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، خدايا مرا به كيفرت ادب منما

،اى با من نيرنگ مكنبا نقشهو 



، پروردگارا از كجا برايم خيرى هست

،شودكه جز نزد تو يافت نمىدر حالى



كه ، درحالىو از كجا برايم نجاتى است

كهآن، نه گرددبه تو فراهم نمىجز 



، نياز شدبىنيكى كرد از كمك و رحمتت

كهنه آنو 



تو راداشت و بدى كرد و بر تو گستاخى روا 

.  از عرصه قدرتت بيرون رفتنساخت خشنود 



اندازهبه 

: بگويدسپس . يك نفس بگويد

پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا

را به تو شناختم،تو 



ه بفرمودى و تو مرا بر هستى خود راهنمايى و 

نبود اگر راهنمايى تو ، و سوى خود خواندى



را خداىهستى، سپاس من نميدانستم تو كه 

،دهدخوانمش و او جوابم را مىكه مى



، دخوانكنم گاهى كه او مرا مىمىگرچه سستى

و سپاس خداى را كه از او 



ه نمايد گرچكنم و او به من عطا مىمىدرخواست 

ورزم هنگامى كه از من قرض بخواهد،بخل مى



سپاس خداى را كه هرگاه خواهم براى رفع و 

،حاجتم صدايش كنم



و هرجا كه خواهم براى رازونياز با او 

برآوَرَدو او كنمخلوت پردهبى



خداى را كه غير او را حاجتم را، سپاس 

خواندماگر غير او را مىخوانم كه نمى



كرد، دعايم را مستجاب نمى

كهسپاس خداى را و 



اگر جز به او اميد ، كه به غير او اميد نبندم

،نمودبستم نااميدم مىمى



به حضرت خود واگذارخداى را كه مرا و سپاس

،رو اكرامم نمودكرده، ازاين



،و به مردم وا نگذاشت تا مرا خوار كنند

راسپاس خداى و 



ياز نكه از من بى، درحالىكه با من دوستى ورزيد

بردبارىسپاس خداى را كه بر من ، و است



!آنجاكه گويى مرا گناهى نيستكند تا مى

بودهترين موجود نزد من ستودهپروردگارم 



خدايا راههاى . و به ستايش من سزاوارتر است

تودرخواست حاجتهايم را به جانب 



اميد را و آبشخورهاى يابم، باز مى

ازيارى خواستن ، و بينمتو پر مىنزد 



فضل تو براى آرزومندانت مباح 

مانع است و درهاى دعا راو بى



دانم مى، و نگرمبراى فرياد كنندگان گشوده مى

،كه تو براى اميدواران در جايگاه اجابتى



ى گاه فريادرسدر كمينو براى دل سوختگان

هستی و به يقين در اشتياق به جودت



جايگزينى و خشنودى به قضايت 

است ومنع بخيالناز 



، اندوزانگشايشى از آنچه در دست ثروت

مسافرِهمانا و 



به سوى تو مسافتش نزديك است، 

نيستى تو از آفريدگانت هرگز در پرده و 



جز اينكه كردارشان آنان را 

نمايد، تو محجوب از 



كردم  من با درخواستم آهنگ تو 

،با حاجتم روى به تو آوردمو 



دادم و ام را به پيشگاه تو قرار نياز خواهى

آنكهبىآويز خويش نمودمخواندت را دست



خواهشم مستحق شنيدن 

، شايسته گذشت از من باشىو 



آرامش به كرمت و بلكه براى اطمينان به 

بهجستن پناهات و درستى وعده



[]

ات ايمان به يگانگى

كهيقين به معرفتت و 



نيستمرا پروردگارى جز تو 

نيست، يگانهمعبودى جز تو و 



تو گفتى خدايا . شريكىو بى

اتوعدهحق و گفتارت بر و 



:

