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  بنام خدا

  

  مقدمه

  

انسان همیشه در تکاپو است و در درون و ذهنش یکسره در جنگ و صلح و گریز به سر می برد کـه گـاهی                         

  . الشعاع قرار می دهد زندگی مادی و معنوی بیرونش را هم تحت،اوقات این مسائل

  من در ذهن خود زمزمه می کردم ، آه خدای من چه جادۀ طوالنی ای ، چرا تمام نمی شود؟

یکبار دیگر خـوابم را مـرور مـی کـنم           . اگر این خواب را نمی دیدم هرگز نمی توانستم این کتاب را بنویسم            

آن از تشنگی پـر ازشـیار و تـرک          در بیابانی تشنه بودم که خاک       . شاید چیزهای جدیدی از آن درک کنم        

 سبز و زرد به چشمم می خورد ولی علفهـای سـبز در حـال                 علفهای. بود و من سرگردان در آنجا می گشتم       

علفهـای سـبز و زرد همـه    . زرد شدن بودند که ناگهان ابری سیاه آمد و در دلم ترس و هراسی  برانگیخـت                

ناگـاه خـود را در   . مین زیر پایم انگار کـه تـشنه تـر شـد    سوختند ولی بارانی نبارید آنگاه ابر سیاه رفت و ز       

نزدیکی درخت نارونی دیدم که پیرمردی کنار آن نشسته بود و نـی میـزد و گوسـفندان کنـار او بـر زمـین                 

پیرمرد تا مرا دید لبخندی بسیار زیبا بر لب نشاند که تا آن موقـع   . خوابیده بودند و برخی دیگر می چریدند      

او به یکباره دست از نی زدن برداشت و حـاال          . ندیده بودم، انگار که لبخندش زمینی نبود      بر لب هیچ انسانی     

من پشت سرم ملتی را می دیـدم کـه بـا            . دیگر صدای نواختن به گوشم نمی رسید سپس بلند شد و ایستاد           

راحـت و   آقـای مـن چـرا نا      : بیرقها از مشرق می آمدند، بیرقهایی به رنگ سبز و سیاه، جلوتر رفـتم و گفـتم                

برانگشت دستش انگشتری زیبا با نگینی سبز بود و بـا  . غمگین هستید؟ او دستی بر سرم کشید و هیچ نگفت 

دست دیگرش انگار برعصایی سحرآمیز تکیه داده بود دستار سرش زمانی که آرام بود و لبخنـدی بـر لـب                     

 از جـایش برخاسـت  و        داشت ، سفید و وقتی که ناراحت شد ، دستارش سیاه گشت و زمانی که خـشمگین                



  ٣

بـرگ را آرام برداشـتم و       . برگی از درخت نارون به زیر پایم افتاد       . پشت به من کرد، دستار سرش سبز شد       

فوراً به پایش افتادم و تـا خواسـتم         )).  ال اله اال اهللا  محمداً رسول اهللا          (( :دیدم که بر رویش نوشته شده بود      

ناگهان خود را در جای دیگری یـافتم و         . را گرفت و مرا بلند کرد     که دستانش را ببوسم او با مهربانی دستم         

دیدم که شخصی صلیب بزرگی را بر دوش دارد و در راهی طوالنی با گامهـایی شکـسته و آرام در حرکـت                       

از چهره اش پیـدا بـود کـه         . است و تمام بدنش خونالود می باشد او که مرا دید نگاه مهرآمیزی به من کرد               

 خواستم بروم و زیر صلیب را بگیرم اما او نگذاشت و با نگاهی که همـۀ احـساسات دنیـا           دارد رنج می کشد   

در آن قرار داشت مرا بر جایم میخکوب نمود و سپس به راه خود ادامه داد در همان لحظه احساسی به مـن                       

حـساس  من در سرجای خود بودم ولی انگار که در زیر صلیب نیز بودم چون سنگینی آن را هـم ا    . دست داد 

انگار که استخوانهایم داشتند فرو میریختند و پاهایم از شدت سنگینی صلیب خـرد مـی شـدند و                 . می کردم 

کمرم داشت می شکست ولی انگار کسی یا کسانی از باال و پایین سنگینی صلیب را مهار می کردند که مـن             

اره گـرم و او صـلیب را بـه          ناگهان دوباره احساس کردم که فقط مـن نظـ         . و او زیر سنگینی آن خرد نشویم      

جلوتر رفتم ، خواستم سؤالی بپرسم کـه ناگهـان دهـانم قفـل و بنـد شـد و نمـی                      . تنهایی بر دوش می کشد    

غمگین شدم ولی او انگار سؤالم را فهمیده بود، وقتی که صورتش را کـامالً رو بـه                  . توانستم دهانم را باز کنم    

در همین لحظه پرچمهای آبی و قرمز و صلیبهای بزرگ          ). پادشاه بهشت : ( من کرد بر روی پیشانیش خواندم     

من که متوجۀ پشت    . و طالیی رنگ از سمت غرب داشتند وارد می شدند او ایستاد و به من وآنها پشت کرد                 

سرم در دور دستها نبودم با سرعت خود را به زیر پاهایش انداختم، فکر کردم که از من ناراحت شده است                     

ش را ببوسم که ناگهان دستی نرم و مهربان سرم را نوازش کرد که وقتی سرم را بلند                  پس خواستم تا پاهای   . 

اکنون داشتم کـسی دیگـر را مـی    . کردم نه از دستی مهربان خبری بود و نه از او که صلیب بر دوش داشت               

من، دیدم، شخصی کنار دریا، او بسیار خوش سیما بود و غمگین بر لب ساحل نشسته بود جلوتر رفتم خدای                    

او دریـا را شـکافت و از وسـط آن           . عصای او همان عصایی بود که در دست اولین نفری که دیده بودم، بـود              

شروع به حرکت کرد انگار که می خواست مرا به آن طرف دریا ببرد و چیزی را به من نشان دهد او بـسیار                     
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ه حرکت درآمدم تا این که بـه    متواضع و نورانی بود و من هم با فاصله ای به اندازۀ هفت قدم پشت سرش ب                

او وقتی شکاف وسط دریا را بست که احساس کردم آن طرف دریا قومی جمع شده                . آن طرف دریا رسیدیم   

تا من  . که قصد گذر از دریا را دارند ولی قایق و کشتی و یا چیزی ندارند که از آن بگذرند و پیش ما بیایند                      

دریا به رنگ خون در آمد انگار که از وسط دریا خون مـی              آمدم سخنی بگویم دهانم مهر و موم شد و رنگ           

جوشید و او پشت به آن قوم و دریا کرد و با اشاره ای مرا فرا خواند و من آرام به نـزدش رفـتم و خواسـتم                            

دست یا پایش را ببوسم که او به قدری با جذبه مرا نگاه کرد که جرأت نکردم و آرام دستش را بر سر من                        

شخص دیگری را دیدم او را می شناختم او در حال سـاختن کـشتی بـود و نیمـی از آنـرا                       گذاشت که ناگاه    

ساخته بود و او به تنهایی از آن باال می رفت و ابزار کارش را نیز با خود می برد و دوباره پـایین مـی آمـد و                       

ول منوجـۀ   کشتی بـسیار بزرگـی بـود او از همـان ا           . الوار دیگری بر می داشت و کسی به او کمک نمی کرد           

حضور من شده بود و به آرامی و با لبخند هر از گاهی مرا نگاه می کرد ولی با جنب و جوش بـسیار زیـادی                          

باالی سرش لکه ابری خاکستری رنگ سایه انداخته بود ولی همه جـای آسـمان را نـور                  . سریع کار می کرد   

ی سر کشتی ایستاده بود، من بـه او         خورشید پرتو افکنی می نمود ولی لکۀ ابر حرکت نمی کرد همان جا باال             

از روی احترام و احساس قلبیم نیمچه تعظیمی کردم او سریع روی از من برگرداند و بعد از مدتی بـا اشـاره                       

او با اشاره بـه مـن فهمانـد کـه           . مرا فرا خواند من تا خواستم حرفی بزنم همانند دفعات قبل دهانم قفل شد             

گر مانده و اشارات ونگاهش بسیار پر مفهوم بود انگار کـه تـاریخ مـی                نیمی از کشتی ساخته شده و نیمی دی       

آخر چرا من؟ چرا من گناهکار باید بنویسم و بگویم؟ او کتابی به من نـشان                . خواهد یکبار دیگر تکرار شود    

ـ                        ود داد کتابی بسیار بزرگ که انگار کتابی برای همۀ ادیان و اقوام و ملل با نوشته هایی از نور و طالی ناب ب

خـدای مـن   . دوست داشتم که به آن دست بزنم و نوشته ها مرا نوازش می دادند بـسیار خیـره کننـده بـود               

کتـاب بـه   . کتاب به صورت همۀ زبانهای دنیا در مـی آمـد  . چگونه توصیف کنم که قلب و زبانم قاصر است 

در حیاط دنیوی ام    خودی خود ورق خورد و در حین ورق خوردن بوی خوبی به مشامم می رسید که تا کنون                   

قسمتی از کتاب برایم پدیدار شد و کتـاب دیگـر ورق نخـورد، ناگهـان     . چنین بویی را استشمام نکرده بودم  
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چه اتفاقی دارد می افتد؟ بـه کتـاب    ! خدای من . زیر پاهایم خیس شد اول آب بود و بعد تبدیل به خون شد            

چشمانم خـیس شـد و قطـرات        . ه می کرد  نگاه کردم آن داشت می گریست اما اشک نبود او هم خون گری            

او آمد و کتاب را بـست و آن کتـاب بـسیار             . اشکم بر زمین می ریخت و اشک من هم اشک نبود، خون بود            

به محض این که او کتاب را به داخل برد زیـر پـایم خـشک شـد و                   . سنگین و حجیم را به داخل کشتی برد       

فرصت کمی باقی اسـت و دسـتی بـر سـر مـن              : گفتاو برگشت و فقط یک جمله       . دیگر اثری از خون نبود    

از خواب پریدم به صورت و دست و پایم نگاه کردم، دیدم خونی نیست ولی چـشمان و سـرم بـسیار         . کشید

مثل دیوانه ها با خود صحبت می کردم چرا من؟ چرا من؟ چرا مـن؟               . نمی دانستم چکار کنم   . درد می کرد  

آخر چـه   ! خدایا: آخر چرا من؟ ترسیده بودم و گفتم      ! ن گناهکار م! من گناهکار ! آخر چرا من؟ من گناهکار    

و من از فردای آنروز خواندن      . خودت: کسی حرف مرا باور می کند؟ از درون قلبم ندایی آمد، که می گفت             

از اختالفـات   . کتابهای آسمانی را شروع کردم کتاب آفرینش، تورات، انجیل، قرآن و کتابهای دعا و نیـایش               

کها نگفتم، از پیامبران و امامان و بزرگان نگفتم، فقط از خدا گفـتم و بـرای خـدا گفـتم و بـرای                  نگفتم، از ش  

ای به خواب فـرو رفتگـان، ای   . اتحاد یکتا پرستان، برای توبه، برای عذاب کافران و برای دشمنان خدا گفتم            

.  وقوعش را داده اند    فراموش کنندگان و ای منکران، روزحساب نزدیک است، روزی که همۀ پیامبران وعدۀ            

جنگ و خونریزی تا به کی؟ زمین، زمانی تشنۀ خون بود ولی از روز خلقت آدم تـا کنـون بـه قـدری خـون                          

خونریزی بس است، قدرت نمایی بس اسـت، کـه          . ریخته شده که زمین از سیرابی، فریاد می زند بس است          

باشید زیرا نیمی از کشتی سـاخته       ای مردم، در هول و هراس       . قدرت نمایی فقط مخصوص خداوند یکتاست     

  !!! شده است

  

 کتابم پایان یافت و     1383 دیدم و بر آن شدم که کتابی بنگارم که در تیرماه             1382این خواب را در بهمن      

 .نهاد) من دعا می کنم ( نام آنرا دخترهفت ساله ام 
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  )بنام خدای راهنما و یاری کننده(

  

مهربـان ، در روز تولـدم و در روز وفـاتم و روزی کـه بـرای                  سالم و درود بر خدای رحمـان و بخـشنده            

  .زندگی ابدی برانگیخته گردم ،زیرا در این سه روز خدایا بیشتر به لطفت محتاجم 

بارالها حیات ابدی از آن توست ؛ خداوند را حمد گفـتن نیکوسـت و پادشـاهی و سـلطنت فقـط  از آن                          

ق است ؛ بیایید خداوند را به حمد و اذکار نیکو بسراییم و             اوست که به جاللی عظیم آراسته است و قادر مطل         

نام او را متبارک خوانیم و به حضور او با حمد و تسبیح نزدیک شویم که نیکویی فقط از آن اوست و رحمت                       

ابدی همه در نزد اوست و بیایید عبادت و سجده کنیم و به حضور آفریننده خود زانو زنیم و به خاک بیافتیم                      

ر زیر سایه قادر مطلق ساکن شویم که بهترین مسکنها زیر سایه اوست بیایید رحمتهای خداونـد را                  بیایید د 

تا ابد بسراییم و شکرگزار باشیم و بیایید در میان مالئک و فرشتگان و جماعت خداوند بایـستیم بیاییـد بـر                      

 فقـط حاجتمـان را از او   دشمنان خداوند یورش آوریم و آنها را هالک سازیم بیایید بر خـدا توکـل کنـیم  و                

بخواهیم بیایید خداوند قادر متعال را به یگانگی پرستش کنیم ، بیایید فرمانبردار اوامر و دستوراتش باشیم ،                  

بیایید به آرامش خدا داخل شویم و تنها از او برکت بخواهیم بیایید شاکر و ساجد نعمتهای بیکرانش باشیم ،                    

سلطنتش باشیم ، بیایید جانهایمـان را بـه او تـسلیم نمـاییم و از بـدی و          بیایید خادمان و نوکران و محافظان       

شرک و ظلم ستمکاری و تکبر و شرارت جسدها و ارواحمان را پاک نگاهداریم تا از رحمت بی انتهای یکتـا                     

آفریننده مان برخوردار شویم و در بهشت ابدیش استوار گردیم و آرامش یابیم ، پس همه  به ریسمان عدل                    

  .  چنگ زنید و فقط از او استغاثه و توبه کنید و بسوی او باز گردید الهی

ی کسانی که دعا می کنید و حوائجی دارید خدای خود را به تزرع و پنهانی و به صـدای آهـسته و بـی                         ا 

آنکه آوازی بر کشید در دل خود در صبح و شام  هم از راه ترس و هم از روی امید بخوانید تا اجابـت کنـد                           

  .شما را 
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ستایش خدای را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر است و پـس از او آخـری نباشـد و سـپاس                   

خدای را که نیکوئیهای آفرینش را برای ما برگزیده و با تسلط و توانایی ما را بر همـه آفریـدگانش برتـری                       

  .  داد

لـیم فرمـودی کـه تـویی دانـا و      خداوندا تو پاک و منزهی ما نمی دانیم چیزی جز آنچه تو خود به مـا تع         

  .حکیم 

  .ای خداوند توبه پذیر توبه مرا پذیرا باش که تو هستی بخشنده مهربان  

خداوندا تو میدانی غیب آسمانها و زمین را و میدانی هر آنچه را کـه آشـکار و پنهـان اسـت توبـه ام را                           

  .وده ام بپذیر و آبرویم را به حق جالل و بزرگیت حفظ فرما که بسیار زیانکار ب

  .پروردگارا دعای مرا قبول فرما تویی که دعای خلق را اجابت میکنی و به اسرار همه دانایی  

پروردگارا  اول ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هـم بـه تـسلیم رضـای خـود بـدار و راه                  

  .  تویی بخشنده مهربانپرستش و اطاعت را بما بنما و بر ما وظیفه بندگی را سهل و آسان گیر که تنها

پروردگارا فرزندان ما را شایسته آن گردان که تالوت آیات تو کننـد و آنـان را علـم کتـاب و حکمـت        

بیاموز و روانشان را از هر نادانی و زشتی پاک و منزه ساز تویی که در همه عالم هر کار خواهی بر آن قدرت                 

  .و علم کامل داری 

 کنید تا شما را یاد کنم بارالها تو را یاد می کـنم و سـپس شـکر نعمتـت                     بارالها تو خود فرمودی مرا یاد      

  .بجای می آورم و کفران نعمت نمی کنم و در سختیها صبر پیشه ساخته ام که تو هستی یار و یاور صابران 

خداوندا من به فرمان تو درآمدم و به سوی تو رجوع خواهم کرد مرا مورد رحمت و برکـت خـود قـرار                        

گناهانم در گذر که بسیار گنهکار می باشم و توبه مرا بپذیر و حاجتم را برآورده ساز که بـسیار در                     بده و از    

دنیا به مصائبی سخت گرفتار شده ام که می ترسم ایمانم  بر اثر این مصائب و فقر ذائل گردد خدایا درجه                      

  . ر گردان ایمانم و صبرم را زیاد فرما و گرفتاریهایم را رفع و فقر را از زندگیم دو

  بار خدایا ما را از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهره مند گردان و از شکنجه و آتش سیاه دوزخ نگاه دار  
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خدایا بجز تو که باشد که ما را در روز سخت یاری بخشد و ازسختیها ما را رهایی دهد بارالها بما  صـبر     

لمان یاری فرما و ما را به آنچه به فراموشی یا به   و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و ما را بر شکست ظا              

خطا کرده ایم مواخذه مکن و با رحمت و بخشندگیت از سر تقصیرات ما بگذر کـه تـویی بـسیار رحمـان و                        

  .رحیم 

بارالها تکلیف گران و طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار ؛ بار تکلیفی که فوق طاقت مـا                     

بیامرز گناهانمان را و بر ما رحمت فرست که تنها سلطان و یار و یاور ما تویی و مـا را بـر                       ، و ببخش و     .باشد

  .مقلوب کردن وسوسه های نفسمان یاری فرما 

بارپروردگارا ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و بما از لطف خـویش رحمتـی                       

  .نت عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی عوض و بی م

بار پروردگارا حقیقتا تو همه خلق را جمع آوری در روزی که هیچ شبهه ای در آن نیست که هرگـز تـو                        

  .نقض وعده خویش نخواهی کرد ، بارالها به کرم خود ما را ببخش و از آتش جهنم نگاه دار 

 به هر کـه  بار خدایا ای پادشاه ملک هستی تو هر که را خواهی عزت بخشی و از هر که خواهی بگیری و            

خواهی روزی و اقتدار بخشی و هر که را خواهی فقیر و محتاج و خوار گردانی که هر خیر و نیکویی به دست                       

توست و تنها تو بر هر چیز توانایی ، شب را در روز نهان سازی و روز را در شب ناپدید گردانی و بیرون مـی       

  .ر که را خواهی بدون حساب آوری مرده را از زنده و زنده را از مرده و روزی میدهی ه

این )) در این قسمت هر عهدی که دوست دارید با خدای خود ببندید             (( پروردگارا عهدی با تو می بندم      

عهد من بپذیر و دعای بنده ات را بشنو که به احوال و اسرار خالیق آگاهی و دانـاتری پـس از شـر شـیطان                          

ا استجاب فرما کـه تـویی اجابـت کننـده دعـا و سـپاس                رانده شده  وسوسه گر به تو پناه می آورم دعایم ر           

خدای را به هر چه که او را نزدیکترین فرشتگانش و گرامیتـرین آفریـدگانش و پـسندیده تـرین سـتایش                      

کنندگانش از اول تا آخر ستوده اند و می ستایند سپاسی که بر سپاسهای دیگر برتری داشته باشـد سپاسـی       

ارش و پایان آن در دسترس و مدت آن بریـدنی نیـست ، سپاسـی ابـدی و                   که حد آنرا انتها و عدد آنرا شم       
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همیشگی ، سپاسی که موجب گذشت و خوشنودی و آمرزش و ورود به بهـشت و رهـایی از آتـش جهـنم و                        

  .آسودگی از خشم و موجب ایمان و طاعت و وسعت روزی و جلوگیر از معصیت و مدد بر انجام حق باشد 

نی که فرستادی ایمان آورده واز رسوالنت پیـروی کـرده ایـم نـام مـا را در                   پروردگارا ما به کتب آسما     

  .صحیفه اهل یقین ثبت فرما 

پروردگارا ما می دانیم که فضل و رحمت به دست توست به هر که خواهی عطا کنـی کـه رحمتـت بـی                         

رما و ایمـانم را     منتهاست و به همه امور عالم دانایی پس خدایا مرا در این دنیا و آخرت شامل رحمت خود ف                  

  .صد چندان کن و راه هدایت و رستگاری را به من نشان بده 

بارالها تو خود میدانی که ما به تو و شریعت و کتبی که به ما نازل شده و انبیائت ایمان آورده ایم و همچنین                        

ه و آنچه را که     به پیامبرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و فرزندانش و شریعتی که به آنها نازل شد                 

آوردند و گفتند و همه معجزات آنها را و پیامبران دیگر را که از جانب بارگـاه                 ) ص(موسی و عیسی و محمد    

ملکوتیت آمده اند به همه ایمان آوردیم و فرقی میان هیچیک از پیغمبرانت نگذاشته ایم ما مطیع فرمان تـو                    

انـت و بـه حـق انبیـاء و اولیـاء و فرشـتگان و                هستیم پس به حق شریعت و کتب آسمانی و معجـزات پیامبر           

مؤمنین خود از گناهان ما در گذر و ما را به راه راست هدایت فرما و ما را از صالحین قـرارده و دعاهایمـان                         

را مستجاب فرما و مقام محمود را به ما ارزانی دار و زشتی و فقر و تنگدستی و کینه و بخل و حسد و کبـر و                           

  . را از زندگی ما دور بگردان کارهای ناشایست دیگر

بار پروردگارا به کرمت از گناه و ستمی که مـا دربـاره خـود کـرده ایـم در کـذر و مـا را در ایمـان و                               

