ساخته
 

ی  َ ِرَقٌة ِىف َن ُْ ٌرَ ْیِه ََ ِلُع َّ َ ْیَف ق
َ
ا ك َ ْن ُِّتَك ِىف َداِر ا بَّ ََ ِْ ْوَتُه َ �َ ی َقْلٌب  ِإَهلِ

 دوزخ به آتش سوزان دچارش سازى؟ معبودا چگونه دلى را که در دنیا از محبت خودت آکندى در
 

َراِنَك  ِن ْطَباِق
َ

َ أ ْا َب َ ْیَف ُتِذهلُّ
َ
ِد ِإيَامِنَك ك ِي

ْ
أ ِقَ  ا ْعَزْزَهتَ

َ
ٌس أ ْ ن ی نَ  ِإَهلِ

 معبودا چگونه جانى را که با نیروى ایمانت عزیز و محترم ساختى در میان طبقات آتش خوار و زبون گردانى؟
 

 ِْ ْوَتُه س
َ
اٌن ك ِ ی اِإَهلِ اِهبَ ََِتِعَالِت اْل ْ �ُ اِر َّا َِ ِه َِْوي ِإ ْیَف َهتْ

َ
ا ك اِهبَ َ ْ


َ

َق أ َ ْن
َ

اِجیِدَك أ    َمتَ
 هاى سوزان آتشت را بدان مأمور سازى؟هاى تمجید خود را بدان پوشاندى، شعلهمعبودا چگونه زبانى را که بهترین جامه

 

ِج  ََْك َي ََْمْكُروٍب ِإ ُُّ ی اَك َيْرَتِ ِإَهلِ ُزوٍن ِإيَّ َْ ُُّ ُئ َو 
 اى بتو پناهنده گردد، و هر اندوهناکى روى امید به تو آردخدایا هر غمنده

 

َنُعوا ََ ِتَك َعِة َرْمحَ  ِ وَن ُِا ََّع ا ُعوا َو َمسِ َ � َ ن
َ ن  اِبَك َ َ

 ِزيِل َ  ِ  اِبُدوَنََْع ا ی َمسِ   ِإَهلِ
 شایانى تو را شنیدند و در برابرت خاشع گشتند، و زاهدان خبر رحمت پهناورت به گوششان خورد معبودا عابدان، پاداش نیکو و 

 و قناعت کردند
 

َع   َِمُعوا َو َمسِ َ َراِنَك ن ْ ن َعِة نُ  ِ ُموَن ِْ ُ ْ
َع ا ُوا َو َمسِ َوِدَك فََر ُ  ِ  ِدْ َ َن َعِن اْلق َُّو ُ ْ

َع ا ْؤ َو َمسِ ُ ْ
وَن  ا ُِ

 ِْاِرِفَك فََرِغُبواِبَكَرِم َع ََ ِل ْ ن َ  َك َو ن
و  و کجروان راه حق، از جود و کرم تو با خبر شدند و بازگشتند، و بزهکاران از آمرزش وسیع تو مطلع گشتند و به طمع افتادند 

  مؤمنان عفو کریمانه و زیاده بخشیهاى معروف تو را شنیدند و مشتاق گشتند
  



٦ 
 

 ِ  َي
َ

ْت َمْوال َِء ِىف ِبَالِدَك َحىتَّ اْزَدَمحَ ُِّ ِجیِج َّ یَج ان ِ
َ

 ْم ُ ِْ َك َْْت ِإ َّ 
َ

 اِدَك َو َِ ِْ اِةَُاْل ُِئاََ اِبَك َ  
 و در نتیجه چنان شد اى سرپرستم که گروههاى مختلف نافرمان و بندگان معصیت کارت هم به درگاه تو ازدحام کردند،  

 تو سر دادند در هر شهر و دیار شیونها به سوى
 

  ًَتاُْ َك ِْ ْنِع َ ْ
َخْوِف ا ُُه َوِج

َ
َتاً َو َقْلٌب َتَرك ُْ َك َْاَق َصاِحَبُه ِإ س َْ َمٌل

َ
 َو ِلُكلٍّ أ

 و هر شیونى را آرزوئى است که حاکى از نیازمندى صاحب آن است، و هر کدام را دلى است که اضطراب ترس جلوگیرى تو 
 آوردهآن را به هیجان 

 

َعاِط   َ ْ
یَعاُت ا ِ ن َ ِزي ِِن ِنَ  

ْ
ْيِه ُوُجوُه اْلََاِِ َو َْ َتْرَزأ َ َ

 َُّودَْق  
َ

ي ال ِ
َّ

ْسُئوُل ا َ ْ
قَ اْن

َ
 ِب َو أ

 اى هستى که روى هر مطلب نزدت سیاه نشود، و بدان کس که بدرگاه تو فرود آید بارهاى شدهو توئى آن خداى درخواست
 نیاید هالکت بار فرود

 

ا َك ِمبَ ََْزِع ِإ َ َصُْ َطِريَق اْن
َ

ْد أ ََ ا ََُراَم
َ
ا ِِه ك ْفِىس ِمبَ َِ ِر َ ن ُت َطِريَق النَّ

ْ
َأ نْ

َ
ی ِإْن أ ا ِ  ِإَهلِ ََُالَم ِه س 

 تو هجوئى بام ولى در پیدا کردن راه پناهخدایا اگر در دقت براى انتخاب آنچه بزرگوارى جانم در آنست بخطا رفته
 امخطا نکرده -در مورد آنچه سالمت من در آنست -

 

َن 
ْ

ا اآل ْسَعْدُهتَ ِد اْقَ ََ َما ُيْرِديَھا ََ َدًة َمرِّ َُ ْسَعَدْتِىن ِىس اْقَ ْ ن ی ِإْن َنَقْ نَ  ِإَهلِ
ِجَا    ِبُدَِئَك ََ َما ُينْ

 ن هالکت بار تشخیص داده بود ولى من اینک معبودا اگر نفس (بداندیشى) من راه سعادت مرا در ارتکاب گناها
 امبا دعاى به درگاه تو براى آنچه موجب نجات آنست سعادتمندش کرده

 

َك ِىب َِام ِِه ََْلَحِىت  َفَعِىت َفَْ َيْعُدِىن ِبرُّ َْ َغاِء اُد ِىف اْقِ َِاِىن اِالْج ََ ی ِإْن  ِإَهلِ
 ه به سود من بود به جائى نرسید ولى نیکى تو در مورد آنچه به صالح من بود شامل حالم گردیدخدایا اگر کوششم در به دست آوردن آنچ

 

اَھا  ْعِريِىف ِإيَّ ِقَ  َن
ْ

ُْت اآل ْق
َ

ْد أ ََ ا ُهتَ ا ِِه َحْرسَ ِىس ِمبَ ْ ن ُْمكِ  ََنَ
ْ

ُْت ِىف احل َی ِإْن ق  ِإَهلِ
ا  ََِف

ْ
اَق َرأ َ ن ْ�ِتَك ِإ  ِْ َرْمحَ

ام، اما اینک با آشنا کردنش به رحمتت و ام و آن را به حسرت و آه دچار ساختهگر در حکم بر خویشتن از روى ستم رفتار کردهخدایا ا
 امات با او به عدالت رفتار کردهمهر مشفقانه

 

  



۷ 
 

َن ِب 
ْ

ُه اآل ُْْد َوَص ََ َك َِْإ ِ  س َ ْ
اِد ِىف ا َّا ُ َّْجَحَف ِىب ِق

َ
ی ِإْن أ ْدُتُه ِإَهلِ َْ

َ
 َذَِئِر َما أ

ْیَك  ََ ِويِىلْ ِل قَ ْ ن َ   ِْن
ه در هاى حیات بخشى کانداخته، ولى خود را به گنجینه گى در مسیر رسیدن به تو مرا به حال نابودى و هالکتتوشهمعبودا اگر بى

 امرسانده -یعنى همان امید بسیارم به تو -دوران زندگى آماده کردم
 

ی ِإَذ  اِئِىل ِإَهلِ َ وُن ُُ ا ََك َبَكْت َهلَ َ ن ْرُت س
َ
اِئِىل َو ِإَذا َذك ا ُوُجوُه َوس ََْكْت ِإَل ِ َ َتَك ن ْرُت َرْمحَ

َ
  ا َذك

 شود، افتم راههاى وسیله گیریم بدیدن آن خندان و خرسند مىخدایا هر گاه به یاد رحمت و مهر تو مى
 شوداى مسئلتم گریان مىهافتم دیدهو هر گاه به یاد خشم و غضب تو مى

 

َالُل ا
َ
ِ ِجیِدِه ك ْ نَ ِ  َطَ

َ
 َو أ

ُ
َمأ َّ ْتَلَفُه ان

َ
ْد أ ََ ٍد آِيٍس َْ ََ ََِ س ِْ ْجٍل  ِ ْ ن نِ

َ
ی فَأ َىن ِإَهلِ َْ  

 درآورده  معبودا! پیمانه پرى از آب رحمت خود را براى این بنده مستمند مقرر فرما که به راستى تشنگى او را از پاى
 و ناتوانى و سستى رشته حیاتش را احاطه کرده

 

ََك ِبَرَِئِه  ْ ْد َغِ ْ ْرُجوَك َرََء َ َْْ َيق
َ

ََك ِبُدَِئِه َو أ ْ َيْرُج َغ َْ َْ َءََك ُدُْد
َ

ی أ  ِإَهلِ
 میخوانمت همانند کسى که جز تو در دعاى خویش به دیگرى امید ندارد  معبودا

 ارم به تو چونان که امیدش را جز بدرگاه تو بجاى دیگر نبردهو امیدو
 

 َِا َِ َُ
َ

َدِن أ ََْذا ا َْزاِيف ِهلَ ِ
َ ِىف اْسق

َ
َا أ اَِ َو ِإمنَّ ََ ی ِإَىل ِ

َُّ َ ُردُّ َِرَض ق
َ

ْیَف أ
َ
ی ك   ِإَهلِ

 گردانم معبودا چطور روى علم و دانشم را که به نعمت بخشى تو دارم از درگاه تو ب
 در صورتى که با طلب روزى از تو براى این تنم یکى از نانخواران تو محسوب میشوم