(:  فرمودى)استدرست 

شمافضل خدا بخواهيد كه خدا به از 



آقاى من در شأن تو اين اى.استمهربان 

دهىنيست كه دستور به درخواست 



،و از بخشش خوددارى كنى

اهلِبا عطاهايت بر تو 



ت و مملكتت بسيار كريمى، و بر آنان با محبّ

مرا خدايا . اىرأفت بسيار احسان كننده



ىپروريددر كودكى در ميان نعمتها و احسانت 

ساختىرا بلند آوازه و نامم 



و دنيا به احساندر كه مرا در بزرگسالى، اى آن

پروريدفضل نعمتهايش 



و برايم در آخرت به گذشت 

، معرفتمكرمش اشاره نمودو 



هعشقم بتو و به سوى من، راهنمايم اى موالى 

، و منام به پيشگاه توستتو واسطه



، از دليلم به داللت تو مطمئن

ام به شفاعت تو در آرامشم، از واسطهو 



خوانم اى آقايم تو را به زبانى مى

، گناهش او را ناگويا نمودهكه 



كنم كه جرمش او را و با دلى با تو مناجات مى

هراساناى پروردگارم خوانمت مىهالك ساخته، 



من هرگاه ، موالى و اميد و بيمو با اشتياق 

ه، و هرگاگردمتاب مىبينم بىگناهانم را مى



افتم، پسطمع مىكنم به را مشاهده مىكرمت

راى، و اگكنندهاگر از من درگذرى بهترين رحم



، اىعذاب كنى ستم نكرده

گستاخىدر حجّت منخدايا 



ارتكاب آنچه از آن با بر درخواست از تو، 

امذخيره، و كراهت دارى جود و كرم توست



در سختيها با كمى حيا همانا 

، وو رحمت توسترأفت 



ام اميدم بر آن است كه بين حجّت و ذخيره

تحقق بخشآرزويم را نوميد نكنى، پس 



كه اميدم را، و دعايم را بشنو، اى بهترين كسى

، و برترين كسی كهاى او را خواندهخواننده



رگ آرزويم بز، اى آقايم به او اميد بستهاميدوارى 

ببخشبه من ، پس كردارم زشت گشته، و شده



به اندازه آرزويم از عفوت، 

،ترين كردارم مرا سرزنش مكنبه زشتو 



زيرا كرمت برتر از كيفر گنهكاران 

ازبردباريت بزرگتر و 



مكافات تبهكاران است، و من اى آقايم 

،به فضل توامپناهنده 



يزى گريزان از تو به سوى توام، خواستار تحقق چ

ازآن گذشت تو ، و هستم كه وعده كردى



تم هس، چه كه گمانش را به تو نيكو كردهكسى

؟ مرا اهميت من چيست، و من اى پروردگارم



به فضلت ببخش، و  به گذشتت بر من 

بپوشان، پروردگارا مرا بخشصدقه 



ذاتتاز توبيخم به كرمات، و به پرده پوشى

گناهمامروز جز تو بر اگر . درگذر



اگر از زود ، و دادمرا انجام نمىشد، آن آگاه مى

ترسيدم، عقوبت مىرسيدن 



كردم، گناهم نه به اين خاطر بوداز آن دورى مى

رينِمقدارتترين بينندگانى و بىكه تو سبك



[]