  .درستکاری ثابت قدم بدار و ما را بر نفسمان منصور گردان 

ین دستگاه بـا  خدایا ایستاده و نشسته و در خفتن تو را یاد می کنم می دانم که این آسمان و زمین را و ا             

  . عظمت را بیهوده نیافریده ای پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگاه دار 

بار خدایا هر که را تو در آتش افکنی او را سخت خوار کرده ای و ما او را یاری نخواهیم کـرد ، زیـرا او                            

  .ستمکار بوده و ستمکارانرا هیچکس یاری نخواهد کرد 
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چون صدای منادیی که خلق را به ایمان و یکتا پرستی می خواند شنیدیم اجابت کـردیم و                  پروردگارا ما    

نمان را محو    ایمان آوردیم تو خود از گناهان ما در گذر و زشتی کردار ما را بپوشان و از یادمان لذت گناها                   

خـود وعـده دادی     کن و هنگام جان سپردن ما را با نیکان محشور بگردان و ما را از آنچه کـه بـه رسـوالن                       

 .نصیب فرما و محروم مگردان که وعده تو هرگز تخلف نخواهد کرد 

بارخداوندا که شنونده دعای مظلومان و دانای به احوال خلقـی و از  قلبهـا آگـاهی ، بـا دلـی شکـسته و                           

غمگین به درگاهت آمده ام و درب درگاه تو را می کوبم و امید به دلجـوئی و راهنمـائی و کمـک تـو دارم                          

عنایتی فرما که شدیدا محتاج توجهت هستم و از بارگاه کبریـایی و پـر عظمـت و جاللـت امیـد بخـشش و                         

  .رحمت دارم که مرا بیامرزی و روزیم را وسیع گردانی

خداوندا خودت میدانی که ما از تو می ترسیم همانگونه که شایسته خدا ترس بودن است پس توبه ما را                     

  .هر چیز بپذیر که تو منزه و برتری از 

خداوندا هیچ چیزی در آسمان و زمین از تو پنهان نیست و هر چه در آسمانها و هر چه در زمـین اسـت                         

همه ملک تو است ؛ هر که را بخواهی میبخشی و یا عذاب می کنی پس خدایا مرا جزو مغـضوبین درگاهـت                       

  .قرار مده که تو بسیار بر خلق آمرزنده و مهربانی 

کننده پس یاریم نما که جز تو از کسی یاری نمی طلبم و ای بهترین وعده دهنـده               ای بهترین یار و یاری       

که وعده تو حق است و کیست که در گفتار و عمل راستگوتر از تـو باشـد و چـه گـواهی بزرگتـر اسـت از                            

گواهی تو ای خداوند قادر متعال و ای آفریننده زیبائیها و زشتیها،  ستایش فقط از آن توسـت کـه آسـمان و                        

زمین را آفریدی و روشنی و تاریکی را مقرر داشتی و خورشید را زینت روز و ماه و ستارگان را زینت شـب                       

  .قرار دادی 

بارالها مرا و پدر و مادرم را و تمامی رستگاران را بیامرز و در رحمت خود داخل  گردان که تو مهربـان                        

  .ترین مهربانانی 
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س جز تو نتواند مرا از آن ضرر برهاند و هم اگـر از تـو بـه                  بارخدایا اگر از تو به من ضرری رسد هیچک         

  . من خیری رسد هیچکس نتواند آنرا منع نماید که تو بر هر چیز قادر و توانائی و تو هستی آمرزنده مهربان 

بار خدایا ما بر خویش ستم کردیم و اگر تـو مـا را نبخـشی و بمـا رحمـت و رافـت نفرمـایی سـخت از           

  .زیانکاران شده ایم

پروردگارا تو در نزاع بین من و هوا و هوس نفسم به حق مرا فاتح گردان که تو بهترین پیـروزی دهنـده                        

   .ای

خداوندا اگر مشیعت نافذت بر این تعلق گرفته که به سختی مرا بیازمایی سـر تـسلیم فـرود  مـی آورم          

پس بـر مـا  بـبخش   و تـرحم     زیرا هر که را خواهی گمراه و هر که را خواهی هدایت میکنی تویی موالی ما  

کن که تویی بهترین آمرزندگان و سرنوشت ما را در این دنیا و در عالم آخرت نیکویی و ثواب مقـدر فرمـا                       

بارالها گناهان ما را بریز و از ظلم و خطاهای مـا درگـذر و مـا را در زمـره     . که ما بسوی تو هدایت یافته ایم      

  .هدایت یافتگان و نیکوکاران قرار بده 

روردگارا به غیر از تو با وفاتر به عهد کیست که خود فرمودی توبه خالص و صادقانه گنهکاران را مـی                     پ 

پذیری که این معاهده با تو بحقیقت سعادت و پیروزی بزرگی است و جـز تـو نگهـدار و یـاوری بـرای مـا                          

  .گزارت خواهیم بود نخواهد بود ، بارالها ما را نجات بخش و توبه ما را بپذیر که همیشه شاکر و سپاس

بارخداوندا هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه روزیش بر توسـت و تـو میـدانی قرارگـاه و منـزل                        

دائمی او را و آرامشگاه و جای موقت او را و اگر برگی خشک از درختی بر زمین بیافتد همه را تو میـدانی و                         

 مشیعت الهی تو ثبت اسـت پـس خداونـدا بـه             ساعت مرگ و تولد و سختی و راحتی ما در دفتر علم ازلی و             

بزرگی و قدرت بی انتهایت و بخشندگی ومهربانیت قسمت می دهم که مرا راهنمـا باشـی و در ایـن دنیـا و                        

آخرت تنهایم مگذاری که بسیار از غضب تو و آتش سخت جهنم می ترسم و یک آن اگر مرا به حال خـود                       

نکاری در افتم بارالها تو جهت را از من دریغ نفرمـا کـه مـن                واگذاری سخت از گمراهان عالم شوم و به زیا        

  .سخت محتاج توجه و بخششت هستم 



  ١٢

بارالها آدم خیانتکار در کار خیانت از مردم شرم میگند ولی از خـدای خـویش شـرم نمیکنـد خداونـدا                       

  .حامی و یاورم باش و مرا از آدمهای خائن و خیانتکار قرار مده 

 به قدری بر من سخت نگیر که تاب سختی آن را نیـاورم و بـه ایمـانم ضـرر و                      بار خدایا زندگی دنیا را     

آسیبی  وارد آید چرا که من یک فرد عامی و ساده هستم ؛ من پیامبر و از سالله پاک اولیـاء و ایـوب صـابر                           

یـروز  نیستم پس خداوندا مرا بقدر توانم مورد آزمایش قرار ده و یاریم فرما که در این آزمایش سر بلند و پ                    

  .باشم و پیش خالیق و فرشتگان و انبیاء و مؤمنینت خجل و شرمنده نشوم ای اجابت کننده آرزوها 

بارالها  من پناه می برم به تو  از نادانی های خودم و از شر نفس بد و اندیشه نادرست خداوندا اگر گناه                         

وکل کرده ام که زمـام اختیـار هـر          مرانبخشی و ترحم نفرمایی من از گمراهان خواهم شد بارالها من بر تو ت             

جنبنده بدست مشیعت توست و هیچکس ضرری نمی تواند بمن برساند تا زمانیکه خـدایا تـو بـر هـر چیـز                       

   .نگهبانی

بارالها از تو توفیق میطلبم و بر تو توکل می جویم و بدرگاه تو از شر بدان و جـن و انـس و شـیطان پنـاه         

نهانست همه بـرای تـو آشـکار اسـت و امـور عـالم همـه از توسـت و                 میبرم که هر چه در آسمانها و زمین پ        

  .  پرستش فقط مخصوص تو است که تویی پروردگارم و تویی که از آنچه بندگانت می کنند غافل نیستی 

خدایا گناهانم به واسطه نفس بدم در نظرم زیبا جلوه می کنند پس خدایا تو هستی که مرا یـاری توانـد                       

  . آورم که تو هرگز ستمکارانرا رستگار نسازیکرد و به تو پناه می

بارالها اگر تو حیله شیاطین را به لطف و عنایت خود از من دفع نفرمائی به آنها میل کرده و از اهل جهل                        

  .  و شقاوت می گردم 

 بارالها من از شر وسوسه ها و فریب شیاطین به سوی پناه تو می آورم و هم به تو پناه می برم بارخدایا از                        

این می ترسم که شیاطین و شیطان پادشاه آنها مرا به گمراهی کشانند و یا مرا از یـادت یـک لحظـه غافـل              

  .کنند پس خودت یار و یاور همه پناه جویان باش 
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بار الها شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده و روحم را دچار وسوسه های بیمار خود نموده مرا از شر                      

  .ار شیطان و نفس بدم محفوظ بد

خداوندا قسم خوردن بی مورد را از دهان و ذهن و فکر من پاک و محو فرما که با آن نمی تـوانم مـویی                          

  .سپید را سیاه و یا مویی سیاه را سپید گردانم که تمامی حکمت و آمرزش از توست ای خداوند مهربان 

همنشین  و یار بـدی اسـت   پروردگارا بین من و شیطان فاصله ای به دوری مشرق و مغرب بیانداز که او   

اوست که از خلقت تا قیامت با من دشمن است خدایا مرا در پناه خود گیر و از شر وسوسه های او نجـات و               

  .خالصی بخش 

 بارالها من از زیب و عز دنیوی گذشتم و تو خود خانه ای برای مـن در بهـشتت بنـا کـن و مـرا از شـر                              

  .ان نجات و رهایی بخشنااهالن و گنهکاران و از شر نفس بد و شیط

خدایا پناه می برم به تو از شر همه مخلوقات و از شر شب تار و از شر حسود بـد خـواه و از شـر چـشم                              

  .زخمها و از شر وسوسه های شیطان و از شر نفس بداندیش 

خداوندا من با تو غم و درد دل خود گویم و از لطف بی حساب تو ناامید نیستم که تویی آفریننـده همـه                         

الیق و عوالم و تویی پادشاه و سلطان و حاکم و ولی من و تویی ولینعمت و محبوب مـن در دنیـا و آخـرت                          خ

  .پس مرا به تسلیم و رضای خود بمیران و با صالحانم محشور فرما که یاد توست آرامش بخش دلها 

وسرشـت گـردان و     بارخدایا دلهای من و ذریه ام و فرزندانم را به سوی خود مایل کن و نمازگذار و نیک                  

به انواع ثمرات آنها را رزق و روزی نیکو بخش که باشد شکر تو بجـای آورنـد و بیمنـاکم از آینـده آنهـا از            

  .لطف خاص خود آنها را صالح و نکونام بگردان 

بارالها تو به هر چه ما پنهان و آشکار کنیم بر همه آگاهی که تو خدایی و بـر خـدا البتـه هـیچ چیـز در                             

  . ین پنهان نیست که البته پروردگارم دعای بندگانش را خواهد شنیدآسمان و زم
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بارالها روزی که حساب بر پا میگردد تو در آنـروز بـر مـن و والـدین و همـسر و فرزنـدانم و بـر همـه                              

دوستدارانت از کرم ببخشا زیرا چون تو را می خوانم و امیدوارم که چـون بخوانمـت مـرا از درگـاه لطفـت                        

  .محروم نگردانی 

بار پروردگارا چنانکه پدر و مادرم مرا از کودکی به مهربانی بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربـانی                     

فرما و تو در حق ما بلطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و هدایت و ثـواب را کـامال محیـا       

صمیم قلب نـدا مـی کنـیم تقاضـای          ساز که تو را شکر می گوییم و تو را وقتیکه در خلوت خود پنهانی و از                  

  .رحمت و بخشایش داریم که تویی مهربان ترین مهربانان 

بارپروردگارا تا وقتی که استخوان من سست گردد و مرگ مرا در آغوش گیرد از دعا و توبه به درگـاه                      

  .کرم تو خود را محروم نسازم که هیچگاه از رحمت تو ناامید نخواهم گشت 

صدر عطا فرما که از جفا و آزار بد خواهان دلتنگ نشوم و عقده را از زبانم بگشا                  پروردگارا به من شرح      

تا دیگران سخنم را به خوبی درک کنند و مرا استوار در ایمانم بگردان تـا دائـم بـه سـتایش و سـپاس تـو                           

  . پردازم و ترا بسیار یاد کنم که همانا بس تویی بصیر و مهربان به احوال خلق 

یهای بسیاری را تحمل کرده ام و با این همه به یگانگی و بخـشندگیت ایمـان کامـل                   ای پروردگار سخت   

دارم که تو از همه مهربانان مهربانتری الها خدائی بجز ذات یکتای تو نیست تـو از شـرک و شـریک و هـر                         

اهل عـالم  عیب و آالیش پاک و منزهی و من از ستمکارانم ، الها مرا یکه و تنها وا مگذار که تو بهترین وارث  

هستی ، الها مرا از ظلمات شبهات به نور حق هدایت فرما که بهترین راهنمـایم هـستی ،الهـا نـزد هـیچکس                        

  .عزت نمی جویم چراکه عزت و جالل همه نزد تواست 

بارخدایا مرا از آن گروه و دسته قرار مده که هر گاه رنج و المی سخت به آنها رسید درآنحال تو را بـه                         

 به درگاه تو با تضرع و اخالص روی آورند وپس از آنکه به فـضل خـود بـه آنهـا رحمتـت را                         دعا بخوانند و    

چشانیدی آنگاه باز به خدای خود مشرک و یا منافق شوند و تا نعمتی به آنها رسانیدی کفران کننـد بارالهـا                      

سـانی و هـر کـه را    مرا از اهل ایمان و متقیان فرار بده که همانا تو هستی هر که را خواهی به سعادت مـی ر              
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خواهی خوار می گردانی که در هر دو حال امید به خیر و چشم به رحمتت دوخته ام و از روی خلـوص مـی                          

  .  ستایمت بارالها عذاب جهنم را از ما بگردان که سخت عذاب مهلک و دائمی است 

 شوم بـه کـرم      ای خدایی که مرا بیافریدی و بلطف خود به راه راستم هدایت می فرمایی و چون گرسنه                 

خود مرا غذا می دهی و چون تشنه شوم سیرابم میگردانی و چون بیمار گردم مرا شفا می دهی و چون عریان           

گردم مرا می پوشانی و زمانیکه مردم سپس به حیات ابدی آخرت زنده ام میگردانی ، چشم امیـد دارم کـه             

 بندگان صالح خود ملحق سـازی و نـامم را بـر    روز جزا گناهانم را بیامرزی و مرا در دنیا رستگار نمایی و به      

زبان آیندگان نیکو و سخنم را دلپذیر گردانی و مرا از وارثان بهشت پر نعمتت قرار دهی و از پـدر و مـادرم           

  .بلطف خود درگذری و آنها را شامل رحمت خویش فرمایی 

دان که سخت روزی برای مـن       بارالها روزیکه خلق را از قبرها برانگیزی در آنروز مرا رسوا و هالک مگر              

  .خواهد بود روزیکه مال و فرزندان هیچ به حالم سود نبخشد 

خدایا مرا و خاندانم را در زمره مردان و زنان مسلمان و مـؤمن و بـا ایمـان و اهـل طاعـت و عبـادت و                             

ز تمـایالت  راستگوی و صابر و خدا ترس و خاشع و خیر خواه و مسکین نواز و روزه دار و با حفاظ و خوددار ا            

حرام و آمرزیده درگاهت و از کسانی که یاد تو را بسیار کنند قرار بده که سپاس و سجود فقط ازآن توست                      

که به پدر و مادرم و من و همسر و فرزندانم نعمات زیادی عطا کردی و ما را به راه راست هدایت فرمـودی             

  .تا از صالحین درگاهت گردیم 

پاک و منزهی تو خدا و یاورمایی ، بارالها گناه کردم که بـر تـو شـکایت                  بارالها تو از هر شرک و ستمی         

آوردم مرا ببخش و بیامرز که تو خدایی و بزرک و صبور و حلیم و رحیم و راستگو و رازنگهدار و دانا و آگاه                        

ات از اسرار درونم خداوندا من انسان خاکی و بی صبر و تحمل و نادانم پس به سبب نا آگاهی از سر تقـصیر                 

و گناهانم درگذر که بر اثر فقر و مصائب زندگی و سـختی دنیـا و روزگـار بـی تحمـل گـشته ام و از روی                            

  .جهالتم به تو شکایت کرده ام پس مرا ببخش و بیامرز که تویی رحم کننده رحم کنندگان 
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ان و مـرا بـه      بارالها من به درگاه تو به دعا باز آمدم و از تسلیمان فرمانت گشتم پس مرا از درگاهت نر                   

حال خود وا مگذار که همیشه چشم امید به تو و رحمتت داشته ام همچو کودکی که چشم امیـد بـه محبـت                

  . مادرش دارد 

خداوندا از نعمتهایی که به من ارزانی داشته ای شکر گذار توام دری که تو از روی حکمت ببنـدی جـه                       

 بگشایی چه کسی می توانـد آن را ببنـدد؟ کـه      کسی می تواند آن را باز کند؟ و دری که تو از روی رحمت             

  .همانا تویی خداوند بی همتا و با حکمت و اقتدار 

سپاس و حمد خدای را که حزن و اندوه ما را از بین میبرد و شادی بـی حـد عطـا میفرمایـد کـه همانـا                          

  .اوست خدای یکتا و بخشنده و پاداش دهنده سپاس گذاران درگاهش  

 را از خاک و آبی مـتعفن و نجـس آفریـد و بـه نیکـویی آراسـت و از کـرم و                         شکر آن خدایی را که ما      

مهربانی ما را به منزل دائمیمان بهشت، راهنمائی می نماید و شکر خدای را که کامال به اسرار غیب آسمانها                     

ن و زمین داناست و به افکار و اندیشه دلها آگاهست بارالها به لطف و کرمت از خطای من در گذر و بـه مـ                        

  .جایگاه نیکو بعد از پیامبران و اولیا ء و فرشتگانت عطا فرما که تویی تنها بخشنده بی عوض 

بارالها مرا از ارتکاب اعمال زشت و ستمکاری محفوظ دار و بر هر جا که روم بقدم صدق داخل و خارج                      

 فرمـا کـه تـویی       گردان و به من از جانب خود بصیرت و حجتی روشن که دائم یار و مددکار من باشد عطا                  

آفریننده همه جانهای بینهایت که براستی ستایش و مقام جـالل کبریـایی و حیـات جـاودانی در آسـمانها و                      

  .زمین مخصوص توست که تویی یکتا خدای مقتدر و حکیم 

خداوندا ایمانم را در قلبم به صورتی محکم و استوا ر نما که هرگز بر آنچـه کـه از دسـتم رود دلتنـگ                          

  . آنچه که به دستم آید دلشاد نگردم که تو دوستدار هیچ متکبر خود ستائی نیستی نگردم و به

خدایا به لطف خود مقام ایمان را محبوب ما گـردان و دلهایمـان را بـه نیکـویی بیـارا و کفـر و فـسق و                             

  .معصیت را در نظرمان زشت و منفور بدار و در دو عالم سعادتمندمان گردان 
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مان برای بدست آوردن و یا از دست دادن چیزی از بین ببر که همیشه بـه همـراه                   بارالها غم را از دلهای     

غم شک نیز پدید می آید بارالها به جای غم ، امید و ایمان را بر دلهایمان محکم و پایدار فرما، باشد که بـه                       

  .یاری تو رستگار شویم 

نی انجام میابد پس دعاهای مرا      خداوندا فرمان تو در عالم یکی است و در سرعت بمانند چشم بر هم زد               

  .در راه نیکی و بخشش و توبه و رزق و روزی و عبادت و هر چه که خیر من در آنست مستجاب بفرما 

بارالها ما در عالم بر تو توکل کرده ایم و از همه رو به درگاه تو آوردیم و می دانیم که بازگـشت تمـام                          

 و امتحان دشمنانت قرار مده از شر و مکر آنها حفظ فرمـا و               خالیق بسوی توست ، پروردگارا ما را مایه فتنه        

بلطف و کرم خود با مهربانی ما را بیامرز که تنها تویی که بر هر کـار بـسیار مقتـدر و بـصالح خلـق کـامال                            

  .آگاهی 

بار خداوندا نور ایمانمان را به حد کمال برسان و ما را به لطف خود ببخش که تنها تو بر هر چیز توانایی                        

  .و فقط از تو امید دارم که زندگی بهتر از دنیا به من عطا کنی که تنها تویی بخشنده و قادر متعال 

خداوندا مرا در این دنیا و آخرت جزو بندگان صالحت قرار بده و همه دوستدارانت و مؤمنین و خـانواده        

 نااهل و شـیاطین حفـظ فرمـا         ام و پدر و مادر و برادر و خواهرم را از چشم زخم حسودان و بدکاران و مردم                 

که تویی قادر متعال که تویی بخشنده مهربان که تویی خالق هفت آسمان و عـرش الهـی کـه تـویی خـالق                        

زمین و کل هستی و تویی یکتا و بی شریک و تویی نگهبان و دلیر و تـویی راز نگهـدار و واقـف بـه اسـرار و                     

و منافقان و تویی روزی دهنده و وسیع روزی کننده و           تویی توبه پذیر گنهکاران و تویی عذاب کننده منکران          

تویی شاد کننده دلها و تویی عادل و حسابرس که بـه واقعیـت تـویی اجابـت کننـده دعاهـای نیازمنـدان و                         

  .خوانندگانت به مشیعت و خیرخواهی 

ن یکـی   خدایا بر ظاللت و عذاب ستمکاران بیفزای و آنها را هالک گردان و از آنها دیاری بـر روی زمـی                     

باقی مگذار که اگر از آنها هر که را باقی گذاری بندگان پاک و با ایمانت را گمراه کنند و فرزنـدی هـم از                         

