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که در زمره برجسته ترین ایام نیایش در سال است، دومنی جلسه  (۱۴۴۲ذحیجه  ۹به مناسبت روز عرفه )سه شنبه 

تر به زندیگ مؤمنانه به پیشنهاد برگزارکننداگن حمرتم این جلسات به داعی عرفه اختصاص دارد، و به شلک دقیق

سریی در دو داعی مشهور این روز یعین داعی منسوب به سید الشهداء امام حسنی بن یلع )ع( در روز عرفه و 

حرای عرفات، و داعی منسوب به امام یلع بن احلسنی زین العابدین )ع( در صحیفه سجادیه در این روز ص

)داعی چهل و هفتم( که طوالین ترین نیایش صحیفه سجادیه است یم پردازد. کوشش یم شود در این دو داع ابعاد 

مده به پرسشهای مشخیص پاسخ داده که در اعالن جلسه آچنانزندیگ مؤمنانه دنبال شود. برای نظم بیشرت هم

شود. این جلسه شامل چهار خبش به رشح ذیل است: لکیایت درباره داع و عرفه؛ زبان، منت و سند داع؛ حتقیق 

 و مهمرتین مضامنی دو داعی عرفه.  ؛درباره سند داعی عرفه امام حسنی و صحیفه سجادیه

 خبش اول. لکیایت درباره داع و عرفه

رشائط استجابت داع، جایاگه  زمان داع،این خبش شامل پنج حبث به رشح ذیل است: نقش داع در زندیگ مؤمنانه، 

 .  و آداب خاص روز عرفه، ایام خاص در استجابت داع

 نقش داع در زندیگ مؤمنانه حبث اول.

مؤمنانه بدون داع ممکن پرسشهای اصیل این حبث: داع و نیایش در زندیگ مؤمنانه چه نقیش دارد؟ آیا زندیگ 

است؟ داع، نیایش یا مناجات سخن گفنت انسان با خداوند است، در حایل که کتب سماوی از قبیل قرآن سخن 

گفنت خداوند با انسان است. قرآن الکم نازل خداوند است و داع الکم صاعد به سوی خداوند است. در داع 
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د و اجابت آنها را از خدا یم طلبد. زندیگ مؤمنانه بدون الکم انسان مطابلات خود را با خداوند در میان یم گذار

)یعین داع( یب معین است. در حقیقت زندیگ نازل خداوند )در اسالم: قرآن( و الکم صاعد به سوی خداوند 

مؤمنانه حاصل یک گفتگوی صمیمانه بنی خالق و خملوق، رب و مربوب، اعشق و معشوق، و انسان و خداوند 

 انساین این گفتگوست و قرآن طرف الیه آن.  است. داع طرف

ْب لَُکْم )اغفر  ْستَجي
َ
پرورداگر ( ۶۰خدا خود ما را به داع و تقاضا از حمرضش فراخوانده است: َوقَاَل َربُُّکُم اْدُعوِني أ

لََك  َوإيَذا «مرا خبوانید تا )داعی( شما را بپذیرم.»شما گفته است: 
َ
بَاديي َسأ یب  قَ  فَإيِّن  َعِّن  عي یُب  ري جي

ُ
اعي  َدْعَوةَ  أ  إيَذا ادلَّ

یبُوا َداَعني  نُوا لي  فَلْیَْستَجي و هناگیم که بنداگن من، از تو در باره من سؤال ( »۱۸۶یَرُْشُدوَن )بقره  لََعلَُّهمْ  بي  َوْْلُْؤمي

باید دعوت مرا گویم! پس خواند، پاسخ یمکنند، )بگو:( من نزدیکم! داعی داع کننده را، به هناگیم که مرا یم

 «بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(.

داع نقیش بسیار سازنده در زندیگ مؤمنانه دارد. انساین که با خدا راز و نیاز نیم کند مؤمن نیست، مثل اعشیق 

او چزیی خبواهد. معشوق که با معشوق مغازهل نیم کند و از او چزیی نیم خواهد. معشوق دوست دارد اعشق از 

مطلق ابلته غین و یب نیاز است و از خواسنت اعشق طریف نیم بندد. این اعشق و دایع است که در فرایند داع 

ساخته یم شود و شخصیت ایمانیش شلک یم گرید. در ضمن داع انسان به فقر و نیازمندی ذایت خود اعرتاف یم 

د و باال بکشد. اساس داع توبه انسان، کوشش برای پالودن جان کند و از خدا کمک یم خواهد تا خود را بساز

و تقاضای خبشش از خداوند است و مقصود اصیل تقرب به حرضت حق و دستیایب به خوشبخیت حقییق است 

که در آخرت اتفاق یم افتد. ابلته درخواست رفع حوائج دنیوی نزی خبیش از داعست که هرچه درجه وجودی آدیم 

رصد کمرتی از مطابلات آدیم را تشکیل یم دهد. یکی از طرق خودشنایس این است که ببینیم چه باالتر برود د

یم خواهیم و مطابلات موقت دنیوی چه سهیم در مطابلات ما از خداوند دارد. اگر خبش اصیل مطابلات یا تمام 



 
معرفت و عرفان عرفه، 4  

ابلته همینکه داع یم کنیم  آن دنیوی است بدانیم مبتدی هستیم و هنوز به خم اول کوچه معرفت هم نرسیده ایم.

و از خدا مطابلات کوچک و بزرگمان را یم خواهیم یعین جهت را درست تشخیص داده ایم و قدم در راه گذاشته 

ایم. به مزیاین که در طول روز به یاد خدا هستیم و با او سخن یم گوئیم و از او چزیی یم خواهیم و او را داور 

ه او امید داریم مؤمن هستیم. اگر در طول نماز به مفهوم آن توجه داشته باشیم و کردار و گفتار خود یم دانیم و ب

اهدنا »)فقط ترا یم پرستیم و فقط از تو یاری یم جوئیم( و « ایاک نعبد وایاک نستعنی»از ته دل او را خبوانیم که 

 مسلمان است.       یک زانه این کف داعی واجب رو( ۶-۵)ما را به راه راست هدایت کن( )محد « الرصاط املستقیم

 حبث دوم. زمان داع

زمان خایص دارد یا هر زمان یم توان با خداوند اعشقانه و پرسشهای حبث: آیا داع و نیایش با خداوند روز و 

صمیمانه راز و نیاز کرد؟ پاسخ: داع زمان خایص ندارد، همیشه و هرجا یم توان داع کرد و خدا را خواند. هر زمان 

یم همان زمان وقت داعست. معموال وقیت اکرها خوب پیش یم رود نیازی به داع و خدا احساس نیم حال داع دار

کنیم، وقیت حاجیت داریم، با مشیلک برخورد کرده ایم که از طرق اعدی حل نیم شود و از همه جا وامانده ایم یاد 

ست که رساغش برویم. این خدا یم افتیم و اگر مشلک صعب العالج و الینحل است، دیگر جز خدا کیس نی

مآبانه با خداست. فقط وقیت اکرش داریم داع یم خوانیم، مسجد و زیارت اماکن مذهیب یم رویم، برخورد اکسب

و انفاق یم کنیم تا حاجاتمان روا شود، مشلکمان رفع شود، و بیمارمان شفا یابد. ابلته خدا آن قدر کریم و بزرگوار 

 شکسته ای را حتویل یم گرید. مند دلنه را هم رد نیم کند و هر حاجتمآبااست که همنی داعهای اکسب

داع کردن فقط مال ایام مشلک، مصیبت و بیماری نیست. در این ایام که تقریبا هماگن یاد خدا یم افتند. هرن این 

و حال خوش را است که در ایام سالمت، رفاه و خوشحایل به یاد او باشیم و داع کنیم که نعمتهای سالمیت، رفاه 

از ما سلب نکند. اگر با خدا دوست، رفیق و مثل کف دست صاف و صادق باشیم و رابطه حسنه ای داشته 
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باشیم و با راز و نیاز و داع به دراگه او انس داشته باشیم مطمئنا داعهایمان بیشرت اجابت یم شود. به هر حال هیچ 

به هیچ زمان خایص نیست. الزم نیست برای داع به مسجد زماین نیست که داع در آن ممنوع باشد. داع مرشوط 

و حرم پیامرب و ائمه برویم، هر جا خدا را خالصانه و با دل شکسته خبوانیم داع اماکن استجابت دارد. حیت الزم 

نیست غسل و وضو داشته باشیم، حیت اگر برای نماز واجب به غسل یا وضو نیاز باشد، داع مرشوط به آنها 

قلب پاک و پاکزیه یم خواهد. الزم نیست رو به قبله هم بایش. ابلته مستحب است رو به قبله، با  نیست. داع

غسل و وضو در ماکنهای متربک و زمانهای خاص داع کنیم، اما اینها استحبایب است، هر زمان دلت هوای او 

 اماکن اجابت هست.        کرد و نیاز به سخن گفنت با او داشیت بدون هیچ پیش رشط و رشیط او یم شنود و 

 حبث سوم. رشائط استجابت داع 

پرسش اصیل حبث: به طور یلک برای استجابت داع چه باید کرد؟ استجابت داع دو دسته رشط دارد. دسته اول 

واجب، دسته دوم مستحب. رشوط واجب دو تا بیشرت نیست: اخالص و توبه. اخالص یعین داع ریایی نباشد، 

شده باشد نه از غری او. به زبان ساده تر شیله پیله در آن نباشد، صاف و صادق از خدا تقاضا  فقط از او خواسته

 شده باشد، زالل و بلوری، خالصانه و صادقانه، اکمال خودماین، و خالصه با قلب شکسته. 