 

ِىت  ََِ ِ َِ ِْ َّ ََ َم اَعِىت َو َْ َاْقَلَقِىن َما ُاْهبِ اَن َرضَ ِ اِمَ
ْ ن  ِ

ْ
ْیَف ُاْسِكُت ِإل

َ
ی ك  ِإَهلِ

 نکه سرنوشت مبهم و تاریکم مرا پریشان و مضطرب ساختهخدایا چگونه زبان خوارى و تضرع خود را ببندم با ای
 

اِىت  ََ ْزِق ِىف ِّا َِ ا ِبِه ْلَت َهلَ ِىس ِإَىل َما َتَكفَّ ْ ن ْمَت ََجَة نَ َِ َْ ی   ِإَهلِ
 اى نیازمند استخدایا تو خود به خوبى میدانى که این تن من چطور در زندگى به روزى تو که رساندنش را بعهد گرفته

 
َْد َوَِىت   َ ِة َنَّ

ْ
ُه َِ اجل َْ ِْغَنا َ اْقِ ََّو َعَرْفَت ِق 

 و دانائى که پس از مرگ نیازش به روزى در مقابل بهشت اندك است 



۸ 
 

َنْعِِه    َمتْ
َ

ًال ِىف اَْاِِ ال ِّ ن َ ن َُ َح ِىل ِبِه ا َْ َمسَ ََ  ِِ
ْ

ِه ِىف اآل ََْقِىت ِإَ َيْوَم 
خدائى که از روى تفضل در این دنیاى زودگذر به من کرم و بخشش فرمودى، در باز پسین یعنى روز نیازمندى من نیز عطا و پس اى 

 کرم خود را از من دریغ مفرما
 

ِئ  
َ

ْكَامُل آال ََواِد اْقِ
ْ

ِء اجل
َ

ِن آال اس ََ ِْ َامِئِه َوْ ْتَامُم نَ َْامِء اْلَكِريِم اْقِ ْن َشَوا ِِنَ ِ
َ

 ِه 
 هاى نعمت بخشى شخص کریم آن است که آن را به پایان رساند، و از زیبائیهاى کرم جودمند آنست که آن را کامل گرداندزیرا از نشانه 

 

َاِىت  َ �ي َما َشَكْوُت َع ِْ
َ

ِْلُت ِْ أ َ َما 
َ

ی َْ ال  ِإَهلِ
 اى نداشتم (و از آنها پوزش نمى خواستم) ویش شکوهخدایا اگر کارهاى جاهالنه از من سر نزده بود اکنون از لغزشهاى خ

 
َاِىت   َ ْحُت َع َ ن  ْفَراِط َما ِ

ْ
ْرُت َِ اإل

َ
 َما َذك

َ
 َو َْ ال

 ام نمیأفتادم سرشک (ندامت) از دیده نمی باریدمو اگر بیاد کوتاهیهائى که کرده 
 

َب   ُْ ٍد َو اْمُح مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ََ ِّی َصل َاِت ِإَهلِ َ ََْالِت ا ْرس َاِت ِمبُ َ �ََْتاِت ا 
َئاِت  یِّ ا َ ِث

َ
َناِت  َو َْ ِىل ك َِل اْلِ َ  ِق

 هاى ریزانم پاك کن، ام را با این اشکخدایا پس اوال درود فرست بر محمد و خاندان محمد و (ثانیا) آن لغزشهاى یاد داشت شده
 ببخش و گناهان بسیارم را به حسنات اندکم 

 

وَن  ُ ِّ َ ق ُ ْ
َيْفَزُع ا َْ يَن ِىف َطاَعِتَك فَِإَىل ِِّ ُ ْ

ا 
َّ

 َتْرَحُم ِإال
َ

ْنَت ال
ُ
ی ِإْن ك   ِإَهلِ

 خدایا اگر مهر و رحمت تو تنها شامل کوشایان در اطاعت و فرمانبرداریت گردد پس تقصیرکاران به که پناه برند؟
 

 َِ 
َّ

ُل ِإال َ  ْ ق  قَ
َ

ْنَت ال
ُ
ُطوَن  َو ِإْن ك َِّ ُ ْ

ِجُئ ا ََْي َْ ِديَن فَِإَىل َِْج ُ ْ
ا  

 کنندگان بکه التجا کنند؟کنندگان در عبادت را نه پذیرى پس کوتاهىو اگر جز کوشش
 

یُئوَن   س ُ ْ
اِن فََكْیَف َيْصَنُع ا ْ ِ

ْ
ْھَل اإل

َ
 أ

َّ
 ُتْكِرُم ِإال

َ
ْنَت ال

ُ
 َو ِإْن ك
 رمائى پس گنهکاران بدکار چه کنند؟ و اگر جز به نیکوکاران احسان نف 

  



۹ 
 

وَن  ُ ِنْذ ُ ْ
َتِغیُث اَْن فَِبَمْن َيُ تَّ ُ ْ

ا 
َّ

َْرشِ ِإال
ْ

 َيُُز َيْوَم احل
َ

 َو ِإْن ََن ال
 و اگر به جز پرهیزکاران، شخص دیگرى در روز رستاخیز برستگارى و سعادت نرسد پس بزهکاران مجرم به که استغاثه کنند؟ 

 

ی ِإ  ْب ِإَْ ِإَهلِ ْن َْ َيقُ َِ ََواِز
ْ

ىنَّ ِجل
َ

َ ِِ ََ َزْتُه َبَراَءُةَ
َ

 َْ أ
َّ

اِط ِإال َ ِّا ََ ُزَُي 
َ

اْن ََن ال َ ن ِ َل اْنق َْ ِه َك َِ
َ

 ِء أ
ه تو توبه نکرد معبودا! اگر از پل صراط جز آن کس که برات عبور اعمال نیکى دارد نگذرد، پس کسى که پیش از مرگ به درگاه

 چگونه از آن عبور کند؟
 

ي َْ ُي  ِ
َّ

رِّ اَ ْ ن ُ ِْ ْن َ َ
 يَرِتِه ِْ َمْكُنوَن َرسِ ُِّ َر ََّ َْ َْ ََ 

َّ
ی ِإْن َْ َتُْ ِإال ْىعُ ِإَهلِ س َ  ِ

َ
اَْا َ َْبِتِه ْرِضِه َب  قِ   نَ

اند دیگرى را مشمول جود و بخشش خویش قرار ندهى، درون دل خویش را آباد کردهخدایا اگر جز آنان که بوسیله زهد و پارسائى ان
 اى که کوشش در میان مردم جهان او را مورد پسند نکرده است به کجا رود؟پس آن بیچاره درمانده

 

ُب  َ ن ْوَقَُْم نَ
َ

ْم أ َناَياِهتِ ِدَك ِجلِ مُّ َ ن َر قَ َ ن َ يَك ن ِ َِّعْن ُمَو َْی ِإْن َحَج ْم ِإَهلِ ُرَِهتِ
ُ
َ ِىف ك ِك ْرشِ ُ ْ

ا َ َْك َب 
اند به خاطر کارهاى زشتشان بدیده پرده پوشى و اغماض ننگرى (بطور مسلم) خدایا اگر از کسانى که تو را به یکتاپرستى شناخته

 گیر سازدخشم تو آنان را در میان مشرکان و سختیهاى اندوه بارشان جاي
 

ا َي  َْ ی ِإْن  َْقَنَ ُُِد ِإَهلِ
ْ

ََزاِء ِبَذِوي اجل
ْ

ََْنا ِىف اجل َُْروِد ا ُْاِنَك َيْوَم ا ُْد ِإ 
 معبودا اگر دست کرم و احسانت در روز محشر از ما دستگیرى نکند (مسلما) ما با مردمان کافر و منکر تو مخلوط و آمیخته خواهیم شد

 

ْسَالِم َمْذُخوَر  ِ
ْ

ا ِإل ََ ْوِجْب
َ

ُمَّ فَأ َِّصَالِتَك ال َِْ ِ  ا َِّ ََراِئُر
ْ

َرْتُه اجل دَّ
َ
ِْف َما ك  ِھَباِتَك َو اْسقَ

 ات مقرر فرما، و با آن جوائز پاك و خالص خود اعمال ناپاكخدایا به خاطر (دین) اسالم براى ما از بخششهاى اندوخته
 و آلوده بگناهان ما را پاك و خالص فرما

 

َنا ُغَرََء ِإ  ی اْرَمحْ ا ِإَهلِ وقِنَ ُ ُ ُفُِن ُس ْ ِِّ َیْت ُِّ َو َُوِد
ُ

ُوُن حل ُ  ْتَنا َ َّ َ ن َ  َذا ق
 َوِر ُُ ْيَامِن ِىف

َ ْ
َ ََ األ اِك َ ْعَنا ِ ْ ن

ُ
  َو أ
 کسى (یعنى) آنگاه که شکم قبر ما را در بر گیرد، و خشت لحد سقف خانه ما گرددخدایا به ما رحم فرما در هنگام بى

 حال ندارى و بیچارگى ما را به دست راست در گورمان بخوابانندو با 
  



۱۰ 
 

  َْ ِىف َداِر َ ِب اْلََاِرِع َو ِرصْ َ 
ْ


َ

َناَيا ِىف أ َ ْ
ا ا ََْع اِجِع َو َرصَ َ ا فَُراَدى ِىف َاْضَیِق اْلَن  ٍم َو ُِّْفنَ

ْم َبَالِقُع   ُ ِْ ََو ِىه ٌَُ
ْ

ا َمأ َ هنَّ
َ

أ
َ
 ك

 ها تک و تنها ما را بیندازند و بروند، و مرگ ما را در شگفت آورترین جایگاهها به زمین افکند، خوابگاهو در تنگترین  
 و در سرزمین مردمانى در آئیم که ظاهرا مسکون است ولى از سکنه خالى است

 
ا َو  اِث ُرُءوُنَ َْ

َ ْ
ًة ِْ َثَرى األ َّ َ  ْ اًة ُن َ ی ِإَذا ِجْئَناَك ُعَراًة ُن َالِِد ُوُجوُھَنا ِإَهلِ َ ْ

