
قرائت این دعا در شب نیمه شعبان و نیز 
شب های جمعه مستحب است.

َأللَُّهمَّ ِإنّی َأْسَأُلَک بَِرْحَمتَِک الَّتی َوِسَعْت ُکلَّ َشْیٍء،

خدایا! از تو می خواهم به رحمتت که
 بر همه چیز سایه انداخته،

تَِک الَّتی َقَهْرَت بِها ُکلَّ َشْیٍء، َو بُِقوَّ

و به نیرویت که با آن بر همه چیز تسط داری،

َو َخَضَع َلها ُکلُّ َشْیٍء، َو َذلَّ َلها ُکلُّ َشْیٍء،

و همه  در برابرش خاضع و خوارَند،

دعای حضرت خضر علیه السالم
 معروف به دعای کمیل1

1- دعای کمیل از حضرت خضر می باشد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم آن را 
به جناب کمیل تعلیم فرموده اند، به این جهت به »دعای کمیل« معروف شده است. 



َو بَِجَبُروتَِک الَّتی َغَلْبَت بِها ُکلَّ َشْیٍء،

و به قدرتت که با آن همٔه  قدرت ها را شکست دادی،

َو بِِعزَّ تَِک الَّتی الَیُقوُم َلها َشْیٌء،

و به عزّتت که چیزی تواِن مقابله با آن را ندارد،

َو بَِعَظَمتَِک الَّتی َمَلَْت ُکلَّ َشْیٍء،

و به عظمتت که همه چیز را پُر کرده است،

َو بُِسْلطانَِک الَّذی َعال ُکلَّ َشْیٍء،

و به پادشاهی ات که بر عالم برتری دارد،

َو بَِوْجِهَک اْلباقی َبْعَد َفنآِء ُکّلِ َشْیٍء،

و به ذات پاکت که پس از نابودِی همه چیز،
 باقی می ماند،

َو بَِأْسمآِئَک الَّتی َمَلَْت َأرْکاَن ُکّلِ َشْیٍء،

و به نام هایت که اساس همه چیز است،

َو بِِعْلِمَک الَّذی َأحاَط بُِکّلِ َشْیٍء،

و به دانشت که بر همه چیز احاطه دارد،

َو بِنُوِر َوْجِهَک الَّذی َأضآَء َلُه ُکلُّ َشیْ ٍء،

و به نور ذاتت که همٔه عالم را روشن کرده است،



لیَن، َویا ٰاِخَر ااْلِٰخریَن. َل اْلَوَّ وُس، یا َأوَّ یا نُوُر یا ُقدُّ

ای نور! ای پاک از هر عیب! ای آغازِ هر آغاز!
 و ای پایان هر پایان.

َم.
َ
نُوَب الَّتی تَْهتُِک اْلِعص َأللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَی الذُّ

بارالها! ببخش گناهانی را که پردٔه عصمتم را می َدرَد.

نُوَب الَّتی تُنْزُِل النَِّقَم. َأللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَی الذُّ

خدایا! ببخش گناهانی که باراِن عذاب را
 بر من نازل می کند.

نُوَب الَّتی تَُغّیُِر النَِّعَم. َأللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَی الذُّ

خدایا! ببخش گناهانی را که نعمت ها را تغییر می دهد.

عآَء. نُوَب الَّتی تَْحبُِس الدُّ َأللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَی الذُّ

خدایا! ببخش گناهانی که مرِغ دعایم را حبس می کند.

نُوَب الَّتی تُنْزُِل اْلَبآلَء. َأللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَی الذُّ

خدایا! بیامرز بر من گناهانی که بال را نازل می کند.

َأللَُّهمَّ اْغِفْر لی ُکلَّ َذنٍْب َأْذنَْبتُُه
 َو ُکلَّ َخطیَئٍة َأْخَطْأتُها.

خدایا! ببخش هر خطایی که مرتکب شدم و هر 
خطایی که از من سر زده است.



َأللَُّهمَّ ِإنّی َأتََقرَُّب ِإَلْیَک بِِذْکرَِک،

بارالها! می خواهم با یاد تو به تو نزدیک تر شوم،

َو َأْستَْشِفُع بَِک ِإلی نَْفِسَک،

و به درگاهت، خودت را شفیع قرار دهم،

َو َأْسَأُلَک بُِجوِدَک َأْن تُْدنَِینی ِمْن ُقْربَِک،

و به بخششت از تو می خواهم که به خودت نزدیکم کنی،

َو َأْن تُوزَِعنی ُشْکرََک،

و ُشکرت را نصیب و روزی ام کنی،

َو َأْن تُْلِهَمنی ِذْکرََک.

و یادت را به دلم بیاندازی.

َأللَُّهمَّ ِإنّی َأْسَأُلَک ُسؤاَل خاِضٍع ُمتََذّلٍِل خاِشٍع

بارالها! من خاضعانه و ذلیالنه
 و با فروتنی از تو می خواهم

َأْن تُساِمَحنی َو تَْرَحَمنی

که بر من آسان گیری و رحم کنی،

َو تَْجَعَلنی بِِقْسِمَک راِضیاً قانِعاً،

و مرا به ِقسمتم راضی و قانع کنی،



َو فی َجمیِع اْلَْحواِل ُمتَواِضعاً.

و این که در همه  حال فروتن باشم.