آنان جز بدکار و نااهل بظهور نمی رسد بارالها هر که را با ایمان رو بسوی خانه و درگاه پر جالل و جبروتت                       
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مان عالم توفیق سکونت در بهشتت را عطـا فرمـا و            آرد ببخش و بیامرز و همچنین به همه مردان و زنان با ای            

آنها را بیامرز و ستمکاران و ظالمین و شریران را جز بر هالک و عذابشان میفزای و سـتم و ظلـم و شـرارت                         

  . آنها را به خودشان برگردان 

مـی  ای خداوند یکتا و امین تویی یگانه آفریدگارم که عهد و رحمت خود را به آنانی که تو را دوسـت                         

دارند و اوامرت را به جا می آورند تا هزار پشت نگاه می داری و آنانی که تو را دشمن می دارنـد تـا هفـت                           

  .پشت انتقامی سخت می گیری که تویی برکت دهنده دوستدارانت و عادل و سخت انتقام گیر دشمنانت 

به من آمـوختی ، خداونـدا       خداوندا نمی خواهم جز آنچه تو بخواهی ، خداوندا نمی دانم جز آنچه که تو                 

سجده و پرستش نکنم مگر به یکتایی و بی شریک بودنت ، خداوندا نمیرم جز بـه مـشیعت و خواسـت تـو ،                   

خداوندا جهاد نکنم مگر به امرتو ، خداوندا نترسم فقط از هیبت و شوکت و جالل و قدرت تو ، خداوندا توبه                      

گویم و هیچ به انجام نرسانم مگر بـه فرمـان تـو ،خداونـدا               و استغاثه نکنم مگر به درگاه تو ، خداوندا هیچ ن          

محترم شمارم و اطاعت کنم فرمانت را و آنچه را که مایه خوشنودی توست ، خداوندا عزیز دارم آنکه را تـو        

عزیز داری ، خداوندا احترام کنم آنکه را که تو احتـرام داری ، خداونـدا ببخـشم بـر آنکـه تـو ببخـشایی ،                           

م بر آنکه تو رحم نمایی ،خداوندا مبارک شمارم هر کـه را تـو مبـارک شـماری ،خداونـدا                     خداوندا رحم کن  

ملعون شمارم هر که را تو ملعون شماری ، خداوندا لعنت کنم هر که را تو لعنت کرده ای ، خداونـدا نفـرین                      

اید ، کـه ملعـون      نکنم آنکرا تو نفرین نکرده ای ، که ملعون باد کسیکه با پدر و مادر خود به خفت رفتار نم                   

باد کسیکه حد همسایه خود را رعایت نکند و آنرا تغییر دهد ، که ملعون باد کسیکه نابینا را از راه منحـرف                       

  .کند و ملعون باد کسیکه به غریب و یا یتیم و یا بیوه و یا مظلوم، ظلم و ستم و شرارت نماید 

سجده می نمایم که برهنه از رحم مادر خود         خداوندا فقط بر پیش روی تو بر زمین می افتم و فقط بر تو                

بیرون آمدم و برهنه باز خواهم گشت و بارالها خودت بخشیدی و خودت باز پس گرفتی که متبـارک باشـد                     

نام خداوند یکتایم که من نادان و جاهل و نا آگاه هستم و خدای من دانا وعالم و آگاه است ، بارالها صـبر و                         
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 که در آسایش و سختی  از یاد تو غافل نشوم و در هر دو حال تو را یاد کنم                     تحمل و قدرتی به من عطا فرما      

  .و شکر گذار باشم

بارالها من از روزیکه رنج و سختی آن بسیار شدید است و رخسار خلق درهم کـشیده و غمگـین اسـت                       

 کـه   میترسم پس خودت مفر و پناهگاهم باش و مرا از اهل یقین بگردان و از بهشت خـودت محـروم نـساز                     

تویی بخشنده مهربان که از رگ گردن به من نزدیکتری و مرا بـه درگـاه رحمتـت داخـل کـن و از گـروه                          

ستمکاران و جاهالن قرار مده، ای کریمترین کریمان، خداوند متعال می خواهم که پاکیزه شوم مرا هـدایت                  

رار مده و مرا در کمـک بـه         کن تا بدرگاه پر عظمتت خاشع و فروتن شوم و مرا از انکار کنندگان روز جزا ق                

فقرا و مسکینان و ضعفا و یتیمان و محرومان ومؤمنین و بندگان خود به هر طریق نیکو یاری فرما و مدد کن                      

که یاد تو را در قلبم به ذکر و ورد در صبح و ظهر و شام به تـسبیح و احـسان و نمـاز و زکـات بگـویم و از                                

  .غافلینم قرار مده 

ی را به ما ارزانی دار کـه بـا آن زنـدگی بـه نیکـویی کنـیم ، بـین کـسانی از                       خداوندا نعمت شکرگزاری   

آفریدگانت که تو را سپاس می گذارند بارالها اجر و سپاسگزاریی را به ما ارزانی دار که نور آن تاریکیهـای                

ربین قبر و ترس و عمل بدمان را بر ما روشن سازد و ما را از عذاب آتش جهنم برهاند و شانه بـه شـانه مقـ                          

درگاهت و فرشتگان و انبیاء و صالحینت به بهشت رهنمودمان کند و چشمهای ما بـه آن روشـن گـردد آن                      

هنگام که دیده ها خیره می شود و چهره های ما به آن سفید و نورانی گردد آن هنگام که صـورتها سـیاه و                         

  .   تاریک می شود 

وسـتدارانت یـورش آورده و غـرش مـی کننـد و             بارالها چرا ما را ترک نموده ای ؟ دشمنانت در میان د            

علمهای خود را بر پا می نمایند و ظاهر می شوند چون کسانی که تبرها را بر درختان جنگل بلند می کننـد و          

ظاهر می شوند همچو ماسه های روانی که آبادیها را ویران و محو می کنند ، خانه و نام و مقدسات تـو را در                         

در دل خود می گویند آنها را تماما خراب خواهیم کـرد ، بارالهـا تـو را و کتـب          زمین بی حرمت کرده اند و       

آسمانیت و پیامبرانت را افسانه و به تمسخر یاد می کنند و وجود ذات و یگـانگی تـو را منکـر مـی شـوند ،                           



  ٢٠

 حرمـت   خداوندا دوستداران و محبانت را از زن و مرد و کودک گرفته و به آنها تجاوز می کنند و آنها را بی                     

می سازند و مالشان را بغارت می برند و مردم جاهل، نامت و شکوه و جاللت را در زمین اهانت می کننـد و                        

ظلمات تمام زمین را فرا گرفته و جهان از مسکنهای ظلم و ستم و شرارت پرگشته و جنایـت و بـی عـدالتی                        

ی روز و شـب مالمـت مـی کننـد و            بیداد می کند و ستمکاران و نادانان تو را ای خـدای بـی همتـا در تمـام                  

گردنشان به تکبر آراسته است و لباس ظلم پوشیده اند و چشمهایشان از فربهـی بدرآمـده و از خیـاالت دل              

خود تجاوز می کنند و دوستدارانت را استهزاء کرده و سخنان زشت و کفر آمیزی می گویند و دهانشان بـه                     

لها به تو تقرب می جویم و به تـو دردل خـود را آشـکار مـی                  آسمان و زبانشان به زمین لعنت می کنند ، بارا         

کنم قلبم از همه این ظلم و ستم ظالمان و دشمنانت به درد آمده و از تو میخواهم که دشـمنانت و دشـمنان                        

دوستداران و یاد کنندگانت را هالک و نابود و معذب سازی و نصرت و پیروزی را بر یاران و متوکلینت عطا                     

 از شریران را زنده نگذارند بارالها انتقامی سخت به سختی روز قیامت از آنها بگیر و آنها را                   نمائی که احدی  

به دردهای نا عالج معذب ساز تا بفهمند و ادراک کنند که خدا هست و می بیند و می شـنود و کیـست کـه             

هربان بسیار دیر خشم و     بتواند یارای محاربه با قادر مطلق و یگانه خالق هستی را داشته باشد؟ که خداوند م               

سخت انتقام گیر است و یاور صابرین و محبانش است و مؤمنین درگاهش را هرگز تنها و بی یاور رها نمـی                      

  .کند که اوست یکتا و یگانه یاور تمامی مظلومان 

بارالها مرا و فرزندانم و همه شکرگزارانت را تا هزار پشت برکت ده و زمـین را زیـر پاهایمـان وسـعت                        

و ما را صالح و نکونام و شاکر درگاهت بگردان تا نیکوکاران و مـصلحین و شـاکرین و دوسـتدارانت                     بخش  

زمینت را بپوشانند همچنانی که به اجداد ما و رسوالنت  نوح ، ابراهیم ،اسماعیل ، اسحق ، یعقوب ، سـلیمان ،              

  .روزی گردانیدی ، برکت دادی و آنها را وسیع )ص(داوود ، ایوب صابر ، موسی ، عیسی ، محمد

خداوندا خوف خود را پیش روی یادکنندگان و شاکرینت بفرست تا به هر ظلم و ستمکارو بـی ایمـان و                      

مستبد و متکبری برسند آنها را ترسان و وحشت زده و متحیر سازند بارالها جمیع دشمنان و بـدخواهانمان را          

 ما را در پناه خود حفظ فرما و دعاهـا و خواسـته              از ما رویگردان ساز و در دنیا مگذار که بر ما چیره شوند و             
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های باطل آنها را نابود و محو گردان و به نان و آب و وسعت روزی ما را برکت ده و بیماری را از میان قـوم                           

و عشیره هایمان دور گردان و دشمن دشمنانمان و مخالف مخالفانمان باش و گناهانمان را بیامرز و در قوم و          

ال و فقر و جهالت و نادانی را دور گردان و فرزندان و نسلهای آینده مان را نیکوکـار و یکتـا                      عشیره هایمان ب  

پرست و عبادت کننده بسیار درگاهت و صالح و مؤ من و پرهیزگار و خداترس و خاشع و مطیع خود قرارده                     

 حـامی ضـعفا و   و از حضور خود آنها را مران و به آنها برکـت و رزق و روزی حـالل و نیکـو عطـا فرمـا کـه                        

مستضعفان و خداپرستان باشند و تا کثیر شوند و زمین را متصرف گردند، بارالها ذریت نیکوکار ما را ماننـد                    

ستارگان آسمان کثیرگردان تا شکر تو را بگویند و در راه تو جهاد کنند، بارالها ملعـون بـاد هـر کـه تـو را                          

  . اطاعت کند و دوست داشته باشد نافرمانی کند و دشمن دارد و مبارک باد هر که تو را

خداوندا در دل دشمنانت و دشمنان مخلصین درگاهت ضعف ایجاد کن بطوریکه آواز افتـادن برگـی از                   

درخت ایشان را وحشت زده و گریزان کند و بدون تعاقب کننده ای بگریزند ، خداونـدا خـوف بیماریهـای                     

اوندا کاری کن کـه تخـم خـود را بیفایـده بکارنـد و               ناعالج را که جان را تلف کند بر آنها مسلط ساز ، خد            

دوستاران و یاران درگاه پر عظمتت آنها را بخورند ، خداوندا روی خـود را بـر ضـد ظـالمین و سـتمکاران و                    

شریران نگاه دار تا آنها منهزم شوند، خداوندا مؤمنین و صالحین را بر ظالمین و ستمکاران و شـرارت ورزان                    

ا زمین دشمنانت و ظالمین و ستمکاران را همچو مـس و آسـمان آنـان را همچـو آهـن                     مسلط بفرما ، خداوند   

بگردان تا زمین و آسمان برکت خود را از آنها دریغ کنند و آنها را به بالی قحطـی دچـار سـاز تـا گوشـت                           

ب پسران و دختران خود را بخورند، خداوندا فخر و تکبر و قدرت دشمنانت را درهم بشکن و آنها را بر حـس                   

ستمشان هفت چندان معذب ساز و هفت چندان بالی زیاده بر آنها عارض کن ، خداوندا به سبب شـرارت و       

ستمکاری و ظلم امتها و مردمانی بدکار و زیانکار ، مؤمنین و جهادکنندگان در راهت را قوت و نیروی عظیم                    

 و هالک کنند تا تو خوشنود شـوی،         عطا فرما که دشمنانت را به هالکت رسانند و آنها را خوار و ذلیل و اسیر               

خداوندا بر دشمنانت و دشمنان نیکوکاران، وحوش صحرا را امر فرمـا تـا آنهـا را بـی اوالد و بهـایم آنهـا را                          

هالک و آنها را در شماره، کم سازند و خانه ها و مکانهای بلند آنها و عبادتگاهها و شاهراهها و شهرهایـشان                      
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و خاطره ای از یاد آنها باقی مگذار و آنهـا را در روی زمـین پراکنـده و بـسیار              را ویران کن و دیاری از آنها        

  .ضعیف و ترسان ساز و یا از روی زمین و از زیر آسمان کال محو فرما 

خداوندا به تمامی مؤمنین و مؤمنات و مصلحون و توابین و کلیه یکتاپرستان و شکرگزاران و نیکو کاران                   

 را نیکو بدانی و عزیز داری توجهی خاص فرما و نعماتت را  از آنها دریغ نفرما و                   و به تمامی کسانیکه تو آنها     

زمین را زیر پاهای آنها پر برکت و فراخ روزی بگردان و بارانهای آنها را در موسمشان بـده تـا بـه امـر تـو                           

ر زمین خـود    درختان و زمین و صحرا محصوالت پر برکت خود را بیاورند تا نان خود را به سیری خورده و د                   

به امنیت سکونت کنند و بخوابند و برخیزند و ترسـاننده ای نباشـد، خداونـدا حیوانـات مـوذی را در زمـین                       

نیکوکاران نابود گردان تـا آنهـا راحـت و بـی مزاحمـت زنـدگی و عبـادت کننـد ، خداونـدا نیکوکـاران و                           

ئی آن ده که که هـر یکـصد تـن از            شکرگزارانت را یاری فرما تا دشمنان خدای خود را تعاقب کنند و توانا            

مؤمنین و یکتاپرستان و نیکوکاران بتوانند با ده هزار تـن از دشـمنانت روبـرو شـوند و همـه آنهـا را هـالک               

گردانند ، خداوندا بر دوستدارانت التفات فرما و همه آنها را بارور گردان و آنها را در زمین کثیر ساز و عهد                      

و بندهای ظلم و ستم را پاره ساز و یوغ استعمار و بردگی را از گردن و دسـت                   خود را با آنها استوار بگردان       

و پای همه یارانت بشکن و آنها را رهایی و نجات بخش و قلب آنها را مطمئن ساز تا ایمان همه آنهـا نـسبت           

  .به خدای مهربان و یکتا هزار چندان شود 

 و تالوت آیات کتب الهـی و وحـی خداونـدی    چه دلفریب و گوشنواز است خواندن نماز و اذکار و دعاها     

توسط مؤمنین و نیکوکاران و توابین چه در روز و چه در شب کـه حقیقتـا عبـادات مـردان و زنـان مـؤمن و                         

پارسای، مانند همصدایی سروهای آزاد با جویهای آب پاک روان می باشد که آنها سالم و درود بر خداونـد                    

و درود آنها را با رحمت خود توسط فرشـتگانش بـه چنـدین برابـر                و فرشتگانش می گویند و خداوند سالم        

  .    پاسخی نیکو می دهد و بر آنها درود و سالم می فرستد 

ای خداوند دیرخشم و بسیاررحیم وآمرزنده گناهان و عصیان، که مجرمین و نافرمانهایت را هرگـز بـی                   

گناهان مرا و قـوم     . وم و چهارم می رسانی    سزا نخواهی گذاشت و عقوبت گناه پدران را بر پسران تا پشت س            



  ٢٣

و عشیره ام را بر حسب عظمت رحمت خود بیامرز همانطور که توبه بنـدهایت را از زمـان حـضرت آدم تـا                        

کنون بارها قبول فرمودی و گناهانشان را آمرزیده ای که تویی بـسیار رحـم کننـده و سـتار العیـوب و سـر                         

  . نگهدار و مهربان و توبه پذیر توابین

بار خداوندا ای عادل و رهنما چون تو را بخوانم مرا استجاب فرما و به استغاثه ام توجهی نیکـو کـن مـرا           

در تنگی وسعت ده و بر من کرم نما و دعای مرا بشنو و به نیکویی پاسخ ده و مـرا از دروغ و بهتـان و سـتم                             

م را فرو نشان و فروتنی و رفعـت  منع و پاک گردان و هر زمان که خشمگین شدم مرا از گناه باز دار و خشم        

را نصیبم گردان و یاریم نما که عادل باشم و احسان نمایم تا تو چهره ام را به لطفت نـورانی کنـی و دلـم را                          

بارالها در پناه و زیر سایه رحمت تو می خوابم و به خواب می روم و بیدار می شوم و برمی خیزم                      . قوی داری 

بارالها می دانم که چون تو را یاد کنم یادم می کنی و اگـر بـر   . ت ساکن کنمرا در امنیت و اطمینان و سالم   

تو درود فرستم درود می فرستی و اگر بخوانمت می شنوی و اگر دعا کنم اجابت می فرمایی پس دعاهایم را              

  . قبول فرما و تضرع و استغاثه و توبه ام را بپذیر و حوائجم را اجابت کن

می دهم که تو یگانه و تنها آفریننده جهانی و پرستش فقـط از آن توسـت و                  خداوندا می دانم و شهادت       

همه عالم به هر طریق ممکن در دستان توست و هر چه اراده کنی در دم همان می شود خـواه بـه مـشیعت                         

بارالها می دانم که تو انسان نیستی که دروغ بگویی و از بنی آدم نیـستی کـه                  . الهی خود نیک یا ناگوار باشد     

عهدی و پیمان شکنی کنی و یا سخنی بفرمایی و انجامش ندهی یا چیزی بفرمایی و استوار نکنی و یـا بـی                       بد

بارالهـا  . گناهی را گناهکار شماری و حق را ناحق کنی و کسی که خطایی نکرده مجرم و خطاکـارش بـدانی                   

ب کننـده و نـابود کننـده    تویی عادل ترین عادالن و تویی بهترین قضاوت کنندگان و تویی انتقام گیر و عـذا         

خداوندا از سر تقصیراتمان بگذر و گناهانمان را بیـامرز          . منکران و مفسدین و ظالمین و ستمکاران و شریران        

و توبه ما را بپذیر و توجهت را دریغ مدار که به تو ایمان قلبی آوردیم و تنها تو را مـی سـتائیم و تنهـا از تـو           

ناهان ما بگذر و ما را وسعت روزی بخش و خاندانم را مصلح و نیکوکار               بار خدایا از سر گ    . دستور می گیریم  

  .و صبور و اهل طاعت و عبادت و مطیع خود بگردان و قرار بده
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 چه زیباست خانه ها و مساکین مؤمنین و مؤمنات و شاکرین و نمازگزاران و عبادت کننـدگان در شـب                     

ت تحیت و سالم و درود و دعای خیر فرشتگان بـر  که همچون ستارگان می درخشند و چه نیکو و دلپذیر اس       

  .      آنها

بار خدایا مرا تطهیر کن و روح خود را بر عبادت کنندگانت و مؤمنین و همسر و فرزندان و پدر و مادرم                       

و بر من نـازل بگـردان و در خـواب و بیـداری راهنمایمـان بـاش و هـدایتمان کـن و حجـاب و پـرده را از                       

ح صدر به ما عطا فرما و گوشهایمان را شنوا و زبانمان و سخنانمان را فصیح و شـیوا و                    چشمانمان بردار و شر   

بلیغ و شیرین و دلنواز و نرم کننده دلهای سخت و بسیار شاکر و ذاکر و حقگو و سر نگهدار بساز و مـا را در   

                .                                            سایه رحمت خود به آرامش ابدی برسان

خداوندا چشمهایم را بر روی همه حقیقتها و اسرار باز کن یاریم فرمـا تـا سـخنان تـو را گـوش کـنم و                           

بارالها درجه صبر و علم و دانش و معرفتم را زیاد بگردان و در رویا به من الهام                  . بخوانم و به آنها عمل نمایم     

طه کن و مرا بخودم وامگذار که سخت گمـراه و نـابود و              بارالها از هر جهت مرا احا     . بفرما هر خیر و شری را     

بارالها یادت می کنم که یادم کنی و شکرت می کنم تا روزیم عطا فرمایی سپاس می گویم تـا                    . هالک شوم 

راهنمایم باشی و به درگاهت رجوع می کنم و به خاک می افتم تا در سختی یاورم باشی و از احاطه شـیطان                       

  .نمایی که سخت به تو خدای یکتای مهربان و یاری کننده محتاج و نیازمندمبر من و نفسم جلوگیری 

 بارخدایا سخنانت را شنیدم و هوشیار شدم تا تمامی اوامر تو را در نهایـت سـعی و کوشـش بـه انجـام                         

بارخدایا نیکوکاران و محبان خود را قدرتی عطا فرما که بر جمیع امتهای جهان برتری داشته باشند                 . برسانم

 حکمرانی زمین را به آنها بسپار تا انتقام تو را از ستمکاران و ظالمین و منکرین و ملعونین بگیرند و و آنهـا                        و

را در دنیا و آخرت بلند مرتبه به نیکویی بگردان و تمامی برکات خود را به نیکوکـاران و دوسـتداران خـود                       

یک گفتند و اینها را در شهر و صـحرا و کـوه و              عطا فرما که اینها صدای وحی تو را شنیده و ایمان آورده و لب             

بیابان و در روی زمین و در زیر زمین و در روی آب و زیر آب و باالی آسمان و زیر آسمان مبارک و پیـروز                          

گردان و رزق و روزیشان را وسعت بخش و تبرک نیکـو ده و آمـد و رفتـشان را مبـارک گـردان و بارالهـا                           
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ت نمایند از حضور خود منهزم ساز و از یک راه که هجوم می آورند از هفـت                  دشمنانشان را که با آنها مقاوم     