ُتَراِب ا ِْ َشاِحَبًة 
 گى و عریانى، و سرهائى گرد آلود از غبار گور،خدایا به ما ترحم فرما در آن روزى که به پیشگاهت در آئیم در حال برهنه 

 و روهائى دگرگون از خاك لحد
 

  ًََو َذاِب َاُرَ ْ 
َ

اَمِة أ َ  فَْزاِع اْقِ
َ

ًَة ِْ أ ِ�َ اُھَنا  َو َ ن ِ� ِشََِة اْل  ِْ ِشدَّ
  هائى سر بزیر از هراس رستاخیز و لبهائى خشکیده از شدت عطشو دیده

 
ْوَز 

َ ْ
ِل األ ْ ق ِ

� ِْ ا َو ُموَقَرًة ْوَءاقُنَ ُیوِن س ُِْل َِِدَيًة ُھَناَ ا َو ُونُنَ ُ  َقاِم ُ ْ
وِل اُِ ًةَ ِ

اِر ُظُُرَ َو َو َئ
 َ ُغوِل ْ �َ  َِد

َ
ْوال

َ
َھاَِنا َو أ

َ
ا َْ َدَھاَ َعْن أ   ِمبَ

 ى گرسنه از توقف طوالنى، آن هنگامى که زشتیهاى ما در برابر دیدگان مردم هویدا، و پشت ما از سنگینى گناهان یها و شکم
 خم گردیده، و سرگرم مصیبتهائى هستیم که از خاندان و فرزندانمان به ما رسیده

 
عِّ   َ ن ُ افََال ق َِّ ُءَ َّا َُ ََّ ِئَدِة َماَ ْلِب ا َو س ََّ َكِ ْا ِبِإْعَراِض َو َْ ََ َِئاََِف اْل 

ه هائى را ک(اى خدا) پس در آن (گیر و دار و آن) وقت با گرداندن روى بزرگوارت از ما مصیبتهاى ما را چندین برابر نفرما، و آن بهره 
 م ساخته از ما مگیرامیدوارى ما در نظرمان مجس

 

ِحِ ا ِنَ  َدَھاََْا 
َ

ا َو ال َِا َبًة ِمبَ ََرسِّ  ََدْت ُمق
َ

ا َو ال َُِیوُن ِإَىل ُبَكاُِْه ا َِ ْت ی َما َحنَّ اِإَهلِ َُِد َعَزا َْ اِكَالِت َّ 
ز آنکه عزادار کسى باشند اته و بىمعبودا این دیدگان را چیزى مشتاق گریستن نکرده و آنها را جودمند به زیرش سرشک نساخ 

 هاى سختى چون گریه زنان جوانمرده بیدار نگاهشان نداشتهگریه
  



۱۱ 
 

اِدُر َيا  َ نْقَ اْق
َ

ا َو أ َِاِقُب َبَال ََ ِه ََْھا ِإَا َو َما َد َِاَ ِدَھا َو نَ َْ ِْ ُه ا َاْسَلَفقْ َِ 
َّ

ا ِإال َِا ََّ ْشِف
َ
 َعِزيُز ََ ك

 اى که از روى عمد و خطا انجام داده، و جز آنچه از عواقب بالى خویش بنگرند،همان کارهاى گذشته جز 
 و تو اى خداى عزیز قدرت و توانائى دارى که غمشان را بزدائى 

 

قََْتْوِجُبُه َو    َك َما َُِحْر ِْ ا َِِإَضاَع ََ ِكی ْ َن َّفَِإ َ ِْرِمُ ا نَّ
ُ
ی ِإْن ك َ ِإَهلِ ُروِم َْ ا نَّ

ُ
 ِإْن ك

ُه   ُُْ َ ا ِْ ُجوِدَك َما ن ِكی ِإْذ َقَنَ ْ َن َّفَِإ 
مان بر این است که چرا آن قسمت از حرمت تو را که سزاوارش بودیم ضایع کردیم، و اگر معبودا اگر ما مجرم و بزهکار هستیم گریه

 تجویش بودیم از دست دادیممان براى آنست که چرا جود تو را که در جسمحرومیم گریه
 

 ُّ ِْق ِىف َبَالَغِتِه ِبِزَھاَدِة َما َيْعِرفُُه َقْلِىب َِ الن اِىن َِ النُّ ِ َتْعِذُبُهْی ُشْب َحَالَوَة َما َي ِه ِْح ِإَهلِ َِ
َ

   ِىف َدال
 دلم از خیرخواهى  آن است، به پارسائى آنچه خدایا شیرینى آنچه را زبانم با بالغت در لطفش جویاى شیرینى

 در راهنمائیش آگاه است آمیخته گردان

 
ْسُئوِل  َ ْ

ا ُ ْ قَ َخْن
َ

ٍَِ َو أ ِ  َت َْ
َ

ُموِريَن َو أ
ْ

أ َ ْ
ا َِ ْوَىل ِبِه

َ
نْقَ أ

َ
ْعُروِف َو أ َ ْ

ِ َت َْ
َ

ی أ َ ِإَهلِ  
 در برابر سؤال دستور فرمودى دستور دادى و تو خود سزاوارترى به نیکى کردن، و تو بعطا خدایا تو به نیکى 

 شدگانىو تو خود بهترین سؤال
 

 ُُ ْیَف َينْ
َ
ی ك َ  ِإَهلِ ْ


َ

َغ أ َْ
َ

اَك أ ا ِإيَّ َِِ
ْ

ا ِْ َتأ ََْر َِالِبِه َو َِ ادَّ ِ  ْجَنا ا َهلِ ََّ اِك ْ ِ
ْ

ُس ِإَىل اإل
ْ

أ َْا ا ِنَ  اِبِه 
 ایماز درخواست ببندیم در صورتى که کاملترین جامه آرزو را به تن کردهخدایا چگونه نومیدى به ما راه یابد تا زبان 

 

ْرَو 
َ

َمْت أ س ْشَُرَھا َو ِإَذا قَنَ
َ

ُِل أ
ُ ْ
ْت َِ األ ََ َ ق َنا انْ َِا ََ اَن َْ

َ
ْھَبُة أ َِّت ا ی ِإَذا َھزَّ ا ِإَهلِ َِّ ْغَبِة َّاُح ا

ْلِق  َ ِق  َعْت ْينَ
َ

ا أ َاَن َرَئِنَ نْ
َ

اُرَھا أ ْمثَ
َ

َشاَرِة أ ِِْح ا  
هاى بیم و ترس ما را به جنبش در آورد درختان را یکسره را از جاى برکَنَد، و هر گاه نسیم خدایا هر گاه (طوفان) هراس شاخه

 هاى درخت امید ما بوزد با تلقیح نوید و بشارت بارور و پر میوه گرددجانبخش اشتیاقمان به شاخه
 

ی ِإَذا َت  ا ِإَهلِ نَ ْ ن 
َ

اِتَك َشِديَد اَِْقاِب أ َ ِ ِْ َن َْ 
 (سخت کیفر) را میخوانیم تأسف خوریم» شدید العقاب«خدایا هر گاه در میان صفات تو 

 



۱۲ 
 

ِحَمي فَِرْحَنا  ََّر اُ َ ا اْن َ ِْ َ ََْو ِإَذا َت 
  گردیم (آمرزنده مهربان) را برخوانیم شاد و خرسند» غفور رحیم«و هر گاه صفت 

 
ُتَك ُتْؤِيَُنا   َرْمحَ

َ
َنا َو ال َُِك ُتْؤُ َ ن ْيِن فََال س َْ

َ
َ أ ْْحُن َب ََ 

 ایم زیرا نه خشم (کیفر بارت) ما را ایمن سازد و نه مهر و رحمتت ما را مأیوس گرداندو بدین ترتیب ما در این میان مانده
 

ْحَق  اَِنا َعِن اْقِ َ ْت َُ َ ی ِإْن ق َك ِإَهلِ َِ قِ ا َعْن ِدَِع نَ ِنَ  ُتَك ْت َرْمحَ َُ َ ا ق َ َ
 َرِتَك ْ ن َ  اِق ن

 ر سازدوخدایا اگر کوششهاى ما نتوانسته است تا ما را سزاوار توجه و نظر (کریمانه) ات کند ولى این اندازه هست که میتواند خشم تو را از ما د
 

وِظ َص  ُ ُن ِ  ا َْ ََ َتَزْل َْ َك ی ِإنَّ َُِة ِإَهلِ ََّدُتَك الَ َِْلِمي ُمْكِرمًا َو ِتَ
َ ْ
ِ األ َْب ِْ ا ََ ِعًام َو ُْ َكِ ِ

 َنائ
ا  اِهتَ ََِ اِىل َو َ َّاِت ا ََِ ا َو ِبَراِهتَ

َ
 ِر َوُ ُّاِت ا َ اِن ِة ِىف سَ ِ

ْ
ْھِل اخل

َ
 ِىف أ

اى و اى و از میان سایر اقالیم نسبت به ما بزرگوارى بیشترى داشتهمت بخش بودههاى خلقتت به ما نعخدایا تو پیوسته با نزول بهره 
 این عادت نیکوى تو نسبت بدین داران بوده، در زمانهاى گذشته و آینده، و شبهاى رفته و باقیمانده

 

ا ِإَىل  َك َدَرٍَت َنْرَيف ِهبَ اَيقِ َِ ِرُ ِْ ا ِبِه َْل َما َحَبْوقَنَ ْی ا ِتَك  ِإَهلِ ََّ ِْ َنا َْ  َما َعرَّ
 قرار ده -آن مهرى را که به ما شناساندى -خدایا آنچه از نور هدایت خویش به ما عطا فرمودى آن را نردبانى براى رسیدن ما به مهرت

 

ُم 
ُ

ا أ َراِهتَ ََ ِمئُ ِىف َْْیَف َت
َ
ا ُصُدوُرَ َو ك َ ْن ُّْحَبِة اُ ِ  َرُح ْ ن ْیَف قَ

َ
ی ك ا ِإَهلِ ََ ُُْیَف َيْخ

َ
 وُرَ َو ك

 َوُر ُُ ِلَ
ْ

َاِب اآل ِ
ا ِْقق ََْدَع َْ َو َِب ُغُروُر ِ

ََّو ال ِْ َِّ ْیَف َيْمِلُكَنا
َ
وُرَ َو ك   ِفَا ُرسُ

چگونه خوشیها و شادیهاى هاى ما به مصاحبت دنیا شاد گردد، و چطور کارهاى ما با سختیهاى آن مالئم گردد، و خدایا چگونه سینه
ما در آن خالص گردد، و چگونه غرور به وسیله لهو و لعب مالک و اختیار دار ما گردد، با اینکه گورها ما را به نزدیک شدن مرگمان 

 دعوت کند و (به سوى خود) کشاند.
 