کردن آن  اما رشط دوم یعین حق انلاس و حق اهلل به گردنش نباشد. اگر به حقوق احدی جتاوز کرده بدون ادا

استجابت داع خییل دشوار است. اینها باعث حبس داع یم شود، مانع اجابت داع یم شود. اول حق انلاس را ادا 

کنیم بعد در خانه خدا برویم. نقض حقوق الیه یعین ارتکاب گناه و معصیت هم با توبه و عزم بر عدم تکرار 

ر حال اگم اول داع بعد از ادای حق انلاس توبه  و داعست. در هاز گناه حمقق یم شود. ابلته خود توبه هم قسیم 

پاک کردن خانه دل از زناگر گناه است. با دل چون بلور پاک و پاکزیه به حمرض او بشتابیم و از سویدای دل داع 

 کنیم.
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اما دسته دوم رشوط امور استحبایب است از قبیل پاکزیه بودن بدن و بلاس، یا غسل کردن، وضو گرفنت، رو به 

نشسنت، به مسجد و حرم پیامرب، ائمه و اوْلاء رفنت، دو رکعت نماز خواندن، و انتخاب زمانهای مناسب  هقبل

 داع.         

 حبث چهارم. جایاگه ایام خاص در استجابت داع

پرسش این حبث: ایام خاص از قبیل ماههای رجب، شعبان، رمضان و دهه اول ذحیجه خصوصا روز عرفه چه 

از مجله اوقات توصیه بت داع دارد؟ در طول شبانه روز سحراگه بهرتین وقت داع کردن است. جایاگیه در استجا

در طول هفته شب مجعه و روز مجعه اوقات ممتاز داعست. در سال صد روز  شده داع بعد از نمازهای واجب است.

به این بهار عبادت است: سه ماه رجب، شعبان و رمضان و دهه اول ذحیجه. دو عید بزرگ فطر و اضیح ملحق 

ایام هستند. یکی از ممتازترین روزهای این سده داع و عبادت روز عرفه است. روایات فراواین در تشویق مومننی 

داع در این ایام وارد شده است. در زندیگ مؤمنانه این صد روز مواظبت یم شود و ارتباط با خداوند و مناجات  هب

ین صد روز ماه مبارک رمضان )خصوصا ْلایل قدر( و روز عرفه و راز و نیاز جاری حداقل دو برابر یم شود. در ا

 د. قدر این ایام را بدانیم. در تقویم خود به این ایام توجه بیشرتی کنیم.      تفضیلت بیشرتی دار

 حبث پنجم. آداب خاص روز عرفه

اب خایص پرسش این حبث: آداب خاص روز عرفه چیست؟ اگر مومن روز عرفه در حال حج یا عمره باشد آد

دارد که در کتب مناسک آمده است، از مجله وقوف در صحرای عرفات از ظهر تا مغرب روز عرفه. در غری این 

صورت برای کساین که توانایی دارند روزه گرفنت در این روز استحباب فراوان دارد. غسل و صدقه در راه خدا 

عد از ظهر عرفه داع و استغفار به دراگه دو عمل دیگر مستحیب این روز است. اما مهمرتین عمل مستحب ب

پرورداگر است، از مجله قرائت داعی عرفه منسوب به امام حسنی و امام سجاد )علیهما السالم(. این اهم اعمال 
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روز عرفه است، برای آشنایی با آداب شب و روز عرفه به کتب داع مراجعه کنید. عرفه به معین ادراک، فهم و 

تفکر و تدبر در آثار آن است. نام عرفه از رسزمنی عرفات )جایی در مکه که باید در  شناخنت چزیی همراه با

این روز در آن وقوف کرد( گرفته شده است. عرفه روز معرفت و عرفان است، شناخت ظاهری و باطین خداوند. 

 شب و روز عرفه یکی از اوقات ممتاز در تقویم مؤمنان است.        

 سند داعزبان، منت و  خبش دوم.

 
لزوم حتقیق سندی داعهای  این خبش شامل چهار حبث به رشح ذیل است: فقط داعی مأثور؟ فقط داعی عریب؟

 مأثور، و کفایت علو مضمون؟

 حبث اول. فقط داعی مأثور؟

مامان پرسش اصیل حبث: آیا هر متین را یم توان به عنوان داع خواند یا الزاما داع باید امالشده خداوند، پیامرب یا ا

ترین داعها ادعیه قرآین است، یعین داعهایی که خدا در )به اصطالح داعی مأثور( بوده باشد؟ پاسخ: با فضیلت

کتابش به ما تعلیم داده است. پس از آن داعهایی که مطمئنا توسط پیامرب و در درجه بعد توسط ائمه امال شده 

جماز منحرص در ادعیه قرآین، یا ادعیه نبوی یا به طور یلک است و به اعتبار سندی آنها اطمینان باشد. اما ادعیه 
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ادعیه مأثور نیم شود، و هر متین که شامل ستایش خداوند و ادب درخواست از حمرض ربویب باشد خواندنش جماز 

 و احتمال استجابت دارد، حیت اگر یقنی داشته باشیم امالی خدا، پیامرب و ائمه هم نیست. 

ت که داع با موازین کتاب و سنت ناسازاگر نباشد )حیت سازاگری رشط نیست، عدم آچنه الزم است این اس

تر از لزوم سازاگری است(. به شلک مشخص از داعهای ساخته و پرداخته غالت ناسازاگری رشط است که وسیع

اال داعیی باید به شدت پرهزی کرد. اینکه تفکر و مرام اغْلانه چیست در جلسه مستقیل باید به آن پرداخت. امج

 که تولک به خداوند از منت داع به حاشیه برده شده باشد داعی معترب و جُمازی حمسوب نیم شود.     

 حبث دوم. فقط داعی عریب؟ 

پرسش حبث: آیا باید الزاما داع به عریب باشد یا خواندن داع به هر زباین مقبول است؟ آیا یم توانیم به جای منت 

فاریس آنها را خبوانیم؟ پاسخ: زبان اسالم عریب است. داعهای مأثور معترب هم همیگ به عریب داعهای عرفه ترمجه 

عریب هستند، اما داع را یم توان به زباین خواند که برای داع کننده مفهوم باشد. استفاده از ترمجه ادعیه ماثور 

ده کرد. در هر حال رشط استجابت داع های وفادار به منت داع استفاهیچ اشاکیل ندارد. ابلته باید کوشید از ترمجه

اخالص است نه زبان عریب. در مورد داعی عرفه هم قرائت ترمجه فاریس داعی منسوب به امام حسنی یا صحیفه 

سجادیه هیچ اشاکیل ندارد. حیت اگر در این روز داعی دیگری چه ماثور چه غریماثورهم خوانده شود مشیلک 

 ر عرفه مومن داع خبواند، خالصانه هم خبواند، نه زبانش مالک است نه داعیش.  ندارد. مهم این است که بعد از ظه

 حبث سوم. لزوم حتقیق سندی داعهای مأثور

پرسش این حبث: آیا حتقیق سندی داعهای مأثور الزم است؟ چرا؟ پاسخ: قول مشهور در میان فقها بر طبق قاعده 

ادهل امور مستحب این است که در مستحبات نباید سخت گریی یا ساده گریی در « تسامح در ادهل سنن»ای به نام 

کرد و حیت اگر فعل مستحب انتسابش به پیامرب یا ائمه قابل اثبات نباشد فرد به رصف عمل به مفاد آن و نیتش 
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به ثواب مورد نظر دست یم یابد. بر این مبنا داعهای ماثور ولو سندشان ضعیف باشد قرائتشان رشاع اشاکیل 

و داعکننده به ثواب اکمل یم رسد. نتیجه عمیل این قاعده، عدم لزوم حتقیق سندی ادعیه و رواج ادعیه ندارد 

 مأثورغریمعتربالسند است. 