ْت فاَقتُُه، َأللَُّهمَّ َو َأْسَأُلَک ُسؤاَل َمِن اْشتَدَّ

بارالها! از تو می خواهم مثل آن کس که 
شدیداً محتاج شده،

دآِئِد حاَجتَُه، َو َأنَْزَل بَِک ِعنَْد الشَّ

و درخواستش را به پیش تو آورده،

َوَعُظَم فیما ِعنَْدَک رَْغَبتُُه.

و به آنچه نزد توست، بسیار مشتاق شده است.

َأللَُّهمَّ َعُظَم ُسْلطانَُک،

خدایا!  سلطٔه تو بزرگ،

َو َعال َمکانُـَک،

و جایگاهت واال،

َو َخِفَی َمْکرَُک،

و مکر تو پنهان،

َو َظَهَر َأْمرَُک،

و دستورت آشکار،



َو َغَلَب َقْهرَُک،

و قهر و خشمت چیره،

َو َجَرْت ُقْدَرتَُک،

و قدرتت در جریان است،

َو الُیْمِکُن اْلِفراُر ِمْن ُحُکوَمتَِک.

و به هیچ وجه نمی توان از حکومتت فرار کرد.

َأللَُّهمَّ ال َأِجُد ِلُذنُوبی غاِفراً،

خدایا! من نه برای بخشش گناهانم
 جز تو را سراغ دارم،

َو ال ِلَقبآِئحی ساتِراً،

و نه برای پوشاندن زشتی هایم،

الً َغْیرََک، َو ال ِلَشْیٍء ِمْن َعَمِلَی اْلَقبیِح بِاْلَحَسِن ُمَبّدِ

و نه کسی غیر تو را می یابم که
 اعمال زشتم را با خوبی جایگزین کند،

اٰل ِإٰلَه ِإاّل َأنَْت ُسْبحانَـَک َو بَِحْمِدَک،

معبودی جز تو نیست، منزّه و ستوده ای 

َظَلْمُت نَْفسی،

بر خود ستم کردم،



َو تََجرَّْأُت بَِجْهلی،

از روی نادانی، جرئت کردم

. َو َسَکنُْت ِإلی َقدیِم ِذْکرَِک لی، َو َمنِّـَک َعَلیَّ

و آسوده خاطر بودم به اینکه هميشه به یاد منی
 و بر من لطف می کنی.

َأللَُّهمَّ َمْوالَی َکْم ِمْن َقبیٍح َستَْرتَُه،

خدای من! موالی من! چه زشتی های بسیاری
 که از من پوشاندی

َو َکْم ِمْن فاِدٍح ِمَن اْلَبآلِء َأَقْلتَُه،

و ]چه[ بالهای سنگینی که از من دفع کردی،

َو َکْم ِمْن ِعٰثاٍر َوَقْیتَُه،

و چه لغزش هایی که در برابرشان حفظم کردی،

َو َکْم ِمْن َمْکُروٍه َدَفْعتَُه،

و چه ناگوارایی ها که از من دور کردی،

َو َکْم ِمْن ثَنآٍء َجمیٍل َلْسُت َأْهالً َلُه نََشْرتَُه.

و چه مدح زیبایی از من بین مردم
 پخش کردی که الیقشان نبودم.



َأللَُّهمَّ َعُظَم َبآلئی،

بارالها! بالیم بزرگ شده،

َو َأْفَرَط بی ُسوُء حالی،

و حالم بسیار بد شده است،

َو َقصَرْت بی َأْعمالی،

و اعمالم دستم را بسته،

َو َقَعَدْت بی َأْغاللی،

و زنجیرهای گناه مرا زمین گیر کرده،

َو َحَبَسنی َعْن نَْفعی ُبْعُد َأَملی،

و بلندی آرزو مرا از منافعم دور کرده،

نْیا بُِغُرورِها، َو َخَدَعتْنِی الدُّ

و دنیا با ظاهر فریبنده اش، فریبم داده،

َو نَْفسی بِِجناَیتِها، َو ِمطالی یا َسّیِدی،

و نَْفسم با جنایت هایش و امروز 
و فردا کردنم فریبم داده ، ای آقای من!

َفَأْسَأُلَک بِِعزَّتَِک َأْن الَیْحُجَب َعنَْک
 ُدعآئی ُسوُء َعَملی َو ِفعالی،

به عزّتت قسم، نگذار کردار و رفتار زشتم،
 مانع از اجابت دعایم شود،

ُ



َو التَْفَضْحنی بَِخِفّیِ َما اطََّلْعَت َعَلْیِه ِمْن ِسّری،

و مرا به زشتی های پنهانی  که از من می دانی، 
رسوا نکن،

َو التُعاِجْلنی بِاْلُعُقوَبِة َعلٰی ما َعِمْلتُُه 
فی َخَلواتی ِمْن ُسوِء ِفْعلی َو ِإسآَئتی،

و اینکه در عقوبتم به خاطرِ زشتی هایی که
 در خلوت کردم، شتاب نکن

َو َدواِم تَْفریطی َوَجهاَلتی،

و کوتاهی های همیشگی و نادانی ام،

َو َکثَْرِة َشَهواتی َوَغْفَلتی.

و شهوت رانی  های بسیارم و غفلتم.

َو ُکِن اللَُّهمَّ بِِعزَّتَِک لی فی ُکّلِ اْلَْحواِل َرُؤفاً،

خداوندا به عزّتت قسم که در هر حال
 با من مهربان باش،

َو َعَلیَّ فی َجمیِع ااْلُُموِر َعُطوفاً،

و در تمام کارهایم، دلسوزم باش،

ِإلهی َو َرّبی َمْن لی َغْیرَُک،

خدای من! پروردگارم! غیر از تو چه کسی را دارم،



َأْسَأُلُه َکْشَف ُضّری،

که از او بخواهم بد حالیم را رفع کند،

َو النََّظَر فی َأْمری.