  .راه دشمنان نیکوکاران و دشمنان خودت را فراری بده

خداوندا مرا و ذریتم و قومم را برای اصالح زمین و بر چیدن ظلـم و فـساد یـاری و مقـدس فرمـا و بـه                             

. و صبر و پایداری و علم و دانشم را فزونی بخش          رحمت خود برکت ده و یاریم فرما و درجه حلم و بردباری             

بار پروردگارا مـرا در میـوه بطـنم و ثمـره بهـایمم و محـصول زمیـنم و رزق و روزی و طاعـت و عبـادات و                              

شکرگزاریم به نیکویی بیفزا و مرا و ذریتم و قومم را در زمره دوستان و محبـان خـود قـرار بـده و دربهـای                          

ما بگشای و جمیع اعمال دست و پا و انداممان را مبارک بگردان که فقـط در           خزینه نیکویی آسمان را بروی      

  .راه تو و در راه خشنودی و رضای تو حرکت کنند

بارالها مقرر فرما به مردمان بسیاری قـرض و وام دهـم ولـی از احـدی از خالیـق قـرض و وام نگیـرم و              

ه لطف خود بلند مرتبه و قدرتمند و بـزرگ و           خداوندا مرا سر همه در نیکویی و طاعت و عبادت قرار بده و ب             

عادلم گردان و پستی و شرارت و ستمکاری و ظلم و خواری و زبونی و فقر و نـاتوانی را از مـن دور کـن تـا                            

  .رستگار و مصلح درگاهت گردم

بارالها نه به راست میل می کنم و نه به چپ و خدایی جز تو نمی شناسـم و عبـادت نمـی کـنم جـز تـو                              

کتا و قادر متعال را و اطاعت نمی کنم جز تو خالق یکتا و مهربـان و رحـم کننـده و رئـوف را  کـه                  خداوند ی 

پرستش و عبادت فقط از آن توست ای آفریننده سه عالم و ای آفریننده شـگفتیها و ای آفریننـده زیباییهـا و        

ـ                    امرزی و مـرا شـامل      ای خدای مهربان من تو را سپاس و بهترین درود سپاسی که توسـط آن گناهـانم را بی

  .رحمت بی حد و نهایت خود گردانی

 بارالها تمامی زمین را به دست نیکوکاران بسپار و دشمنان خود و دشمنان آنها را گداخته و معذب ساز                    

و جمیع دشمنانت را هالک گردان و اما محبانت را همچو آفتاب فروزان روشن کن که در هنگـام طلـوع در                      

  .مام و به زیبایی و شکوه ظاهر شوند و نور افشانی کنندصبح و تاریکی با قدرتی ت
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 بارالها بر دشمنانت و منکرینت و ظالمین و مفسدین و خائنین و ناسپاسان لعنت بفرست کـه هـر کـه را       

بارالها کاری کن که زمین و آسمان و همه آفریده ها و خالیقت آنها              . که تو لعنت کنی من هم لعنت می کنم        

یع لعنتها آنها را دریابد و شهر و آبادی و صحرا و کوه و دریا و زمین آنها را لعنت بفرما و                      را لعنت کنند و جم    

میوه بطن و رحم آنها را لعنت کن و رزق و روزی آنها را لعنت بفرما و آنها را ملعون بدار وقت آمدن و وقت                         

 کننـد بـر آنهـا لعنـت         رفتنشان و هر چه دست خود را برای عمل نمودن به کاری و انجـام عملـی دراز مـی                   

بفرست و آنها را ملعون بدار و بر آنها اضطراب و تشویش مستولی بفرما تا به زودی هالک شوند و به سـبب                       

زشتی و بدی و قباحت کارهایشان آنها را ترک بفرما و از آنها روی بگردان و بیماریهای ناعالج و باد سـموم                      

عذابهای الهی خود آنهـا را در ایـن دنیـا و در آخـرت معـذب      را بر آنها نازل کن و با صیحه آسمانی و انواع       

بفرما و آسمان آنها را مس و زمین آنها را آهن و باران آنها را گرد و غبار بفرما تا هالک گردند و دیـاری از                          

بارالها دشمنانت را منهزم ساز و از یک راه کـه مـی آینـد از                . ظالمین و دشمنانت در روی زمین باقی نمانند       

اه آنها را گریزان کن و در تمامی ممالک جهان آنها را خـوار و ذلیـل بگـردان و بدنـشان را طعمـه و             هفت ر 

غذای پرندگان هوا و بهایم زمین بگردان و آنها را به خارشی که از آن نتوانند شفا یافت مبتال ساز و آنهـا را                        

م و نابود شوند و نجات دهنده ای بـرای  به پریشانی و دیوانگی و نابینایی و کوری دل مبتال ساز تا در راهها گ      

آنها قرار مده و زنی را که نامزد می کنند دیگری با او بخوابد و خانـه ای کـه بنـا مـی کننـد در آن سـاکن                              

مشوند و تاکستان و باغی که که غرس می کنند میوه اش را نخورند و احشامـشان را در نظرشـان بمیـران و                        

ن به غارت برده شود و کلیه اموالشان را مـؤمنین و دوسـتداران خداونـد                تبدیل به الشه متعفن نما و اموالشا      

یکتا صاحب و مالک شوند گوشت پسران و دختران خود را از قحطی بخورند و پسران و دختران خود را بـه                      

بردگی دهند و چشمانشان نگریسته و از آرزوی ایشان تمامی روز منتظر و مضطرب باشـند و در دستانـشان                    

 نباشد و همیشه دردمند و کوفته شوند چرا که بر خدای خود و دوستداران خداوند یکتا دشـمنی                   هیچ قوه ای  

کرده و با خالق و آفریننده جهان محاربه نمودنـد و حـق مظلومـان و یتیمـان و بیـوه زنـان و مستـضعفین و                           

 دخترانی که بـه دنیـا       بارالها از شدت دیدن عذابهای تو دیوانه شوند و پسران و          . نیکوکاران را پایمال نمودند   
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آورند از آن آنان نباشد و با آنها به خفت رفتار کنند و جمیع لعنتهای خداوند به آنها برسـد و ماننـد ابابیـل                         

آنها را تعاقب کند تا هالک  شوند و دیار ستمکار و منافق و بی ایمان و مفسد و ناشکری بر روی زمین بـاقی            

  .  ن خیل نیکوکاراننماند و خداوند تعالی خشنود شود از دید

 بارالها بر دشمنانت و دشمنان صالحین و محبانت رحم منما که از اول خلقت تا کنون زیاد بر آنها رحـم                      

فرمودی و زیادتر آنها تو را دشمن خود فرض کردند و با تو به جنگ و محاربه برخاستند و بـه دسـتورات و                        

د پس تو را به عظمتت قسم حـاال نیکوکـاران را قـدرت              اوامر تو گوش فرا ندادند و استهزا، و نافرمانی کردن         

بخش و آنها را وارثان زمین و بهشت پر نعمتت قراربده و دشمنانت را در نهایت عذاب و گرسنگی و تشنگی                     

و برهنگی هالک ساز و بر پیران و جوانان و زنان و مردان و کودکان آنها رحم منما و آنها را خـوار و ذلیـل و     

توان و قوت نما و دروازه ها و حصارها و تجهیزات جنگی و دفاعی آنها را منهـدم و نـابود                   شکست پذیر و بی     

ساز و آنها را به اسیری و بردگی و کنیزی نیکوکاران و دوستداران خـود درآور و بالیـای آنهـا را عجیـب و                          

نهـا را غمگـین و   هولناک ساز و چنانکه بر کشته شدگان در راه خداوند یکتا پایکوبی و شادمانی میکردنـد آ    

دردمند ساز و آنها را بر دیدن جسدهای پدران و مادران و پسران و دختران خود مجبور ساز و غمی بر آنهـا                       

. مستولی گردان که بر اثر آن هالک شوند تا بر کشته شدگان دوستداران خداوند پایکوبی و شادمانی نکنند                 

 گرفتار مکر خویشتن کن همچو عنکبوتی که در تار خود           بار خدایا مکر مکاران را نابود ساز و آنها را دچار و           

بارالها شب و روز را بر ایشان ترسناک بگردان و خواب خوش را از دیده هاشان بگیر و کف          . به دام می افتد   

  . پاهایشان را آرامش مده و دلشان را لرزان و و چشمشان را کم سو و جانشان را پژمرده ساز

مؤمنین و نیکوکاران و دوستداران و یاد کنندگانت را نیامرز و بر آنهـا غمـی       بارالها دشمنانت و دشمنان      

مستولی ساز که بامدادان بگویند کاش شام می بود و شامگاهان بگویند کاش که صبح می بـود و بـه سـبب     

ترس دلشان ترس در تمامی اندامشان مستولی بفرما و صلب پدرانشان و مردانشان را مسدود بفرما و فـروج                   

نشان را نازا بگردان که تویی خداوند یکتا و قادر متعال و بسیار سخت انتقـام گیرنـده از دشـمنانت و از                       زنا

ای آفریننده و خـالق عـالم و       . دشمنان مؤمنین و صالحین و دوستداران و محبانت که امید  همه ما  بر توست               
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و دعاهایشان را اجابت فرمـا کـه    ای مهربان مهربانان و ای رحم کننده رحم کنندگان پس یارانت را دریاب              

یارانت فقط از تو چشم امید دارند و فقط از تو دست یاری می طلبند که تویی امید همه ناامیـدان کـه فقـط                         

  .   ای خداوند پاک و منزه از هر عیب ای خداوند راستگو و پایبند به عهد و قول. تویی یاور همه دلشکستگان

مان و دریا به دستان قدرتمند توست بـار خـدایا نیکوکـاران و               ای خداوندی که برکت همه زمین و آس        

دوستان خود را برکت ده و اموال و رزق و روزی آنها را زیاد و وسیع گردان و اعمال دسـتها و پاهایـشان را                         

قبول فرما و به آنها قوتی عظیم عطا بنما که کمرهای دشمنانشان را بشکنند تا خصمان و مقاومـت کننـدگان                     

  . اوامر الهی دیگر نتوانند برخیزند و زمین گیر و مفلوج شونددر برابر 

 بارخدایا حبیبان و دوستان خود را دریاب و زمینشان را مبارک بدار و از نفایس آسـمان و از شـبنم و از                      

رزق و روزی حالل و از نفایس محصوالت آفتاب و از نفایس نباتات ماه و از فخرهـای کـوه هـای قـدیم و از           

ت جاودانی و از نفایس زمین و دریا و آسمان و از رضامندی به آنها برکت عطـا فرمـا و آنهـا را                        نفایس برکا 

  .محافظ و نگهدار باش تا زمینت را به نیکویی بیارایند

 بارالها خوشا بحال محمودین و مقربین و محبین و دوستداران درگاهت بارالها آنها را وسیع بگردان و به                   

 شگفت انگیز عطا بفرما و آنها را عادل و شکرگذار و عبـادت کننـده بـی نهایـت                    آنها نیرویی عجیب و قوتی    

نعماتت قرار بده و به آنها سپر نصرت خودت و شمشیر انتقامت و بهترین درجه بهشتت را عطا فرما و درجه                     

 بـه   شهیدان را بر ایشان مقرر بدار که آنها به تو ایمان کامل دارند بارالها کیست کـه مثـل تـو بـرای مـدد                        

  .ستایش کنندگانت بر آسمانها سوار شود و در کبریای خود بر افالک، که همانا تو یگانه و بی همانندی

 بارالها مؤمنین و پرهیزکاران و خادمین و بندگان درگاهت را قوی بـدار و آنهـا را دلیـر کـن و تـرس و           

ویی خداوند آرام کنندن دلهـا و       هراس را از آنها دور بنما و خاطر آنها را با حضور خودت آرامش بخش که ت                

  .ازبین برنده تردیدها و کامل کننده ایمان بندگان

 خداوندا دهانم را بر دشمنانم وسیع گردان و غرور و تکبر مرا از بین ببر و نابود ساز و کمـان و شمـشیر                      

داران ظلم و ستم جباران و شریران را بشکن و آنها را خارکن و شـکر گـذاران و عبـادت کنـدگان و دوسـت                        
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درگاهت را از لغزش و گناه مبرا کن و آنها را دستگیر باش و اگر گرسنه اند به لطف خود سیرشـان کـن و                         

اگر تشنه اند با بخشنده گیت خود سیرابشان کن و اگر برهنـه هـستند بـا سـتاریتت آنهـا را بپوشـان و بـه                           

د و به قبر فرود می آورد و بر می          شکر خداوند یکتا را که می میراند و زنده می کن          . پوششی نیکو ملبس ساز   

شـکر  . شکر خداوند یکتا را که فقیر می سازد و غنی می گرداند و پست میکنـد و بلنـد مـی سـازد                      . خیزاند

خداوند یکتا را که فقیر را از خاک بر می افرازد و مسکین را از مزبله بر می دارد تـا ایـشان را بـا امیـران و             

شکر خداوند یکتا را که ستونهای زمـین و آسـمانها و            . سی جالل گرداند  بزرگان بنشاند و ایشان را وارث کر      

شکر خداونـد یکتـا را      . دریاها از آن اوست و پایهای مقدسین و یاران و دوستداران خود را محفوظ می دارد               

 .که شریران را در ظلمت خاموش می کند تا آنها هرگز به قوت خود بر محبان و دوستدارانش غالب نشوند

ا آنهایی که با تو مخاصمه می کنند شکستشان ده و در تمام زمین داوری و حکم فرمـا کـه عـادل                       باراله 

  .ترین حاکمان تنها تویی و بهترین یاری کننده برای ذاکرینت هستی

بارخداوندا که پادشاهی و پرستش و طاعت فقط از آن توست و هیچ کس را یارای مقاومت در برابر تـو                      

یات و زندگانی ابدیت و به بهشت و جهنمت و به عرشـهای الهیـت و بـه خانـه                    نیست قسمت می دهیم به ح     

هایت بیت المعمور و به بیت المقدس و کعبه و به تمامی موجودات و خالیقی که تا کنون خلق کرده ای و ما                       

نسبت به آن نادانیم و به تمامی فرشـتگانت و انبیـاء و اولیـاء و مقـربین درگاهـت و عابـدین و سـاجدین و                           

رسلین و مرسالت و مؤمنین و مؤمنات و مصلحین و مصلحات و شاکرین و خاشعین و ذاکرین و نیکوکاران                   م

و تمامی محبینت قسمت می دهیم که دستان ظالمین و ستمکاران و منکـرین و شـریران و دشـمنان تمـامی                      

ـ             شان را کـال ویـران و   دوستدارانت را قطع فرما و آنها را نابود ساز و آنها را شکست بده و جمیع مایملـک ای

محو فرما و برایشان رحم و شفقت نفرما مگر از توابین آنها و مرد و زن و پسر و دختـر و طفـل شـیرخواره و                           

طفل در رحم آنها را دچار عذاب الهی خود بفرما و آنها را هالک و نابود ساز وبه زمین و آسـمان و مـزارع و                        

حم مفرما که آنها بسیار بر دوستدارانت ظلـم کـرده انـد و              احشام و مساکن و شاهراه ها و عبادتگاهایشان ر        

ستم روا داشته اند و فساد و تباهی را و هر آنچه را که تو ای خداوند تبارک و تعالی ممنوع کـرده ای و نهـی                



  ٣٠

فرمــوده ای و مکــروه و زشــت داشــته ای در ممالــک خــود بــصورت شــرعی و قــانونی درآورده انــد و در  

ای سـخت  .  فسق و فجور دست می زنند و حقوق دوستدارانت را پایمال می کننـد        عبادتگاههای خود به عمل   

تریت انتقام گیرنده و ای سخت ترین عذاب کننده ای خداوند یکتا و قـادر انتقـام دوسـتدارانت را بگیـر و                       

دشمنانت را در دنیا و آخرت معذب ساز که منکرین و کسانیکه گمراه هستند دیگران را و نـسلهای خـود و                      

ندگان را گمراه و تباه می سازند بارالها آنها را نابود و محو گردان و احدی از دشمنانت و دشمنان ستایش                     آی

  . کنندگانت را در زمین باقی مگذار

بار خداوندا مرا از کثرت رحمتت به خانه ات داخل کن تا از روی شکرگزاری نعماتت و بزرگـی جـالل                      

الها مرا به سبب دشمنانم به عدالت خود هدایت فرما و راه خود را              ملکوتیت تو را پرستش و عبادت نمایم بار       

پیش روی من راست گردان و همه متوکالنت را شادی بخش تا به ابد شکرگزارت باشند زیرا که اسما، تو و                     

جالل نورانیت و همه عظمت خداوندیت را دوست دارند و همه این عظمت درگاهـت آنهـا را بـه وجـد مـی                        

  .پاس گویندآورد تا تو را س

بارالها به حیات جاودانی و ابدیت و بزرگی و جالل و جبروتت قسمت می دهـیم کـه تـا بـه ابـد مـرا و                            

دوستدارانت را به هر کجا که رویم یاور باش و یک لحظه از ما دور مشو و سایه ات را بر سـر مـا گـسترده                           

ز و به آنها امان مده و نـسل و ذریـه ای             ساز و ما را تنها و بحال خود وا مگذار و جمیع دشمنانمان را دور سا               

عطا نفرما و نام نیکوکارانت و دوستدارانت و نام مرا در آسمان و زمین و در دنیـا و آخـرت بـزرگ و نیکـو                          

بگردان و در هنگام مرگ و بعد از مرگ و در داخل قبر و در همه جا درهای رحمتت را بروی ما مبنـد و مـا                         

در رستاخیزت ظاهر کن و مـا را از جمیـع دشـمنان و بـدخواهانمان محفـوظ و                   را با ایمان بمیران و با ایمان        

مصون بدار تا با یاد نام تو خداوند قادر متعال دلمان شاد و آرام گردد و اضـطراب و تـشویش را از مـا دور                          

فرما و سحر ساحران و جادوی جادوگران و چشم زخم حاسدان و لعنت و نفرین بدخواهان را بـه خودشـان                     

  .ان و همه بدیهای بدخواهان را نسبت به ما از روی لطف و رحمت و قدرتت باطل بفرمابرگرد



  ٣١

ای خداوندیکــه بــرای نیکوکــاران و دوســتدارانت انتقــام میکــشی و دشــمنانت و نافرمانــان را بدســت  

 نیکوکاران و دوستدارانت تسلیم می نمایی و قدمهایشان را پست میداری بارالها تا زمانیکه در زمـین وجـود                  

داشته باشم تو را حمد می گویم و فقط از تو نجات می خوا هم بارالها دشمنانم را منهزم گـردان و خـصمانم                        

  .را منقطع ساز

بارالها خدایی مانند تو هرگز در آسمان و زمین نمی باشد که به واقعیت تو یکتـایی و هماننـدی نـداری                       

روع و نیکویم را اجابت فرما و تضرع بنـده ات           خداوندا به دعا و تضرع بنده ات توجه کن و خواسته های مش            

را استماع نما و از آسمان و عرش ملکوتیت جزای نیکو عطا فرما و شریر را جزا بده و عادالن را عادل شـمار                        

و بر حسب عدالتشان جزای نیکو بده و تضرع بنده ات را از مکان سکونتت بشنو و چون شنیدی عفو فرمـا و                       

  .داوری کن

دگان درگاهت و کسانیکه تو را به یکتـایی و بزرگـی یـاد و شـکر مـی کننـد رحـم فرمـا و                     بارالها به بن   

هنگامیکه به سبب گناهانیکه به تو ورزیده اند بدست دشمنان مغلوب و اسـیر شـوند و هنگامیکـه دربهـای                      

ـ                          ه آسمان بسته شود به سبب گناهانشان، و ببینند و درک کنند که بالی الهی بر آنـان نـازل شـده اسـت و ب

درگاهت توبه و استغاثه کنند و به اسم تو و یگانگی و رحم و مهربانیت اعتراف ورزند و بـسویت بـا خـشوع                        

روی کرده و دعا و تضرع کنند آنگاه از آسمان و عرش ملکوتیت غم و رنـج و انـدوه و سـختی و مـصیبت و                           

وزی عطـا فرمـا و دلهایـشان را    دردمندی بندگانت را بشنو و گناه بندگانت را بیامرز و ایشان را نصرت و پیر   

قوی و امیدوار ساز و رزق و روزیشان را گسترده و پربرکت ساز و به هر کس که دل او را میدانی بر حـسب                 

راههایش جزا بده بار الها غریبان و دلشکستگان را تنها مگذار و آنها را یاری فرما که تویی محـرم اسـرار و                       

س لطف و مرحمت و توجه خویش را از ما دریغ مدار و ما را بخـود وا  بارالها پ. واقف به قلوب جمیع بنی آدم    

مگذار و ما را بدون توجه و حضور و حمایت خودت هیچگاه سبب امتحان بندگانت قرار مده که یک لحظـه                     

  .بدون توجهت ما از زیانکاران خواهیم شد
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o            و توبه ام را بپذیر که تویی        بارالها ببین که تویی بهترین بینندگان و بشنو که تویی بهترین شنوندگان 

بهترین توبه پذیران و رحم نما که تویی بهترین رحم کننـدگان و مـرا بـبخش و بیـامرز کـه تـویی بهتـرین                          

بخشندگان و آمرزندگان و یادم کن که تویی بهترین یاد کنندگان و نجات و رهاییم ده کـه تـویی بهتـرین                      

ـ             ویی بهتـرین روزی دهنـدگان و مرضـهای جـسمی و            نجات دهندگان و رزق و روزیم را وسیع گردان کـه ت

  .روحی و قلبیم را شفا ده که تویی بهترین شفا دهندگان و تویی یکتا خداوند خالق و قادر و مهربان

بارالها بدکاران را هالک گردان و استهزا، کنندگانت و استهزا، کنندگان دوستدارانت را اسـتهزا، کـن و                   