سند روایات قاعده تسامح در ادهل سنن قابل مناقشه است و انتساب هر فعل یا قویل به پیامرب و ائمه نیاز به اعتبار 

سب ثواب نیست، اگر داع قرار است یکی از منابع معرفت و عرفان باشد سندی دارد. در ادعیه مالک تنها ک

اینکه انتسابش به پیامرب یا ائمه حمرز یا حداقل مطمنئ است مهم است. مطابق حتقیقات اجنام شده انتساب 

ند یا بسیاری از ادعیه رایج به پیامرب یا ائمه قابل اثبات نیست، به عبارت دیگر از اعتبار سندی برخودار نیست

 اصال سند ندارند. 

بدون انتساب به پیامرب یا »ابلته اگر منت داع اعوجایج نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازاگر نباشد 

خواندن چننی داعهایی هیچ اشاکیل ندارد. برای مثال داعی جوشن کبری از قرن نهم به بعد پیدا شده و به « ائمه

وش ذوق است، اما خواندن آن هیچ مشیلک ندارد. در مقابل داعها و زیارایت احتمال قوی ساخته بریخ علمای خ

که با موازین کتاب و سنت ناسازاگر هستند و اعوجاج متین دارند و یلع االغلب مشلک سندی هم دارند و به 

دوران احتمال قوی حمصول اکرخانه حدیث سازی غالت است که به بریخ ائمه هم نسبت داده یم شوند و اغبلا از 

صفویه جزء رسوم رایج شییع هم شده اند قرائتشان نادرست است و دْلیل هم بر اجابت و ثوابشان در دست 

نیست. با توجه به سیطره روش اغْلانه بر اندیشه شییع از حدود قرن پنجم نیم توان بدون حتقیق سندی و متین 

د اعوجاج نداشته باشد با موازین کتاب و سنت هر داعیی را خواند. اگر داع سند معتربی ندارد حداقل متنش بای

 ( ۱مستقال منترش کرده ام. )را ناسازاگر نباشد. در این زمینه حتقیق درباره داعهای ماه رمضان 

 حبث چهارم. کفایت علو مضمون؟ 
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اعتبار آن کفایت یم کند؟ پاسخ:  برایپرسش این حبث: آیا مضمون اعیل یک داعی فاقد سند یا با سند ضعیف 

عمیل مشهوری است که فالن حدیث یا بهمان داع اعْلة املضامنی است و جز از معصوم )ع( نیم تواند  قاعده

صادر شده باشد، در نتیجه در چننی مواردی نیاز به اعتبار سند نیست و به اصطالح علو مضمون جابر ضعف 

دْلیل بر اعتبارش نیست. در یا فقدان سند است. برای این قاعده نقضهای فراواین است، به عالوه این قاعده 

مورد ادعیه اگر متنشان اعوجاج نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازاگر نباشد داع بدون هیچ اشاکیل 

قابل قرائت است، هرچند علو مضمون یا بدون اعوجاج بودن آن باعث نیم شود آن را به پیامرب یا ائمه نسبت 

   رب یا ائمه امری جمزا از علو مضمون است.دهیم. به عبارت دیگر انتساب به پیام

 خبش سوم. حتقیق درباره سند داعی عرفه امام حسنی و صحیفه سجادیه

 
این خبش شامل دو مبحث مهم است: حتقیق در سند صحیفه سجادیه و حتقیق در سند داعی عرفه منسوب به 

 امام حسنی )ع(. 

 مبحث اول. حتقیق در سند صحیفه سجادیه

این مبحث: آیا داعهای صحیفه سجادیه از مجله داعی عرفه قابل انتساب به امام سجاد )ع( پرسش اصیل 
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هستند؟ این مبحث شامل دو حبث است: حتقیق کتاب مریاث مکتوب شیعه از سه قرن خنستنی درباره صحیفه 

 سجادیه، و سند صحیفه سجادیه و داعی عرفه در یک ناگه. 

 شیعه از سه قرن خنستنی درباره صحیفه سجادیه حبث اول. حتقیق کتاب مریاث مکتوب 

مریاث مکتوب شیعه از سه »درباره کتاب صحیفه سجادیه خالصه حتقیق دکرت سید حسنی مدریس را از کتاب 

امام صادق )ع( به یکی از اصحابش منت داعیی از امام زین العابدین )ع( »( عینا نقل یم کنم: ۲« )قرن خنستنی

قطعه داعی  ۵۴( نزدیک ۳حات یک دفرت قدییم ثبت شده بود )اوراق من صحیفة عتیقة(. )را نشان داد  که در صف

بلند و کوتاه، بریخ برای تمایم اوقات و بریخ برای مناسبتهای ویژه )مانند مجعه، رمضان و غریه( در یک جمدل 

ه دارای احرتام حتت عنوان صحیفه اکمله گردآوری شده است. این کتاب اگرچه امروز در میان شیعه امامی

 ( ۴فراوان است، اما این پذیرش و اقبال عمویم از چهار قرن فراتر نیم رود. )

این کتاب ]صحیفه سجادیه موجود[ با داستاین درباره آاغز تاْلف آن رشوع یم شود. این حاکیت سندی دارد که 

صحبت یم « یک داع»ان درباره ( این داست۵از اواسط قرن ششم رشوع شده و به ابتدای قرن دوم باز یم گردد. )

ای است که به نظر یم که مشتمل بر ادعیه فراوان باشد. تنها در اواخر داستان مجله« یک کتاب»کند نه درباره 

سخن یم گوید که در آن جمموعه گنجانیده شده « داع ۶۴»رسد بعدا به منت افزوده شده، و روال را تغیری داده و از 

داع یم باشد!( ]دو رجایل بزرگ  ۵۴اخته شده صحیفه معموال حداکرث مشتمل بر است )نسخه های معروف و شن

( ۶متقدم شیعه[ جنایش و شیخ طویس در کتاب فهرست نزی تنها از یک داع به عنوان داعء الصحیفة یاد یم کنند. )

بود که به همان  بنابراین حمتمل است که این کتاب با یک داع رشوع شده که در ابتدای آن داستاین با سند آمده

 های بعد بر آن افزوده شده است.منت مربوط بوده و سپس متون دیگر در دوره

میان نسخه های این کتاب اختالفات بسیاری هم در تعداد ادعیه و هم در منت دقیق هر داع وجود دارد، مطلیب  
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که به کوشش  ۴۱۶خ کتابت سال ( قدییم ترین نسخه خطی این اثر با تاری۷که علمای گذشته هم یادآور شده اند )

داعست. نسخه مسجد جامع صنعاء  ۳۸ق( انتشار یافته است تنها مشتمل بر ۱۴۱۳اکظم مدیر شانه یچ )مشهد 

نسخه رایج فعیل پایان یم یابد،  ۴۲باز یم گردد با داعی شماره  ۳۶۷که اصل آن به نسخه خطی مورخ صفر سال 

خه رایج متفاوت باشد. متین که امام صادق )ع( به شاگرد خود از ویل شاید ترتیب داعها در این نسخه با نس

نسخه رایج فعیل ]داعء یف دفع کید االعداء و رد بأسهم: داع در دفع  ۴۹صحیفه کهن ارائه فرمود داعی شماره 

 نرینگ دشمنان و برگرداندن اذیت و آزار آنان[ است. 

 از آنها به حلاظ منت و سبک و ساختار عبارات ویژگیهایی متوین که در این اثر ]صحیفه سجادیه[ فراهم آمده بریخ

دارند که یف الواقع با روزاگر امام سجاد )ع( و رفتار و خصوصیات ایشان چنانکه در منابع آمده انطباق دارد. 

را صحیفه ای یافته بوده است. ( که راوی اولي آن آن۸همچننی متین درباره زهد منسوب به ایشان وجود دارد )

یفه در اینجا ظاهرا به معین برگ اکغذ یا پوست و در برابر روایت شفایه یم باشد. این منت به عنوان صحیفة صح

یلع بن احلسنی یف الزهد شناخته یم شود. از زماین که این جمموعه شلک فعیل خود را در اواسط قرن ششم به دست 

ادعیه »ف شده است. در حال حارض کتاب آورده است مستدراکت خمتلف و رشوح متعددی بر آن تدوین و تاْل

« منت داع منترش شده اند. ۲۷۰( با ۱۰« )الصحیفة السجادیة اجلامعة»داع و  ۲۶۷( با ۹« )االمام زین العابدین )ع(

 )پایان حتقیق منقول(

 حبث دوم. سند صحیفه سجادیه و داعی عرفه در یک ناگه

سند ابتدای کتاب صحیفه سجادیه مربوط به داعی چهل و نهم آن )داع در دفع نرینگ دشمنان و برگرداندن  یک.