و در کارهایم نظری کند.

ِإٰلهی َو َمْوالَی َأْجَرْیَت َعَلیَّ ُحْکماً
ََّبْعُت فیِه َهوٰی نَْفسی،  ات

خدای من! و موالی من! دستوری به من دادی
 ولی از هوای نفسم پیروی کردم،

َو َلْم َأْحتَرِْس فیِه ِمْن تَْزییِن َعُدّوی،

و مواظب فریبکاری های دشمنم ]شيطان[، نبودم،

َفَغرَّنی بِما َأْهوٰی

پس آن طور که خواست، فریبم داد

َوَأْسَعَدُه َعلی ذِلَک اْلَقضآُء،

و قضا و قدر نیز به او کمک کرد،

َفتَجاَوزُْت بِما َجرٰی َعَلیَّ ِمْن ذِلَک َبْعَض ُحُدوِدَک،

و همین شد که بعضی از حدودت را شكستم

َوخاَلْفُت َبْعَض َأواِمرَِک.

و با برخی از دستوراتت مخالفت كردم.



ُة( َعَلیَّ فی َجمیِع ذِلَک، َفَلَک اْلَحْمُد )اْلُحجَّ

اعتراف می کنم که در تمام این ماجرا، حق با توست،

َة لی فیما َجرٰی َعَلیَّ فیِه َقضآُؤَک، َو ال ُحجَّ

و من در آنچه که تو بر من نوشتی، هیچ حقی ندارم،

َو َأْلزََمنی ُحْکُمَک َو َبآلُؤَک،

حکم و بالی ]آزمایش[ تو بر من حتمی شده است،

َو َقْد َأتَْیتَُک یا ِإٰلهی َبْعَد تَْقصیری

اینک خدای من! پس از این همه  تقصیر و کوتاهی

َو ِإْسرافی َعلی نَْفسی،

و اسراف بر خویش، به پیشت آمد ه ام،

ُمْعتَِذراً ناِدماً ُمنَْکِسراً ُمْستَقیالً ُمْستَْغِفراً

آمده ام عذرخواه، پشیمان، دل شکسته، 
خواهاِن گذشت و عفو تو

ُمنیباً ُمِقرّاً ُمْذِعناً ُمْعتَرِفاً،

برگشته ام، گردنم از مو باریک تر و معترف،

ا کاَن ِمنّی، ال َأِجُد َمَفرّاً ِممَّ

هیچ راهی برای فرار از اشتباهاتم ندارم،



ُه ِإَلْیِه فی َأْمری َغْیَر َقُبوِلَک ُعْذری، َو ال َمْفزَعاً َأتََوجَّ

و نه پناهی که به آن رو کنم، جز اینکه
 خودت عذرم را بپذیری،

َو ِإْدخاِلَک ِإیَّاَی فی َسَعِة َرْحَمتَِک.

و مرا در رحمِت فراگیرت وارد کنی.

َأللَُّهمَّ َفاْقَبْل ُعْذری،

بارالها! عذرم را بپذیر،

َة ُضّری، َو اْرَحْم ِشدَّ

و به بد حالیم رحم کن،

َو ُفکَّنی ِمْن َشّدِ َوثاقی،

و از بنِد محکِم گناه رهایم کن،

یا َرّبِ اْرَحْم َضْعَف َبَدنی،

ای پروردگار من! به ناتوانی بدنم رحم کن،

َة ِجْلدی، َو رِقَّ

و به پوست نازکم،

َة َعْظمی، َو ِدقَّ

و به استخواِن نحیفم رحم کن،



یا َمْن َبَدَأ َخْلقی َو ِذْکری َو
 تَْربَِیتی َو بِّری َو تَْغِذَیتی،

ای آن که اول بار مرا آفریدی، به یادم بودی،
 پرورشم دادی، بر من خوبی کردی و غذایم دادی،

َهْبنی اِلْبتِدآِء َکَرِمَک َو ساِلِف بِرِّکَ بی.

مرا ببخش به حق اولین بخشش ها 
و خوبی های گذشته ات.

یا ِإٰلهی َوَسّیِدی َوَرّبی،

ای خدای من! آقای من! پروردگار من!

بی بِنارَِک َبْعَد تَْوحیِدَک، َأتُراَک ُمَعّذِ

می خواهی باور کنم که بعد اقرار به یگانگی ات، 
به آتش عذابم می کنی؟!

َو َبْعَد َما انَْطوٰی َعَلْیِه َقْلبی ِمْن َمْعرَِفتَِک،

بعد از این که قلبم معرفتت را در خود جای داد؟!

َو َلِهَج بِِه ِلسانی ِمْن ِذْکرَِک،

و پس از این که زبانم به ذکرت گویا شد؟!

َو اْعتََقَدُه َضمیری ِمْن ُحّبَِک،

و درون من با دوستی تو ِگره خورد؟!



تَِک، َو َبْعَد ِصْدِق اْعتِرافی َو ُدعآئی خاِضعاً ِلُرُبوبِیَّ

و پس از اعتراف صادقانه و دعای خاضعانه ام
 در پیشگاه ربوبّیت تو، 

َهْیهاَت،

نه! باور نمی کنم!