 َْ ََِناَيا َحَبا َ ْ
ْيِدي ا

َ
َلْت ِبأ ََ ا َو ََِع اِئُر َرصْ َ ا ِفَا َن ََ َرْت ُج ِىف َداٍر ُنِ َِ ْ َن ْیَف

َ
ی ك ا َو ِإَهلِ َرِهتَ

ا اَرِهتَ ََ ُجَرَع َ ا ُمْكَرِھ ََْع   َجرَّ
ده، و با مرگ و مردن طنابهاى نیرنگ خود را به هم اى که گودالهائى براى افتادن سر راه ما کنخدایا چطور شادمان شویم در خانه

 هاى تلخ خود را به اکراه (و زور) به گلوى ما ریختهبافته، و جرعه



۱۳ 
 

ا   ِهتَ َّ َ
 ِئِغََر ِْ ُسُ ُِّه ا َِ ِه َْْت ِإ َ  َما َن

َ
ا َْ ال ََِشِ اِعَ ِ ْفُس ََ اْنق ََّنا ا ْ ََّو َد 

 ِ ا َتاِهنَ ِْا َو ا َِ اِ�ِ ِزينَ ََ ِْ اِت َ ِنا َ  ْن
 البته اگر این جهت نبود که این نفسهاى ما به خاطر لذتهاى به ظاهر  -و جانمان ما را به ادامه نداشتن زندگى راهنمائى کرده

 فریبنده و فراخش به سخنان او گوش فرا داده و به زر و زیور پست و نابودشدنى آن مفتون و فریفته گشته
 

َ ِإَهلِ  ْ
ُِم اجل ْ نََْتن  ا َو ِبَك ََرِهتَ وِر َقنْ ُُ ََ ُ َتِعَْن  ا َو ِبَك ََِع ُْ َمَكاِيِد ِْ ِجُئ ََْك َن ََْواِرَح َعْن ی فَِإ

 َ َعاَبْ ِ ُِب اْسق ُ ُم َِ اْق َِّا َو ِبَك ُن َِهتَ ْ َح ََتْكِشُف َجَالِبَْن  ا َو ِبَك قِنَ َْْخَالِف َش
َ

ا أ َِاَلَ 
خدایا با این وضع ما از بدسگالى نیرنگهاى دنیا به تو پناهنده میشویم، و براى عبور از پل این دنیا از تو کمک خواهیم، و به کمک تو 

لها ز دآوریم، و به وسیله تو اهاى حیرت را از او بیرون مىاعضاء و جوارح خود را از باقیمانده شهواتش باز میداریم و به یارى تو جامه
 سختى جهالتش را برطرف سازیم

 
 

َ
ٌْم ِْ أ  َداٍر ُِّ ِىف َِص

ُ
َزاَيا َو َْ أ ََّطَواِرِق ا ِْ اَِف َْ َنَع ْن َمتْ

َ
وِر ِبأ ْیَف ِدُّ

َ
ی ك َناَيا ِإَهلِ َ ْ

ِم اُْ 
اى (ال اقل) یک تیر از تیرهاى مرگ نکه در هر خانهها می توانند ساکنین خود را از ورود بالها محافظت کنند با ایخدایا چگونه خانه

 اصابت کرده؟
 

ِة  ََا َُ ِْ ََِنا ُھَنا ْ �ُِ َْ َياِر ِإْن َِّعِن ا َِْق ُّا َِ ُسَنا ُ ن نْ
َ

ُع أ َفجَّ ی َما قَقَ ْبَراِر  ِإَهلِ
َ ْ
  األ

 د اگر در اثر دورى و رفاقت نداشتن با نیکان بوحشت نیفتدخدایا جانهاى ما را از انتقال به سوى آن سرا نگرانى و اضطرابى ندار
 

اِت  َك َيا َذا اْلَِیَّ ِْ َنا ْقَ َراَِت ِإْن َقرَّ َ ْخَواِن َو اْق ِ
ْ

َُ فُْرَقُة اإل  نِ َ ی َما ق   ِإَهلِ
 عطاها! خدایا جدائى از یاران و خویشان به ما زیان نزند اگر این جدائى سبب نزدیکى به تو گردد اى دارنده

 

ا َیاِض َرَغَباقِنَ ِ ِ  ََِِشا ْ
ُ اال ْ ْم َطُ ا ِإْن  َْقَ َواقِنَ َِء ََاِري َهلَ ََّماِء ا ِْ ُّف ِ ی َما قَ   ِإَهلِ

 هاى اشتیاق ما بپرواز در نیایدهاى میشوم در اطراف چشمهخدایا جویهاى هوا و هوس ما از آب امید خشک نگردد اگر بوم
 

ی ِإْن  ْیَت  ِإَهلِ َ  نْ
َ

یئًا فَأ ُ َتُه َْْبٌد َوَ َتِىن نَ ُه َو ِإْن َرِمحْ َ ْق َذَّ َرْدَتُه نَ
َ

ا أ َِ ُه َ َْبٌد ََْقق ِىن نَ ْقَ ََّ ُه  
 اى، اى و سپس عذابش کردهاى که او را براى منظور خویش آفریدهاى را عذاب کردهخدایا اگر عذابم کنى بنده

 اىاى است که گنهکارش یافته و نجاتش دادهدهى بنده و اگر مورد مهر خویش قرارم



۱٤ 
 

 ِمبَ 
َّ

َاِت ِإال ْ َ
ْ

ِل اخل ََ َل ِإَىلُُو 
َ

َك َو ال َِِِْب 
َّ

نِْ ِإال َّا َِ اِسَ ِ
یَل ِإَىل اِالْحق ِ  

َ
ی ال ِتَك ِإَهلِ  ِشیَّ

ْی 
َ
ُتَك َو ك یَّ ِ�َ ِهِ ِىن ْسَلَفقْ

َ
َك فََكْیَف ِىل ِبِإََدِة َما أ َُِْ ِهِ ِىن

ْ
نِْ َما ِإْن َْ ُتْدِرك َّا َِ اِسَ ِ

  َف ِىل ِالْحق
اى براى رسیدن به کارهاي نیک نیست، جز به مشیت و اراده تو، جز به نگهدارى تو، و وسیله معبودا راهى به نگهدارى از گناه نیست

ت دسترسى پیدا کنم، و کجا توانم از گناه خوددارى کنم اگر هاى خود که مشیت تو در آن گذشته اسپس کجا توانم به گذشته
 نگهداریت شامل حالم نگردد!

 
 َْ ََ ِنَْرَِْد اْ َ ْفُس ََّلِت ا َْ

َ
ا فَأ ََِِرفَْ َل َْ ِة َنَّ

ْ
ِىن ََ ُسَؤاِل اجل َ ْ َ

قَ َدْن
َ

ی أ َل ِإَهلِ
َ

ُدلُّ ََ أ ََ 
َ

ا أ َِ
َؤاَل  َُّك اِ ْ َراِم  َخ

ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َو اإل

ْ
َْنُعُه َيا َذا اجل َ ْحُموُد ِىف ُِّ َما ق َ ْ

قَ اْلَكِريُم اْن
َ

َواَل َو أ َُّم اَُُن   َُّ َمتْ
تو مرا به درخواست بهشتت راهنمائى کردى پیش از آنکه آن را بشناسم و چون آن را شناختم نفس من به درخواست آن از تو خدایا 

کنندگان را به نیکى خود راهنمائى کنى و آنگاه (که از تو خواستند) عطاى خود را از ایشان (ممکن است) درخواستاقدام کرد، آیا 
 بازدارى؟ و تو در هر کارى که انجام دهى بزرگوار و پسندیده هستى اى صاحب جاللت و بزرگوارى

 

ِت  ْرُجو ِْ َرْمحَ
َ

ا أ َِ َتْوِجٍبُْ َ ْ ْنُت َغ
ُ
ی ِإْن ك َّ ِبَكَرِمَك  َك ِإَهلِ ََ ِل ُّ ن َ ن َّْھُل ا

َ
نْقَ أ

َ
 فَأ

َد َْ َيَْتْوِجُبُه  ِْ ُروٍفَْ َُّ َس َيْصَنُع َْ ْلَكِريُمَ 
خدایا اگر من سزاوار آن مهرت که از تو امید دارم نباشم ولى تو شایسته آنى که با کرم و بزرگوارى خویش بر من تفضل فرمائى، زیرا 

 چنان نیست که تنها به کسى که شایستگى دارد نیکى کند شخص کریم
 

َع   ِ َ  ِِنْذ ُ ْ
ا ََ وَد ُ  ْن قَ

َ
ْھٌل أ

َ
نْقَ أ

َ
ِتَك فَأ ْرُجو ِْ َرْمحَ

َ
ا أ َِ ِھٍل

ْ
ُْ ََتأ ْ ْنُت َغ

ُ
ی ِإْن ك ِتَك ِإَهلِ  ِة َرْمحَ

 نى که با فراخناى رحمتت نسبت به گنهکاران جود و کرم فرمائىخدایا اگر من شایسته آن مهرت که امید آن را دارم نباشم، ولى تو چنا
 

ََرِىن 
َ

َفَِىن فَِإنَّ َُْن َظىنِّ ِبَك َْ أ
َ

ی ِإْن ََن َذْنِىب َْ أ  ِإَهلِ
 گمانیم به تو مرا پناه دهدخدایا اگر چه گناهم مرا ترسان کند ولى (در عوض) خوش

 