یاد کرده اند، نه از ادعیه « یک داعی امام سجاد»اذیت و آزار آنان( است نه لک کتاب. جنایش و شیخ طویس هم از 

 متعدد در یک کتاب.
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افزایش یافته، در قرون چهارم و پنجم به حدود یس چهل داع داعی واحد امام سجاد در طول قرون بعدی  دو.

بالغ شده، و در قرن ششم به صورت فعیل با پنجاه و چهار داع شلک گرفته است. تعداد داعهای منسوب به امام 

 سجاد در دوران ما به دویست و هفتاد داع رسیده است. 

بعد از قرآن و نهج ابلالغه( از قرن یازدهم و ه سجادیه به عنوان سومنی کتاب اسالم شییع )فرواج صحی سه.

 دوران حممدباقر جملیس در عرص صفوی است. 

داعهای منسوب به امام سجاد به حلاظ تعداد ادعیه، ترتیب آنها، و منت هر داع در نسخه های خطی  چهار.

  ، و انتساب قطیع هر داع حیت هر عبارت یک داع به امام سجاد )ع( دشوار است.ندیکسان نیست

سیاق یلک ادعیه موجود در صحیفه سجادیه با دیگر روایات به جا مانده از ایشان ناسازاگر نیست، یعین  پنج.

 انتساب ادعیه به امام سجاد به طور یلک حمتمل است.

به « منتسب به امام سجاد»داعی چهل و هفتم صحیفه سجادیه درباره روز عرفه را نهایتا یم توان از ادعیه  شش.

 د.       حساب آور

 مبحث دوم. حتقیق در سند داعی عرفه منسوب به امام حسنی

وضعیت سندی داعی عرفه منسوب به امام حسنی )ع( چگونه است؟ این داع در چه کتابهای قدییم داعی شییع 

ذکر شده است؟ قسمت پایاین این داع در کتب اقدم چگونه است؟ این مبحث را از حتقییق که چند سال قبل 

سند داع،  این مبحث شامل سه حبث به رشح زیر است: مدرک و منت داع، (۱۱دم عینا نقل یم کنم. )منترش کر

 مضمون داعی عرفه و فقره اضافه شده به آن. 

  مدرک و منت داع حبث اول.

( در کتاب ۹۰۰( در کتاب اقبال األعمال، سپس کفعیم )م۵۸۹-۶۶۴این داع را برای خنستنی بار سید بن طاووس )
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( در کتب زاداملعاد و حبار االنوار نقل کرده اند. داعی عرفه در اقبال ۱۱۱۱االمنی، و حممد باقر جملیس )م ابلدل

ى لَیَْس ليَقضآئيهي دافيع  َوال ليَعطائيهي مانيع  »االعمال، ابلدل االمنی و زاداملعاد با این عبارت آاغز یم شود:  احَْلَْمُد هلل اََلذ

هي ُصنُْع صا عُ َوال َکُصنْعي َن انلذاري الايهَل ايالذ »و با این عبارت پایان یم یابد: « نيٍع َوُهَو اجْلَواُد الْواسي اَْسئَلُکَ فاَککَ َرَقبیَت مي

ٍء قَدیر  یا رَِب یا رَبذ   «.اَنَْت وَْحَدکَ ال رَشیکَ لَکَ لَکَ الُْملْکُ َولَکَ احْلَْمُد َواَنَْت یلَع لُکيذیَشْ

ـَا الَْفقرُی یف »تر نقل کرده و در انتهای آن زیادیت دیده یم شود: نت آن را طوالینجملیس در حبار االنوار م ايلـیه اَن

لیْم فََکیَْف ال اَُکوُن َجُهواًل یف َجْهیل  ُل یف عي ـَا اجْلاهي ناَى فََکیَْف ال اَُکوُن فَقریاً یف َفْقرى ايلـیه اَن  جَتیَلذ  َمنْ  یا. …غي

قَ  بَهآئيهي  بيَکمالي  رُ  َواَنَْت  ََتْىف َکیَْف  االيْستيوآءَ  َعَظَمتُهُ  ْت َفتََحَقذ اهي قیُب  َواَنَْت  تَغیُب  َکیَْف  اَمْ  الظذ ُ  الَرذ  یلَع  اينَذکَ احْلارضي

ءٍ  وی در ذیل این داع توضیح داده که این اضافه که تقریبا به اندازه یک ورق است «. هلل وَْحَدهُ  َواحْلَْمدُ  قَدیر   لُکيذیَشْ

عبارات این ورقه با سیاق ادعیه »تنها در بریخ نسخ اقبال آمده، در حایل که نسخ قدییم اقبال خایل از آن است: 

ای همنی بریخ افاضل به این نظر سادات معصوم نزی سازاگر نیست، و تنها بر مذاق صوفیه سازاگر است. بر

 «متمایلند که این ورقه از إضافات بریخ مشایخ صوفیه و احلاقات و ادخاالت ایشان است.

جملیس دو احتمال یم دهد: یکی اینکه بریخ صوفیه این فقره را در بریخ کتب به داع اضافه کرده باشند و سید 

نقل کرده است. احتمال دوم این است که این اضافه توسط بن طاوس بدون اطالع از حقیقت حال آن را در اقبال 

سید بن طاووس اجنام نشده، بلکه بریخ این فقره را به بعیض نسخ اقبال اضافه کرده اند. وی احتمال دوم را اظهر 

 یم داند، بویژه که بریخ نسخ قدییم اقبال خایل از این فقره است. ابلته در حبار آمده که سید بن طاووس این داع

را منهای فقره مورد حبث در کتاب مصباح الزائر خود آورده است. در حایل که اصوال این داع در نسخه منترششده 

 کتاب یادشده نقل نشده است!

 حبث دوم. سند داع
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ومن ادلعوات املرشفة یف یوم عرفة داعء »در اقبال سید بن طاووس و منت ابلدل االمنی کفعیم داع فاقد سند است: 

در حاشیه ابلدل االمنی به نقل از مصباح الزائر سید بن طاووس برای «. احلسنی بن یلع صلوات اهلل علیهموالنا 

. «…بيرش و بشری اسدی گفتند حسنی بن یلع )ع( در روز عرفه »خنستنی بار دو راوی برای داع ذکر شده است: 

چشم نیم خورد. اسم این دو نفر برای  به داع این أصال الزائر مصباح منترششده نسخه در شد گفته کهچنانآن

از مجله ادعیه مشهوره در روز عرفه داعی امام »خنستنی بار توسط جملیس در زاداملعاد به منت منتقل شده است: 

حسنی )ع( است که آن را بشری و بيرش فرزندان اغلب اسدی نقل کرده اند که ما در عرص عرفه نزد امام حسنی 

ي  «.…)ع( در عرفات بودیم  رش بن اغلب اسدی کویف از أصحاب امام حسنی )ع( و امام سجاد )ع(، و بشری بن ب

 نشده توثیق و هستند جمهول راوی دو این( ۱۲. )اند شده معریف( ع) حسنی امام أصحاب از اغلب اسدی کویف 

منسوب به امام  عرفه داعی سند: نتیجه. است جمهول اکمال نزی بشری و بيرش به طاووس بن سید یا کفعیم سند. اند

 حسنی )ع( فاقد اعتبار است.

 حبث سوم. مضمون داعی عرفه و فقره اضافه شده به آن

داعی عرفه منسوب به امام حسنی )ع( به حلاظ منت از زیباترین داعهای موجود است. در منت داع اعوجایج دیده 

)ع( نزی سازاگر است. بریخ آن را  نیم شود و با حمکمات قرآین و أصول معارف معترب پیامرب )ص( و اهل بیت او

اعْلة املضامنی دانسته اند که جز از ائمه قابل صدور نیست. این مبنا اگرچه جای حبث دارد، اما خواندن داع 

 بدون انتساب به امام )ع( را بالاشاکل یم کند.