َأنَْت َأْکَرُم ِمْن َأْن تَُضّیَِع َمْن َربَّْیتَُه،

تو بزرگوارتر از آن هستی که دست پرورده ات 
را تباه کنی،

َأْو تُْبِعَد َمْن َأْدنَْیتَُه،

یا کسی را که نزدیک کرده ای دور کنی،

َأْو تَُشرَِّد َمْن ٰاَوْیتَُه،

یا کسی را که پناه داده ای آواره کنی،

َم ِإَلی اْلَبآلِء َمْن َکَفْیتَُه َو َرِحْمتَُه، َأْو تَُسّلِ

یا کسی را که مورد کفایت و رحمتت قرار داده ای
 به دست بالها بسپاری،

َو َلْیَت ِشْعری یا َسّیِدی َو ِإٰلهی َو َمْوالَی

و ای کاش می دانستم، ای آقای من!
 معبود و موالی من!



َأتَُسّلُِط النَّاَر َعلی ُوُجوٍه َخرَّْت ِلَعَظَمتَِک ساِجَدًة،

آیا تو بر چهره هایی که در پیشگاه عظمتت
 به سجده افتاده اند، آتش می افکنی؟!

َو َعلی َأْلُسٍن نََطَقْت بِتَْوحیِدَک صاِدَقًة،

و بر زبان هایی که صادقانه به یگانگی ات مشغولند،

َو بُِشْکرَِک ماِدَحًة،

و با شکرگزاری تو را مدح می کنند،

َقًة، تَِک ُمَحّقِ َو َعلی ُقُلوٍب اْعتََرَفْت بِِإٰلِهیَّ

و بر دل هایی که حقیقتاً به خدایی تو اعتراف کرده اند،

َو َعلٰی َضمآِئَر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم 
بَِک َحتّٰی صاَرْت خاِشَعًة،

و بر درون هایی که از بس نسبت 
به تو آگاهی یافته اند، فروتن گشته اند،

َو َعلٰی َجواِرَح َسَعْت ِإلی َأْوطاِن تََعبُِّدَک طآِئَعًة،

و بر اعضا و جوارحی که از روی فرمانبرداری
 به سوی عبادتگاه هایت شتافتند

َو َأشاَرْت بِاْستِْغفارَِک ُمْذِعنًَة،

و با اعتراف به گناه، خواهان بخشِش تو هستند، 
آیا همه  را به آتش می سوزانی؟!



ما ٰهَکَذا الظَّنُّ بَِک،

چنین گمانی نسبت به تو راه ندارد، 

، َو ال اُْخبِْرنا بَِفْضِلَک َعنَْک یا َکریُم یا َرّبِ

آنچه که از بزرگواری هایت به گوشمان رسیده
 غیر از این است ای بزرگوار! پروردگارم!

نْیا َو ُعُقوباتِها، َو َأنَْت تَْعَلُم َضْعفی َعْن َقلیٍل ِمْن َبآلِء الدُّ

 در حالی که می دانی چقدر در برابر بالی کِم دنیا
 و مجازاتش، ضعیفم،

َو ٰما َیْجری فیها ِمَن اْلَمکارِِه َعلی َأْهِلها،

و چقدر در برابر ناخوشی های دنیا بر ساکنانش ناتوانم،

َعلی َأنَّ ذِلَک َبآلٌء َو َمْکُروٌه َقلیٌل َمْکثُُه،

با اینکه این بال و مصیبتی است که مّدت کمی می ماند،

تُُه، َیسیٌر َبقآئُُه، َقصیٌر ُمدَّ

و همیشگی نیست و زود گذر است،

َفَکْیَف اْحتِمالی ِلَبآلِء ااْلِٰخَرِة،

پس، با این اوصاف، من چگونه بالی آخرت،

َو َجلیِل ُوُقوِع اْلَمکارِِه فیها،

و ناخوشی های طاقت فرسایش را تحّمل کنم؟



تُُه، َو ُهَو َبآلٌء تَُطوُل ُمدَّ

که آن بالیی طوالنی مدت است،

َو َیُدوُم َمقاُمُه،

و همیشگی است،

ُف َعْن َأْهِلِه، َو الُیَخفَّ

و برای ساکنانش تخفیفی ندارد،

َُّه الَیُکوُن ِإاّل َعْن َغَضبَِک َو انْتِقاِمَک َو َسَخِطَک، ِلَن

چرا که این ]بال[ از غضب و انتقام 
و خشم تو برخاسته است،

ماواُت َو اْلَْرُض، َو هذا ما التَُقوُم َلُه السَّ

و آن بال را حتی آسمان ها و زمین هم
 نمی توانند تحمل کنند،

عیُف یا َسّیِدی، َفَکْیَف لی َو َأنَا َعْبُدَک الضَّ
لیُل اْلَحقیُر اْلِمْسکیُن اْلُمْستَکیُن. الذَّ

ای آقای من! پس چه رسد به من که بندۂ ضعیف و 
ذلیل و کوچک و نیازمند و بیچارۂ تو هستم!

یا ِإٰلهی َو َرّبی َوَسّیِدی َوَمْوالَی،

ای معبود من! و پروردگار من! و آقای من! و موالی من!