َلِىت 
َ

ِبُه َْأ ْ�ُق  َس َْ ی َؤاِل  ِإَهلِ َُّنَع َعِن ا ََْع ا ُِ ِإَذا َِا نَّ ا
َ
َ ِأل اِئِل ا ََ

َ
 َْأ

 َغَناَء ِىب  
َ

َ ال
َ

َك َ ُِّ ٍََل َو أ ُْ
َ

أ ا س ََّ  
دد) اش را ندهند از درخواست (مجخدایا خواسته من همانند خواسته خواستاران (معمولى) نیست، زیرا اگر به خواستارى خواسته

 نیاز نخواهم بودخوددارى کند، ولى من چنانم که در هر حال (چه پاسخم دهى و چه ندهى) از درخواست تو بى



۱٥ 
 

ُ َر  ْ ُه َغ َْ َُ ِدِه َو َْ ُد َعْن یِّ ا ُْد َيْع ََ ِّْعُف َعىنَ َِّتْرَض َعىن َْ ی اْرَض َعىنِّ فَِإْن  اٍض ِإَهلِ
 بخشداش راضى نیست او را مىنگذرى مرا ببخش زیرا گاهى است که آقا (و بزرگ) با اینکه از بنده خدایا از من درگذر، و اگر

 

نْقَ 
َ

نْقَ أ
َ

َك َو أ ِْ ُس
َ

ْيأ
َ

ْیَف أ
َ
ْم ك

َ
َ أ

َ
َ أ

َ
ْدَُك َو أ

َ
ْیَف أ

َ
ی ك  ِإَهلِ

 تو مأیوس و ناامید گردم  خدایا چگونه بخوانمت با اینکه من همان منم (و همان بنده گنهکارم) و چگونه از درگاه 
 با اینکه تو همان توئى (که کرمت نامتناهى است)

 

َك  ُِ ْ�ا َما ُي ََنْعَت ِهبَ َ ْیَك ن ََ ِىل
ُّ
ك ََ ُنُْ اَ ََّظ

َ
َ َيَدْيَك َو َْ أ ِْئَمٌة َبَ ِىس ْ ن ی ِإنَّ نَ ْدَتِىن  ِإَهلِ مَّ َ ن َك  َو قَ َِْ ِ 

یستاده و خوش اعتمادى من به تو سایه بر سرم افکنده و تو آن گونه که در خور چون توئى است خدایا این منم که در پیشگاهت ا
 نسبت به من رفتار کن و مرا با عفو و گذشت خویش در بر گیر

 
 ِ ْن َِّ اَفَ ِ

َْلُت اِالْعق َ ْد ََ ِىل ََ َك ِْ ْبِىن َُِّي َْ َجِىل َو
َ

ی ِإْن ََن َْ َدَ أ ِىل  ِإَهلِ َِ َِا َك َوس َْفَِإْن  ِإ
 َُِْمكِ ُھَنا

ْ
َك ِىف احل ِْ ُل َْ

َ
ْن أ َ َ

 َقْ ََّ َو ِإْن ََِك ِبَذ ِْ ْوَىل
َ

ْن أ َ َ
 َت ََْع 

خدایا اگر مرگم نزدیک گشته و کردارم مرا به تو نزدیک نساخته من همان اعتراف به گناهم را وسیله کوتاهى کردن و تقصیرات 
 یش قرار میدهم. خدایا در این صورت اگر بگذرى پس کیست که از تو بدین کار سزاوارتر باشد،خو

 و اگر عذاب کنى پس کیست که در حکم عدالتش بیشتر باشد
 

قََْْ ِب   َْ ا ِإْن ْيُل َهلَ ََْ ا ُرَك َهلَ َ ن َ ا َو َبِىقَ ن ِر َهلَ َ ن ِىس ِىف النَّ ْ ن ی ِإىنِّ ُجْرُت  ََنَ  ِه ِإَهلِ
خدایا من بر خویشتن ستم کردم بدانسان که من بدان نگریستم و توجه کردم و تنها (وسیله نجاتش) توجه و نظر (مهربانانه) تو است 

 که نسبت بدو باقى مانده، پس واى به حالش اگر آن توجه و نظر خود را از او دریغ دارى
 

 ََ اَم يَّ
َ

َك َْ َتَزْل ِىب َّرًا أ ی ِإنَّ َْد َوَِىت ِإَهلِ َ َِّك َعىن َْع ِبرَّ ْ  اِىت َفَال َتق
 خدایا تو پیوسته در دوران زندگى به من احسان و نیکى فرمودى، این احسانت را پس از مرگ نیز از من دریغ مفرما

 
 َ ْ
 اجل

َّ
ِىن ِإال لِّ َُ َْ َقْن

َ
اِىت َو أ َْد َممَ َ ِرَك ِىل َ ن َ ُس ُْ ِِْن ن

َ
ْيأ

َ
ْیَف أ

َ
ی ك اِىت ِإَهلِ ََ اِم يَّ

َ
 َِل ِىف أ

 خدایا چگونه از توجه نیکوى تو نسبت به خود پس از مرگم ناامید گردم با اینکه در تمام دوران زندگى  
 جز به احسان و نیکى سرپرستیم نکردى

  



۱٦ 
 

 
َ

َولَّ ِْ أ ََ َرْتِىنَ
َ

ِىت َ ََْ أ بَّ ََ ِىن َو ََْ
َ

ی ِإنَّ ُذُِىب َْ أ ُُْ ِإَهلِ َ َرُه ََ َْ ََ َِ ْ ن َ ْھُُ َو ُْ ِبن
َ

نْقَ أ
َ

ي َما أ ِْ  
خدایا گناهم مرا ترسانده ولى (در عوض) دوستى و محبتى که به تو دارم مرا در پناه خویش گرفته، و تو در مورد کار من بدانسان که 

 که نادانیش او را در کام خود فرو برده خود شایسته آنى سرپرستى فرما و بازگرد بفضل و بخشش خویش بر کسى
 

اِس  َّا ََ ََخِىف َْ ْر ِىل َما نِ ٍد َو انْ مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ََ ٌِّة َصل ََِ ْیِه ََ َىف نْ  قَ
َ

يَيا َْ ال ِْ
َ

  ِْ أ
 ز من آنچه را که بر مردم پوشیده استاى که هیچ پنهانى بر او پوشیده نیست درود فرست بر محمد و خاندان محمد، و بیامرز ا

 

ْحَوُج َو 
َ

اَمِة أ َ  َِھا َيْوَم اْقِ ْ ق ِإَىل س َ
َ

ِْرَھا َو أ نْ ُ ا ُذًُ َو  َْق َ ْن ُِّىف ا َّ ََ َتْ َ ق ی س ْنَت ِىب  ِإَهلِ ْ
َ

ِإْذ َ  َْْ أ
 ِْ َ ن ْ َ فََال َتن  ِِْس ُ ْ

ا َِ َصاَبِة ِْْرَھا ِلِ نْ ُ  َق  ِ
َ

اَُْرُءوِس ا ََ اَمِة َ  ا َيْوَم اْقِ   ِهبَ
خدایا گناهانى را در این دنیا بر من پوشاندى و براى کسى آنها را آشکار نساختى و من نیازم بپوشاندن آن گناهان در روز قیامت بیشتر 

 م مسلمان آنها را آشکار نساختى از دنیا است، و تو براستى که در دنیا این احسان را درباره من فرمودى که براى مرد
 پس (اى خداى من) در روز قیامت نیز در حضور جهانیان (با آشکار ساختن آنها) رسوایم نفرما

 

َجِىل 
َ

َاِب أ ِ
َد اْقق ِْ ِىن ِبِلَقاِئَك ِىل َفُرسَّ ََ َل َِ َمِىل َو ُشْكُرَك

َ
َ أ َ  ی ُجوُدَك  ِإَهلِ

 خ کرده، و سپاسگزاریت عملم را پذیرفته، پس مرا در هنگام نزدیک شدن مرگم خدایا جود و کرم تو آرزویم را گستا
 بدیدار خویش مسرور و شادکام فرما

 

 َْاْعَتَذَر ِإ َِ َ ْ ِري َيا َخ ُْ ْل ََْ ِرِه ُْ وِل َُ َتْغِىن َعْنَْي َْ َس اْعِتَذاِري اْعِتَذاَر َْ ی ُ ِإَهلِ ْ
یُئوَن ِه ا س 

نیاز گشته باشد، پس عذرم را بپذیر اى خواهى من به درگاهت عذر خواهى آن کسى نیست که از پذیرش عذر خویش بى خدایا عذر
 بهترین کسى که گنهکاران بدرگاهش عذرخواهى کنند

 

ُة  َِْغ َ ْ
َك َو ِىهَ ا ِْ ا َِِري ِىف َطَل ُُ ْیُت َْ

َ
ِىن ِىف ََجٍة َْ أ  َتُردَّ

َ
ی ال   ِإَهلِ

 ام که همان آمرزش استاز درگاهت مرانم در مورد حاجتى که عمر خویش را در خواستن آن سپرى کرده خدایا
 

 َُ ا ْعِىن ِمبَ تِّ َ َ
 ِىنْ ُ قَْق  َْ یَحِىت نِ َ َرْدَت ن

َ
ِدِىن َو َْ أ َرْدَت ِإَھاَنِىت َْ َهتْ

َ
َك َْ أ ی ِإنَّ  ِإَهلِ

ِدْم ِىل َما ِبِه  
َ

ِىن َو أ ْيقَ ََ َْ  َتِىنْ َ ق س  
پوشاندى، پس اى خدا مرا به همان که خدایا اگر خوارى مرا خواسته بودى هدایتم نمیکردى، و اگر رسوائیم را میخواستى مرا نمى

 مند ساز، و همان را که بدان مرا پوشاندى برایم مستدام دارهدایتم کردى بهره



۱۷ 
 

 
َ

َتِِه أ َْ ُت ِْ َبَالٍء اْقَ ْ ی َما َوَن ُه ِإَهلِ َْ ْمتَ
َ

اُم َذَِ ِإْن أ َك َمتَ ُُْه َو َع ََْ َك نَ نِّ َتِِه فَُكلُّ َذَِ ِمبَ َْْو
َ

اٍن أ ْْو ِإ 
خدایا هر بالئى که مرا بدان آزمودى یا هر احسانى را که به من عطا کردى یا هر نیکى که به من دادى همه از روى فزونبخشى تو 