نکته »فقره نوشته است: بعد از نقل این « مولوی نامه»ش( در پاوریق مقدمه کتاب ۱۳۵۹جالل ادلین همایی )متویف 

مهم تازه ای که شاید برای خنستنی بار از این حقری یم شنوید این است که تمام این فقرات را عینا و یب کم و 

دیده ام شامل دعوات و مقامات عرفاین ابن عطاءاهلل اسکندراین « احليَکم العطائیه»زیاد در نسخه قدیم کتاب 
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[ که وفات او را در ۶۵۸حممد صویف اعرف معروف سده هفتم هجری ]متودل شاذیل تاج ادلین ابوالفضل امحد بن 

نوشته اند، و مسلم دارم که در این باره َتلیطی شده اما تفصیلش از عهده این حوایش خارج است.  ۷۰۹سال 

 طاووس بن سید وفات از بعد – هست هم زیبا بسیار اتفاقا که –بنابراین یم توان گفت که این فقره « واهلل العالم.

)پایان نقل قول از  .شود نیم دیده ادعیه دیگر در فقره این مشابه. است شده اضافه اقبال هاینسخه بریخ به

 حتقیق سابقم(

 خبش چهارم. مهمرتین مضامنی دو داعی عرفه

 
مهمرتین مضامنی داعی عرفه منسوب به امام حسنی،  مهمرتین قسمت جلسه شامل دو حبث به رشح زیر است:

( تکیه من زیبایی این دو داعست فارغ از اینکه ۱۳و مهمرتین مضامنی داعی عرفه منسوب به امام سجاد )ع(. )

ا زیبا و اعْلة املضامنی هستند.   گوینده آنها این دو امام همام بوده اند یا نه. خواهید دید که هر دو داع جدذ

 مهمرتین مضامنی داعی عرفه منسوب به امام حسنی )ع(حبث اول. 

پرسش این حبث: مضمون مهمرتین حمورهای داعی عرفه منسوب به امام حسنی کدام است؟ بیست و شش فقره 

د. ن( فقره هایی که در من مؤثر بوده اند. امیدوارم در شما هم مؤثر باش۱۴از داعی زیبای عرفه را انتخاب کرده ام، )
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( به این امید ۱۵قره را با ترمجه و توضیح بسیار خمترص مواردی که نیاز به توضیح دارد مرور یم کنم. )عبارات هر ف

 که در فرصیت دیگر توفیق رشح آنها را بیابم.   

رْ [ ۱] یَتيَك، وَخي ْدیني بيتَْقواَك، َواَل تُْشقيیني بيَمْعصي ْسعي
َ
راَك، َوأ

َ
یِن أ

َ
ْخشاَك َکأ

َ
یلي یفي قَضائيَك، َوباريْك یلي یفي  اللُّٰهمَّ اْجَعلیْني أ

لَْت  رَی َما َعجَّ خي
ْ
ْرَت َواَل تَأ خَّ

َ
یَل َما أ بَّ َتْعجي حي

ُ
ٰ اَلأ خدایا چنانم کن که از تو خشیت داشته باشم، گویا ». قََدريَك، َحیتَّ

آچنه مقرر  ات بدخبتم مکن و خری را دربینم؛ و با پرهزیاگری مرا خوشبخت گردان و به نافرماینکه تو را یم

کردی برایم اختیار کن و به من در تقدیرت برکت ده تا شتاب آچنه را تو به تأخری انداخیت خنواهم و تأخری آچنه 

 .را تو پیش انداخیت آرزو نکنم

، َوانلُّْوَر یفي [ ۲] ، َواْْليْخالَص یفي َعَمیلي نَی یفي قَلیْبي ، َواْْلَقي ناَى یفي َنْفیسي ، َوَمتِْعیني اللُّٰهمَّ اْجَعْل غي ییني رَیةَ یفي دي برََصيى، َوابْلَصي

یِن  ثنَْیي مي ، َواْجَعْل َسْمیعي َوَبرَصيى الْواري َواريِحي نیازی را در روح و روانم، و یقنی را در دلم، و خدایا قرار ده یب» .ِبي

ند کن، و گوش و چشمم مام، و بصریت را در دینم، و مرا به اعضایم بهرهاخالص را در عملم، و نور را در دیده

 «را دو وارث من گردان ]یعین آنها را تا وقت مرگم ناگه دار[.

، َواْجَعْل [ ۳] ، َوفُكَّ ريهایني  َشیْطایني
ْ
، َواْخَسأ یئیَتي ْر یلي َخطي *، َواْغفي ، َواْسرُتْ َعْوَرِتي ْف ُکْرَبیتي رََجَة  اللُّٰهمَّ اْکشي یلي یَا إيلیٰهي ادلَّ

ویٰل. 
ُ
َرةي َواأْل مرز و شیطانم را ام را بپوشان و خطایم را بیاام را برطرف کن و زشیتخدایا گرفتاری»الُْعلْیا یفي اْْلخي

ای برتر قرار ام ]رهنی به دْلل خطایا[ را ادا کن و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه]با ذلت[ بران و بدهاکری

عورت: هرچه در آن خلیل باشد که یم ترسیم دشمن از آن داخل شود، هرچه انسان آن را برای حیا یم « * ده.

 ان. پوشاند. مقصود: خدایا نقاط ضعفم را بپوش

، وَ [ ۴] ، َویفي َسَفريى فَاْحَفْظیني ییني فَاْحرُْسیني ، َویفي َنْفیسي وَدي ْحَذُر فَقيیني
َ
، َوَما أ خاُف فَاْکفيیني

َ
ْهیلي َومایلي اللُّٰهمَّ َما أ

َ
یفي أ

ْعنُیي انلَّاسي فَ 
َ
، َویفي أ ، َویفي َنْفیسي فََذلِلیْني ، َوفيیما َرَزْقتیَني فَباريْك یلي ، فَاْخلُْفیني نْسي فََسلِْمیني ِن َواْْلي ْن رَشِ اجْلي ، َومي َعِظْمیني
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، وَ  ، َو نيَعَمَك فاَل تَْسلُبیْني ، َوبيَعَمیلي فاَل تَبْتَليیني * فاَل َُتْزيیني یَرِتي يََسي ، َوب .  َوبيُذنُویبي فاَل َتْفَضْحیني لیْني إيیٰل َغرْیيَك فاَل تَکي

کنم نگهداری کن، و در روح و روانم و دینم از من ]در آچنه پرهزی یم ترسم مرا بس باش، و ازخدایا از آچنه یم»

قبال نفس اماره و مصیبت در دین[ نگهباین فرما، و مرا در سفرم نگهدار، و در خاندان و مالم جانشینم باش ]تا 

نزد خویش  غری به حریم اهل و مالم داخل نشود[، و مرا در آچنه نصیبم فرمودی برکت )زیادت و رشد( ده، و در

خوارم ساز، و در دیداگن مردم بزرگم کن، و از رشذ جن و انس ساملم بدار، و به گناهانم رسوایم مساز، و به پنهانم 

مقدارم مکن، و به عملم ]که عقوبت دنیوی یا اخروی بر آن مرتتب باشد، یا وقیت عملم خالص برای خوار و یب

« روم مفرما ]به سبب عدم شکر[، و به غری خود واگذارم مکن.هایت حمتو نباشد[ دچارم مساز، و مرا از نعمت

 (  ۹* یوم تبیل الَسائر )طارق 

فينیَ [ ۵] ْم إيیَل الُْمْستَْضعي
َ
؟ أ ُمیني یٍد َفیَتََجهَّ ْم إيیٰل بَعي

َ
؟ أ یٍب َفیَْقَطُعیني ري

؟ إيیٰل قَ لیُني نَْت َریِب َو َمليیُك  إيلیٰهي إيیٰل َمْن تَکي
َ
یلي َوأ

ْمريى؟ 
َ
َّ َغَضبََك*أ ْمريى، إيلیٰهي فاَلٰ حُتْليْل یلَعَ

َ
ٰ َمْن َملَّْکتَُه أ ْشُکو إيَْلَْك ُغْرَبیتي َوبُْعَد داريى َوَهوایني یلَعَ

َ
، فَإيْن لَْم تَُکْن أ

. وَْسُع یلي
َ
یَتََك أ نَّ اعفي

َ
واَك، ُسبْحانََك َغرْیَ أ بایلي سي

ُ
َّ فاَل أ بَْت یلَعَ پیامرب وقیت اهل طائف  خدایا ]برگرفته از داعی» َغضي

کین؟ ]ولک اْله االمر: سلذمه و فوضه اْله و اکتىف به[ به نزدیک تا با با او بدرفتاری کردند[، مرا به که واگذار یم

شمرند؟ )آنها که که خوارم یمرویی برخورد کند؟ یا به آنانمن به دشمین برخزید؟ یا به بیاگنه تا با من با ترش

کنم، از غربتم و دوری حال اینکه تو خدای من و زمامدار اکر مین. من به تو شاکیت یممستضعفم یم کنند( و 