ِلَّیِ ااْلُُموِر ِإَلْیَک َأْشُکو،

از کدامین دردم به تو شکایت کنم؟

َو ِلما ِمنْها َأِضجُّ َو َأْبکی،

و از کدام یک گریه کنم،

تِِه، ِلَلیِم اْلَعذاِب َو ِشدَّ

]آیا[ بر عذاِب دردناک و سختی اش،

تِِه، َأْم ِلُطوِل اْلَبآلِء َو ُمدَّ

یا برای طوالنی شدن و مّدت زیاِد بال؟

ْرتَنی ِلْلُعُقوباِت َمَع َأْعدآِئَک، َفَلِئْن َصیَّ

]خدایا![ اگر برای عذاب، مرا در کنار دشمنانت قرار دهی،

َوَجَمْعَت َبْینی َو َبْیَن َأْهِل َبآلِئَک،

و من و اهِل بالیت را گرِد هم آوری،

َو َفرَّْقَت َبْینی َو َبْیَن َأِحبّٰآِئَک َو َأْوِلیآِئَک،

و بین من و دوستان و اولیایت جدایی بیاندازی،

َفَهْبنی یا ِإٰلهی َو َسّیِدی َو َمْوالَی َو َرّبی،

گیرم که ای خدای من! 
و ای آقا و موال و پرودگار من!



َصَبْرُت َعلی َعذابَِک َفَکْیَف َأْصبُِر َعلی ِفراِقَک،

بر عذابت صبر کنم ولی چگونه دوری
 و فراقت را تحمل کنم؟

َو َهْبنی َصَبْرُت َعلٰی َحّرِ نارَِک َفَکْیَف َأْصبُِر
 َعِن النََّظِر ِإلٰی َکراَمتَِک،

گیرم که بر سوزندگی آتشت صبر کنم،
 چگونه از کرامتت چشم بردارم؟

َأْم َکْیَف َأْسُکُن ِفی النَّاِر َو َرجآئی َعْفُوَک.

یا چگونه در آتش بمانم در حالی که
 به بخششت امیدوارم؟

َفبِِعزَّتَِک یا َسّیِدی َو َمْوالَی اُْقِسُم صاِدقاً

ای آقا و موالی من! به عزّتت سوگنِد صادقانه می خورم،

َلِئْن تَرَْکتَنی ناِطقاً،

که اگر آن جا بگذاری سخن بگویم،

نَّ ِإَلْیَک َبْیَن َأْهِلها َضجیَج ااْلِٰملیَن، َلَِضجَّ

به طور حتم در بین دوزخیان سخت ناله کنم
 آن گونه که امیدواران ناله می کنند،

َو َلَْصُرَخنَّ ِإَلْیَک ُصراَخ اْلُمْستَصرِخیَن،

و دردمندانه ضّجه خواهم زد همان طور که
 مددجویان ضجه می زنند، 



َو َلَْبِکَینَّ َعَلْیَک ُبکآَء اْلفاِقدیَن،

و همانند عزیز از دست دادگان،
 گریه های فراق سر خواهم داد

َک َأْیَن ُکنَْت یا َوِلیَّ اْلُمْؤِمنیَن، َو اَلُناِدَینَـّ

و تو را ندا خواهم داد: 
کجایی ای سرپرست مؤمنان؟

یا غاَیَة ٰاماِل اْلعارِفیَن،

ای نهایت آرزوی عارفان،

یا ِغیاَث اْلُمْستَغیثیَن،

ای فریادرس دادخواهان؛

یا َحبیَب ُقُلوِب الصاِدقیَن،

ای محبوِب دِل راستگویان،

َو یا ِإٰلَه اْلعاَلمیَن.

و ای معبود جهانیان،

َأَفتُراَک ُسْبحانَـَک یا ِإٰلهی َو بَِحْمِدَک

ای منزه خدا من! که همیشه 
حمدت را می گویم، آیا ببینمت که

َّ



تَْسَمُع فیها َصْوَت َعْبٍد ُمْسِلٍم
 ُسِجَن فیها بُِمخاَلَفتِِه،

صدای بندٔه مسلمانت را می شنوی که
 در جهنّم به خاطر نافرمانیش زندانی شده،

َو ذاَق َطْعَم َعذابِها بَِمْعِصَیتِِه،

و به سبب گناه، مزۂ عذاب جهنم را چشیده است،

َو ُحبَِس َبْیَن َأْطباِقها بُِجْرِمِه َو َجریَرتِِه

و به خاطر گناه در طبقات جهنم زندانی شده است

ٍل ِلَرْحَمتَِک، َو ُهَو َیِضجُّ ِإَلْیَک َضجیَج ُمَؤّمِ

و حال آنکه به امید رحمتت ناله می کند،

َو ُینادیَک بِِلساِن َأْهِل تَْوحیِدَک،

و تو را به زبان یکتاپرستان ندا می دهد،

تَِک. ُل ِإَلْیَک بُِرُبوبِیَّ َو َیتََوسَّ

و به ربوبّیت تو متوّسل می شود

یا َمْوالَی، َفَکْیَف َیْبقٰی ِفی اْلَعذاِب

ای موالی من! چگونه این بنده ات در عذاب بماند

َو ُهَو َیْرُجو ما َسَلَف ِمْن ِحْلِمَک،

با وجود این که به صبرِ دیرینه ات امیدوار است؟!



َأْم َکْیَف تُْؤِلُمُه النَّاُر َو ُهَو َیْأُمُل َفْضَلَک َو َرْحَمتََک،

یا چگونه آتش او را به درد آورد، 
با اینکه او به فضل و مهربانیت، امید دارد؟!