  .خشم و غضب خود را نمایان ساز و آنها را آشفته و خوار گردان

 بارالها بدخواهان و دشمنانم چه بسیار شده اند و چه بسیار از آنها بر ضد مـن بـر مـی خیزنـد و روح و                           

را تهدید می نمایند بارالها بر تو توکل می جویم و از راه تو بر نمـی گـردم پـس گرداگـرد مـن                جان و مالم    

سپری بساز و از جالل خودت مرا سرافراز کن بارالها تو را میخوانم و بخواب میروم و برمی خیزم و شکر می                      

نـد را پراکنـده و      گویم ایمان مرا تقویت کن و گروهها و خالیقی که به دشـمنی گرداگـرد مـن حلقـه زده ا                    

دنــدان و کمرشــان را بــشکن و رخــسارشان را زرد کــن و مــرا برهــان کــه نجــات فقــط از آن خداونــد و 

  .دوستدارانش است و عذاب از برای دشمنان خداوند و دشمنان محبان خداوند است

ر تـا   بارخداوندا قدمهایم را در راه خیر و نیکویی وسعت بخش و پاهایم را از لغزش و گنـاه مـصون بـدا                      

همه دشمنانم را مانند غبار زمین نرم و مانند گل کوچه ها کوبیده و پایمال سازم و آنهـا را خـرد و هـالک و                   

  .محو گردانم که براستی رهاننده ای جز تو در دنیا و آخرت نمی باشد

بارالها مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در خشم خویش تادیب مکن، بـر مـن کـرم فرمـا زیـرا کـه                           

ده ام و مرا شفا ده زیراکه روح و جانم و استخوانهایم مضطرب و دردناک است و بشدت پریـشان مـی                      پژمر

باشم، بارالها به من توجه کن فریادم را بشنو و استغاثه و توبه ام را دریاب و جانم را خالصـی ده و برحمـت                         

 را حمد گوید؟ بارالهـا      خویش مرا نجات بخش زیرا که در موت ذکر تو نمی باشد و در هاویه کیست که تو                 

از ناله خود وامانده ام و بستر خویش را به اشکها تر میسازم و چشمانم از غصه کاهیده شده و به سبب همـه                        



  ٣٣

دشمنانم و سختیها و مصائب و المها و رنجها چشمانم تار گردیده و قلبم پریشان و مشوش شده است، بارالها                    

که آواز گریه ام را می شنوی بارالها استغاثه و توبـه ام را قبـول                بدکاران را از من دور گردان زیرا تو هستی          

فرما زیرا تو هستی که دعای مرا اجابت خواهی نمود بارالها همه دشمنانم را به شدت خجل و پریـشان سـاز                      

  .زیرا که تو هستی بر هر آنچه که از ظلم و ستم بر من شده واقفی 

 تا حقیقت را پنهان سازند در صـورتی کـه بـه آن واقفنـد و     بارالها بعضی حق را به باطل متشبه می کنند   

بعضی مردم را به نیکوکاری دستور می دهند ولی خود فراموش می کنند در صورتی کـه کتـب وحـی تـو را                        

خوانده اند آیا آنها نمی دانند که خدا می داند هر چه را پنهان یا آشکار کننـد بارالهـا دلهـای آنهـا مـریض                          

 بیافزا و آنها را به سخت ترین عذابهایت معذب ساز به سبب نافرمانی و دروغی کـه               است پس بر مرض آنها    

  می گویند 

خداوندا تویی پناه من تویی سایبان و آفرینده من تویی رهاننده و منجی من پس بـر تـو توکـل       مـی                              

نکو و پر آوازه و بلنـد       جویم و از تو یاری می خواهم که مرا از بالها محفوظ داری و در دنیا و آخرت نامم را                     

گردانی و مقام محمود را به من عطا فرمایی و از ظلم و جهل مرا نجات دهنده باشی ، بارالها حمد و سپاس و                        

پرستش و عبادت و شکرگزاری  فقط از آن توست و غیر تو را نشاید که تویی براستی خداونـد یکتـا و تنهـا                         

د و آنچه را که چشم وعقل نمی بیند تـویی براسـتی دانـای               آفریننده جهان و آنچه را که چشم و عقل می بین          

نادانسته ها و تویی آگاه به اسرار، خداوندا مر از دشمنانم محفوظ بدار و خالصیم ده و نفس بد مرا نابود کن                      

و شیطان را از زندگیم گریزان نما و وسوسه هایش را باطل و محو کن و مرا از هر دشمنی از جـن و انـس و                           

دمیان و هر آنچه خالیق میکنند در پناه خود محفوظ و سالمت بـدار و خالصـی بخـش ای یـاری                      شیاطین و آ  

کننده بی کسان و امید دهنده نا امیدان و ای توبه پذیر توابین سیلها و زلزله هـای فـساد و تبـاهی و عـصیان                 

داوندا فقـط از    بشر مرا ترسانیده است که آنی دچار خشم و عذاب الهی شوم و به آتش جهنم درافتم پس خ                  

تو می خواهم نه از غیر تو که مرا از آتش جهنم خالصی بخشی و یاریم نمایی و اندامم را به اعمال نیکـو کـه          

رضایت تو در آنست به حرکت درآوری که سخت محتاج توجه و لطف و مهـر و محبـت تـو هـستم بارالهـا                         



  ٣٤

ر ساز و دلم را قوی دار و یـاریم نمـا کـه      ترس از مردن و در گور رفتن دوباره بر انگیخته شدن را از من دو              

در ایمان کامل بمیرم و در حسنات فراوان به درگاهت حاضر شوم، بارپروردگارا در دلتنگی تو را خوانـده ام        

و یاد کرده ام پس بارالها در سختیها و مصائب یادم کن و فقط در نزد تو دست به آسمان گـشودم و بـسوی               

 و بخشودگی و برکتت بهره مند گردم و فقط به درگاه تو به تـضرع و زاری           خانه ات سجده نمودم تا از رحم      

آمده ام و می آیم و هرگز جز تو چشم امید به غیر نداشته ام و امید دارم که صـدایم را بـشنوی و تـضرع و                            

  .استغاثه ام را مورد توجه قرار دهی 

د تـو دعـا مـی کـنم ای خداونـد      ای پادشاه من خداوند یگانه به آواز و فریادم توجه کـن کـه فقـط نـز               

صبحگاهان آواز مرا بشنو که بامدادان با دعا نزد تو خود را آراسته می کنم و انتظار مـی کـشم و در ظهرهـا                         

برای تو وضو می گیرم و خود را پاک می گردانم و در غروب آفتاب برای تو مـی رقـصم تـا تـو را خوشـنود                  

 را نظاره گری و نعمتت را به من عطا می فرمایی که می گـویم                سازم و تو خداوند من از بامداد تا شام بازیم         

بارالها می دانم که شروران و گناهکاران نزد تو ساکن نشوند و می دانم متکبران نزد تو ساکن نـشوند                    . شکر

و می دانم متکبران نزد تو نخواهند ایستاد و می دانم که دروغگویان و غیبت کنندگان و حاسـدان و بخـیالن           

 خواهی ساخت و شخص خونی و قاتل و حیله گر را مکروه میداری و میدانم بـدگویان در زبانـشان                     را هالک 

راستی نیست و باطن ایشان محض شرارت است و گلوی ایشان قبر گشاده است بارالها ایشان را ملـزم سـاز     

ه بر تو فتنـه کـرده       تا به سبب شرارتهای خود بیافتند و به کثرت خطایای ایشان، ایشان را دور انداز زیرا  ک                 

  .اند و آنها را از رحمت خود محروم ساز 

بارالها آنگاه که آسمانها بلرزد و زمین مرتعش شود و کوهها مانند پشم حالجی شـده گـردد و آبهـا بـه                        

خروش درآیند و سرکشی کنند و بادها به فرمانت درآیند و طوفان کنند و بر زمین و زمینیان بتازند و گدازه                

ین فوران کنند آنگاه که پدر و مادر فرزندان خود را نشناسند و فرزندان پـدر و مـادر خـود را و                ها از دل زم   

آنگاه که عذابهای الهی نازل شود و قیامت برپا گردد و آنگاه که ترازوهای عـدل الهـی اسـتوار شـود و چـه                         

خت فرامـوش نکنـی و      سخت روزی باشد آنروز، پروردگارا تمنا می نمایم که این بنده حقیر را در آنروز سـ                



  ٣٥

محبت و بخشودگیت را از من دریغ نفرمایی و مرا بـا دوسـتداران و مقـربین و محبانـت و انبیـاء و اولیـاء و                           

نیکوکاران در بهشت ابدیت همنشین فرمایی که بسیار از خشم تو مـی ترسـم، بارالهـا خـدایی و یگـانگی و                       

توست کیست کـه بـا تـو یـارای مقابلـه و یـا       پادشاهی و حکمرانی و قدرت و حیات ابدی فقط و فقط از آن  

مقاومت داشته باشد تویی خداوند تبارک و تعالی که از حضورت زمـین متزلـزل و مـرتعش شـود و اسـاس                       

آسمانها بلرزد و از قدرت و اقتدارات کوهها و دریاها متحرک شود و ستاره هـا بـسوزند و یـا فـرو ریزنـد و                          

 به اراده ات نمایان شـود و فرشـتگان بـه پـرواز درآینـد و بادهـا                 آسمانها خم گردد و تاریکی و یا روشنایی       

نمایان شود و ظلمات به اطرافت سایبان باشد و اجتماع آبها و ابرهای متـراکم افـالک بـه توانـایی و قـدرت           

مطلقت شهادت دهند و از درخشندگیت چشمهای کل عالم نابینا گردد و به جالل و شکوه و عظمتت دوبـاره            

ود و رعد و صدایش و برق جهنده اش و شهابهای آتشین و عمق دریاها و کل جهان بر یکتـایی  چشمها بینا ش 

  .خداوند بخشنده مهربان شهادت دهند

 بارخداوندا مرا از گرداب گناهان بیرون آور و مرا از دشمنان و مبغضان زورآورم رهایی بخش و در روز                    

ر و خالصی بخش و عدالت و پاکیزگی دست و پای و            شقاوتم تکیه گاهم باش و مرا به مکان وسیع بیرون آو          

چشم و گوش و زبان را به من بیاموز تا طریقهای نیکویی را که خداوندم می فرماید حفظ نمایم و بر خـدای                       

خود عصیان نورزم که تا کنون انحراف ورزیدم که خدایم از گناهانم درگذرد، بار الها به زبان ایمان داشـتم                    

یم، ایمانم را تکمیل می کنم و حق خواندن کتب وحی الهیت را سـعی مـی کـنم در عمـل               و حاال به ایمان قلب    

بیاورم تا به حضورت خود را کامل سازم، بارالها در نظرت صداقتم را افزون فرمـا تـا بـا شـخص رحـیم بـه                          

 آدم  رحمت رفتار کنم و با شخص کریم به کرامت رفتار نمایم و با شخص امین به امانت برخورد نمایم و با                    

کامل با کاملیت رفتار نمایم و با شخص طاهر به طهارت بنشینم و با شخص عابـد بـه عبـادت بایـستم و بـا                          

دشمنانت به دشمنی رفتار کنم و با کسانی که به جنگت درآیند محاربه نمایم و به امـر و دسـتورت همـه را             

را پست گردانم زیرا تو خداوند مـن و         هالک گردانم، بارالها یاریم نما تا مستمندان را نجات دهم و متکبران             

نور من هستی و تاریکی مرا به روشنایی مبدل خواهی ساخت و تویی که بر جمیع متوکلینت سپر می باشی و                     
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تویی خانه ای امن برایم و تویی سایه ای آرامش بخش برایم و تـویی کـه یـادت برطـرف کننـده اضـطرابم                         

  ). و عادل خواهد ساختکه تنها لطف توست که مرا بزرگ و دانا( است

بارالها سخنان ناپسند و زشت گونه را از دهانم محو و از قلبم پاک گردان و ادب را به نیکـویی بـه مـن                          

بیاموز و دستهای ضعیفم را قوی دار و سـخنان لغزنـده ام را محـو فرمـا و سـخنان نیکـویم را قـائم بـدا ر و                    

 دور گردان که غصه احمق را میکشد و حسد ابلـه را،             زانوهای لرزنده ام را تقویت کن، غم و حسرت را ازما          

و بجایش امید و توکل و شادی را در قلب و روحمان جایگزین فرما و ایمان و تقوایمان را استوار و قـوی دار                        

بارالها در حین غضب و خشم، حلـم و         . و شرارت و شقاوت و عصیان را در درونمان و درنفسمان محو گردان            

بارالها مسکینان خداترس را بـه مقـام بلنـد و رفیـع برسـان و                .  خلقمان را نیکو گردان    صبوری بما عطا نما و    

غمگینان را سرافراز فرما و افکار حیله گران را باطل سـاز، بطوریکـه هـیچ کـار ناپـسندی انجـام ندهنـد و                         

ـ                        ه حکیمان را در حیله های آنها گرفتار مساز و مشورت مکاران بدسرشـت را مـشوش گـردان تـا در روز ب

  .تاریکی برخورند و در ظهر کورکورانه راه روند

بارالها یاریم نما که به برادر خود ستم و ظلم روا مدارم و لباس برهنگان رانکـنم و تـشنگان را سـیراب                         

سازم و از نان دادن به گرسنگان و مستمندان غفلـت نـورزم و بـرای همـسایه ام نیکـو باشـم و بیـوه زنـان                            

وهای یتیمان را نشکنم و مال و ثروتشان را به یغما نبـرم و در برابـر متکبـران                   تهیدست را کمک نمایم و باز     

فروتن باشم تا شاید بتوانم با اعمال نیکویم گناهانم را از بین ببرم و محو نمایم و رضا و خشنودی تـو خـدای                       

 تـوام ای    بی همتایم را بدست آورم و توجه تو را به خود جلب کنم که من محتاج توجه و الطاف بـی نهایـت                      

  .لطف کننده شاکرین

بارالها در روزی که تولد یافتم و شبی که در رحم مادرم قرار گرفتم و در آنروزیکه تاریکی همـه جـا را            

بپوشاند و روشنایی برنتابد و سایه مرگ همـه جـا را بـه تـصرف درآورد و ابرهـای غلـیظ سـاکن شـوند و                           

سـتارگان برنتابنـد و آواز شـادمانی شـنیده نـشود و             کسوفات روز را بترسانند و شب ظلمات باشد و مـاه و             

ستارگان تاریک گردند و مژگان سحر را نبینند و درهای رحم مادران بسته گردد و زمانیکه زانوها به لـرزه                    
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درآید و پستانها خشک گردد و اضطراب و تشویش بـر عالمیـان مـستولی شـود و مـساکن خـراب شـوند و                         

نزمان که همه عالم بمیرند و برانگیخته گردند و درآنزمان کـه کوههـا و        شریران از شورش بازایستند و در آ      

آبها سرکشی کنند و طوفان همه جا را بهم بریزد، در آنروز بر ما و شکرگزاران و یادکنندگانت رحم فرمـا و                      

بارالها از سنگینی ترس و خوف آنروز بزرگ لـرزه بـر مـن              . ما را از خشم و عذاب خود مصون و محفوظ دار          

تولی شده و جمیع استخوانهایم را به لرزه درآورده و آرامش روح و روانم از میان رفتـه و مویهـای بـدنم                       مس

برخاسته است و سیمایم پریده رنگ گردیده است و آوازم دچار لرزش شـده، بارالهـا مـرا از خـوف آنـروز             

رع و استغاثه می کـنم و       مصون و محفوظ بدار تا در زیر سایه پرمهرت آرامش یابم، خداوندا به درگاهت تض              

  .منتظرم که مرا دریابی و جوابم دهی و از دامن پرمهر و عطوفتت بنده ناچیزت را نرانی

 بارالها خوشا بحال کسانیکه تو تنبیهشان می کنی که تادیب قادر مطلق را نمی توان هیچکاه خوار شمرد                   

 می سازی و التیـام میبخـشی، ویـران          زیرا که تو هستی خداوند یکتا و خالق آدمیان و کل هستی که مجروح             

می کنی و آباد می گردانی و مریض می کنی و شفا می دهی، اموال را نابود می کنی و دوباره ثروت را بازمی                        

گردانی، میمیرانی و برمی انگیزی که تو هستی عالم به اسرار غیب، تو هـستی آگـاه بـه مـشیعت خـود و بـه         

 و نا آگاهیم به خیر و شر خود پـس مـا را راهنمـا و یـاور بـاش کـه                       خیرخواهی و نیکویی و ما آدمیان نادان      

  .نیازمند توییم ای یگانه یکتای محبوبم 

بارالها مرا از تازیانه زبان بی خردان و هالک گنندگان محفوظ و مـصون دار و در تنگـسالی و قحطـی و                        

ا کثیـر گـردان همچـو علفهـای         فقر، وسعت رزق و روزی و برکت عطا فرما و خانه ام را ایمن ساز و ذریتم ر                 

نیکوی زمین و همچو ریگهای نیکوی صحرا، بار خداوندا کاش آرزوهایم برآورده شوند و کاش آرزوهـایم را                 

اجابت کنی و کاش از من راضی و خشنود شوی و بر دستانت بلندم سـازی و بـا رحمتـت شـادم گردانـی و                          

راهنمایم باشی و قلب شکسته ام را التیام بخشی         بارزق و روزی وسیعت ثروتم بخشی و با عنایتت به بهشتت            

و مرض روح و جسمم را شفا دهی که فقط به تو التفات نموده ام و فقط به درگاه تو به تـضرع و زاری آمـده                    

ام و فقط تو را به یکتایی و قدرت و حیات ابدیت می ستایم و شکر می گویم که به راسـتی حیـات ابـدی از        
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ه کرده ام و از گناهانم توبه نموده ام ، بارخدایا گناهانم را بیامرز و خطـایم را دور                   آن توست ، بارالها من گنا     

  .ساز و مرا قرین رحمت خود گردان 

بارخدایا اکنون کدامیک از آدمیان جرات دارند که بگویند عادلند؟ کـه عـدالت فقـط در نـزد توسـت                      

یم و در قدرت توانایی، کیست کـه بتوانـد          کیست که یارای منازعه با تو را داشته باشد؟ که تو در ذهن حک             

کوهها را منتقل سازد و در غضب خویش آنها را واژگون گرداند و زمین را بجنبانـد تـا سـتونهایش متزلـزل                       

شود؟ و کیست که بتواند آفتاب را امر کند که آفتاب طلوع نکند؟ و کیست که بتواند آفتـاب را از مغـرب                       

ت که بتواند ستارگان را خاموش کند؟ و کیست که بتواند آسمان            درآورد و بر مشرق خاموش کند؟ و کیس       

را پهن کند و بر موجهای دریا بخرامد؟ و کیست که بتوانـد دب اکبـر و ثریـا را بیافرینـد و بـه شـگفتیها و                            

زیباییها بیارآید؟ و کیست که بتواند برجهای ماه و سال و فصول را بر طبق نظـم و قاعـده تنظـیم نمایـد؟ و                         

بتواند کارهای عظیم و بی قیاس و عجیب بیشمار به انجام برساند؟ وکیست که می بنـدد و نمـی                    کیست که   

توان گشود؟ وکیست که بتواند تو را منع کند؟و کیست که به تو تواند گفت جه مـی کنـی؟ و کیـست کـه               

که چیـز   ویران می سازد و نمی توان بنا نمود؟ و کیست که فریب خورده و فریبنده از آن اوست؟ و کیست                     

طاهر را از چیز نجس بیرون آورد؟ و کیست که بتواند عادلتر از تو باشد؟ و کیست که بتواند بخشنده تـر و                       

رحیم تر و مهربانتر از تو باشد؟ و کیست که حیات ابدی فقط از آن اوست؟ و اینک تـویی خداونـد یکتـا و                         

یکنی تو را احساس نمی نمایم و یـاریم مـی     قادر مطلق که با مهربانی از من میگذری تو را نمی بینم و عبور م              

فرمایی نمی فهمم که حکمت و کبریا همه نزد توست و مشورت فقط با تو نیکوست پس به درگاهت استغاثه               

می کنم و تو را می خوانم و تو را باور دارم و تو را با تضرع آواز سر می دهم که زخمهایم را التیـام بخـش و                             

 نیکو و نفسم را پرقوت و ضعفم را محو فرما و  فقـرم را نـابود و رحمتـت را                      روحم را پاک گردان و خلقم را      

  .برویم بگستران و گناهانم را بیامرز و مرا ببخش 

بارالها تو می دانی که شریر نیستم و من میدانم که از دست تو رهاننـده ای نیـست کـه دسـتهایت مـرا                          

ک میسازی و یا توبـه ام را قبـول و مـی آمـرزی؟               جمیعا و تماما سرشته است و مرا آفریده است آیا مرا هال           



  ٣٩

بارالها بیادآور آنروز را که مرا آفریدی آیا بار دیگر به غبارم بر می گردانی؟ بارالها بیاد آور که به پوست و                      

گوشت ملبسم نمودی و مرا با استخوانها و پیها بافتی و حیات و احسان به من عطا فرمـودی و لطـف تـو روح                         

د آیا توبه ام را قبول و مرا می آمرزی؟ بارالها اگر گناه کردم، در آن روز گناهانم مرا نشان                    مرا محافظت نمو  

کردی آیا مرا از معصیت مبرا نخواهی ساخت و آیا توبه ام را قبول         می کنی و مرا نمی آمرزی؟ و اگـر                               

ـ                   را از اهانـت پـر هـستم و         شریر هستم پس وای بر من، و اگر عادل هستم سر خود را بر نخواهم افراشـت زی

مصیبت خود را میبینم و اگر سرم برافراشته شود در برابر عظمت تو خوارترینم بار خدایا کاش با من سـخن                     