ام نزد کیس که اختیار اکرم را به او دادی ]کیس که در دنیا مافوق من است[. معبودم خانه )آخرتم( و سبیک

، مزنذیه تو، جز اینکه خشمت را بر من فرود نیاور، اگر در مقام خشم کردن بر من نبایش، از غری تو باک ندارم

هر که غضبم بر او وارد شود سقوط ( »۸۱ومن حَیليل علیه غضیب فقد َهوی )طه « * تر است.اعفیتت بر من گسرتده

 « یم کند.
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نَْت [ ۶]
َ
، یَا َوليِِّي یفي نيْعَمیتي .... أ یاِثي یفي ُکْرَبیتي *، یَا غي یبي یفي وَْحَدیتي ، یَا صاحي یتي دَّ یتي یفي شي نَی ُتْعیيییني یَا ُعدَّ  َکْهىفي حي

نَْت ُمقي 
َ
نَی، َوأ َن اْْلاليکي رُْض بيرُْحبيها، َولَْواَل رمَْحَُتَك لَُکنُْت مي

َ
َ اأْل یُق یبي ، َولَْوال َسرْتَُك الَْمذاهيُب یفي َسَعتيها، َوتَضي ِتي یُل َعرْثَ

ى بيانلَّرْصي  نَْت ُمَؤِیدي
َ
نَی، َوأ َن الَْمْفُضوحي َن الَْمْغلُوبينَی.  إيیَّاَى لَُکنُْت مي َك إيیَّاَى لَُکنُْت مي ، َولَْوال نرَْصُ ْعداِئي

َ
ٰ أ ام ای توشه»یلَعَ

ها، .... تو پناهاگه مین ها، ای رسپرستم در نعمتها، ای همراهم در تنهایی، ای فریادرسم در گرفتاریدر سخیت

اش بر من تنگ گرید و اگر رمحت تو ناوریام کنند، و زمنی با همه پهها با همه وسعتشان درماندهزماین که راه

ات بر من نبود، هرآینه من از پویشنبود، هر آینه من از هالک شداگن بودم، و نادیده گرینده لغزشم تویی و اگر پرده

کین، و اگر یاری تو نبود هر آینه من از رسواشداگن بودم و تویی که مرا با پریوزی بر دشمنانم محایت یم

 ( ۴هو معکم اینما کنتم )حدید « * بودم.خورداگن شکست

ُوُسَف یفي ابْلَدَلي الَْقْفري َوخُمْريَجُه مي [ ۷] ْکبي ْلي بَداً، یَا ُمَقیَِض الرَّ
َ
ُع أ يى اَلَينَْقطي لَُه َبْعَد یَا َذا الَْمْعُروفي اَلَّ َن اجْلُِب وَجاعي

ٰ َيْعُقوَب َبْعدَ  ُه یلَعَ یَّةي َملياکً، یَا رادَّ یُّوَب، الُْعبُودي
َ
ِ َوابْلَلْوٰى َعْن أ َف الرضُّ ، یَا اکشي یم  َن احْلُْزني َفُهَو َکظي ْت َعیْناُه مي ني اْبیَضَّ

َ
 أ

نِهي َوفَناءي ُعُمريهي.  یَم َعْن َذبْحي ابْنيهي َبْعَد کيرَبي سي َك یََدْي إيبْراهي ای صاحب احساین )فیض( که هرگز قطع نگردد، »َوُمْمسي

اش بر اش از چاه و قراردهندهکنندهآب و گیاه و خارجوان برای جنات یوسف در رسزمنی یبکننده اکرای آماده

(، ای برگرداننده یوسف به نزد یعقوب پس از آنکه دو چشمش از ۱۹)یوسف  َتت پادشایه پس از دوره بندیگ

یل و گرفتاری از ایوب کننده بدحا(، ای برطرف۸۴( و دلش آکنده از غم بود )یوسف ۹۶اندوه نابینا شد )یوسف 

های ابراهیم از بریدن رس فرزندش، پس از سنذ پریی و به پایان آمدن عمرش (، ای گرینده دست۸۴-۸۳)انبیاء 

 (.۱۰۲-۱۰۷)صافات 

ْخَرَج یُونَُس مي [ ۸]
َ
یداً، یَا َمْن أ یَّا فَوََهَب هَلُ حَیِّْٰي َولَْم یََدْعُه فَرْداً وَحي يَزَکري ، یَا َمْن فَلََق یَا َمني اْستَجاَب ل ْن َبْطني احْلُوتي

رَْسَل الِریاَح مُ 
َ
َن الُْمْغَرقينَی، یَا َمْن أ جْناُهْم وََجَعَل فيرَْعْوَن وَُجنُوَدُه مي

َ
َیني إيرْسائيیَل فَأ ، یَا ابْلَْحَر بلي برَِشاٍت بنَْیَ یََدْي رمَْحَتيهي
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، یَ  هي ْن َخلْقي ٰ َمْن َعصاُه مي ُکلُوَن َمْن لَْم َيْعَجْل یلَعَ
ْ
ْن َبْعدي ُطولي اجْلُُحودي َوقَْد َغَدْوا یفي نيْعَمتيهي یَأ َحَرَة مي ا َمني اْستَنَْقَذ السَّ

بُوا رُُسلَُه.  ْزقَُه، َوَیْعبُُدوَن َغرْیَُه َوقَْد حادُّوُه َونادُّوُه َوَکذَّ یا را اجابت کرد و حیِّي را به او خبشید و »ري ای که داعی زکرذ

(، ای که یونس را از دل مایه در آورد )صافات ۴۰-۳۷و آل عمران  ۸۹نها وا نگذاشت )انبیاء کس و تاو را یب

(، ای که دریا را برای بین ارساییل شاکفت و آنان را جنات داد و فرعون و لشگریانش را ۸۸-۸۷و انبیاء ۱۴۲-۱۴۴

پیشاپیش باران رمحتش فرستاد )روم (، ای که بادها را مژده دهنداگین ۹۰و یونس  ۷۷از غرق شداگن قرار داد )طه 

که ساحران روزاگر مویس را از ورطه (، ای آن۵۸(، ای که بر عذاب نافرمانان از بنداگنش شتاب نورزد )کهف ۴۶

م به نعمت او رزقش را  هالکت رهانید، پس از ساْلان طوالین که در انکار حق بودند و در عنی حال متنعذ

کردند، با او خمالفت داشتند و برای او شبیه قرار داده بودند و پیامربانش را یمخوردند و برای غری او بندیگ یم

 («.۱۱۳-۱۲۶تکذیب کردند )اعراف 

[۹ ] َ *، َوَرآیني یلَعَ الَْمعایصي فَلَْم ی یئیَتي فَلَْم َيْفَضْحیني ، َوَعُظَمْت َخطي ْمیني ، یَا َمْن یَا َمْن قَلَّ هَلُ ُشْکريى فَلَْم حَیْري ْشَهْریني

ى اَلحُتیْٰص، َو نيَعُمُه اَلجُتازٰى، یَا مَ  نْدي یهي عي یَادي
َ
َغريى، یَا َمْن َرَزقیَني یفي کيرَبيى، یَا َمْن أ َظیني یفي صي ْن اعرََضیني بياْْلرَْیي َحفي

عْ 
َ
ْن أ

َ
ْن َقبْلي أ يْْليیماني مي ، یَا َمْن َهدایني ل ْصیاني . َواْْليْحساني واَعرَْضتُُه بياْْليساَءةي َوالْعي ای که شکرم »ريَف ُشْکَر االْمتيناني

برای او اندک است ویل حمرومم نساخت، و خطایم بزرگ شد، پس رسوایم نکرد )ستار العیوب(؛ و مرا بر 

سایل رزقم ها دید، ویل در بنی مردم مشهور و رسشناسم ننمود؛ ای که در خردسایل حفظم نمود و در بزرگنافرماین

هایش تالیف نگردد، ای که با من به خری و احسان روبرو شد شماره نشود و نعمت داد، ای که عطاهایش نزد من

هایش را و من با بدی و نافرماین با او روبرو گشتم*، ای که به ایمان هدایتم نمود، پیش از آنکه سپاس نعمت

 خریک اْلنا نازل، و رشنا اْلک صاعد )داعی ابومحزة(. « * بشناسم.