 تت سبب کمال و تمامى آنها است اگر بخواهى کاملش سازىبود که انجام دادى و عفو و گذش
 

 َ َ
 َرِمَك َما َرَجْوُت

َ
 َما َعَرفُْت ِْ ك

َ
اَبَك َو َْ ال َ ُِب َما فَِرْقُت ِق ُّا َِ َما َقَرْفُت 

َ
ی َْ ال  اَبَك ِإَهلِ

ْرَح 
َ

َ َو أ ِمِل
ْ

َمِل اآل
َ

ِق أ ْحِق ِقَ  َ َرِم
ْ
ك

َ ْ
ْوَىل األ

َ
نْقَ أ

َ
َ َو أ  ِِنْذ ُ ْ

اُوِزِه َعِن ا َ  ِْحَم ِىف قَ ُ  ُم َِ اْسق
 شدم و اگر از بزرگواریت باخبر نبودم امید پاداش نیکت را نداشتم، شدم گرفتار عقاب و کیفر تو نمىخدایا اگر مرتکب گناهان نمى

 نى هستى که مهرش را درخواست کنند ترین بزرگوارانى که آرزوى آرزومندان را تحقیق بخشى، و پرمهرترین کسا و تو شایسته
 در مورد گذشت از گنهکاران

 

 َ ْق ِبَكَرِمَك ُم َدِّ َ َك ن َِْ ِ ْت َ ََّ ًة یَّ ِْ
ُ

ا أ ِرْم ِهبَ
ْ
ك

َ
ُِ ِىل فَأ ْ ن َك قَ نَّ

َ
ِىن ِبأ ِّ ِىس ُمتَ ْ ن ی نَ َاِإَهلِ نِّ اِت َمتَ َ  رشِّ

َا   نِّ َ  اِت قَ َ ِّوِدَك ُمَد ُ  ِ  ِىل َْ َو 
 آمرزى و چه خوب آرزوئى است که دارد، تو به عفو و گذشتت مژده دادى دایا دلم مرا آرزومند کند که تو مرا مىخ

 پس آنچه را موجب نوید و مژده است و دل آرزویش را دارد به وسیله بزرگواریت آن را تحقق ده، 
 ام بجود و کرم بر من ببخشو آن جنایات هالکت بارى را که انجام داده

 

ِىن ِإ  قْ َ ْق
َ

َرِمَك َو أ
َ
َ ُجوِدَك َو ك َْناُت َب َِىن اْل قْ َ ْق

َ
ی أ ِتَك  َهلِ َِ ْ َك َو َن َِْع َ َْئاُت َب یِّ ا 

َ َذْيِن َو َذْيِن ُمِىس   َْيِضیَع َب 
َّ

ال
َ

ٌن َو َْ َرَجْوُت أ ٌْء َو ُم 
 شت مرا در میان گذشت و آمرزشت قرار داده، خدایا کارهاى نیک مرا میان جود و کرمت انداخته، و کارهاى ز

 و من امید آن دارم که یک شخص گنهکار و نیکوکار در این میان ضایع نگردد
 

اِضِل  ََ ََ ْرآُن ُ ِىن اْق ْمِجیِدَك َو َدلَّ ِقَ  اِىن ِ َلَقَ ْ ْوِِدَك َو ان ِقَ  يَامُن ِ
ْ

َِد ِىلَ اإل َ� ی ِإَذا  َك  ُجوِد ِإَهلِ
  

َ
ُْسِن َمْوُِدَك فََكْیَف ال ِ  َُِج َر َِ ْ َي  

پرستى) تو گواهى دهد، و زبانم به ستایش و تمجیدت گویا باشد، و قرآن مرا به زیاده خدایا هنگامى که ایمان (من) بر توحید (و یگانه
 بخشیهاى کرمت راهنمائى کند چگونه (روى) امیدم از وعده نیکویت شکفته نگردد

 

اُبُع  ی قَقَ ُر  ِإَهلِ َ ن َك النَّ ِْ َُ َنَُ ٌؤ َُْىق ا ْ�ِرَك ِىل فََكْیَف َي َ ن َ ِىن ُْ ََِن ن اِنَك ِإَىلَّ َيُدلُّ ِْإ 
ام دارى، پس چگونه بدبخت شود کسى که نظر معبودا! احسانهاى پى در پی تو نسبت به من مرا راهنمائى کند که نظر خوشى درباره

 تو نسبت به او خوش باشد



۱۸ 
 

ِتَك ِإَهلِ  وُن َرْمحَ ُُ ا َ ِْ اِذي َْ ا ََمْت َعِن اْقِ َ َ
 َكِ َ ن وُن س ُُ َلَكِة َرْت ِإَىلَّ ِْهلَ َ ن َ  ی ِإْن ن

 هاى مهرت که در صدد نجات منند دیگر به خواب نروندهاى خشم بارت بدیده نابودى به من بنگرد، در مقابل دیده خدایا اگر چشم
 

َضِىن  ی ِإْن َعرَّ اِبَك ِإَهلِ َ َ
 ِْ َِِىن َرَْد

َ
ْد أ ََ َقاِبَكِِ َذْنِىب  

 خدایا اگر گناهم مرا در معرض کیفرت قرار داده ولى امیدم مرا به پاداش نیکویت نزدیک ساخته
 

 ُُ ْ ن َ  ن
َّ

 ُيْرَىج ِإال
َ

ا َْ ال ََ َِقَ فَِبَعْدْ ََّ َو ِإْن َِ ْ ن َ َت فَِبن َْی ِإْن َع ُُ َصلِّ ََ ِإَهلِ َْ 
َّ

 ُيَُف ِإال
َ

 َو ال
 َِ َْ ا ِىف َْ ََ ِ ْ قََْتق  

َ
َِ َو ال ْ ن َ ا ِبن َْ ََ ْ ُ ٍد َو اْمن مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ 

 اى و اگر عذاب کنى از روى عدل تو است، پس اى خدائى که جز فضلش امید نرود،خدایا اگر ببخشى به فضل خود بخشیده
 ز عدلش ترس دیگرى نیست، درود فرست بر محمد و خاندان محمد و با فضل خویش بر ما منت نه و جز ا 

 و با عدل خویش حساب ما را نکش
 

ْرِضیَك 
ُ

ا َو أ ُبَك ِهبَ نِ نْ
ُ

ِْیَك َو أ
َ

ا َو أ ِطیُعَك ِهبَ
ُ

ٍت أ
َ

َْلَت ِىل ِِه آال َ ًام َوْ ِ َْقَت ِىلَ ی   ِإَهلِ
 اى و ابزارى در آن به کار نهادى که (هم) میتوانم با آنها فرمانبرداریت کنم و هم نافرمانیت، خدایا تنى برایم آفریده

 و هم بدانها تو را به خشم آورم و هم به خشنودى 
 

َِت 
ْ

ْت َِ اآل َُِم َْ ْسَكْنَتِىن َدارًا
َ

اِت َو أ ََ َّ �ًة ِإَىل ا َِِىس َدا ْ ن َْلَت ِىل  ِْنَ َ َو 
 اى سکونتم دادى که پر است از آفاتس من داعى (خواننده) به سوى شهوات و تمایالت را قرار دادى، و در خانهو در نف 

 
ُِز   َ ْحق

َ
ُ َو ِبَك أ ِج ْقَ

َ
ُِم َو ِبَك أ ْعقَ

َ
ْنَزِجُر َو ِبَك أ

َ
  َُّ ُقْلَت ِىل اْنَزِجْر فَِبَك أ

، و من به کمک تو خود را نگهدارم و به وسیله تو از گناه خوددارى کنم، و به آنگاه به من فرمودى خود را (از نافرمانى) نگهدارى کن
 تو پناه جویم، و به یارى تو (از معصیت) احتراز جویم

 
َك   ُيْحِف 

َ
َي َفِإنَّ ُسَؤاِىل ال

َ
َُ َيا َمْوال

َ
ْسأ

َ
ا ُيْرِضیَك َو أ َِ َك ُِْو ْقَ

َ
  َو أ

 را فراهم سازم، و از تو درخواست کنم اى سرپرست و از تو توفیق خواهم تا موجبات خشنودیت 
 و موالیم زیرا که درخواست من تو را درمانده نکند

  



۱۹ 
 

 ْ ن َقرَّ  ََنَ
َ

َع َ َْْ أ َُّ َ َك ق َُْع ِإ ََّ َ ق
َ

ُه َو أ
َ

 َيَملُّ ُدََء َمْوال
َ

ْدَُك ُدََء ُمِلحٍّ ال
َ

ی أ ِة ِىف َدَْ ِإَهلِ ُجَّ
ْ

ِه ِحل اُه س  
 ایا تو را خوانم خواندن شخص اصرارورزى که از خواندن موالى خود خسته نشود، و به درگاهت زارى کنم خد

 همانند کسى که به خاطر داشتن دلیل و حجت در دعوا بر زیان خویش اقرار دارد
 

َا  ِ
ْبَلَغ َِ اِالْعق

َ
ِل أ ُّ نَ َِّىف ا ِْن َّا َِ َعَرفُْت اْعِتَذارًا َْ ی َ ِإَهلِ ِ

َْب ِىل َذْنِىب ِالْعق َ ُتُه ن ْ َق َ
 اِف ِف ِبِه آل

اِف  َِ ْ َد اِالن ِْ َْیَبِة
ْ

ِىن ِخل  َتُردَّ
َ

 َو ال
آوردم. راهى براى تبرئه شدن رساتر از اعتراف بدان، سراغ داشتم همان را به درگاهت مى -از نظر پوزش خواهى از گناه -خدایا اگر

 ام گناهم را ببخش، و هنگام بازگشتم از درگاه خویش ناامیدم باز مگردانکرده پس اى خدا با همین اعترافى که
 

قََْتْو   
َ

َك ال ِْ َرٍة ْ ن َ َْو ن ا نَ اَه آَماِهلَ َْ
َ

َحْت أ ََ ا َو ََُتْوِھَْق  ْفِىس َِ َك َِْىس ِإ ْ ن َْت نَ  ی َْب ِجَُ ِإَهلِ َ ا ن
ا ا ِمبَ َْ ََ ُْ َو ْ َ