و بود كه تآگاهان، بلكه پروردگارا از اين جهت

، وپوشىبهترين پرده



، ترين كريمانىكريم، و ترين حاكمانحاكم

،پوشنده عيبها



، نهانها، داناى گناهانآمرزنده

پوشانى گناه رامى



ر تأخيات به بردبارىرا با كيفر كرمت، و با 

برتو را سزاست ، سپاسافكنىمى



، دانستىآنكه ات پس از بردبارى

، وبر گذشتت پس از آنكه توانستىو 



كشد ات مرا به جانب گناه مىبردبارى

، ودهدات جرأت مىبر نافرمانىو 



د، و  خوانحيايى مىات بر من مرا به كمپوشىپرده

!  دهدبه من در تاختن بر محرّماتت سرعت مى



شناختم از رحمت گسترده 

بزرگى عفوت، و 



، زنده، اى گرامى، اى اى شكيبا

، اىآمرزگار، اى خود پايندهبه اى



، انديرينه احس، اى توبه پذير، اى بزرگ نعمت

،كجاستپوشى زيبايتپرده



، گذشت بزرگت كجاست

، نزديكت كجاستگشايش 



، فريادرسى زودت كجاست

، كجاستاتگستردهرحمت 



عطاهاى برترت كجاست، 

، گوارايت كجاستموهبتهاى 



بزرگت فضل هاى شايانت كجاست، جايزه

، عظيمت كجاست، عطاى كجاست



، كجاست، كرمت ات كجاستاحسان ديرينه

وكرمت حق، به كريماى 



محمّد محمّد و خاندان به 

رحمتتبه ، و رهايى بخشمرا 



،زيباكار، اى نيكوكار، اى مرا خالص كن

،بخشفزونى، اى دهنعمتاى 



من آن نيستم كه در رهايى از كيفرت بر 

، بلكهاعمالمان تكيه كنم



، به احسانت بر ما اعتماد دارم

، كه تو اهل تقوا و مغفرتىچرا 



و ،كنىدهى ابتداى به احسان مىاز باب نعمت

، پسگذرىاز جهت كرم از گناه در مى



كه، از زيبايى دانم از چه سپاس گويمنمى

، ياپوشانىكار زشتى كه مى، يا گسترانىمى



بزرگ آزمونى كه آزمودى و شايسته نيكى 

رهانيدىيا آن همه مشكلى كه مرا از آن نمودى، 



ه كه باى محبوب آن! كامل بخشيدى؟و سالمت

چشمِتو دوستى ورزيد، اى نور 



تو از كه به تو پناه آورد و براى رسيدن بهكسى

و مانيكوكارى، تو ديگران گسست



توست زيبايى آنچه نزد ، به بدكارانيم

،زشتى آنچه پيش ماست درگذراز 



جود تو پروردگارا كدام جهلى است كه

زمانكدام ، و گنجايش آن را نداشته باشد



، در كنارِ تر از مهلت دادن توستطوالنى

،نعمتهايت ارزش اعمال ما چيست



ها با با آن، تا اعمال خود را بسيار انگاريمچگونه

برچگونه ، بلكه كرمت برابرى كنيم



ان شاملشگنهگاران تنگ شود آنچه از رحمتت

،گسترده آمرزش؟، اى شده



آقاى من به ، اى دست به رحمتاى گشاده

عزّتت سوگند،



، و از درگاهت دور نخواهم شداگر مرا برانى

كشيددست نخواهم 



خاطر، به از چاپلوسى و تملق نسبت به تو

، امپيدا كردهشناختى كه به جود و كرمت



را ، هركه تو انجام دهى آنچه را كه خواهى

بخواهىكنى به هرچه كه بخواهى عذاب مى



ه كنى هركو به هر صورتى كه بخواهى، و رحم مى

كيفيتو به هر كه بخواهى هرچه بخواهى به را 



، وآنچه كنى بازخواست نشوى، از كه بخواهى

، وات نزاع در نگيرددر فرمانروايى



شريكت نگردد، كسى در كارت

، وات با تو هماورد نشوددر داورىو 



، بر تو اعتراض نكنداَحَدى در تدبيرت 

، توراستو فرمانآفرينش 



، پروردگارا منزّه است خدا پروردگار جهانيان

، كه به پناهت آمداين است جايگاه كسى



به احسان و ، و و به كرمت پناهنده گشت

جست، تويىنعمتهايت الفت 



، رسدآن سخاوتمندى كه گذشتت به تنگى نمى

، پذيردكاهش نمىاحسانتو 



به يقين ، و با شودو رحمتت كم نمى

، پوشى ديرينتچشم



ات اعتماد بزرگت، و رحمت گستردهو فضل

است برخالفممكن آيا پروردگارا ، نموديم



مان آرزوهايكنى، يا ما به خويش رفتار گمانهاى 

اىهرگز سازى،را نسبت به رحمتت نوميد 



ما طمع، و تو نيستچنين گمانى به بزرگوار، 

ا را، پروردگارا، مباشددرباره تو اين چنين نمى



، درباره تو آروزى طوالنى بسيارى است

است، را در حق تو اميد بزرگى ما 



از تو نافرمانى كرديم و حال آنكه اميدواريم

، وتو را خوانديم، و گناه را بر ما بپوشانى



، كنىاميدواريم كه بر ما اجابت

، ما اميدمان را تحقق بخشموالى 



م ما دانستيم كه با كردارمان سزاوار چه خواهي

ما و آگاهىدانش تو درباره ، ولى بود



، ما به اينكه ما را از درگاهت نميرانى

نيستيمما سزاوار رحمتت گرچه 



ولى تو شايسته آنى كه بر ما 

،كنىجود بر گنهكاران و 



ته ات، پس آنگونه كه شايسبه فضل گسترده

، بر ما جود كنگذار و آنى بر ما منّت 



، كه ما نيازمند به عطاى توييم

شديم ونور تو هدايت ، به آمرزگاراى 



بامداد به نعمتت، و نياز گشتيمبه فضل تو بى

، گناهانِ ماو شامگاه كرديمنموديم



از گناهانمان از تو ، خدايا روى توستپيش 

، گرديمبه سوى تو باز مى، و خواهيمآمرزش مى



ورزى تو با نعمتها به ما مهر مى

كنيم، خيرتما با گناهان با تو مقابله مىو 



بدى ما است و به سوى ما سرازير 

، هموارهآيدسوى تو باال مىبه 



و كريمى، از ما كردار زشت به جانب تفرشته

اينكهشود از اين امر مانع نمىآورد، و مى



ما را با نعمتهايت فراگيرى، و به عطاهاى 

،تو، منزّهى ات بر ما تفضّل نمايىبرجسته



چه بردبار و بزرگ و كريمى، 

، كننده به نيكى و تكرار كننده آنىآغاز 



، ثنايت عظيم، و نامهايت مقدس

، رفتارها و كردارهايت كريمانه استو 



، ترگسترده، فضلتخدايا

كهتر از آن است ات بزرگبردبارىو 



پس ،ام بسنجىمرا به كردار ناپسند و خطاكارى

، من، آقاى نما، گذشت نما، گذشت گذشت نما