، یَا َمْن َدَعْوتُ [ ۱۰] یني َعزَّ
َ
اًل فَأ ، وََذْلي ْروایني

َ
**، َوَعْطشاناً فَأ ْشبََعیني

َ
، وَجائيعاً فَأ *، وَُعْریاناً فََکسایني اًل ُه َمريیضاً فََشفایني وَجاهي
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، وََغنيیذاً  یني اً َفنرََصَ ، َوُمنْترَصي ْغنایني
َ
ً فَأ الذ ، َوُمقي ، واَغئيباً فََردَّیني یني َ یداً فََکرثَّ ، َووَحي فیَني یعي َفَعرَّ ْمَسْکُت َعْن مَجي

َ
، َوأ  فَلَْم یَْسلُبیْني

، وَسَ  جاَب َدْعَوِتي
َ
، َوأ َس ُکْرَبیتي ، َوَنفَّ ِتي قاَل َعرْثَ

َ
ْکُر، یَا َمْن أ ، فَلََك احْلَْمُد َوالشُّ یني

َ
يَك فَاْبتََدأ ، ٰذل ، َوَغَفَر ُذنُویبي رَتَ َعْوَرِتي

ٰ َعُدوِ  یني یلَعَ ، َونرََصَ یها. َوَبلََّغیني َطليبیَتي ْحصي
ُ
َك اَلأ نَحي نَنََك َوَکرائيَم مي ُعدَّ نيَعَمَك َومي

َ
ای که در بیماری »ى، َو إيْن أ

(، و در حال گرسنیگ سریم کرد و در حال ۲۶خواندمش پس شفایم داد، و در حال برهنیگ پوشاند مرا )اعراف 

تم خبشید )آل عمران  ناداین معرفتم داد، و در حال تنهایی  (، و در حال۲۶تشنیگ سریابم نمود، و در حال خواری عزذ

ام فرمود، و در خوایه یاریافزونم نمود، و در حال غربت بازم گرداند، و در حال نداری دارایم کرد، و در یاری

ها )از شفاء تا عدم سلب نعمت( باز ایستادم پس او رشوع به ثروتمندی حمرومم نکرد، و از درخواست همه این

رخواست من( نمود، ستایش و سپاس توراست، ای که لغزشم را نادیده گرفت و اندوهم را عنایت بر من )بدون د

ام رساند و بر دشمنم پریوز زدود و داعیم را اجابت کرد و عیبم را پوشاند و گناهم را آمرزید و مرا به خواسته

واذا مريْضُت « * شماره آرم.توانم به های باارزشت را برشمارم هرگز نیمها و عطاها و خبششگرداند، اگر نعمت

 (۷۹(. ** واَلی هو یُطعمین ویَسقنی )شعراء ۸۰فهو یَشفنی )شعراء 

نَْت [ ۱۱]
َ
مْجَلَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
ْحَسنَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
ْنَعْمَت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
يى َمنَنَْت، أ نَْت اَلَّ

َ
نَْت  یَا َمْوالَى أ

َ
فَْضلَْت، أ

َ
ى أ ي اَلَّ

 
َ
يى أ ي اَلَّ نَْت اَلَّ

َ
ْغنَیَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
ْعَطیَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
ْقَت، أ يى َوفَّ نَْت اَلَّ

َ
يى َرَزقَْت، أ نَْت اَلَّ

َ
نَْت ْکَملَْت، أ

َ
ْقنَیَْت، أ

َ
ى أ

يى نَْت اَلَّ
َ
ى َعَصْمَت، أ ي نَْت اَلَّ

َ
يى َهَدیَْت، أ نَْت اَلَّ

َ
يى َکَفیَْت، أ نَْت اَلَّ

َ
يى آَویَْت، أ نَْت  اَلَّ

َ
يى َغَفْرَت، أ نَْت اَلَّ

َ
َسرَتَْت، أ

نْ 
َ
ى َعَضْدَت، أ ي نَْت اَلَّ

َ
َعنَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
ْعَززَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
نَْت، أ يى َمکَّ نَْت اَلَّ

َ
قَلَْت، أ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
یَّْدَت، أ

َ
ى أ ي َت اَلَّ

يى اع نَْت اَلَّ
َ
ى َشَفیَْت، أ ي نَْت اَلَّ

َ
ى نرََصَْت، أ ي ْکَرْمَت، تَباَرْکَت َوتَعاَْلَْت، فَلََك احْلَْمُد دائيماً، َولََك اَلَّ

َ
ى أ ي نَْت اَلَّ

َ
َفیَْت، أ

بَداً. 
َ
باً أ ْکُر واصي ای رسور من، تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، تویی که نییک کردی، تویی که زیبا »الشُّ

فق نمودی، تویی که عطا نمودی، تویی که افزون نمودی، تویی که اکمل کردی، تویی ک ه روزی دادی، تویی که موذ
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نیاز نمودی، تویی که ثروت خبشیدی، تویی که پناه دادی، تویی که کفایت نمودی، تویی که کردی، تویی که یب

پویش نمودی، تویی که آمرزیدی، تویی که نادیده گرفیت، تویی راهنمایی فرمودی، تویی که حفظ کردی، تویی که پرده

دادی، تویی که توانمندی خبشیدی، تویی که کمک کردی، تویی که محایت فرمودی، تویی که نریو که قدرت 

خبشیدی، تویی که نرصت دادی، تویی که شفا خبشیدی، تویی که سالمت اکمل دادی، تویی که گرایم داشیت، بزرگ 

 « و برتری، محد و شکر همیشیگ توراست.

َ الُْمْعرَتي [ ۱۲] نَا یَا إيلیٰهي
َ
يى َجهي ُثمَّ أ نَا اَلَّ

َ
يى َهَمْمُت، أ نَا اَلَّ

َ
ُت، أ

ْ
ْخَطأ

َ
يى أ نَا اَلَّ

َ
ُت، أ

ْ
َسأ

َ
يى أ نَا اَلَّ

َ
، أ ْرها یلي لُْت، ُف بيُذنُویبي فَاْغفي

يى وََعْدُت  نَا اَلَّ
َ
ْدُت، أ يى َتَعمَّ نَا اَلَّ

َ
يى اْعتََمْدُت، أ نَا اَلَّ

َ
ى َسَهوُْت، أ ي نَا اَلَّ

َ
يى َغَفلُْت، أ نَا اَلَّ

َ
يى أ نَا اَلَّ

َ
ْخلَْفُت، أ

َ
ى أ ي نَا اَلَّ

َ
، َوأ

ْرها بُوُء بيُذنُویبي فَاْغفي
َ
ى َوأ نْدي َّ وَعي فُْت بينيْعَمتيَك یلَعَ ى اْعرَتَ ي نَا اَلَّ

َ
قَْررُْت، أ

َ
ى أ ي نَا اَلَّ

َ
هي  نََکثُْت، أ بادي هُ ُذنُوُب عي ، یَا َمْن اَلترَُضُّ یلي

ْم، َوالْمُ  ُّ َعْن طاَعتيهي ى. َوُهَو الَْغیني ، فَلََك احْلَْمُد إيلیٰهي وََسیِدي نُْهْم بيَمُعونَتيهي َورمَْحَتيهي اً مي َل صاحلي سپس من معبودا »َوِفُق َمْن َعمي

کننده به گناهانم هستم، پس مرا بیامرز، منم که بد کردم، منم که خطا کردم، منم که قصد گناه کردم، اعرتاف

، منم که اشتباه کردم، منم که به غری تو اعتماد کردم، منم که در گناه منم که ناداین نمودم، منم که غفلت ورزیدم

د داشتم، منم که وعده کردم، منم که وعده شکستم، منم که پیمان شکین نمودم، منم که اقرار کردم، منم که تعمذ

گناهان بنداگنش  کهکنم، پس مرا بیامرز، ای آنبه نعمتت بر خود و پیش خود اعرتاف کردم و به گناهانم اقرار یم

دهنده کیس که از آنان به کمک و رمحتش عمل شایسته نیاز از طاعت آنان است و توفیقبه او زیاین نرساند و او یب

 «ِبا آورد، تو را سپاس ای معبود من و آقای من و خدای من.