می گفتی و کاش مطلوب نظرت می گشتم، می دانم که مرا کمتر از گناهانم سزا داده ای چون کـه عـذابت                       

ست اگر سخت بگیری، بارالها دستهای خود را بـسوی تـو            در برابر گناهانم در جهان طویلتر و از دریا پهنتر ا          

باال آورده ام و دل خود را برای تو مصفا نموده ام و امید آن دارم که روزگارم را از ظهر روشنتر گردانی اگر                        

چه مطلقا تاریک است و امید آن دارم که ایمن بخوابم و بر خیزم و ترساننده ای برایم نباشد که سـالمتی و                       

  . خشنودی تو وابسته است حیاتم به 

بارالها چنانکه خشکی و گرمی برف را نابود می کند هاویه را برای خطاکـاران چنـین قـرار بـده بارالهـا                       

کسانی که یتیم را از پستان می ربایند و از فقیر گرو می گیرند و تشنه لبـان را پایمـال مـی کننـد و صـدای                            

و چنانکه قاتل در صبح برمی خیـزد و فقیـر و مـسکین را    مظلومان و ستمدیدگان را در نطفه خفه می سازند      

می کشد و در شب مثل دزد می شود و چنانکه چشم زناکاران برای شام انتظار می کشند و می گوینـد کـه                        

چشمی ما را نخواهد دید و بر روی خود پرده می کشند و در تاریکیها به خانه هـا نقـب مـی زننـد و در روز                            

د و روشنایی و نور را نمیدانند بر اینها سایه ترس و موت را مستولی سـاز و زمـین           خویشتن را پنهان می سازن    

را فرمان بده که اینها را ملعون بدارد و آسمان را فرمان بده که ایشان را از صبح تا شام و از شام تـا صـبح                           

 گردنـد و در     هر روزه لعنت و نفرین نماید تا این ملعونین به مرگی سخت و هولناک و عظیم با زجر هـالک                   

  .آخرت عذاب سختی در انتظارشان باشد 
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خوشا بحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناهان وی مستور گردید بارالها رحمت تـو بـر بنـدگان                      

شکرگزار و خالصت باد چنانکه بر تو امید داشته اند، بارالها زبانم را از بدی نگاهدار و لبهـایم را از سـخنان                       

  . م روی خداوند بسوی صالحان است و شنوای فریاد ایشانحیله آمیز، که می دان

بارالها شریران را در تمامی مدت عمرشان به درد مبتال ساز و در وقت سالمتی تاراج کننده ای بر ایشان                     

مقرر فرما و در گوششان صدای ترسها را منعکس ساز و آنها را در تاریکیها و ظلمات رها کن تا بـرای نـان                        

 کجاست و تاریکی و تنگی و ذیق را بر آنها مستولی ساز و بر آنهـا  ترسـاننده ای قـرار ده                        بگردند و بگویند  

زیرا دست خود را به ضد خدا دراز می کنند و بر قادر متعال تکبر می ورزنـد طوفـانی بـر آنهـا بفرسـت تـا          

ک فـرود آورد و     گردنهای بلندشان را بشکند و آنها را از کمر بر زانو و از زانو بر دسـت و از دسـت بـر خـا                        

مانند غبار در هوا بلندشان کند و بر زمینشان کوبد تا هـالک و محـو گردنـد ، بارالهـا شـریران و ظـالمین و             

مستکبران و متکبران و دشمنانت را که از پیه و فربهی پوشانیده شده اند و خود را با زیورآالت دنیوی ملبس                     

ه هایشان را غیر مسکون بفرما تا در خرابه های مساکن           ساخته اند نابودگردان و شهرهایشان را ویران و خان        

ویران خود حسرت بخورند و آنها را غنی مساز و دولتشان را پایدار مفرما و امالکشان را از آنها واپس بگیـر                      

تا در تاریکهای خودشان رها شوند و شاخه درختهای سبزشان به آتش خـشمت بـسوزد زیـرا کـه جماعـت                      

ند و خیمه های رشوه گیران در آتش غـضب خداونـد شـعله ور شـود و سـوزانیده                    ریاکار باید بی کس بمان    

گردد، بارالها شریران را رحم و توجه مفرما زیرا به شقاوت حامله شده و معـصیت میزاینـد و شـکم ایـشان                       

فریب را آماده می کند، بارالها بسوی تو آمده ام و خود را پیش روی تو به خـاک افکنـدم و در خانـه تـو را                            

وبیدم و از تو استغاثه نمودم و روی من از گریستن سرخ شده است و بر مژگانم سایه موت نشسته است و                      ک

هیچ بی انصافیی در دست من نیست و دعای من پاک است به درگاهت، ای زمین خـون مـرا بپوشـان و ای                        

قلبم نزد خدا اشک می     استغاثه، مرا آرام مگذار، بارالها دوستانم استهزایم می کنند لیکن چشم سرم و چشم               

ریزد و کیست که به من دست دهد و ضامنم باشد و یاریم نماید جز تو ای آفریدگار و خدای قـادر متعـال                        

ای مهربانترین مهربانان و ای ارحم الراحمین، بارالها مرا دوستان و آشنایانم مثل کرده اند و مانند کسی کـه                    
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مم از غصه ناتوان و ضعیف و مشوش شده است و تمامی بر رویش آب دهان اندازند شده ام چشم دلم و جس         

اعضایم همانندسایه شده اند بارالها مگذار که دستم به نیازمندی به غیر دراز گردد و گردنم پیش نـامردان                   

و شریران خم گردد و کمرم پیش ستمکاران و ظالمان تا گردد کـه بـه تـو پنـاه آورده ام ای بهتـرین پنـاه                           

  .دهندگان 

قتی کسی را یاری می کنی کیست که بر او غالب آید و اگر بخـواری واگـذاری کیـست کـه                      بارخدایا و  

  .بتواند از آن پس او را یاری کند 

بارخداوندا چه بسیار شود که چیزی را من ناگوار شمارم ولی به حقیقت خیر و صالح من در آن بـوده و                       

بارخـدایا تـویی بـه      . ن درآن بـوده اسـت     چه بسیار شود که دوستدار چیزی باشم ولی در واقع شر و فساد م             

مصالح امور خلق دانا و آگاه که تویی به معیشت خود، سرنوشت ساز خلق بر حـسب راههایـشان در کتـاب                      

  .مکتوبت

بارالها بر شریران غضبناک و خشمگین باش که آنها به بطالت آبستن شده و به ظلـم حاملـه گردیـده و                   

 و آن را گود مینمایند و در چاهی که خود ساخته اند آنها را بیـافکن                 دروغ را زائیده اند و حفره ای می کنند        

و ظلم آنها را بر سر خودشان برگردان و ستم آنها را بر فرقشان فرود آور بارالها تو را به تمامی دل حمد می                        

امی گویم و اسم تعالی و نیکویت را تسبیح خواهم خواند بارالها تو چقدر مجید هـستی و نـام خـود را در تمـ                        

زمین و آسمانها چه نیکو بنیان نهاده ای، بارالها چون به صنعت و خالیق و آفرینشهایت نگاه و تامل می کـنم                      

جالل و عظمتت مرا به خاک می اندازد و چه زیبا هر آنچه که در آسمان و زمین و راهها و آبها سیر می کند                         

 و منصور و رحیم و مجید و حمید و عظیم و قادر             با علم و نظم آفریده ای که همانا تنها تو هستی داور و عادل             

و سمیع و علیم و جلیل و سعید در آسمانها و زمین و براستی که فقط حیات ابـدی از آن توسـت و شـریکی                          

  .نداری 

بارالها تو قلعه ای بلند برای دوستداران ستمدیده ات هستی و قلعه ای بلند در زمانهای تنگی و قلعـه ای                      

ه نام تو را می شناسند و بر تو توکل می کنند که می دانم تو متوکلین خود را نخواهی راند                     بلند برای آنانی ک   
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و هرگز آنها را ترک نخواهی کرد و انتفام خون ستمدیدگان را خواهی گرفت و ایشان را به یاد خواهی آورد                     

راموششان کـن و امیـد      و فریاد مساکین را فراموش نخواهی کرد بارالها کسانی که تو را فراموش کرده اند ف               

حلیمان را تا به ابد ضایع مگردان بارالها از تکبر شـریران، مـسکینان و فقیـران سـوخته مـی شـوند، بارالهـا                         

متکبران را در تارهایی که تنیده اند گرفتارشان ساز و فریب و مکر آنهـا را بـه خودشـان برگـردان بارالهـا                        

 که می ربایند و ستم می کنند به خدا نسبت می دهند             شریران  از شهوت نفس خود فخر می کنند و آنچه را           

و خداوند پاک و منزه را اهانت می کنند و در غرور خود می گویند هرگز آخرتی نباشد و بازخواستی نباشـد                      

و دهان آنها از لعنت و مکر و ظلم پر است زیرا زبانشان مشقت و گنـاه اسـت در کمینهـا مـی نـشینند و در                            

را می کشند و چشمانشان بر مال مسکینان و ناموس همسایگان  اسـت و فقیـر را بـه              جایهای مخفی بی گناه     

جهت فقرش به دام خود گرفتار می سازند و بـدبختان را بـه انحـراف مـی کـشانند بارالهـا شـریر، تـو را و                    

دوســتدارانت را اهانــت میکنــد ای خداونــد برخیــزای خداونــد دســتان خــود را بــر افــراز و دوســتارانت و 

رانت و تسلیمان درگاهت را فراموش مکن و اهانت و نفرین شریران را بر خودشان برگردان و آنهـا     شکرگزا

را معذب و همچو سنگ آرد شده محو و هالک گردان ای خداوندی که عادل هستی و عدالت را دوست می                     

  .داری برخیز

ن شکری که وقتـی کـه   بارخداوندا ترا بر حسب اولین شکر آدم می ستایم شکری خالصانه و بی ریا هما  

بر آدم به قدرت و توانائیت روح دمیدی و آدم بلند شد و نشست و عطسه کرد و نا خود آگاه گفت سـپاس                         

خدایرا که پروردگار جهانیان است و بارالها تو فرمودی ای آدم خدایت تو را بیامرزد پس شـکر و سـپاس و                      

  .وداتشحمد بر خدای رحمان خالق آسمانها  و زمین و دریاها و موج

بارالها همه به یکدیگر دروغ می گویند و قسم ناروا می خورند و با چاپلوسی و تکبر و نفـاق سـخن مـی                         

رانند بارالها همه لبهای چاپلوسان را منقطع ساز و هر زبانی را کـه بـه تکبـر و نفـاق و دروغ و قـسم نـاروا و                      

به سبب غارت نوامیس و اموال نیکوکاران       ناعادالنه میچرخد و سخن می گوید را منقطع و محمور کن بارالها             

و دوستدارانت به سبب غارت مسکینان و ناله فقیران برخیز و عذاب الهی خود را بر ظالمین مـستولی سـاز و                      
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به دوستدارانت و یادکنندگانت نظری فرما و دعاهایشان را مستجاب گردان و چشمانشان را روشن کن، که                 

 و عدل الهی را نبینند که همه ما شکرگزارانت بـه رحمـت تـو توکـل                  مبادا به خواب موت بخسبند و عدالت      

نموده ایم و به درگاه تو صف کشیده ایم و فقط برای برآورده شدن حاجات و نیازمندیهایمان در خانه تـو را                 

می کوبیم پس هرگز خجل نشویم تا به ابد، بارالها مرا محافظت فرما زیرا بـر تـو توکـل مـی دارم و طریـق                          

نیکویی را فقط از تو می جویم مرا بیاموز و راهنما بـاش کـه بتـوانم خوشـنودت سـازم، ای خداونـد                 حیات و   

عدالت گستر صدایم را بشنو و به فریادم توجه فرما و دعای مرا که از لب و قلبم بی ریا می آید گوش بگیر                        

رمـایی تـا آواز حمـد و        که به راستی شنوده داد مظلومانی و طبیب دلشکستگانی و تمنا دارم کـه احـسانی بف                

عجایب تو را ببینم و بشنوم و اخبار نمایم بارالها چشمانم همیشه بسوی توست تویی که پاهایم را از دامها می                     

رهانی و از مشقات و سختیها مرا به سالمت بیرون می آوری و خان رحمتت را بر من می گسترانی و خطاهـا                       

  .من و نجات من هستیو عصیانم را با نیکوییت می بخشی، که تو نور 

 بارالها مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما، در جسد من به سـبب غـضب تـو                        

صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطاهایم سالمتی نیست زیرا گناهانم از سرم گذشته است مثل بـار                   

 مرا تحمل نمی کنند و جراحاتم متعفن و         گران از طاقتم سنگین تر شده است و بر اثر گناهانم روح و جسمم             

مقروح شده است بر اثر حماقتم، به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام و در تمـامی روز مـاتم کنـان                         

تردد می کنم و کمرم از سوزش پر شده است و در جسدم صحتی نیست و بی نهایت کوفته و درمانده شـده            

اوندی که مهربان و بخشنده ای و تمـامی آرزوی مـن در مـد نظـر     ام و از فغان دل خود نعره می زنم ای خد          

توست که به اسرار خالیق و راز دل آنها آگاهی و ناله های من از تو مخفی نمی باشد، قلبم از غصه می طپـد                         

و از خجالت در انظار ظاهر نمی شوم چونکه شرمم می آید و نور چشمانم رفته است و دوستان و کیـشانم از                       

 کنار می ایستند و از دور نظاره گرند و تسلی گری برایم نیست و آنانی که قصد جـانم را دارنـد                       بالی من بر  

دام می گسترند و بداندیشانم تهمت ناروا و سخنان فتنه انگیز می گویند و تمامی روز بـه حیلـه مـشغولند و                       

انتظار می کـشم تـو ای       من مثل کسی گردیده ام که کر و کور  است و حجتی در زبانش نیست بارالها تو را                    
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خدای غریب و مسکین نواز و تو ای خدای خوب و مهربانم بارالها وقتی که بر می خیـزم چـون پـایم بلغـزد                         

دیگران مرا استهزاء و بر من تکبر می کنند و درد من همیشه پیش رویم است زیرا گناهان خود را بیـاد مـی                        

ن ستم می کنند و بی سبب بر من بغض می نمایند و             آورم و از خطای خود غمگین و پشیمانم و دشمنانم بر م           

بر من بدی و عداوت می ورزند ای خداونـد بخـشنده مهربـان ای کـریم کریمـان و ای رحـم کننـده رحـم           

کنندگان استغاثه ام را بپذیر و توبه ام را قبول فرما و مرا در زیر سایه رحمت و بخشندگیت جای بده و مـرا                        

ی که کرده ام نادم و پشیمان و خجـل هـستم و امیـدم بـه بخـشش و رحمـت                      ترک منما که بسیار از گناهان     

  . توست ای خدایی که از گناهان توابین می گذری و درهای رحمتت را به روی آنان می گشایی

 بارالها راه دشمنانم به خارها ببند و گرداگرد آنها دیواری بنا سـاز تـا راه خـود را نیابنـد زیـرا آنهـا در                     

م را تدبیر می کنند و مرتکب شرارت می شوند و در روشنایی صبح آنرا بجای می آورند و                   بسترهای خود ظل  

  .بر زمینها و خانه ها و مردان و ناموسها و اموال و میراث مستمندان و ضعفا ظلم و ستم و خیانت میکنند

 بـه سـخنان      بارالها دشمنانم دهان فریب را بر من گشوده اند و به زبان دروغ بر من سخن می گویند و                   

کینه و بخل و حسد مرا احاطه کرده اند و الفاظ زشت بر من بکار می گیرند و بی سبب اذیـت و آزارم مـی                          

رسانند و به عوض گذشتم با من مخالفت می کنند و اما من بر ایشان دعا می نمایم و به عـوض نیکـویی بـه                          

را از من دریغ مدار که محتاج محبـت         من بدی کرده اند و به عوض محبت عداوت نموده اند، بارالها مهرت              

توام، دلم شکسته و قلبم به درد آمده انتقام مرا از ایشان بگیر که به تو عادل یکتا واگذار نمـوده ام، بارالهـا                        

کاری کن که ایشان در هر محکمه ای بیایند خطا کار بیرون روند و دعای آنها تبـدیل بـه گنـاه شـود ایـام                          

نصب آنها را دیگری ظبت نماید و فرزندان آنها را یتیم بگـردان و زوجـه آنهـا را    عمرشان را از آنها بکاه و م 

بیوه و اوالد آنها را آواره نما بطوریکه گدایی کنند و از خرابه ها و نجاسات قوت و روزی بجویند و طلبکاران                      

ر آنها رحمت کند    تمامی مایملکشان را ظبت نمایند و بیگانگان محنت آنها را تاراج کنند و کسی نباشد که ب                

و بر یتیمان آنها احدی رافت ننماید، ذریت آنها را منقطع گردان تا نام ایشان محو گردد عـصیان پدرانـشان                     

نزد خداوند به یاد آورده شود و گناه مادرانشان آمرزیده نگردد و آنها در مد نظر خداوند دائمـا بماننـد تـا                       
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 را به یاد نیاوردند بلکه بر فقیر و مسکین و بر محتـاج و               نشانه هایشان از زمین محو شود زیرا رحمت نمودن        

گرفتار و بر دلشکسته و یتیم و بر غریب و بی کس و بی پنـاه و بـی یـاور و میهمـان، جفـا و ظلـم و سـتم و                                 

شرارت کرده اند و چشمهای بندگان خدا را اشک آلود و گلویشان را بغض آلود ساخته اند چون کـه لعنـت    

پس لعنت و نفرین به آنها برسد و چونکه برکت را نمی خواسـتند از آنهـا دور شـود و                     را دوست می داشتند     

لعنت و نفرین ستمدیدگان را مثل لباسی در برگیرند تا احشایشان فاسد شود و استخوانهایشان خرد گـردد                  

 براسـتی   این است اجرت کسانیکه با خدای خود و بندگان بی پناه او به جفا و ظلم و ستم رفتار می کنند که                     

خداوند مسکین را از خاک برمیدارد و غنی می سازد و فقیر را از مزبله به مقـامی نیکـو مـی رسـاند و حـق                           

  .مظلومان را می ستاند و سایه اش را بر سر شاکرینش می افرازد

 بار خداوندا ای یگانه منجی عالم، ای عادل و مهربان ای رحـیم و رئـوف و روزی دهنـده دوسـتدارانت،                       

سم اعظم خود و اسامی پر برکتت و حیات ابدیت مرا از ظلم و ستم و درد خالصی بخـش زیـرا کـه                        بخاطر ا 

من فقیر و بی کس و بی پناه و مسکینم و یاری کننده ای ندارم، دلم در اندرونم مجروح اسـت و مثـل سـایه                       

می لرزد و گوشـتم    ای که در زوال باشد رفته ام و مثل ملخی رانده شده ام، زانوهایم از فرط ضعف و سستی                    

از فربهی کاهیده می شود و من نزد همسر و فرزندانم و نزد اقوام و خویشانم خوار گردیده ام و نـزد ایـشان                        

مکروه شده ام، چون مرا میبینند سر خود را با تاسف می جنبانند و مرا مثال خویش و دوستانشان کرده اند و                      

 به حسب رحمت خود مرا نجات و رهایی بخش تا بدانند که             هر روز تحقیر می شوم، بارالها مرا اعانت فرما و         

همیشه خدا هست و در همه وقت حامی مستضعفین و درماندگان تنهـا خداونـد یکتـای بخـشنده و مهربـان                      

است، خداوندا دشمنانم مرا لعنت و نفرین و ناسزا گویند اما تو به من برکت ده و الفـاظ و اوراد آنهـا را بـه                          

رالها جفا و ظلم و ستم کنندگانم را رسوا و خجل و شـرمنده سـاز تـا لبـاس رسـوایی و      خودشان برگردان، با 

خجالت خویش را بپوشند و دلیری و قوت و نیرو را از آنها بگیر که از افتادن برگی خشک بر زمین هراسـان                    

تـو قـدم   شوند، بارالها شکر و حمد تو را می گویم و در راه تو مجاهده مـی کـنم و در راه رضـا و خـشنودی           

برمیدارم و بر تو توکل کرده ام، ای پناه بی پناهان مرا برکت و وسعت و رزق و روزی عطـا فرمـا تـا از سـر                            
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لطف و بخشودگیت بر نیکوکاران و بندگانت که از تو پیروی می کنند کمـک و دسـتگیری نمـایم و عنـایتی           

یکوکاران شده و در سایه بهـشتت بـه         فرما که اموالم را در راه رضای تو و رضای بندگانت صرف کنم تا از ن               

آرامش ابدی دست یابم و با دوستداران و مقربینت همنشین گردم که براستی طبقه راستان مبارک خواهنـد                  

  .شد

 بارالها به ناله ام توجه کن زیرا که بسیار ذلیل و خوار گشته ام، بارالها آواز من تضرع است به درگاهت                      

، و حمد من ستایش است به درگاهت و نگاه من تمنا و خـواهش اسـت   و گریه ام سوز دل است به درگاهت 

به درگاهت، بار خدایا در تنگی ایام تو را خوانده ام و در وسعت ایام تو را خوانده ام مرا اجابـت فرمـا و در                          

جای وسیع و در جای تنگ یادم کن و نظر بیفکن به ندا دهنـده ات و بـه بنـده حقیـر خـود عنـایتی فرمـا و                    

م را اجابت کن که سخت محتاج توجهت هستم، بارالها تا وقتی که تو با منی پس نخواهم ترسید و تـا                   دعاهای

و قتیکه تو با منی آرزوهایم را خواهم دید، به خالقم که مرا از گل سرشت پناه می برم و توکل مـی جـویم و           

 رسوایی را از من بگردان زیرا       فقط از یکتای قادر و دانا و حکیم و خالق خود مدد می جویم، بارخدایا ننگ و                