آقاى من،آقاى من، 

كن، و پناهمان دهرا به ذكرت مشغول ما 



عذابتما را از از خشمت، و 

روزىِ ما كن ازبخش، و نجات 



، و از فضلت بر ما انعام فرمامواهبت، 

اتخانهكن زيارت روزى ما و 



، و  زيارت مرقد پيامبرت را

وو رحمت و مغفرت صلوات 



رضوانت بر پيامبر و خاندانش، 

، دهنده هستىنزديك و جوابتو 



، عمل به طاعتت را روزى ما گردان

روشِدينت و بر بميران بر ما را و 



(.  خاندانشدرود خدا بر او و )پيامبرت 

بيامرز را من و پدر و مادرم خدايا 



كه مرا به گاه ، چنانبه هر دو آنها رحم كنو 

،هردو را به احسانپروردند، احسانكودكى 



.  و بديهايشان را به آمرزش پاداش ده

،مردان و زنان مؤمن را بيامرزخدايا 



، چه زنده و چه مرده آنها را

دهبين ما و آنان با نيكيها پيوند و 



خدايا بيامرز زنده و مرده ما را، 

، مرد ماو غائب ما راحاضر 



، و بزرگ ما را، كوچك و زن ما را

گفتند، دروغو غير آزاد ما راآزاد 



برگشتگان از خدا، و گمراه شدند 

، زيان كردندگمراهى دورى و 



خدايا بر محمّد و خاندان محمّد . زيانى آشكار

درود فرست، 



از مراكفايت كن ، و و برايم ختم به خير فرما

دنياقرارم كرده از كار آنچه كه بى



كند كه مرا رحم نمىو آخرتم، و كسى

قرار دهمن چيره مساز، و بر من بر 



از سوى خود نگهبانى هميشگى، و از من 

، هاى آنچه را كه انعام كردى مگيرشايسته



و از فضلت روزى گسترده حالل پاكيزه 

. من كننصيب 



، ات مرا نگهبانى كنخدايا به نگهبانى

و مرا نگهدار



ات از من و به پاسدارىات، به نگهدارى

، و روزیِ من كن حجِپاسدارى فرما



ات را در اين سال و در هر سال، خانه

مرقدِزيارتو 



را، (آناندرود بر )پيامبرت و امامان

مسازمحروم پروردگارا مرا 



از اين مشاهد پر شرف 

گرامىمواقف بس و 



، ات نكنمتا نافرمانىروى آور خدايا به من 

خيربه من الهام فرماو 



را در شب و وحشت از خويشآن، و و عمل به 

دارىام مىروز، تا گاهى كه زنده



جهانيان، اى پروردگار 

وهرگاه گفتم مهيا و آماده شدمخدايا 



ايستادم در پيشگاهت به نماز 

، با تو راز گفتمو 



، چرتى بر من افكندى

گرفتىمن ، و از كه وارد نماز شدمآنگاه 



، دمآنگاه كه با تو رازونياز كررا حال راز گفتن 

؟ هرگاه گفتمچه شدهمرا 



جايگاه نهانم شايسته شد، و جايگاهم به

كنندگان نزديك گشته برايمتوبه



يم گرفتارى پيش آمد، بر اثر آن گرفتارى پا

شدلغزيد، و ميان من و خدمت به تو مانع 



سرور من شايد مرا از درگاهت 

خدمتتاز اى و رانده



اى كه حقّت را سبكمرا ديده، يا اىنمودهعزل 

، شمارم پس از پيشگاهت دورم ساختىمى



، گردان از خود مشاهده كردىيا شايد مرا روى

شايدمرا مورد خشم قرار دادى يا پس 



، مرا در جايگاه دروغگويان يافتى

مراشايد ، يا به دورم انداختىپس 



، ناسپاس ديدىبه نعمتهايت نسبت 

ازشايد مرا ، يا محرومم نمودىپس 



همنشينى دانشمندان غايب يافتى، 

مراشايد ، يا خوارم نمودىپس 



از رحمتت، پس در گروه غافالن ديدى

مراشايد نااميدم كردى، يا 



ديدى ها انس يافته با مجالس بيكاره

، يا شايدمرا به آنان واگذاشتىپس 



دوست نداشتى دعايم را بشنوى پس 

جرممشايد به خاطر دورم نمودى، يا 



و جنايتم كيفرم نمودى، يا شايد 

حيايم از تو مجازاتم نمودى،كمىبراى 



ز اينكه ا، سابقه اگر پروردگارا عفو كنىپس 

،اى طوالنى استمن گذشتهاز گناهكاران پيش 



پروردگارا از مجازات اهل تقصير زيرا كرمت

است وتر بسيار بزرگ



م، تو به تو گريزانتواَم، از من پناهنده به فضل 

اىخواهان چيزى هستم كه وعده داده



مان پوشى از كسانى است كه به تو گو آن چشم

، ترفضل تو گسترده، خدايا اندنيك برده



تر از آن است بزرگاتو بردبارى

، يامرا به كردارم بسنجىكه 



، به خطايم بلغزانى، اى آقايم من چيستم

چه ارزشى دارم، و 



سرور من مرا به فضلت ببخش، 

، وبا گذشت بر من كرم فرماو 



، ات خطاهايم را بپوشانپوشىبه پرده

، به كرم وجودت از توبيخم درگذرو 



، آقاى من منم كودكى كه پروريدى

كهنادانى منم 



، كردىهدايت گمراهى كه ، منمدانا نمودى

كهاى افتادهمنم 



هراسانى كه ، منم بلندش نمودى

اى كهگرسنه، و دادىامانش 



اى كه تشنه، و سيرش نمودى

كهاى برهنه، و كردىسيرابش 



تهيدستى كه ، و لباسش پوشاندى

كهناتوانى ، و ساختىتوانگرش



خوارى كه ، و نيرومندش نمودى

فرمودى، و بيمارى كهعزيزش 



شفايش دادى، و خواهشمندى كه 

كهگنهكارى ، و كردىعطايش 



گناهش را بر او پوشاندى، و خطاكارى كه 

اندكى كه، و اش گرفتىناديده



اى كه ناتوان شمرده، و بسيارش فرمودى

كهاى رانده شده، و اش دادىيارى



م هست، پروردگارا من كسىمأوايش بخشيدى

، وكه در خلوت از تو حيا نكردم



، ننمودممالحظه در آشكار از تو 

،صاحب مصيبتهاى بزرگمنم 



، كه بر آقايش گستاخى كردمنم آن

نافرمانى كردكه آنمنم 



كه منم آنرا، جبّار آسمان 

معاصى بزرگبر 



كه هرگاه رشوه دادم، منم آن

شدمگناهى مژده داده مىبه 



تم مهلكهآن، منم رفتمشتابان به سويش مى

پوشاندىبر من پرده ، و دادى باز نايستادم



مرتكب گناهان شدم ، و حيا نكردم

واز اندازه گذراندمو 



، ندادم، اهميت از چشمت انداختىمرا 

،ات مهلتم دادىبا بردبارىپس 