َأْم َکْیَف ُیْحرُِقُه َلهیُبها َو َأنَْت 
تَْسَمُع َصْوتَُه َو تَٰری َمکانَُه،

یا چگونه زبانه های آتش، او را بسوزاند در حالی که 
صدایش را می شنوی و می دانی کجاست؟!

َأْم َکْیَف َیْشتَِمُل َعَلْیِه زَفیُرها َو َأنَْت تَْعَلُم َضْعَفُه،

یا چگونه شعله های آتش او را در برگیرد
 و تو از ناتوانی اش خبر داری؟!

َأْم َکْیَف َیتََقْلَقُل َبْیَن َأْطباِقها َو َأنَْت تَْعَلُم ِصْدَقُه،

یا چگونه بین طبقات جهنم به این سو و آن سو 
کشانده شود و تو میدانی راست می گوید؟

َأْم َکْیَف تَْزُجُرُه زَبانَِیتُها َوُهَو ُینادیَک یا َربَّْه،

یا چگونه فرشته های عذاب او را با خشم می رانند
 و او فریاد می زند: ای پروردگار من!

َأْم َکْیَف َیْرُجو َفْضَلَک فی ِعتِْقِه ِمنْها َفتَتْرُُکُه فیها،

یا چگونه ممکن است که به آزادی از آتش امیدوارست، 
ولی در آتش رهایش می کنی،



َهْیهاَت، ما ذِلَک الظَّنُّ بَِک،

هرگز! این گونه درمورد تو گمان نمی برند،

َو اَل اْلَمْعُروُف ِمْن َفْضِلَک،

و این گونه از فضلت نمی گویند،

دیَن َو ال ُمْشبٌِه ِلما عاَمْلَت بِِه اْلُمَوّحِ
 ِمْن بِرَِّک َو ِإْحسانَِک،

و این، شبیه رفتار بزرگوارانه و نیکوَیت
 نسبت به یکتاپرستان نیست.

َفبِاْلَیقیِن َأْقَطُع َلْوال ما َحَکْمَت
 بِِه ِمْن تَْعذیِب جاِحدیَک،

پس یقین دارم که اگر فرمانت 
در عذاب دادِن منکر کنندگانت نبود،

َوَقَضْیَت بِِه ِمْن ِإْخالِد ُمعانِدیَک

دستور جاودانگی دشمنانت در آتش صادر نشده بود،

َلَجَعْلَت النَّاَر ُکلَّها َبْرداً َو َسالماً،

قطعاً ]در روز قیامت[ تمام آتش را سرد
 و سالمت می کردی،

َو ما کاَن ِلََحٍد فیها َمَقرّاً َو ال ُمقاماً،

و هیچ کس در آن استقرار نمی یافت و جا نمی گرفت.



َسْت َأْسمآُؤَک َک تََقدَّ ٰلِکنَـّ

اما تو که نام های شریفت پاک و مقّدس است

َأْقَسْمَت َأْن تَْمَلَها ِمَن اْلکاِفریَن
 ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس َأْجَمعیَن،

سوگند یاد کردی که جهنّم را پُر از
 کافراِن جنّی و انسی کنی،

َد فیَها اْلُمعانِدیَن، َو َأْن تَُخّلِ

و دشمنان سرسختت را برای همیشه
 در آتش نگاه داری.

َو َأنَْت َجلَّ ثَنآُؤَک ُقْلَت ُمْبتَِدئاً،

و تو ]که مدح و ثنایت واال است[ 

ْلَت بِاْلِنْعاِم ُمتََکرِّماً؛ َو تََطوَّ

 و با نعمت هایت بر ما تفّضل فرمودی،
 در آغاز فرمودی:

َأَفَمْن کاَن ُمْؤِمناً َکَمْن کاَن فاِسقاً الَیْستَُووَن.

آیا مومن و فاسق یکی هستند؟ نه، مساوی نیستند.

ْرتَها، ِإٰلهی َو َسّیِدی، َفَأْسَأُلَک بِاْلُقْدرِة الَّتی َقدَّ

خدای من! و آقای من! از تو می خواهم
 به قدرتی که مقّدر کردی،



ِة الَّتی َحتَْمتَها َوَحَکْمتَها، َو بِاْلَقِضیَّ

و دستوری که حتمی و الزم نمودی،

َو َغَلْبَت َمْن َعَلْیِه َأْجَرْیتَها،

و بر هر که اجرا کردی، پیروز شدی،

َأْن تََهَب لی فی هِذِه اللَّْیَلِة َو 
اَعِة ُکلَّ ُجْرٍم َأْجَرْمتُُه، فی هِذِه السَّ

بر من ببخشی در این شب و همین ساعت، 
هر جرمی را که از من سر زده است،

َو ُکلَّ َذنٍْب َأْذنَْبتُُه، َو ُکلَّ َقبیٍح َأْسَرْرتُُه،
 َو ُکلَّ َجْهٍل َعِمْلتُُه،

و هر گناهی مرتکب شده ام و هر زشتی که آن
 را پنهان کرده ام و هر نادانی که انجام داده ام،