َ

أ ا َما س َ  َهلَ ِمِل
ْ

َمِل اآل
َ

ِق أ ْحِق ِقَ  َ َرِم
ْ
ك

َ ْ
َرُم األ

ْ
ك

َ
َك أ ْت فَِإنَّ َََط 

هاى آرزوهایش را به سوى توجه و نظر خدایا نفس من با اعتراف (به گناه) به درگاهت شتافته و بخشش را از تو خواهد، و دهانه
ام به او ببخش، و آنچه را خدا آنچه را درخواست کرده (مهربانانه) تو باز کرده (آن نظر و توجهى را) که سزاوارش نیست پس اى

 جویایش هستم بدو کرم فرما که براستى تو در مورد تحقق بخشیدن به آرزوى آرزومندان بزرگوارترین بزرگوارانى
 

ْمَت  َِ َْ ا ِىس ِمبَ ْ ن فُْت  ََنَ ْرسَ
َ

ُِب َما َْ َعَرفَْت َو أ ُّا َِ َُْص
َ

ی َْ أ ِإَهلِ ِ
ا َطائ دًا ِإمَّ َْ َِْ َْ ًا

َتُه  ا َِصیًا َفَرِمحْ ُه َو ِإمَّ ََْر
ْ
ك

َ
 فَأ

ام، و در این صورت یا مرا بنده روى کردهام، و چسان بر جان خویشتن زیادهخدایا تو خود میدانى که من به چه گناهانى دست زده 
 رار ده و یا بنده نافرمانى منظورم کن و مشمول رحم و مهرت بفرمافرمانبردارى به حساب آر و مورد اکرام و بزرگوارى خویش ق

 
 

 َ ا َو َبَكی اْن َِهتَ ِج ِْ ِبُعوَن تَّ ُ ْ
ا ا ََْف َع ََ ْ ا َو ان َرِهتَ ْ َعْت ِىف ُن ِ ْ ْفِىس َْ ُان ِنَ  ِّىن

َ
أ

َ
ی ك ا ِإَهلِ َْ ََ ُِري

 ُ ْ
ا ا َْ ََ ُموِع ُِّ َدَ ا َو َِْرَب ُ اِن َِهتَ  ِ�َ ِْ َنُْشِف 

سى به کننده از کنارش رفته و هر بیکخدایا گویا خود را مشاهده میکنم که در گور خود به پهلو خفته و همسایگان و نزدیکان تشییع 
  بی کسی اش گریسته و دلسوزان فامیلش سرشگ از دیده ریخته

  



۲۰ 
 

ِهتَ  ِر َذُوو َمَودَّ ْ  َ ِر اْق  نِ َ� ِْ َداَھاَ ا َو ََِع َد َرصْ ِْ ََیاِة
ْ

ا ِىف احل َعاِدي َهلَ ُ ْ
ا اَِا َو َرِح 

 َ َّ �َدِت ال س ََ َْ َرآَھا َْ ََ 
َ

ا َو ال ََِقَ ُُّرض ََِد َذ ِْ ا َْاِظِريَن ِإَل َّا ََ َيْخِف َْ َو ََِلِ َز ْ 
َ

 اى 
افتاد به دشمنیش برمیخاستند، و به ، همانها که در زمان زندگیش چون به زمین مىو دوستان و خویشانش از لب گور او را صدا زده

 اى پوشیده نمانده، و بر هر که او را بدان حال خفته در گور بیند بیچارگیش پوشیده نباشدحالى افتاده که درماندگیش بر هیچ بیننده
 

ْقَرَُن 
َ ْ
ُه األ َْ ى

َ
ْلَت َمَالِئَكِىت فَِريٌد َنأ َُ ًا َغِري ِْ َّْصَبَح ِىف ا

َ
ًا َو أ َن َنَزَل ِىب َقِريُْھ

َ ْ
اُه األ َ ن َ ٌدَِو َو 

در آن وقت است که تو فرمائى: اى فرشتگان من این (بنده من) تک و تنهائى است که نزدیکان از او دور گشته، و بی کسى است  
 لحد بیکس و تنها ماندهاند، اکنون بر من درآمده و در که خاندانش به او جفا نموده

 
َد َذَِ ِض  ِْ ُن ْ َُ ْوِم َراِجیًا َْا ا ََ ِه ِىف َِْري ِإ َ ن ا َداًِا َو ِلنَ َ ْن َُّن ِىل ِىف َداِر اَ َْ َیافَِىت َو 

ْھِىل َو َقَراَبِىت  
َ

ْرَحَم ِىب ِْ أ
َ

 َو َتُكوُن أ
و نظر من در چنین روزى نسبت به خود امیدوار بود، پس اى خدا در آن وقت است  و او کسى بود که در دنیا مرا میخواند، و به توجه

 که تو به خوبى از من پذیرائى کنى، و از خاندان و خویشانم بمن مهربانترى
 

َل  َ ْن
َ

ْت أ َ َ
َم َو َبُ ُّْرِض َو َخَرَقِت ا

َ ْ
َامِء ِإَىل األ ا َ ِْىب َما َبُْت ُذ َ ََّط َْ ی ِىن اَْ ِإَهلِ َى َما َردَّ َّ �ُس ال

ْ
أ

اِنَك  ََْظاِر ِر وُط َعِن انْقِ نُ ُ فَِىن اْق  َرصَ
َ

َراِنَك َو ال ْ ن ِع نُ قُّ ََ َعْن 
خدایا اگر گناهانم میان زمین و آسمان را بپوشاند و ستارگان را بشکافد و تا قعر زمین رفته باشد ولى باز هم نومیدى از آمرزشت و 

 نودیت به من دست ندهد و در نتیجه نتواند (نومیدانه) مرا از درگاهت باز گرداندیأس از رسیدن به خوش
 

  
َ

ْعَمِة أ َِّن ا ِ
َ

 یِه قَنِ َْي َو ِ
َّ

ِرْمِىن َجَزاَءَك اْ ِِه فََال قَ َْ ََّ ي ِ
َّ

ِء اَ ُِّ ُتَك َْی َد ِىن ِإَهلِ ْيقَ ََ ِن  ْنُِْل
اَِا ُموَد َجَزاِئَك  ُدَِئَك َو ِْ َمتَ َْ ِجَب ِىلُ ْن

َ
 أ

ام فرمودى محروم مفرما، نعمت تو معبودا (به همان ترتیب و) با همان دعائى که به من یاد دادى تو را خواندم پس مرا از آن پاداشى که وعده
 ستوده و نیکویت بگردانى بود که مرا به طرز نیکوى دعا به درگاهت هدایت کرد، و اتمام نعمت بدان است که مرا مشمول پاداش

 

َعِقُد َضَام  ا ِىف َقْلِىب َو َما قَنْ ْت َحَالَوُهتَ ََّ ًة اْقَ بَّ ََ ْحَبْبُتَك
َ

ْد أ َ ِتَك َو َجَالَ َِق ی َو ِعزَّ ِ ِإَهلِ ِّيَك ِئُر ُمَو
یَك  بِّ ُِ ُ ن ِ ن ْ ُق َك نَّ

َ
 ََ أ

تو «ینى و حالوتش در دلم جایگیر گشته و این مطلب که خدایا به عزت و جالل تو سوگند من چنان دوستت دارم که شیر
 در دل یکتاپرستانت جایگیر نگردد (و این سخن را نپذیرند)» دوستدارانت را مبغوض داشته باشى



۲۱ 
 

َُا  َوقَّ ِىت َيقَ ِتَك الَّ ُس ِْ َرْمحَ
َ

ْيأ
َ

وَن َو َُْت أ ُ ِنْذ ُ ْ
ُرُه ا ِ ن قَ َام َينْ

َ
َك ك َِْظُر َع نْقَ

َ
ی أ ُنوَن ِإَهلِ ْ ُ ْ

ا 
هستند، و (از آن سو) از دریافت آن رحمت و مهرت نیز که  چشم به راه گذشت توأم همچنان که گنهکاران چشم به راهشخدایا من 

 نیکوکاران انتظارش را دارند مأیوس نیستم
 

َّ فََلْس  ََ ْ َ قَْن  
َ

ِبَك َو ال َ ن َ ى ِلن َْ
َ

َّ فََلْسُت أ ََ ْب َ ن ْ  َتن
َ

ی ال َِك ِإَهلِ َ ن ِ ُمُ
َ

 ُت أ
 خدایا به من غضب مکن که من نیرو و تاب غضب تو را ندارم و بر من خشم مکن که من نتوانم در برابر خشمت ایستادگى کنم

 

ِىن  َِْت َْ ا ََ ََْْتِىن ف َ َ
َقاِء َو ْم ِشَّ

َ
ِىن أ ا َْ ُتَربِّ ََ َْىمِّ َف

ُ
ِىن أ اِر َرَّقْ َِّ 

َ
ی أ  ِإَهلِ

 خدایا مگر مادر براى آتش (دوزخ) مرا پروریده، پس اى کاش مرا نپروریده بود؟ 
 و آیا براى شقاوت و بدبختى مرا زائیده پس اى کاش مرا نزائیده بود

 

 َ ْدِري ِإَىل َما َيُكوُن
َ

 أ
َ

ِمُل َو ال ََْت 
َ

ا ال َاِىت َو َما َهلَ َ �ْرُت َع
َ
َ َذك اِىت ِحَ َ َمَلْت َع ی اْهنَ ِيِإَهلِ ِ 

  ََ ي َوِ  َ َالِغ ََْد ا ِْ َما َذا َيْھُجُم 
 خدایا اشکم ریزان گردد در وقتى که لغزشهایم را یاد کنم ولى (نمیدانم) چرا اشکم ریزان نگردد با اینکه نمیدانم  