كه آنجا ات مرا پوشاندى تا پوشىو با پرده

، و ازاىمرا از ياد بردهگويى



، اىمجازات گناهان بركنارم داشته

!!  اىتو از من حيا كردهگويا 



اتنافرمانىكه نافرمانى كردم، آنگاه خدايا

، ات باشممنكر پروردگارىكه نكردم چنان



،كه سبك شمارنده فرمانت باشمو نه چنان

رم، نه با گستاخى در معرض كيفرت قرار گيو 



و نه تهديدت را ناچيز شمارم، 

ولى خطايى بود كه



،بر من عارض شد و نفسم آن را برايم آراست

نموديارى بر آنو مرا 



، ودات بر من مغرورم نمافتاده، پرده ام بدبختى

نمودمات نتيجه با كوششم نافرمانىدر 



برخاستم،و به مخالفتت 

، دهندچه كس مرا از عذابت نجات مىاكنون 



جويان و و فردا از چنگ ستيره

،كندكنندگان چه كسى رهايم مىدشمنى



ات را هكسى بپيوندم اگر تو رشتو به رشته چه

استچه رسوايى بزرگى ، مرا از من بگسلى



از آنچه كتاب تو از كردارم 

بهاميدوار ، اگر شمار آوردهدر 



نبودم، كرم و فراوانى رحمتت 

اىهم اينكه مرا از نااميدى نهى نمودهو 



دم شمىنااميد گناهانم آوری يادبه هنگامهرآينه 

اى او را خواندكه خوانندهبهترين كسىاى 



. تكه اميدوارى به او اميد بسو برترين كسى

، ومجويتو توسّل مىبه پيمان اسالم بهخدايا 



، كنمبه حرمت قرآن بر تو تكيه مى

دهناخوانبه محبّتم نسبت به پيامبر درس و 



قريشى هاشمى عربى 

، مكّى مدنىتهامى 



انس ، پس نمايمهمجوارى نزد تو را اميد مى

ايمانى مرا در عرصه وحشت نينداز،



كه غير تو را عبادتكسى، پاداش و پاداش مرا

مردمى به زبانشاناينكه ، چه كرده قرار مده



ظ آوردند تا جانشان را به اين وسيله حفايمان 

ما، وبه آنچه آرزو داشتند رسيدند، پس كنند



از ما آورديم تا با زبان و دلمان به تو ايمان 

وبرسانما را به آنچه آرزومنديمدرگذرى، پس 



دلهايمانكن و هايمان استوار اميدت را در سينه

مكن،را پس از آنكه هدايتمان فرمودى گمراه 



، و از جانب خود ما را ببخش

د عزتت سوگن، به اىتو بسيار بخشندهكه 



، درگاهت نخواهم رفت، از اگر مرا برانى

ايستادنخواهم و باز 



ه از خاطر الهامى كبهتو، از چاپلوسى نسبت به 

گستردگىِو كَرَمت معرفت به 



به جانب چه ، بنده رحمتت به قلب من شده

؟ ورودمىكسى جز مواليش



آفريده به چه كسى جز آفريدگارش پناه 

مرا با زنجير ببندى،، اگر برد؟ خدايامى



و عطايت را در ميان مردم 

بازدارى، ومن از 



، وبندگانت را بر رسواييهايم بگشايىديدگان 

ومرا به سوى دوزخ فرمان دهى، 



را از تو حائل گردى، اميدم بين من و نيكان 

بريد، ونخواهم 



آرزويم را از عفو تو باز نخواهم گرداند، و 

، نخواهد رفتبيرون محبتت از قلبم 



خود، من فراوانى عطايت را نزد 

درات را پوشىپردهو 



، اى نخواهم كرددار دنيا بر گناهانم فراموش

، آقاى من محبت دنيا را از دلم بيرون كن



من و مصطفى پيامبرت و كن ميان و جمع 

برگزيدگان، بهترين خاندانش



بخش پيامبران از آفريدگانت و پايان

،(درود خدا بر او و خاندانش)محمّد



و مرا به مقام توبه به پيشگاهت برسان، 

ده بر گريه یمرا يارى و 



عمرم را به امروز و فردا كردن، من بر خويشتن

، و آرزوهاى باطل نابود ساختم



رود از خير و صالح فنااميدان و اينك به جايگاه 

؟ تر از من كيستبدحال، پس امآمده



اگر من بر چنين حالى 

، وارد شومقبرمبه 



ام و قبرى كه آن را براى خواب آماده نساخته

، امبراى آرميدن به كار نيك فرش ننموده



آنكه حال، و و مرا چه شده كه گريه نكنم

،نميدانم بازگشت من به جانب چه خواهد بود



، و ازدبنگرم كه با من نيرنگ مىمن نفسم را مى

، فريبدكنم كه مرا مىروزگار را مشاهده مى



مرگ باالى سرم به حركتو حال آنكه بالهاى

،گريه نكنمچه شده كه مرا ، پس درآمده



، مكنم براى بيرون رفتن جان از بدنمىگريه 

كنممى، گريه كنم براى تاريكى قبرممىگريه 



ش دو كنم براى پرسمىلحدم، گريه تنگى براى

نم كگريه مى، فرشته قبر منكر و نكير از من



، خواربرهنه و از قبر بيرون آمدن براى 

راكه بار سنگينى درحالى



بار از طرف راست و بار، يك كشمبر دوش مى

، كنمديگر از جانب چپم نگاه مى



، چه كه مردمان در كارى جز كار منندهنگامى

استبراى هركسى از آنان در آن روز كارى 



هايى ، چهرهكه او را بس است

خندانآن روز روشن و در 



هايى در آن روز بر آنها اند، و چهرهخوشحال

وغبار بدفرجامى نشسته، و سياهى 



،آقاى من، اى خوارى آنها را پوشانده

وو اعتمادم و اميد تكيه 



،آويختنم بر رحمت توست، و توكلّم بر تو

، را خواهى به رحمتت رسانىهركه 



، دارى هدايت كنىو با كرامتت هركه را دوست

اينكهتو را سپاس بر پس 



، قلبم را از شرك پاك نمودى

، براى تو سپاس بر گشودن زبانمو 



زبان كندم تو را شكر كنم، آيا با اين

كارمبا نهايت كوشش در يا 



ارزش زبانم ، پروردگارا تو را خشنود نمايم

، وكنار شكرت چيستدر 



ه قيمت كارم در برابر نعمتهايت و احسانت چ

!  ؟اندازه است



، را گستردآرزويم، جودت خدايا

، سپاست عملم را پذيرفتو 



ترسم ازتوست، و اى آقاى من ميلم به سوى 

، وآرزويم به پيشگاه توست، و جانب توست



گاه و همّتم بر دركشانده آرزويم مرا به سوى تو 

تو اى خداى يگانه معتكف شده،



نزد توست و رغبتم در آنچه

توستبراى ، و يافتهفزونى 



، اميد خالص و بيمم

گرفته ومحبّتم به تو انس و 



[]