که شهادت داده ام به یگانگی و بی شریک بودنت و شهادت خود را حفظ نموده ام که تو پایدارترین هستی                     

به عهد و قول پس شهادت مرا در روزی که برای زندگی ابدی برانگیخته گردم بیادآر و در آن روز سـخت                      

  .درگاهتو بزرگ یادم کن که در آن روز محتاج ترینم به 

 بارالها میدانم هر که تو را بخواند مهربانانه لبیک می گویی و بر هر که تـو را آواز دهـد و درود فرسـتد           

سالم و درود می فرستی، بارالها پس اینک منم که بـه درگاهـت همچـو فرمـانبرداری خـوار بـا شـرمندگی                        

توانستم بخوبی جامـه عمـل بپوشـانم، آیـا          ایستاده ام، بارالها میدانم که گناهکارم زیرا به تمامی دستوراتت ن          

اعترافم نزد تو از عذابم می کاهد و آیا بخاطر اعمال و نافرمانی هـایی کـه از جـوانی تـا کنـون کـرده ام در             

بارگاهت را برویم می بندی و مرا از رحمت خود بی نصیب میگذاری؟ بارالها تو خود گفتی توبه کنید و اگر                     

، حال که با پشیمانی و ندامت به درگاهت آمده ام آیا روی خود را از مـن بـر                    گناه کردید باز هم توبه کنید     

می گردانی؟ و رحمت و لطفت را از من دریغ میداری؟ بارالها آیا بنده خـوار و مـصیبت زده و دلشکـسته و                        
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کسی که خود را به تو تسلیم نموده و توبه را برای تو خـالص کـرده از درگاهـت میرانـی؟ بارالهـا بـا دلـی                            

دردمند و با صدایی بغض آلود و با چشمی اشکبار و با پشتی خمیده و با سری سربزیر افکنـده و بـا گردنـی                         

کج و با زانوانی لرزان تو را میخوانم، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان و ای بخشنده تـرین بخـشندگان و                      

رع می خوانند و ای امید امیدواران       ای یاری کننده نیازمندان و ای اجابت کننده کسانی که تو را به دعا و تض               

و ای توکل متوکلین، معصیتم و ستمکاریم و نافرمانیم را ببخش که هر چقدر گناهم بزرگ باشد بارالهـا تـو                     

آمرزنده تری و بخشاینده تری و توبه پذیرتری و بزرگتری، بارالهـا گناهـانم را بیـامرز و از تـرس و عـذاب                        

  .نایی که به هر چیز محیط هستی و قادر مطلقیایمنم گردان زیرا تو به هر چیز توا

بارالها سرانجام در همه عوالم بازگشت و رجوع همه بندگان بسوی توست، بارالها از تـو حـاجتم را مـی                      

خواهم و فقط به درب خانه تو به گدایی آمده ام ای آنکه رسیدن به آرزوها و خواسته ها همه در نزد توست                       

اء قیمتها نمی فروشی و ای آنکه بخشایشهایت را به منت تیره نمـی سـازی و ای   و ای آنکه نعمتهایت را به از  

آنکه همه نیازمندت هستند چه در خوشی و چه در تندرستی و چه در ناخوشی و مصائب زندگی و ای آنکـه                      

گنجها در دست توست و حاجت نیازمندان از تو قطع نمی شود که خود را از آفریدگانت بی نیاز سـتوده ای                      

خدای من که دست قدرت و بخشایشت از هر دستی برتر است بارخدایا با عدل و دادگریت با مـن کـه                      ای  

مستحق و سزاوارش هستم رفتار مکن و با کرم و مهربانی و رحمتت مرا دریاب و دعای مرا برآورده ساز که                     

جت و حاجتهـای دیگـرم      با امید و توکل بر تو به درگاهت آمده ام امید مرا از خود مگردان و مرا در این حا                   

به جز خود روآور مکن و دعاهایم و خواسته هایم را به نیکویی روا دار و اجابت نما که بی پناه و غریب و بی                         

  .کس و درمانده به درگاهت آمده و تضرع کنان تقاضای مسئلت و یاری می نمایم

ارت بـر تـو پنهـان نیـست و           ای خدایی که بر اسرار آگاهی و فریاد فریاد کنندگان از ظلم و ستم و شر                

یاری تو به ستم دیدگان نزدیک و به ستمکاران دور است، بارالها دشمنانم را تو خود می شناسی و به احوال                     

ظلم و ستم رساننده هایم آگاهی و شریرانی که بر من شرارت میورزند شرارتشان را تـو مـی بینـی چونکـه                       

اری، بارالها آنها از غریبی من و یتیمی و بی کـسیم آگـاهی              تویی بر هر چیز احاطه و شنوایی و بینایی کامل د          
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داشته و از من هتک حرمت نموده و مال و اموالم را به یغما برده و حاصل دسترنجم را زائل گردانیـده و بـا                         

ظلم و ستم و شرارت آزارم رسانیده و قلبم را شکسته و بـه درد آورده و گلـویم را بغـض آلـود و نگـاهم را            

ه اند و مرا سرگردان و بی کس و بی پناه یافته و ظلمهای بسیاری بر من روا نمـوده و حـق مـرا                         اشکبار نمود 

پایمال کرده اند که تو خود آگاهی و میدانی که ستم و طغیان و سرکشی آنها در نعمت توست که بـه آنهـا                         

 و اموالـشان را بـه       رسیده و از بی باکی و نترسیدن از کیفر توست که بندگانت را به ظلم و ستم می آزارنـد                   

یغما می برند و برآنها شرارت میورزند، بارالها درود بر فرشتگان و مقربین درگاهت و درود بر عدل الهـی و                     

میزانت و درود بر انتقام سخت و عذاب رسوا کننده ات که ظـالمین و سـتمکاران و شـریران را در بـر مـی                          

 و مرا مورد امتحان و آزمون آنها قرار مفرمـا و مـرا              گیرد، بارخدایا آنها را به ستم کردن به من رخصت مده          

در تسلط به دشمنانم یاری نیکو فرما و آنهایی که به من در غربت ظلم و تعدی رسانیده اند و مرا بی کس و                        

یتیم و بی سرپناه و بی پشتیبان یافته اند و آنهایی که از ستمکاران و ظالمینم و شریرانم قلبا و جـسما و زبانـا                     

ی و با بی عدالتی سمت ظلم و ستم و شرارت را گرفته اند هفت چندان عذاب بفرما و انتقـام سـخت                    طرفدار

از آنها بگیر و آنها را در دنیا بی ایمان و در حال ظلم نابود فرما و حق مرا بمن برگردان و ضـرر و آسـیبم را                            

ابت کن که بر همگان ثابت شود که از ناحیه آنها به من رسیده است با رحمتت التیام بخش و دعاهایم را اج             

خدا هست و همیشه بوده و حضور خواهد داشت خدایی که از رگ گردن نزدیکتر است خدای عادل، خدای                   

طرفدار ضعیفان و مستضعفین و یتیمان و غریبان و بی سرپناهان و خدای مظلومان و سخت انتقام گیرنـده از                    

 از آفریدگار یکتا و از عدل و عدالت الهـیش، بارالهـا             ظالمین و ستمکاران و شریران که مفر و گریزی نیست         

به کسی جز تو شکوه و درددل نمی کنم و از حکم کننده ای جز تو یاری نمی طلبم بارالها مرا به ناامیـدی از                         

عدل و دادگری و رحمت خود آزمایش مفرما و ستمگرم را به آسودگی رها مساز و به کیفر ستمشان برسان                    

 را ببینم و بر حقم دست یابم و ایمـانم قـویتر گـردد بارالهـا بـزودی و بـر یـک چـشم                          تا من عدالت الهیت   

برهمزدن و در کمتر از یک لحظه و در آنی به مشیت خود کیفری که به ستمگران وعده داده ای به شریران                      

وعـده داده  و ظالمینم بنما و اجابت دعایی را که به بیچارگان و ستمدیدگان و بی پناهان و غریبان و یتیمـان                     
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ای هویدا ساز و مرا بپذیرفتن آنچه بر سود و زیانم مقدر نموده ای توفیـق ده و خـشنودم گـردان و براسـت                         

ترین راه راهنمایم باش و صبر و شکیبایی بمن عطا بفرما و از خواهش نفس بد و حرص آزمندان دنیا پنـاهم                      

که تویی اجابت کننـده دعاهـای نیازمنـدان و          ده و از آنچه به نیکویی برایم مقدر فرموده ای اطمینانم بخش             

تضرع کننده گان درگاه کبریاییت، بارالها دعاها و آرزوهـای بـر حقـم را روا سـاز، ای آرام کننـده دلهـای                        

غریبان و بی پناهان و ای شاد کننده دلشکستگان و اندوهگینان و ای فریادرس هر خوارشـده ای و ای یـاری           

 ای مددکار نیازمندان رانده شده، بارخدایا و اینک منم بنده تو کـه بـه دعـا                  کننده واماندگان و بی یاوران و     

امرم فرمودی و اینک منم ای پروردگار بنده ایکه در پیشگاهت بخاک افتاده و اینک منم بنده تو کـه مـورد                      

سی ظلم و ستم و شرارت قرار گرفته و اینک منم بنده شکرگزارت که بدرگاهت آمده، بارالها ناامید مکن ک                  

را که جز تو بخشنده ای نمی یابد و خوار مکن کسی را که جز تو یـاری کننـده ای نمـی شناسـد و ناامیـدم                            

  .آمین. مفرما هنگامیکه از تو درخواست نموده ام و از من روی مگردان هنگامیکه به تو رو نموده ام

رزوی دور و دراز را  بارالها من بنده ای هستم که کردارش اندک و آرزوهایش بزرگ اسـت بارخـدایا آ         

  .از ذهن و قلبم پاک کن و مرا از فریبش دور نگاه دار که موجب نا شکری و زیانکاری من میگردد

 بارالها از اعمال نیکو برایم عملی را در نظر بگیر که بسوی رحمتـت شـتاب کـنم و آرزوی دیـدارت را                        

ا برایم ترسـناک و هـول انگیـز مفرمـا و          داشته باشم و مرگ برایم ترساننده ای نباشد، بارپروردگارا مرگ ر          

مقدر گردان هنگامیکه فرشته مرگ عزرائیل برای گرفتن جانم به دیدارم می آید همچو دوستی کـه آرزوی       

دیدارش را داشته باشم از او استقبال کنم و او با رویی نیکو و خوش مرا پـذیرا باشـد نـه اینکـه از گناهـانم                           

جانم را بگیرد همانگونه که جان ستمگران و شریران و ظـالمین را بـه               سرافکنده باشم و او با غضب و خشم         

  .سختی می گیرد و او را وسیله رحمت من قرار بده نه و سیله عذابم

 بارالها مرا در دنیا و آخرت و در راههای زمینی و آسمانی راهنمـا بـاش و مـرا بلندمرتبـه در نیکـویی و                          

بده و جایگاهم را در گروه راستان مقدر فرما و مرا در گـروه              سعادتمندی بگردان و مورد آمرزش خود قرار        

نااهالن و ظالمین و ستمکاران و شریران و نافرمانانت قرار مده که بـسیار بـرایم ننـگ اسـت، بارپروردگـارا         



  ٥٠

دعاهایم را مستجاب فرما ای یگانه یکتای هستی که کسی را یارای محاربه و مجادله با تـو نیـست و تـو در                        

  .علم و حلم و قدرت و رحمت و بخشایش بی همتاییتوانایی و 

 بار آفریدگارا و ای خداوند پیروز و مهربان که در اوج پیروزی و اقتدار هیچوقت ستم نمی کنـی مـرا از                       

آتش جهنم محفوظ و مصون بدار آتشی که مهربان نیست و سیاه است و تاریک و امواج آن بر روی هم مـی                       

ند و با خشم گنهکاران را در آغوش می گیرند و معذب می سازند، بارالهـا                غلتند و بر روی هم محو می گرد       

بیت المعمور  (( در آنروز سخت مرا یاد آور که برتو و فرشتگانت و انبیاء و رسوالن و پیامبرانت و خانه هایت                  

اران و و تمامی مساجد و دیرها و کلیساها و محل عبادت یگانه پرستان و فرمـانبرد )) ـ بیت المقدس ـ کعبه  

به تمامی ارواح دوستداران و محبینت در دنیـا و در دیـار امـوات سـالم و درود فرسـتادم درودیکـه پایـانی                   

نداشته و به وسعت زمین و آسمانها و دریاها بوده، درودی به اندازه کل عالم هستی که نهـایتش را فقـط تـو             

و سالم و درودهایم را قبول فرما که شـاید  میدانی، بارالها مرا به لطف و کرمت مورد عفو و آمرزش قرار بده         

  .موجب آمرزش من و خشنودی تو واقع شود

 وای بر گنهکاران که آخرت سخت روزی برای ایشان خواهد بود روزی که آتش جهـنم آنهـا را در بـر                       

گیرد روزی که به انواع عذابهای خداوندی در آن آتش مهیب گرفتار شوند، بارالها از آن روز سخت بـه تـو                      

ناه میبرم ای ایمن کننده جسدها و جانها و ارواح یادکنندگانت و خوشا بحـال آرامـش یافتگـان در بهـشت               پ

خداوندی و خوشا بحال ایمن شدگان در زیر سایه رحمت الهی و چه خوش روزیست آنروز بـرای بخـشوده                    

ه اعمـال نیـک     شدگان و رحمت یافتگان که در منازل خود در بهشت برین بخوشی آرامش می یابند و نتیج                

خود را از خداوند بخشنده مهربان به چندین برابر دریافت می کنند بارالها مرا در زمـره رحمـت یافتگانـت                     

قرار بده و در بهشتت منزلی نیکو برایم در نظر بگیر تا در پناه رحمتت اطمینـان خـاطر یـابم کـه تـو بـسیار         

  .ستبخشنده و آمرزنده ای که هیچکس را یارای برابری با تو نی

 ای پوشاننده عیوب و زشتیها و ای دارای رحمت وسیع و بی پایان و ای افـسون کننـده حـسنات و محـو                         

کنندن گناهان و ای آگاه و دانا از هر راز نهان، ای خداوند بی شریک و یکتا راز و اسرار گناهـانم را آشـکار       



  ٥١

آنچه که مرا در چـشم خالیـق در دنیـا و    مساز که تویی راز نگهدار و توبه پذیر و بخشنده زیانکاران، بارالها  

آخرت رسوا میکند بپوشان و محو کن و مرا رسوا مکن و از گناهانم درگذر و اعمال مرا با تـرازوی عـدالتت                       

مسنج که سخت گناهکار و تباه خواهم شد زیرا اعمال شایسته ام کم می باشد و گناهانم زیاد، بارالها اعمال                    

ه تو از هر چیز بزرگتر و از هر کس قادرتری و از هر موجود بخـشاینده                 مرا شامل رحمت وسیعت بگردان ک     

تر و متعالی تری، بارپروردگارا رازها و اسرار گناهانم را در پـیش روی دوسـتان و آشـنایان و خـانواده ام و                        

لهـا از   همسایه گانم تا کنون پنهان داشته ام و تو نیز بر من رحم نموده و تا کنون مرا رسـوا نـساخته ای، بارا                       

شرمندگی در روز رستاخیز و قیامت و آنروز سرنوشت ساز چه کنم؟ بارالها از شرمندگی و رسـوایی آنـروز                    

که رازها و اسرار برمال میگردد و سرهای متکبران و گنهکاران به پـایین فـرود مـی آیـد و چـشمها خیـره و               

 برمال شدن گناهانم در پـیش روی        شرمنده به زیر دوخته میگردد چه کنم؟ بارالها از شرمندگی و رسوایی و            

فرشتگان و پیامبران و بندگانت چه کنم؟ بارالها من بسیار گنهکارم ولی تو بزرگی و قادر مطلق هستی، مـن                    

خطا کارم و زیانکار و ستمگر ولی تو پوشاننده عیبها هستی، من ظالم و شریرم و حرام خوار و تویی توبه پذیر                      

اک و آرزومند و با سری بزیـر افکنـده و روحـی غمگـین و جـانی دردمنـد و                     و آمرزنده، بارالها با دلی سوزن     

چشمی اشکبار به پیشت آمده ام و تضرع و استغاثه میکنم که در آنروز مرا بیامرزی و توبه مرا قبـول کـرده                       

باشی و آبرویم را نریزی و رسوایم نسازی و گناهانم را بپوشانی و مرا مورد لطف و رحمتـت قـرار دهـی کـه             

 را برای تو خالص کرده ام و با توبه و پشیمانی و تـضرع بـه درگاهـت آمـده ام، بارخداونـدا گناهـان و                           دلم

زیانکاریهایم را ببخش و آنها را محو کن که تویی پوشاننده عیوب خلق، بارالها مرا در آنروز کـه حـسابهای                     

 و ناپـسند و نافرمانیهـایم را        خالیق به میزانها سنجیده می شود شامل رحم و رحمتت قرار بده و اعمال زشت              

بپوشان و مرا در پیشگاهت رسوا و شرمنده و بی آبرو مگردان که به تو پنـاه آورده ام ای پنـاه دهنـده پنـاه                          

  .جویان و ای توبه پذیر توابین که رحم و احسانت بزرگتر و وسیعتر از هر چیزی است

  :   و رحمتت قرار گیرم بارالها یاریم نما که بر سه کس رحم کنم تا شاید شامل رحم 

  .   بارالها یاریم نما که بر دانایی که محکوم جاهلی باشد رحم کنم



  ٥٢

  .   بارالها یاریم نما که بر ضعیفی که بنده قوی بود رحم کنم

  .          بارالها یاریم نما که بر کریمی که محتاج لئیمی بود رحم کنم

هدار تا بدی دیگران را اظهار نکـنم و نیکـی دیگـران را              بارالها نفس بد و وسوسه انگیز را از من دور نگا           

مخفی ننمایم و دیگران را استهزاء نکنم و به روزگار بد و مصائب آنها شاد نشوم که روزگـار منقلـب اسـت                       

پس وای بر ستمکاران و ظالمین و شریران که همیشه همچو مگس بر جای مجـروح مـی نـشینند و خداونـد                       

یهایشان معذب میسازد که انتقام و خشم خداوند بر آنها نزدیـک اسـت و خوشـا                 یکتا آنها را بسبب زیانکار    

بحال نیکوکاران و شکرگزاران که در بهشت خداوندی آرام می گیرند که یاری و نصرت خداوندی از آنهـا                   

  .دور نیست

 در   بارالها مقدر فرما که به آسانی و به نیکویی اعمال صالح انجام دهـم کـه آن آسـانی و آرامـش مـرا                        

انجام اعمال شایسته یاریم کند و مقدر فرما که هنگام گناه کردن با سختی و رنج مواجه شوم که آن سختی                     

  .و رنج مرا از گناه باز دارد

 ای بهترین نگارنده و ای آفریننده شگفتیها ای خدایی که پادشاهی فقط از آن توست که سلطنتت اولـی                    

 خالق مطلق و ای آفریدگاری که شروع و پایانی از زمان بـرای              نداشته و آخری هم نخواهد داشت، ای یگانه       

تو نمی باشد که خود خالق زمانها و خالق ابتدا و انتها هستی بارالها چقدر جلیل و مکرم و وصف ناپذیری که                      

ذهن و فکر خالیق از توصیف ذات تو عاجز می باشد، بارالها چنانکه تو فرمودی بخوانید تا بخـوانم شـما را و                       

 کنید تا اجابت کنم شما را و توبه کنید تا ببخشم شما را، پس تو را می خوانم و دعا مـی کـنم و سـالم و                             دعا

درود بر تو می فرستم و می ستایم و سپاس و شکرت می گویم و به درگاهت سجده میکنم و به خـاک مـی                         

 میکـنم و امیـد بخـشش     افتم و به درگاهت از گناهانم توبه میکنم و آرزوی دیدارت را دارم و طلب آمرزش               

دارم، بارالها مرا در سایه خود پناه ده و درهای رحمتت را برویم مبند و روزیـم را وسـیع و ذریـه ام را نیکـو         

بگردان و مرا با صالحینت در بهشت جاویدانت همنـشین سـاز زیـرا تـو بـر گناهکـاران آمرزنـده ای و بـر                          

  .خطاکاران رحیمی و بر توابین مهربان



  ٥٣

از زناکاری و فسق و فجور دور نگاهدار که زن زناکار اگر چه خوب رخسار است ولی زشـت    بارالها مرا    

کردار میباشد و به سبب زشتی کردارشان خداوندا تو آن زن و مرد زناکار را لعنت فرمودی و آنها را ملعون                     

 می کنم هـر کـه       دانستی، خدایا پس از هوا و هوس نفسم به تو پناه می برم و از تو خالصی می جویم و لعنت                    

  .را تو لعنت کنی و ملعون میدارم هر که را تو ملعون بداری و مکروه میدارم هر که را تو مکروه بدانی

 بارالها یاریم فرما و بمن قدرتی عطا کن که بدیهای خالیق را فراموش کنم و نیکوییهایی که به دیگران                    

 کیست؟ پس خدایا مرا فکر و قلبـی پـاک و خـالص عطـا                کرده ام به یاد نیاورم، بارالها از تو تواناتر و داناتر          

فرما که همیشه به یادت باشم تا از معصیت دوری نمایم و مرا از زیانکاری دور نگاهدار و مـرگ را همیـشه                       

به یادم آور تا به لهو و لعب دنیوی مشغول نگردم و ستمگری و شرارت نورزم که یاد مـرگ بـرایم هـشدار                        

د، بارالها براستی که یاد تو قلب و روحم را نورانی و روشن میگرداند همچو بـارانی                 دهنده و ترساننده ای باش    

ای خداوند ایمن کننده و راهنمای متحیران که جز تو برای مـن             . که زمین پژمرده را طراوتی نیکو می بخشد       

ی گذارد، بارالهـا    پناه دهنده ای نیست، بارالها گناهانم مرا بسیار ترسانیده و فکر عذاب و کیفر مرا راحت نم                