َکتَْمتُُه َأْو َأْعَلنْتُُه، َأْخَفْیتُُه َأْو َأْظَهْرتُُه،

چه کتمانش کرده ام چه عیان ، 
چه پنهان کرده ام چه آشکار،

َو ُکلَّ َسّیَِئٍة َأَمْرَت
 بِِإثْباتَِها اْلِکراَم اْلکاتِبیَن،

و هر کار بدی را که به نویسندگاِن بزرگوارت
 دستور ثبتش را داده ای،



ْلتَُهْم بِِحْفِظ ما َیُکوُن ِمنّی، اَلَّذیَن َوکَّ

همان ها که مأمور به حفظ و ثبت اعمال من کرده ای،

َو َجَعْلتَُهْم ُشُهوداً َعَلیَّ َمَع َجوارِحی،

و آنان را به همراه اعضا و جوارح خودم، 
شاهد قرار داده ای

َو ُکنَْت َأنَْت الرَّقیَب َعَلیَّ ِمْن َورآِئِهْم،

و از طرفی خودت نیز پیشاپیش آن ها 
مراقب رفتارم بوده ای،

اِهَد ِلما َخِفَی َعنُْهْم، َو الشَّ

و شاهدی بر آنچه از آنان پنهان مانده است،

َو بَِرْحَمتَِک َأْخَفْیتَُه، َو بَِفْضِلَک َستَْرتَُه،

که آن ها را از روی لطف و رحمتت از آنان
 پوشیده نگه داشتی،

َر َحّظی ِمْن ُکّلِ َخْیٍر َأنْزَْلتَُه، َو َأْن تَُوّفِ

که سهمم را از هر خوبی که
 نازل می کنی زیاد کنی،

ْلتَُه، َأْو ِإْحساٍن َفضَّ

یا هر احسان که لطف می کنی،



َأْو بِّرٍ نََشْرتَُه،

یا هر خوبی که  پخش می کنی،

َأْو رِْزٍق َبَسْطتَُه،

یا روزی ای که می گسترانی،

َأْو َذنٍْب تَْغِفُرُه،

یا هر گناهی که می بخشی،

َأْو َخَطٍإ تَْستُُرُه.

یا هر اشتباهی که آن را پنهان می داری.

، یا ِإٰلهی َو َسّیِدی یا َرّبِ یا َرّبِ یا َرّبِ
 َو َمْوالَی َو ماِلَک رِّقی،

پروردگارا! پروردگارا! پروردگارا! ای خدای من! آقای من! 
موالی من! مالک هستی من!

یا َمْن بَِیِدِه ناِصَیتی،

ای اختیاردار من!

یا َعلیماً بُِضّری َو َمْسَکنَتی،

ای آن که می دانی بیچاره و درمانده ام،

یا َخبیراً بَِفْقری َو فاَقتی.

ای آن که می دانی فقیر و بی نوایم.



َک َو ُقْدِسَک، ، َأْسَأُلَک بَِحّقِ یا َرّبِ یا َرّبِ یا َرّبِ

ای پروردگار! ای پروردگار! ای پروردگار!
 از تو می خواهم به حّق خودت و پاکیت،

َو َأْعَظِم ِصفاتَِک َو َأْسمآِئَک،

و بزرگ ترین صفات و نام هایت،

َأْن تَْجَعَل َأْوقاتی ِمَن اللَّْیِل َو النَّهاِر

که تمام لحظه های شب و روزم را

بِِذْکرَِک َمْعُموَرًة،

با یادت آباد کنی،

َو بِِخْدَمتَِک َمْوُصوَلًة،

و پیوسته در خدمت خودت قرارم دهی،

َو َأْعمالی ِعنَْدَک َمْقُبوَلًة،

و کارهایم را بپذیری،

َحتّٰی تَُکوَن َأْعمالی َو َأْورادی ُکلُّها ِوْرداً واِحداً،

تا آنکه تمام کارها و ِوردهایم در یک راستا باشد،

َو حالی فی ِخْدَمتَِک َسْرَمداً.

و حالم در خدمت به تو پاینده باشد.



لی، یا َسّیِدی یا َمْن َعَلْیِه ُمَعوَّ

ای آقای من! ای آن که تنها تکیه گاه منی،

یا َمْن ِإَلْیِه َشَکْوُت َأْحوالی،

ای آن که شکایت بد حالی هایم را به تو می کنم،

، َقّوِ َعلٰی ِخْدَمتَِک َجوارِحی، یا َرّبِ یا َرّبِ یا َرّبِ

پروردگارا! پروردگارا! پروردگارا! اعضای بدنم را برای 
خدمتگزاری ات نیرومند کن،

َو اْشُدْد َعَلی اْلَعزیَمِة َجوانِحی،

و دلم را به سوی خودت محکم گردان،

َو َهْب ِلَی اْلِجدَّ فی َخْشَیتَِک،

و نصیبم کن که به طور جّدی از تو در هراس باشم،

واَم ِفی اْلِتِّصاِل بِِخْدَمتَِک، َو الدَّ

و همیشه به خدمت گزارِی تو بپردازم،

ابِقیَن، َحتّٰی َأْسَرَح ِإَلْیَک فی َمیادیِن السَّ

تا در میدان های پیشی گیرندگان به سوی تو،
 روانه شوم،

َو اُْسِرَع ِإَلْیَک ِفی اْلبارِزیَن،

و به سویت بشتابم در میان شتابندگان،



َو َأْشتاَق ِإلی ُقْربَِک ِفی اْلُمْشتاقیَن،

و به مقام قربت مشتاق شوم در میان مشتاقان،

َو َأْدنَُو ِمنَْک ُدنُوَّ اْلُمْخِلصیَن،

و همانند مخلصین به تو نزدیک شوم،

َو َأخاَفَک َمخاَفَة اْلُموِقنیَن،

و همانند اهل یقین از تو بهراسم

َو َأْجتَِمَع فی ِجوارَِک َمَع اْلُمْؤِمنیَن.