ترسم را به، و تو انداختمدستم را به جانب

، اىسوى رشته طاعت تو كشيدم



با ، و موالى من دلم به ياد تو زندگى كرد

نمودمخود سرد بر مناجات با تو 



آتش هراس را، اى مواليم و اى آرزويم 

، اماى نهايت خواستهو 



كه ، گناهى اندازميان من و گناهم جدايى

وتاز ، تنها طاعت توستمالزمت بازدارنده من از 



و و تبه خاطر اميد ديرينه به كنم درخواست مى

كهبزرگى طمع از تو، 



، اىاز مهر و رحمت بر خود واجب كرده

، فرمان توراستپس 



اى و شريكى ندارى، و همه خلق يگانه

، وخوار توجيره



ن هرچيز براى تو فروت، و در دست قدرت تواند

تو اى پروردگار جهانيان، ، منزّهى است



خدايا به من رحم كن آنگاه كه حجّتم بريده

، زبانم از پاسخت ناگويا گرددشود و 



، برودات هوش از سرمو به هنگام بازپرسى

اميدم، بزرگ اى 



، نام شدّت گيرد محرومم مككه بيچارگىزمانى

مرانم، ام از درگاهت به خاطر نادانىو 



ه ، بام از رحمتت دريغ مفرماو به علت كم تابى

،رحم كنكن و به من ام عطايم جهت تهيدستى



ام،آقای من به خاطر ناتوانى

تكيه ام، اميدمو اعتمادم 



، وستآويختنم به رحمت ت، و و توكلم بر توست

تو اندازم، بارم را به آستان و 



جويم، ام را خواستهتو و به جود 

و به كَرَم تو پروردگارا



از پيش تو اميد رفع و كنم، دعايم را آغاز مى

توبه توانگرى و خود را دارم، احتياج 



و ايستادنم زير كنم، ام را جبران مىنادارى

وبه جانب جود ، و سايه عفو توست



به سوى ، و كنمام را بلند مىكرمت ديده

،دهماحسانت نگاهم را ادامه مى



اه حال آنكه تو جايگمسوزان و پس مرا به آتش 

مدهدر دوزخ جايم ، و آرزوى منى



آقاى من ، اى كه تو نور چشم منى

مكنات تكذيب احسان و نيكىرا بهگمانم 



، كه تويى مورد اطمينانم

مگرداناز پاداشت محرومم و 



كه تو عارف به تهيدستى منى

واگر مرگم فرا رسيده خدايا 



كردارم مرا به تو نزديك نكرده 

رااعتراف به گناهم پس 



.  قرار دادمامبه پيشگاهت وسيله عذرخواهى

وتسزاوارتر از وجود ، پس خدايا اگر گذشت كنى



اگر عذاب نمايى پس ، و به گذشت كيست

؟دادگرتر از تو در داورى كيست



مرگ ، و هنگام دنيا به غربتدر اين 

دادنم وسختى جان به 



در لحد به هراسم رحم، و امدر قبر به تنهايى

برابرتكه براى حساب در زمانىكن و 



خوارى جايگاهم به برانگيخته شدم 

كردارمآنچه از ، و آوررحمت 



ه و آنچه را ك،بر انسانها پوشيده مانده بيامرز

بخش ومرا به آن پوشاندى تداوم 



اىمن در حال افتادن در بستر مرگ كه دستهبه 

فرما،دوستانم مرا اين طرف و آن طرف كند رحم 



در آن حال كه روى تخت تفضل فرما من و به 

، و همسايگانِامافتادهدرازا غسّالخانه به 



ند، گردانمرا به اين سو و آن سو برمىشايسته

دوشدر وقت حمل شدنم كه بستگانم به و 



و بر من جود را، ام هاى جنازهاند گوشهبرداشته

قبرمتنها در ، كهحالت حمل شدنمدر نما 



ام، وارد پيشگاه تو شده

، در اين خانه جديد بر غربتم رحم كنو 



مناى آقاى ، تا به غير تو انس نگيرم

واگذارىمرا به خودم اگر 



لغزشم را ناديدهمن اگر ام، اى آقاى هالك شده

نگيرى از چه كسى فريادرسى خواهم، 



كسى پناه ببرم اگر عنايتت را در به چهو 

، آرامگاهمم نداشته باشم



و به چه كسى التجا برم اگر غم و اندوهم را 

آقاى من؟ اى برطرف نكنى



كند اگر و چه كسى بر من رحم مىدارم كه را 

م؟ كناحسان كه را آرزو نكنى؟ و تو به من رحم 



م، ام نداشته باشاگر احسان تو را روز بيچارگى

كيست؟و گريز از گناهان به سوى 



.سرآيدوقتى كه عمرم 

عذاب مكن كه، مرا منآقاى 



و  را تحقق بخش،اميدم، خدايا به تو دارماميد 

فراوانىِمن در عين ، زيرا ترسم را ايمنى ده



، گناهانم اميدى جز به گذشت تو ندارم

كهرا از تو درخواست دارم من چيزىآقاى 



، شايسته آن نيستم

، تو اهل تقوا و آمرزشىو 



اى از لطفت جامه، و پس مرا بيامرز

، بپوشانمنبر 



مرزى آنها را بيا، و كه گناهانم را بر من بپوشاند

راىداتو ، كه بازخواست نشومآنها و نسبت به 



پوشى بزرگ ديرينه، و چشمكَرَم 

تويىاى، خدايا گذشت كريمانهو 



ه از ككسىريزى بر درپى فرو كه عطايت را پى

كهبر آنان، و كندتو درخواست نمى



رسد آقاى من، چه هستندمنكر پروردگاريت