 سرانجامم به کجا انجامد، و مسیرم به کجا پایان یابد 
 

 
َ

اِتُِ َو أ نَ ِىس قُ ْ ن َرى نَ
َ

ِىن َو أ قْ َ ْوِت َو َرَق َ ْ
َحُة ا ِْ

َ
ِىس أ

ْ
َق َرأ َْ َقْت َ ن َ اِدُعِىن َو  َْن نَ اِىم قُ  يَّ

ْوِت  َّاِمِىع َراِفُع ا َ ا َ �َ َْ ِري َو ُْ ا َ َ
 ِت َْاْل ُ ُْع

َ
 ِْ َقِريٍ أ

ول زند، در صورتى که بالهاى مرگ بر سرم و نفس خود را چنان بینم که به من نیرنگ زند، و روزگارم را مشاهده میکنم که مرا گ
سایه افکنده، و دیدگانش از نزدیک مرا تحت نظر و نگاه خویش قرار داده، و با اینکه بانگ بلندش گوشهایم را پر کرده عذرم (در 

 ارتکاب گناه و غفلت از مرگ) چیست؟
 

 ْ َ
 اِء َْ

َ ْ
َ األ ِْىن َب س َْ

َ
ْن أ ْد َرَجْوُت ِممَّ َ ی َق ْد ِإَهلِ َ ِه َو َق َِ

ْ
وِد َرأ ُ  ِ  ْمَواِت

َ ْ
َ األ ُْه َب ِْ َيِىن  ُيَعرِّ

َّ
ال

َ
ِتِه أ ََِ َب 

اِنِه  َْ ُ ن ِ ِىتََد َو ِْ َفَعُه ِىل ْ�ْن َي
َ

اِنِه أ ْاِىت ِبِإ ََ ِىن ِىف
َّ

ال ََ ْن  َرَجْوُت ِممَّ
ا به برم کرد امید آن دارم که با زیادى مهرش در میان مردگان خدایا من از آن بزرگوارى که در میان زندگان جامه تندرستیش ر 

ام نسازد. و از آن کس که در دوران زندگى با احسان خود سرپرستیم کرد امیدوارم که هنگام مرگم همان را براى آمرزش برهنه
 واسطه و شفیعم گرداند.

  



۲۲ 
 

ِر ُغْرَبِىت َو َي  ْ  َ َس ُِّ َغِريٍ آِنْس ِىف اْق ِن
َ

َْ َيا أ ََّو ا ِّ ِىت َو َيا ََِ الرسِّ َِْر َو ْ  َ  ىا َِىنَ ُِّ َوٍِد اْرَحْم ِىف اْق
 اى مونس هر بی کس، به بی کسى من در گور همدمى بخش، و اى همدم هر تک و تنها، به تنهائیم در قبر رحم فرما،  

 و اى داناى هر راز و سخن درگوشى
 

ِّ َو  ُِّشَف اَ ىَو َياَ َّ �اِن ال َ ُسكَّ ُْرَك ِىل َب َ ن َ ْیَف ن
َ
ى ك َْ َْا 

 و اى برطرف کننده سختى و گرفتارى نظرت در میان ساکنین این کره خاکى نسبت بمن چسان است! 
 

 َ ْن ُّاِة ا ََ اَم يَّ
َ

ْنَت ِىب ًَِا أ
ُ
ْد ك ََ َىل ِِْة َو ا َ �ْ َُْعَك ِإَىلَّ ِىف َداِر اِْیَف َص

َ
 اَو ك

 و رفتارت نسبت به من در آن خانه وحشت و گرفتارى چگونه است! که تو در دوران زندگى این دنیا به من مهربان بودى 
 

َْامِئِه   َ ِىف نَ ِل نِ ْ ن ُ ْ
َم اَ نْ

َ
ِئِه َو أ

َ
َ ِىف آال ْنِعِم ُ ْ

َل ا َ ن ْ ن
َ

 َيا أ
 بندگان) از همه بیشترتر، و انعام نعمتش (به اى که در نعمت بخشى از همگان زیاده بخش 

 

ا   ََِزا َ  ِ  ََ ِىف ُشْكِري 
ً

ُت َذْر ْ ق ا َو نِ َِاََْجْزُت َعْن ِإَ ِدي نَ ِْ َياِديَك
َ

َْت أ ُ �َك  اق
َت  َْْب

َ
ْكُر ََ َما أ ُّ �ا ََ َت َو َْْو

َ
َْمُد ََ َما أ

ْ
 فَََ احل

عاجز گشته و طاقت سپاسگزارى و پاداشش را ندارم. پس تو را  که از شمردنشخدایا نعمتهائى که به من دادى (آنقدر) بسیار شد  
 ستایش بر آن نیکى و احسانى که فرمودى،  تو را ستایش بر عطائى که کردى و تو را سپاس بر گرفتاریت که دادى

 

 
َ

ْسَالِم أ ِ
ْ

ِة اإل َل َْ َرَُه َراٍج ِبِذمَّ َ ن ْ ن
َ

َ َْ َدَُه َداٍع َو أ ْ ْیَك َيا َخ ََ ْعَتِمُد
َ

ْرآِن أ ُ ُْرَمِة اْق ِ  َك َو َُْل ِإ س ََ 
ٍد   مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ََ ِّلَ َ َك ن َُْب ِإ رَّ َ ق قَ

َ
ٍد أ مَّ َُ ٍد َو آِل مَّ َُ ِّقَ ِ  َو 

 َّْرَحَم ا
َ

ِتَك َيا أ اَء ََجِىت ِبَرْمحَ َ ن َ ا َرَجْوُت ق ِىت ِهبَ ِىتَ الَّ َ َو اْعِرْف ِذمَّ   اِمحِ
اى بهترین کسى که خوانندگان بخوانندش، و اى برترین کسى که شخص امیدوار بدو امید کند، من به عهد و پیمان دین اسالم به 
 درگاهت توسل جویم، و به حرمت قرآن (کریم) بر تو تکیه و اعتماد کنم، و به حق محمد و خاندان محمد بدرگاهت تقرب جویم. 

 و آن عهد و پیمانى را که به وسیله آن امید رواشدن حاجتم را دارم (برسمیت) بشناس، -د و خاندان محمدپس درود فرست بر محم
 مهرت اى مهربانترین مهربانان.ه ب

  



۲۳ 
 

ا َو َيُُل  َُِه ُيَعاِت س ْ ن  َیه االم  ََنَ  ِِْؤ ُ ْ
ا ُ ِم

َ
َل أ َْ

َ
  َُّ أ

 گفت: کرد، در حالی که میرا خطاب قرار داد در حالی که آن را سرزنش میسپس امیرالمؤمنین علیه السالم نفس خود 
 

 َِّ ُف وِّ س ُ ْ
َالِم َو ا َكنًا ِىف َداِر اَْ ُه ِْ ُِا َّاِع اْلَكَالِم َو ا َْ

َ
ُه ِبأ َناِىج َربَّ ُ ْ

َھا ا يُّ
َ

َْد أ َ مًاَ ٍم ْوَبِةَ  
 کنی، کنی و از او منزلگاهی در بهشت برین طلب میارت مناجات میاي کسی که با انواع سخن با پروردگ
 اندازي! ات را سال به سال به تأخیر میاما توبه

 

َِم 
َ ْ
ِ األ َْب ِْ َك ْفس َِ فًاِ َراَك ُمنْ

َ
 َما أ

 بینم.من تو را نسبت به خودت در میان مردم منصف نمی
 

ِفًال  
َ

 َمَك َيا َْ َتْ َعاِم َو فََْ َدانَ َِّق اَْ ِْ ِلِ َ َت ََ اْق َْ َیاِم َو اْققَ ِِّ ْعَت َيْوَمَكَ َ اِم َو ق َ  ِْقِ
َقاِم  َ ْ

َف ا ْرشَ
َ

اَل أ ْن قَنَ
َ

ْحَرى أ
َ

ْنَت أ
ُ
اِم ك َ  ِْ ََقِ َْ دًا َُِْ ْیَت َْ

َ
 أ

را به روزه گره بزنی و به طعام اندك بسنده کنی و تالشگرانه، شبت را زنده داري، کنار بزنی، و روزت اي غافل، اگر خوابت را با شب
 تري.ها شایستهبه قیام زنده بداري، به رسیدن به باالترین مقام

 

 ِ َّ ُ ْ
ا ََ ُِْ

ْ
قَُْكِىن ِرَياَض اخل  ْن

َ
ِ أ

َََّ اِكِريَن َِّ اَرِك َِ َو َهنَ َْ ِىط ِْْفُس ا َّا ا َُ يَّ
َ

َ أ   
  اي نفس! شب و روزت را با اهل ذکر بیامیز تا شاید در کنار متقیان در بهشت برین ساکن گردي. 

 

ا َُِِة َح اِت ِشدَّ َََ
ْ

ا َو َداَمْت ِىف اخل َة ُجُِهنَ َُر ِرقَّ ْقَرَح ال
َ

ٍُس َْ أ ِنُ  ی ِ َّ َ�َق  َو 
  َ ْسَتِمِع ُ ْ

ْبَكی ا
َ

ا َو  َو أ َِ ِن
َ

َُ أ َْ  ا َِ ِنُة َر َّ  َ َامِئِر ن َّ قََْوَة ان  َن
َ

ال
َ

 أ
اي هها پایدار است و نالهشان در خلوتهاي آنها را زخمی ساخت و شدت ضجهداري نازکی پلکزندههایی شبیه شو که شبو به جان

 کند. هاي سخت را نرم میشان قلبگریاند و ضجهبلندشان، شنوندگان را می
 

ا ُنٌُس  َ َك َوُْ اْلَكَراَمِة  فَِإهنَّ َِو
ُ

وَىل أ
ُ ْ
ِخَرَة ََ األ

ْ
ا َو آَثَرِت اآل َ ْن َُّة ا  َ ََْعْت ِزينَ

َُن. َي  تَّ ُ ْ
وِر ا ُ ْم ِْلَُْىن َو الرسُّ ِ

َُِن َو ُيْحَرشُ ِإَىل َرهبِّ ْ ُ ْ
ِه اِ ُْوَم َيْخَرس 

ت را بر دنیا ترجیح دادند. اینها اهل کرامتند در روزي که اهل باطل دچار ها کسانی هستند که زینت دنیا را فروخته و آخر این
 گردند.خسرانند و با نیکوئی و شادمانی متقیان در محضر پروردگارشان محشور می