احسان تو مرا کافیست که شفاعتم نمایـد از آنچـه بـه بـدی کـردار و گفتـار و از روی فراموشـی و نـادانی                            

ناپسندانه انجام داده ام، بارالها اگر ندامت و پشیمانی بسوی تو، توبه است پس من نادمترین و پشیمانترینم و                   

از بـین رود پـس مـن بـه درگـاه تـو از درخواسـت              اگر طلب آمرزش باعث میشود که گناهانم محو شود و           

کنندگان رحمت و آمرزشم، ای بی نیازکننـده نیازمنـدان و ای توانـایی دهنـده ناتوانـان و ای روزی دهنـده                       

فقیران و ای نگهدارنـده بنـدگان از ترسـها و گناهـان و ای یـار و یـاور یادکننـدگانت و ای خـشمگین بـر                            

ن و ای ایمن کننده از بالیا و ای پناه دهنده بی پناهـان و ای پادشـاه و                   ستمکاران و ای رحمت کننده بر توابی      

سلطان من و ای دوست وفادار و راستگوی من و ای خداوند بزرگ و سبحان سـالم و درودم برتـو و انبیـاء و              

فرشتگانت و سالم و درود من بر عظمت و جاللت که براستی تو یگانه ترین و خالقم هستی کـه بـه نیکـویی                   

از چیز نجس بوجود آوردی و با دستان خود مرا شکل دادی و با نفس خود به شکلم روح دمیـدی و مـرا              مرا  

  .به تمامی موجودات برتری دادی، پس شکر و سپاس بی نهایتم بر تو ای یگانه آفریننده شگفتیها



  ٥٤

ن در   ای برطرف کننده سختی و ای دانای همه عوالم غیب و نهان و ای رفیق و همصحبت و همنـشین مـ                      

غربت و ای مونس و یاری کننده ام در روز سخت، بارالها در همه مصائب و سختیهای زندگی چیزی بدتر از                     

قرض داشتن و مدیون بودن نیست، بارالها به سبب فقر و یا نادانی و جهالتم در دنیا به طریقـی بـه خالیـق و                         

ه مرا بـدهکار از دنیـا مبـری تـا مـدیون             بندگانت بدهکار و مدیون شدم، بارالها عاجزانه از تو تقاضامندم ک          

بارالها تو خـود، بـدهکاری و دیـون مـرا     . خالیقت نباشم و حق آنها را تمام و کمال از لطف و کرمت بپردازم            

رفع فرما و به طلبکارانم پرداخت کن و به آنها جزای نیکو بده تا از من درگذرند و مرا بیامرزند و بدهکاری                      

ا به سبب قرض داشتن و مدیون بودنم ناسزا نگویند و لعنتم نکنند، بارالها تو خود مرا                 مرا از یاد آنها ببر تا مر      

بیامرز که ازقلبم آگاهی و بر هر چیز محیط و مطلق هستی، بارالها پس به سبب رحمت و کرمت از گناهـانم                      

دگی میـشود   درگذر و مرا بدهکار و مقروض و مدیون از دنیا مبر که حق الناس در روزیکه به حسابها رسـی                   

مرا سخت معذب نکند و آبرویم را نریزد و شـرافتم حفـظ گـردد، بارالهـا جـزای نیکـو از تـو میخـواهم ای                           

آفریدگار یکتایم که مرا با دستان توانای خـود از گـل سرشـتی و مـرا آفریـدی و روزیـم عطـا فرمـودی و                           

 درآوردی پس تو را شکر میگویم       روشنایی و تاریکی را برایم مقرر داشتی و زمین و موجوداتش را به فرمانم             

  .و برآورده شدن حاجتم را فقط از تو میخواهم ای روا کننده حوائج شکرگزارانت

 بارالها مرا از آن دسته قرار مده که کردار و گفتارشان با هم موافق نباشد و مرا از آن دسته قـرار مـده                         

مویی را سفید و یا سیاه کنند، بارالها مـرا از           که قسم نادرست و یا ناروا می خورند که با آن قسم نمی توانند               

آن دسته قرار مده که فقط تو را در سختیها و مصائب بخوانند و در راحتیها و خوشیها تو را فرامـوش کننـد،                        

بارالها مرا از آن دسته قرار مده که بر مصائب صبر و استقامت مـی کننـد تـا از لطـف و رحمـت و کرمـت                            

اضامندم که مرا هیچگاه محتاج نامردان و جاهالن و ستمگران و ظالمین و لئیمان و               برخوردار شوند، بارالها تق   

شریران مگردانی که اگر مرا محتاج و نیازمند اینان کنی سخت خـوار و ذلیـل و از زیانکـاران خـواهم شـد،           

هـایی دهنـده    بارالها پس از همه اینها به تو پناه میبرم، ای ایمن کننـده جانهـا و ارواح یادکننـدگانت و ای ر                     

  .گرفتاران و مصیبت زدگان



  ٥٥

 بارالها میدانم که عمر کوتاه است و آرزوها بیشمار پس به حکمت و مشیعت خود مرا راهنمـا بـاش تـا                       

این عمر کوتاه را در چیزی که رضا و خشنودی تو در آن است صرف کنم و در طلب توشه نیکـویی آخـرت                        

درجه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین برسان کـه بـا              قدم بردارم پس خداوندا از سر لطف خود مرا به           

  .اینها ایمانم کامل گردد و از زیانکاران نباشم

 بارالها میدانم سخن نیکو صیاد دلهاست و حق نعمت، شکر است و صدقه نگهبان و دفع کننده بالسـت،                    

نـشین گردانـی و چـشم زخـم         بارالها فقط از تو میخواهم نه از غیر که سـخنم را در نظـر خالیـق نیکـو و دل                    

بدخواهان را دفع نمایی و صدقاتم را جهت آمرزشم قبول فرمایی که براستی فقط تو می توانی احسانی کنـی                    

 .که انتهایی در آن نباشد

بارالها هر زمان که به قدرت زوال ناپذیرت می اندیشم به یاد آتش فروزانی می افتم که در بطن ظلمت                     

المتناهیت ها نور افشانی میکند پس بار الها تاریکیها و ظلمات را از من به قدرت               می درخشد واز ورای تاریکی    

 .دور ساز و مرا به نور خود دستگیر و راهنما باش تا در سیاهیها گمراه نشوم 

  .بارالها می ترسم از آتشی که هیزمش مردم بدکارند و به تو پناه می آورم ای پناه دهنده بی پناهان 

که عقل بی علم و علم بی تعقل و کاهلی در کارها صورتیست بـی معنـی، بارالهـا عقـل و                       بارالها میدانم    

علمم را تو خود زیاده فرما و در کارها کاهلی را از من دور بدار تا با عقل و حکمت و با جد و کوشش بتوانم                          

 .قدم صدق و راستی بردارم و در طلب توشه آخرت کوشا باشم

از ترس شیطانی که در سـایهء مـن منـزل گزیـده             ر که به تو پناه آورده ام        بارالها مرا در پناه خودت گی      

 . است

 بار الها از روز بر انگیخته شدن می ترسم روزی که هر چه در دلها پنهان است همه آشکار میگردد 

پس از ترس آن روز به تو پناه میبرم آن روزی را که هر که را بخـواهی گنـاهش را میپوشـانی و هـر کـه را                     

  .  هی معذب میگردانیبخوا



  ٥٦

 ای بهترین گشایندگان و ای بهترین وارثان و ای پناه من در وقت پریشانی و ای مـونس مـن در هنگـام                        

ترس و وحشت، بارالها در کارها اول با تو مشورت میکنم و بعد با دوستان و دشمنانم بارالها تو خود از طریق                      

ایمن شوم و از طریق دل و زبان دشمنانم تو خود مرا راهنما       دل و زبان دوستانم مرا راهنما باش تا از رسوایی           

باش تا درجه و پایه دشمنی آنها را دریابم، بارالها شکر میگویم تو را و شهادت میدهم نیست کسی جـز تـو                       

  .عالم و دانا به اسرار غیب و آگاه به اسرار درون خالیق

کم دیگران را زیـاده شـمارم و بـدیهای زیـاد             بارالها وسعت فکر و قلبی به من عطا فرما که نیکوییهای             

دیگران را بر خود سخت نگیرم و صبری بر من عطا فرما که اندوه مصائب بزرگ در نظرم حقیـر و کوچـک                       

جلوه کند و روحی بمن عطا فرما که گناه بسیار دیگران را عفو کنم تا تو نیز گناهانم را بیامرزی و مـرا عفـو                         

  .و گره مشکالتم را بگشایی و وسعت روزیم عطا فرماییکنی و اندوهم را از بین ببری 

بارالها دلمان را به نور ایمان روشن بگردان و با قدوسیتت اعمـال نیکویمـان را مقـدس بـدار و سـالم و                         

درودمان را پاسخ گوی و رحمتت را به نعمات فراوانت برما ارزانی دار و زمینـت را زیـر پاهایمـان وسـیع و                        

آسمانت را به مهربانی به ما فرمان بده و به حسنات ما را بیارای و شفیع قوممان قـرار  گسترده و روان ساز و  

بده و آنچه از دستمان رفته به ما بازگردان و آنچه از گناهانی که به خطا و یا از سر نادانی مرتکب شده ایم                        

ن را برقرار و پایدار فرمـا و        عفو فرما و توبه و استغاثه مان را پذیرا باش و روزیمان را فراخ گردان و خوشیما                

در دنیا و آخرت اجری نیکو به ما عطا نما و ما را همنشین صالحین و آمرزیدگان درگاهت قرار ده و باران را           

برای ما رحمت  و زمین را برای ما پر برکت و آفتاب را برای ما روشنایی و تاریکی را برای ما آرامش قـرار                         

ا را به لطفت به راه راست هادی باش و ما را از سـتمکاری و ظلـم و جـور و                      ده و از بالیا محفوظمان بدار و م       

شرارت دور نگاهدار و زنانمان و فرزندانمان را برای ما مؤمن و صـالح بگـردان و پـدر و مادرمـان را از مـا                          

یاها و  خوشنود و همسایگانمان را از ما راضی نگاهدار و ما را از برکات و خیر و نیکیهای آسمان و زمین و در                     

خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و ایام و فصول و تاریکی و روشنایی و دنیا و آخرت نصیبی ارزشـمند                        

و شایسته عطا فرما و اجری نیکو همراه با حسنات فراوان به ما ارزانی دار و گناهانمان را محو و نابود گردان                      
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م و انـواع عـذابهایش حـرام بگـردان و مـا را از               و بدنمان و روح و تمامی اعضایمان را بر آتش سوزنده جهن           

عذاب و فشار قبر محفوظ و مصون بدار زیرا تویی که بر هر چیز توانـایی و تـویی بخـشنده مهربـان و تـویی                          

رحیم و رئوف و تویی آمرزنده گناهان و تویی قادر و تعالی و تویی یگانـه آفریننـده هـستی و تـویی اجابـت                         

کننده آروزها و تویی که می گویی و عمل می کنـی و عهـد مـی بنـدی و نمـی                      کننده دعاها و تویی برآورده      

شکنی و وفا می کنی و کسی جلودارت نیست و هیچ موجودی یارای مبارزه و مجادله با تو را نـدارد و تـویی                        

که براستی راستگوی مطلقی و تویی که هر که بخواندت به نیکی پاسخ می گویی چون خالق و آفریننـده مـا                  

ه براستی بزرگی و قدرت و پادشاهی فقط از آن توست که جالل و جبروت و شـوکتت در عقـل مـا                       هستی ک 

نمی گنجد و زبان از ستایش و حمدت قاصر است و انداممان در سنای تو عاجز می ماند پس ای رحم کننده                      

آمـده ام و    پناه جویان و ایمن کننده دلهای مضطرب دعاهایمان را اجابت کن که فقط به گدایی درگـاه تـو                    

فقط در برابر تو زانو می زنم و سجده می کنم و به خاک می افتم و فقـط نیازهـایم را از تـو مـی خـواهم ای                              

فریادرس فریادکنندگان که به پروردگاریـت گـواهی داده ام و بـه یگانگیـت اخـالص داشـته ام و از روی                       

  حقیقت بنده و فرمانبردارت هستم 

اهکاریها و حیله ها و مکرها و وعده ها و فریب دامهای شیاطین و ستمگران               بارالها به تو پناه می برم از تب        

و ظالمین و شریران و خالیق بد و زشت کردار، بارالها میان من و آنها سدی بنا کن که آنرا نتوانند بشکنند و                       

و رسـتگاری   دوری عطا کن  که هرگز به من نرسند و آنها را از من گریزان و فراری بده و مرا از نور ایمـان                         

در برابر گمراهی آنان بهره مند گردان، بارالها در دل من برای آنها جـایی قـرار مـده و مـرا در برابـر آنهـا                           

محفوظ و مصون بدار و در شکستن اندیشه ها و باطل کردن مکرهایشان به لطف خود یاریم نما و تسلط آنها                     

دان و در اوج پیروزی ستمگری و تکبر را از مـن            را بر من از بین ببر و حرص به گنهکاری را در من نابود گر              

رفع فرما و پدر و مادر و همسر و فرزندانم را از شر آنها محفوظ و ایمن بگردان و تو خود قلعـه ای اسـتوار و                           

محکم و ایمن برای خاندان و قومم باش تا با دشمنانت مبارزه کنند و در راه یگانگیت شـهید شـوند بارالهـا                       

و ظالمین و شریران هر چه بدی به من کنند تو خود بدی آنها را برایم به خـوبی تبـدیل                     شیاطین و ستمگران    
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کن و هر آنچه که ببندند بگشای و هر آنچه که بگشایند ببند و هر آنچه که بیاندیشند و یا تـصمیم بگیرنـد                        

ویسند بشکن و ویران    بر هم زن و نابود گردان و در آنچه که بر علیه من بسازند و بریزند و یا بگویند و یا بن                     

ساز و محو فرما و بر خودشان بازگردان و آنها را شکستشان ده و فریبهایشان را بـه خـود آنهـا برگـردان و                         

دعاها و نفرینهایشان را بر خود آنها فرود آور و یا آنها را به راه راست هدایت فرما و اگر به درگاهت مـؤمن          

ز کـه تـو خـود پنـاه دهنـده پنـاه جویـانی و رهاننـده ترسـهای                    و توبه کننده نشدند آنها را خوار و ذلیل سا         

دوستدارانت هستی و اجابت کننده دعاهای شکرگزاران و یادکنندگانت می باشی، بارالها دعاهایم را اجابت               

  . آمین ،فرما و مرا در زمره یاران و شکرگزاران و دوستدارانت قرار بده

ر فرشتگان کرسـی و سـالم درود بـر فرشـتگان هفـت           سالم و درود بر فرشتگان عرش و سالم و درود ب           

آسمان و سالم و درود برفرشتگان فردوس و بهشت و سالم و درود بر فرشتگان بیت المعمور و سالم و درود                     

بر فرشتگان ارواح و سالم و درود بر فرشتگان ملکوت و سالم و درود برفرشتگان زر و دنیا و آخرت و سالم                      

 دریا و بیابان و کوه و آسمان و رودها و سالم و درود بر فرشتگان فصول و ایام و                    و درود بر فرشتگان زمین و     

سالم و درود بر فرشتگان برف و باران و  سالم و درود بر فرشتگان ابر و مه و طوفـان و بـاد و سـالم و درود       

رود بـر فرشـتگان   بر فرشتگان بیننده و شنونده و رساننده اخبار و سالم و درود بر فرشتگان وحی و سالم و د         

خواب و رویا و سالم و درود بر فرشتگان برکت و روزی رساننده و  سالم و درود بـر فرشـتگان  روشـنایی و      

تاریکی و سالم و درود بر فرشتگان تعیین کننده و سالم و درود بر فرشتگان صبح و ظهـر و غـروب و شـب                         

د بر فرشتگان نهـی کننـده و بازدارنـده و           تاریک و  سالم و درود بر فرشتگان مشرق و مغرب و سالم و درو              

سالم و درود بر فرشتگان اخطار دهنده و سالم و درود بر فرشتگان سجده و طواف کننده و سالم و درود بـر                       

فرشتگان صلح و دوستی و آزادی و سالم و درود بر فرشتگان عبادت کننـده و سـالم و درود بـر فرشـتگان                        

گان سالم کننده و سالم و درود بر فرشتگان مطیع و فرمانبردار وحـی              درود فرستنده و سالم و درود بر فرشت       

الهی و سالم و درود بر فرشتگان محافظ و مراقبت کننده و  سالم و درود بر فرشتگان جهنم و سـالم و درود                        

بر فرشته روح و سالم و درود بر فرشته مرگ و یارانش و سالم و درود بر فرشته زندگی و یارانش و سالم و                        
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ود بر فرشته رومان و سالم و درود بر فرشته هادی و سـالم و درود بـر نکیـر و منکـر و سـالم و درود بـر         در

فرشتگان یمین و یسار و سالم و درود بر فرشتگان کاتب و سالم و درود بر فرشتگان دیـار قبـور و امـوات و           

ارواح همه یگانـه پرسـتان و اهـل         سالم و درود براهل آن دیارو سالم و درود برارواح آنها و سالم و درود بر                 

توحید و معاد آن دیار و سالم و درود بر ارواح پاک و شهیدان آن دیـار و سـالم و درود بـر ارواح شـهادت                           

دهنده آن دیار و سالم و درود من بر شما که خدا شما را بیامرزد و اجری نیکو نصیبتان بگرداند و ارواح پدر                     

گیرد و آنها را ببخشاید و از گناهانشان درگذرد و آنها را شـامل رحمـت                و مادرم و بستگانم را در پناه خود         

خود گرداند، ای اهل قبور، روزی من هم به شما ملحق خواهم شد پس در آنروز و برای آنروز شما هـم مـرا                        

جواب گویید و سالم و درود و طلب آمرزشم را پاسخ گویید و در روزی که به شما ملحق می شوم مـرا یـاد                         

  .ه شما را یاد کردم کنید ک

بارالها قوت و جالل و شوکتم از توست، بارالهـا زیبـایی و شـگفتی خلقـتم از توسـت، بارالهـا سـلطنت و                   

پادشاهی از توست، بارالها فرمانبری و اطاعتم از توست  بارالها سرود شـادیم از توسـت، بارالهـا حکومـت و                      

ارالها ترنم سپاس و رکوع و سـجود و شـکرگزاریم از            حکمرانی از توست، بارالها ایمان و عبادتم از توست، ب         

توست، بارالها کارهای نیکو و اذکارم از توسـت، بارالهـا نمـاز و روزه ام از توسـت، بارالهـا دیـر و کلیـسا و                           

مسجدم از توست، بارالها توبه و استغاثه ام از توست، بارالها بیت المعمور و قدس و کعبه ام از توست، بارالها                     

 و زیارتم از توست، بارالها کتاب و شریعت و نبـی و رسـول از توسـت، بارالهـا ارثیـت زمـین و                         طواف و حج  

آسمان از توست، بارالها طلوع خورشید و غروب آن از توست،  بارالها آسمان و خورشید و ماه و ستارگانم از                     

آبی آسمان و سبزی درختانم از      توست، بارالها روز و شبم از تو ست، بارالها نور و روشناییم از توست،  بارالها                 

توست، بارالها گرما و سرمایم از توست، بارالها ساعت و ایام و روزگارم از توست، بارالها بهار و تابـستانم از                     

توست، بارالها پاییز و زمستانم از توست، بارالها گذشت فصول و سـالهایم از توسـت،  بارالهـا بـاد و بـرف و                         

 و جنگل و کوه و بیابان و دریـایم از توسـت، بارالهـا عـذاب و آتـش جهـنم از                       بارانم از توست، بارالها زمین    

توست، بارالها بهشت و جهنم و کلید دربهای آنها از توست، بارالها روز حساب و مکافات و عـدل از توسـت،                      
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سالمتم بارالها آن روز سخت و روز برانگیخته شدن از توست، بارالها عدل و داوریم از توست، بارالها شفاء و                    

از توست، بارالها ظاهر و باطنم از توست، بارالها روح و جسم و خلقتم از توست، بارالها سعادت و فیـروزیم از                      

توست، بارالها برکت و رزق و روزیم از توست، بارالها خواب و رویا و بیداریم از توست، بارالها کامل بودن و                     

از توست، بارالها خوشبختی و سعادتم از توست، بارالهـا          تکاملم از توست، بارالها جهاد و مجاهدت و شهادتم          

نجات و رهاییم از توست، بارالها شجاعت و دلیریم از توست، بارالها رضامندی و خوشنودیم از توست، بارالها                 

رقص و پایکوبیم از توست،  بارالها خردن و خوابیدنم از توست، بارالها کارکردنم از توست، بارالهـا همـسر و          

 مؤمنم از توست، بارالها ثروت و دارائیم از توست، بارالها صبر و استقامتم از توسـت، بارالهـا دعـای                     فرزندان

نیک پدر و مادرم از توست، بارالها طول عمر و کودکی و جوانی و پیریم از توست، بارالها قرب و نـزدیکیم از    

دیـشه ام از توسـت، بارالهـا شـرافت و     توست، بارالها راههای نیکو و راهنماییم از توست، بارالها حکمـت و ان   

آبرویم از توست، بارالها شب زنده داریم از توست، بارالها مرگ و زندگیم و حزن وشادیم از توست، بارالهـا                    

شهادت زبانم و قلبم و جانم از توست، بارالها دیده و ندیده هایم از توست، بارالها معجز و عجایب و خالیـق                      

و یکتایی از توست، بارالها رحمت و آمرزشم از توسـت، بارالهـا عـرش الهـی و                  از توست، بارالها بی شریکی      

                     .مالئک از توست، بارالها حیات ابدی و جاودانه از توست، بارالها قدرت مطلق و خلقت کل عالم از توست

     