و در جوار رحمتت با مؤمنان گرد آیم.

َأللَُّهمَّ َو َمْن َأراَدنی بُِسوٍء َفَأرِْدُه،

بارالها! هرکس مرا به بدى قصد کند
 تو قصد او کن،

َو َمْن کاَدنی َفِکْدُه،

و هرکس با من مکر کند تو با او مکر کن،

َو اْجَعْلنی ِمْن َأْحَسِن َعبیِدَک نَصیباً ِعنَْدَک،

مرا از جمله بهره مندترین بندگانت قرار ده،

َو َأْقَربِِهْم َمنْزَِلًة ِمنَْک،

و از نزدیک ترین بندگان به خودت،



َو َأَخصِهْم زُْلَفًة َلَدْیَک،

و از خاص ترین بندگانت قرار ده،

َُّه الُیناُل ذِلَک ِإاّل بَِفْضِلَک، َفِإن

زیرا، این ها جز با فضل تو به دست نمی آید،

َو ُجْد لی بُِجوِدَک،

و با سخاوتمندی ات بر من ببخشای،

َو اْعِطْف َعَلیَّ بَِمْجِدَک،

و با بزرگواری بر من لطف کن،

َو اْحَفْظنی بَِرْحَمتَِک،

و با رحمتت مرا حفظ کن،

َو اْجَعْل ِلسانی بِِذْکرَِک َلِهجاً،

و زبانم را به ذکر و یاد خود گویا،

َو َقْلبی بُِحّبَِک ُمتَـیَّماً،

و قلبم را از عشقت بی قرار ساز،

َو ُمنَّ َعَلیَّ بُِحْسِن ِإجاَبتَِک،

و با اجابِت نیکو به درخواستم
 بر من منّت گذار،

ِّ



َو َأِقْلنی َعثَْرتی،

و از لغزش من درگذر،

َو اْغِفْر زَلَّتی،

و لغزشم را نادیده بگیر،

ََّک َقَضْیَت َعلی ِعباِدَک بِِعباَدتَِک، َفِإن

زیرا تو به بندگانت دستور دادی که تو را بپرستند،

َو َأَمْرتَُهْم بُِدعآِئَک،

و امر کرده ای تا تو را بخوانند،

َو َضِمنَْت َلُهُم اْلِجاَبَة.

و در مقابل نیز ضمانت کرده ای که اجابتشان کنی.

َفِإَلْیَک یا َرّبِ نَصْبُت َوْجهی،

پس پروردگارا! به سوی تو روی آورده ام،

َو ِإَلْیَک یا َرّبِ َمَدْدُت َیدی،

و دستم را تنها به طرف تو دراز کردم،

َفبِِعزَّتَِک اْستَِجْب لی ُدعآئی،

پس به عزّتت سوگند،
 دعایم را مستجاب فرما،

َ



َو َبّلِْغنی ُمناَی،

و مرا به آرزویم برسان،

َو التَْقَطْع ِمْن َفْضِلَک َرجآئی،

و امیدم را از فضلت قطع نکن،

َو اْکِفنی َشرَّ اْلِجّنِ َو اْلِنِْس ِمْن َأْعدآئی.

و مرا از شّر دشمنانم چه جّن و چه انسان،
 در امان بدار.

عآَء، یا َسریَع الرِّضا، إِْغِفْر ِلَمْن الَیْمِلُک ِإالَّ الدُّ

ای آنکه زود راضی می شوی! بیامرز کسی را
 که جز دعا کاری از دستش بر نمی آید،

اٌل ِلما تَشآُء، ََّک َفعَّ َفِإن

زیرا تو کاری را که بخواهی، انجام می دهی.

یا َمِن اْسُمُه َدوآٌء، َوِذْکُرُه ِشفآٌء،

ای کسی که نامش، دواست و یادش، شفاست،

َو طاَعتُُه ِغنًی، ِإْرَحْم َمْن َرْأُس ماِلِه الرَّجآُء،
 َو ِسالُحُه اْلُبکآُء،

و طاعتش، خوِد بی نیازِی؛ رحم کن به کسی که 
سرمایه اش اُمید و سالحش گریه است.



یا سابَِغ النَِّعِم، یا داِفَع النَِّقِم،
َلِم،  یا نُوَر اْلُمْستَْوِحشیَن ِفی الظُّ

ای فرو ریزندٔه نعمت ها، ای برطرف کنندٔه سختی ها و 
مجازات، ای روشنِی وحشت زدگان در تاریکی ها،

ٍد، ٍد َو ٰاِل ُمَحمَّ یا عاِلماً الُیَعلَُّم، َصّلِ َعلی ُمَحمَّ

ای عالمی که تعلیم داده نشده ای، بر محّمد و آل 
محّمد درود پیوسته بفرست،

َو اْفَعْل بی ما َأنَْت َأْهُلُه، َو َصلَّی اللَُّه َعلی َرُسوِلِه
ِة اْلَمیامیِن ِمْن ٰاِلِه،  َو اْلَِئمَّ

چنان که شایسته و بایستٔه توست با من رفتار کن
 و درود پیوستٔه خداوند بر فرستاده اش 

و اماماِن پُربرکت از آل او،

َو َسلََّم تَْسلیماً َکثیراً.1

و سالم بسیارش بر آنان باد.

1- مصباح المتهّجد، 844، مفاتیح الجنان،126. 