كردهكه از تو خواهش بر كسى



ا به و يقين نمود كه آفرينش از تو و فرمان تنه

، منزّه ودست توست



، وااليى اى پروردگار جهانيان

توست ات به درگاه من بندهآقاى 



يش با دعاتنگدستى او را پيش رويت قرار داده

، پسكوبددر خانه احسانت را مى



، ات را از من برمگردانروى كريمانه

، گويم از من بپذيرآنچه مىو 



دارم كه مرا ، اميد من تو را به اين دعا خواندم

معرفتمخاطر نگردانى به باز 



خدايا تويى . به رأفت و مهرت

، اى ناتوانت نكندكه پرسندهآن



، و عطاگيرى از تو نكاهد

آنچهباالتر از ، و چنانى كه خود گويىتو 



، خدايا از تو صبرى زيبنده. گوييمما مى

وگشايشى نزديك و 



مگفتارى درست و مزدى بزرگ درخواست ميكن

، خواهمپروردگارا از خير تمامش را از تو مى



، امام و آنچه را ندانستهآنچه را از آن دانسته

بهترينخواهم از تو مىخدايا 



، ندات از تو خواستبندگان شايستهچيزهايى را كه

، شودكه از او خواسته مىكسىاى بهترين 



، كه عطا فرمودترين كسىو سخى

وام ام را در حق خودم و خانوادهخواسته



پدر و مادرم و فرزندانم و خاصانم 

، ام به من عطا كنبرادران دينىو 



، ام را گوارا گردانو زندگى

همه یِاصالح كنساز و را آشكار مرّوتم



احوالم را، و مرا از كسانى قرار ده كه 

ساختىنيكو ، و را طوالنى كردىعمرش 



، نعمتت را بر او تمام كردىرا و كردارش 

شدى واز او خشنود و 



داشتى در او را به زندگانى پاكيزه زنده 

كرامتهاترين كاملخوشی ها و ترين بادوام



ى ترين زندگيها، همانا تو هرچه را بخواهو كامل

توانِدهى و جز تو هرچه را بخواهد انجام مى



از جانب خود مرا به خدايا . انجام آن را ندارد

، و چيزى ازاختصاص دهذكر خاصت



را جويمكه به وسيله آن به تو تقرّب مىآنچه 

ريااوقات شب و روز وسيله همه در 



و رانى و هوسخواهىو شهرت

ازمرا مده و قرار طغيانگرى 



خواهم از تو مى، خدايا خاشعان درگاهت بگردان

و امنيّتدر روزىگشايش : كه به من عطا كنى



چشم در خانواده ، نور در وطن

اوالد ومال و و 



است و پايدارى در نعمتهايى كه نزد من 

جسم و توانمندىتندرستى در 



دين و سالمت در بدن در 

طاعتتبه گمار مرا به كار و 



رسولت محمّد و طاعت

، هميشهدرود خدا بر او و خاندانش بادكه 



مرا از ، و اىكه عمرم دادهو تا هنگامى

ه دترين بندگانت در نزد خود قرار نصيبپر 



،تر در هر خيرى كه فرو فرستادىپر نصيب

دردر ماه رمضان و 



و نازل كننده آنى كنى شب قدر نازل مى

كهرحمتى ، از هر سالدر 



پوشانى عافيتى كه مىگسترى و مى

كهخوبيهايى كنى و باليى كه دفع مىو 



، گذرىپذيرى، و بديهايى كه از آن درمىمى

فرماات را نصيبم زيارت خانهو 



در اين سال و هر سال، 

روزىِات از فضل گستردهو 



بديها را ، و فراخ ارزانى من كن

آقاى من از من برگردان،اى 



ر مرا بپرداز و جبران ستمهايى كه ببديهای و 

آزار نبينيمعهده من است را ادا فرما تا 



آنها، به خاطر چيزى از 

دشمنانگوشها و ديدگانو 



،و حسودان و متجاوزان بر من را از من برگير

، ومرا بر آنان پيروز كنو 



چشمم را روشن فرما، و دلم را شادى بخش

گشايشبرايم از اندوه و غم و 



هركه از ميان مخلوقاتت و رو قرار ده، و بيرون

كردهقصد نسبت به من به بدى



كن مرا كفايت ، و گامم قرار دهزير 

گزندِگزند شيطان و از 



، پادشاه و بديهاى كردارم

، پاكم فرمااز همه گناهانو 



، و به گذشتت از آتش امانم ده

، وبه رحمتت به بهشت واردم كنو 



ام درآور، به احسانت از حور العين به همسرى

اتمرا به دوستان شايستهو 



محمّد و خاندانش آن خوبان 

، و پاك ملحق كننيكان پاكيزهو 



تن ها درود بر آنان و بر 

، جانهايشانو 



، خدايم و رحمت خدا و بركاتش بر ايشان

، عزّت و جاللت سوگندو آقايم، به 



، جويى كنىاگر مرا به گناهانم پى

اگرو جويمتو را به عفوت پى مىمن 



كرمت تو را به، من ام تعقيب نمايىمرا به پستى

دراندازىخواهم، و اگر به دوزخم مى



. سازماهل دوزخ را به محبتم به تو آگاه مى

آقايمو خدايم 



، اگر جز اوليا و اهل طاعتت را نيامرزى



؟برندپناه پس گنهكاران به چه كسى

ننمايىاگر جز اهل وفا را اكرام و 



؟پس بدكاران از چه كسى فريادرسى خواهند

واردِاگر مرا خدايا 



، دوزخ كنى اين موجب خرسندى دشمن توست

، اگر مرا به بهشت وارد نمايىو 



ه من ب، و پيامبر توستاين سبب خوشحالى

دانم كه دلشادىِخدا سوگند اين را مى



خرسندى دشمنت تو از پيامبرت نزد 

توخدايا از . تر استمحبوب



كنم كه دلم را درخواست مى

خشيتت ومحبت و از 



وجودت ايمان به كتابت و باور به 

حضرتت و اشتياقهراس از و 



، رىداراى بزرگى و بزرگوا، اى به ذاتت پر كنى

ديدارت را



، تو نيز مرا محبوب خود بداركن و محبوب من 

آرامشبراى من در لقايتو 



مرا به خدايا . و گشايش و كرامت قرار ده

،ازات ملحق سشايستگان از بندگان گذشته



اند كه در آيندهو از شايستگان از آنان

راهِمرا بر ، و دهقرار 



هاى هبر مخالفت با خواست، و شايستگان نگاهدار

برآنگونه كه شايستگان را ، نفسم يارى ده



دهى وهاى نفسانى يارى مىبا خواستهمخالفت 

رام پاداش، و كردارم را به نيكوترين وجه ختم كن



ر بده و در كارها به بركت رحمتت بهشت قرار 

وام نما آنچه عطا كردى يارىاىشايسته



ى در ورطه بديهاي، پروردگارا، و ثابت قدمم كن

، اىكه از آنها نجاتم دادى باز مگردان



خدايا ايمانى از تو . پروردگار جهانيان

، كه پايانىكنمدرخواست مى



دارم آن ايمان پاي، بر باشدنداشته جز ديدار تو 

كهزمانىبميران و بر آن دارىام مىبدار تا زنده



، بر آن برانگيزمی ميرانى، و مرا 

رادلم ، و انگيزىكه مرا برمىهنگامى



خواهى در دينت از ريا و شك و شهرت

، تافرماپاك 



م خواهاز تو مىخدايا . باشدخالص عملم براى تو 

بصيرت در دينت،: كه به من عطا كنى



، در علمت، و آگاهى و فهم در فرمانت

سهمدو و 



مرا پرهيزى كه ، و از رحمتت

ونافرمانيهايت بازدارد، از 



، رخسارم را به فروغ نورت سپيد كن

، ورغبتم را در آنچه نزد توست قرار دهو 



او خدا بردرود -پيامبرت در راه خود و بر آئين

.بميران-خاندانش باد و 



آورم از كسالت و خدايا به تو پناه مى

سرافكندى و اندوه



خبرى و ترس و بخل و بى

وسنگدلى و نادارى و 



تهيدستى و بيچارگى 

آشكارهمه بالها و زشتيهاى و 



آورم به تو پناه مىو و پنهان، 

شكمىاز ، و شودنفسى كه قانع نمىاز 



، كندىاز قلبى كه فروتنى نم، و گرددكه سير نمى

كهكردارى ، و رسددعايى كه به اجابت نمىو 



براى ، پروردگارا بخشدسود نمى

مالجان و دين و حفظ 



شيطان از اى، و آنچه كه نصيب من فرموده

، همانا توآورمرانده شده به تو پناه مى



خدايا به يقين. شنوا و دانايى

دهد، وتو احدى مرا پناه نمىجز 



، يابمبه جز تو پناهگاهى نمى

را درام هستىپس 



به هالكت و قرار نده، در دامن عذابت

.  شكنجه دردناك بازمگردانو 



كنخدايا از من بپذير و نامم را پرآوازه 

، ام را باال ببردرجهو 



بريزو بار گناهم را 

، مرا به اشتباهم ياد مكنو 



نشستن پاداشِ عبادتِ و 

وگفتار و 



، و بهشت قرار دهدعايم را خشنودى

راآنچه همه به من عطا فرما پروردگارا، 



، از تو خواستم، و از احسانت بر من بيفزا

تواَم، اى پروردگارِمشتاق من



خدايا تو خود در قرآن فرمودى كه . جهانيان

كهگذشت كنيم از كسى



ما بر خود ستم ، و به ما ستم روا داشته

، كه حضرتت بهاز ما درگذر، پس ورزيديم



هم فرمان دادى كهتری، و شايستهما از گذشت 

نرانيمهايمان خانهدرِ فقيرى را دست خالى از 



،و من اكنون به گدايى از تو به درگاهت آمدم

نگردانمرا جز با روا شدن حاجتم باز پس 



ى و فرمودبردگانمان امر و نيز به نيكى درباره

ازما را ، پس هم اينك ما بردگان توييم



پناهگاهم ، اى آتش دوزخ برهان

فريادرسوقت غم و اندوه، اى به 



، تو پناه آوردم، به به هنگام سختى

، از تو فريادرسى خواستمو 



جز از تو درخواستو آورمو جز به تو پناه نمى

وبه فريادم رس ، پس كنمگشايش نمى



كه اسير را آزاد، اى گشايشى در كارم قرار ده

فراواناز گناه كنى و مى



، گذرى، از من عمل اندك را بپذيرمى

، از گناه بسيارم درگذرو 



.  آمرزنده ایهمانا تو مهربان و 

خواهمايمانى از تو مىخدايا 



كه دلم با آن همراه شود 

كهاى باور صادقانهو 



آنچه، مگر رسدبدانم هرگز چيزى به من نمى

زندگىو مرا از كه تو برايم ثبت كردى



، به آنچه كه نصيبم فرمودى خشنود بدار

.ترين مهربانانمهرباناى 