[۱۳ ] 
َ
َمْرتیَني َفَعَصیْتَُك، َوَنَهیْتیَني فَاْرتََکبُْت َنْهیََك، فَأ

َ
ِي إيلیٰهي أ

َ
، فَبيأ ُ ْنترَصي

َ
ٍة فَأ ُر، َواَل ذا قُوَّ ْعتَذي

َ
ْصبَْحُت اَل ذا بَراَءٍة یلي فَأ

لَیَْس لُکُّ 
َ
؟ أ ْم بيريْجیلي

َ
ى؟ أ ْم بيیَدي

َ
؟ أ ْم بيليسایني

َ
ْم بيبرََصيى؟ أ

َ
؟ أ يَسْمیعي ب

َ
ْستَْقبيلَُك یَا َمْوالَى؟ أ

َ
ٍء أ ى َوبيُکلِها یَشْ نْدي ها نيَعَمَك عي

َن اَعَصیْتَُك یَا  ، َومي ْن یَزُْجُرویني
َ
هاتي أ مَّ

ُ
َن اْْلباءي َواأْل ، یَا َمْن َسرَتَیني مي َّ بيیُل یلَعَ ُة َوالسَّ لَْعشائيري َواْْليْخواني َمْوالَى؟ فَلََك احْلُجَّ
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لَ  ٰ َما اطَّ لَُعوا یَا َمْوالَى یلَعَ ، َولَوي اطَّ ْن یُعاقيبُویني
َ
نیي أ الطي َن السَّ ، َومي ْن ُيَعرِیُویني

َ
، َولََرفَُضویني أ ْنَظُرویني

َ
یِن إيذاً َما أ ْعَت َعلَیْهي مي

 . فرمان دادی فرمانت را خنواندم، نهیم نمودی، مرتکب نهیت شدم، اکنون چنانم که نه دارنده زمینه »َوَقَطُعویني

رو شوم؟ آیا با ای با تو روببرائتم تا عذرخوایه کنم و نه دارای قدرتم تا یاری ستانم، ای موالی من با چه وسیله

ها های تو نزد من نیست؟ و من با همه اینام، یا با زبانم، یا با دستم، یا با پایم، آیا این همه نعمتگوشم، یا با دیده

ت و راه است، ای آن که مرا از پدران و مادران پوشاند از تو را معصیت کردم، ای موالی من، تو را بر من حجذ

از خویشان و برادران از اینکه مرا رسزنش کنند، و از پادشاهان از اینکه جمازاتم اینکه مرا از خود برانند، و 

دانند و مرا داین، در این صورت مهلتم نیمشدند، بر آچنه تو بر آن از من یمنمایند، موالی من اگر اینان آاگه یم

 « بریدند.گذاردند و از من یمتنها یم

، بنَْیَ [ ۱۴] نَا ذا یَا إيلیٰهي
َ
، َواَل فَها أ ْنترَصي

َ
ةٍ فَأ َر، َواَل ُذو قُوَّ ْعتَذي

َ
، اَل ُذو بَراَءٍة فَأ ری  ری  َحقي ل  َحصي ع  َذْلي ى، خاضي   یََدیَْك یَا َسیِدي

ْحتَجَ 
َ
ٍة فَأ ْعَمْل ُسوءاً، َوَما َعیَس اجْلُُحوُد َولَْو َجَحْدُت یَا َمْوال ُُّحجَّ

َ
ْح، َولَْم أ ْجرَتي

َ
ٰ  بيها، َواَل قائيل  لَْم أ ینَّ

َ
، َکیَْف َوأ َى َينَْفُعیني

ْن َعظ نََّك سائيیلي مي
َ
یناً َغرْیَ ذيى َشكٍّ أ لُْت، وََعليْمُت یَقي َّ بيما قَْد َعمي َدة  یلَعَ يَك وََجواريِحي لُکُّها شاهي نََّك ٰذل

َ
، َوأ ُموري

ُ
ائيمي اأْل

ْن لُکِ  يى اَلجَتُوُر، وََعْدلَُك ُمْهليیکي َومي ، احْلََکُم الَْعْدُل اَلَّ َّ تيَك یلَعَ ، فَإيْن ُتَعِذبیْني یَا إيلیٰهي فَبيُذنُویبي َبْعَد ُحجَّ يَك َمْهَریبي  َعْدل

نَی. يمي ال َن الظَّ نَْت ُسبْحانََك إيیِن ُکنُْت مي
َ
َك، اَلإيهٰلَ إيالذ أ َك َوَکَرمي َك وَُجودي لْمي هم اینک ای خدای من » َو إيْن َتْعُف َعیِن فَبيحي

ای آقای من، فروتن و خوار، درمانده و کوچک، نه دارنده زمینه برائتم تا عذرخوایه کنم، و نه  در برابرت هستم،

ای هستم که گناه و اکر بد نکرده نریویی که یاری بطلبم، و نه دْلیل که با آن بهانه و عذر بیاورم، و نه گوینده

چگونه؟ و چسان این معنا ممکن شود و داد، کردم، چه سود یمباشم، انکار گناه کجا؟ بر فرض اگر انکار یم

اند، به یقنی دانستم بدون تردید که تو از اکرهای بزرگ حال آنکه همه اعضایم بر آچنه عمل کردم بر من گواه

کننده کین، و عدالت تو هالکای هسیت که در حکم و داوری ستم نیمپیشهای و تو حاکم عدالتمن پرسنده
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یت  من است و من از همه عدالت تو گریزانم، معبودا اگر مرا عذاب کین، به خاطر گناهان من است، پس از حجذ

که بر من داری و اگر از من درگذری، به سبب بردباری و جود و بزرگواری توست، معبودی جز تو نیست من از 

 «ستماکرانم.

یُث [ ۱۵] وَء*، َوتُغي ُف السُّ ، َوتَْکشي یُب الُْمْضَطرَّ رَی، اللُّٰهمَّ إينََّك جُتي رَی، َوجَترُْبُ الَْکسي یَم، َوُتْغیني الَْفقي قي الَْمْکُروَب، َوتَْشىفي السَّ

ُّ الَْکبيریُ  نَْت الَْعیلي
َ
، َوأ یر  ، َواَل فَْوقََك قَدي ری  نُی الَْکبيرَی، َولَیَْس ُدونََك َظهي رَی، َوتُعي غي ، یَا َوتَرَْحُم الصَّ ریي سي

َ
، یَا ُمْطليَق الُْمَکبَّلي اأْل

َق  یَر.  رازي یَك هَلُ َواَل َوزي ، یَا َمْن اَلرَشي ریي ْصَمَة اْْلائيفي الُْمْستَجي ، یَا عي ریي غي دیه و خدایا بیچاراگن را پاسخ یم»الِطْفلي الصَّ

گرداین، و نیاز یمکین، و تهیدست را یبریس، و بیماران را درمان یمکین، و به فریاد گرفتاران یمبدی را برطرف یم

دیه، جز تو پشتیباین نیست و ساالن کمک یمکین، و به بزرگنمایی، و به خردساالن رحم یمن یمشکست را جربا

دهنده کودک خردسال، ای ، ای رهاکننده اسری در بند، ای روزیفوق تو قدرتمندی وجود ندارد و تو برتر و بزریگ

املضطر اذا داعه ویکشف السوء )نمل  امن جییب* « خواه، ای که برایت رشیک و وزیری نیست.پناه هراسنده پناه

۶۲) 

ْن عي [ ۱۶] َحداً مي
َ
نَلَْت أ

َ
ْعَطیَْت َوأ

َ
فَْضَل َما أ

َ
یَّةي أ هي الَْعشي یني یفي ٰهذي ْعطي

َ
ٍد، َوأ ٍد َوآلي حُمَمَّ ٰ حُمَمَّ ها، َصِل یلَعَ ْن نيْعَمٍة تُوْلي َك مي بادي

فُها، َوُکْرَبٍة  یف  بيما َوآالٍء جُتَِدُدها، َوَبليیٍَّة ترَْصي ُدها، إينََّك لَطي ُفها، وََدْعَوةٍ تَْسَمُعها، وََحَسنٍَة َتتََقبَّلُها، وََسیِئٍَة َتتََغمَّ تَْکشي

یر   ٍء قَدي ٰ لُکِ یَشْ د و خاندان حممذد درود فرست و در این شب به من عطا کن برترین ». تَشاُء َخبيری  ویلََعَ بر حممذ

نمایی و خبیش و عطاهایی که جتدید یماز بنداگنت را، از نعمیت که یمچزیی که عطا کردی و نائل نمودی یکی 

پذیری و بدی و زشیت که شنوی و عمل نییک که یمکین و داعیی که یمگرداین و رنیج که برطرف یمبالیی که بریم

 «.پوشاین، همانا به هرچه خوایه مهربان و آاگیه و بر هر اکری توانایییم

ْسَمُع َمْن ُسئيَل، یَااللُّٰهمَّ إينَّ [ ۱۷]
َ
ْعطٰی، َوأ

َ
وَْسُع َمْن أ

َ
ْکَرُم َمْن َعفا، َوأ

َ
جاَب، َوأ

َ
ُع َمْن أ رْسَ

َ
*، َوأ َ قَْرُب َمْن ُدیعي

َ
رمَْحَٰن  َك أ
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، وَسَ  َجبْتیَني
َ
، َدَعْوتَُك فَأ ُمول 

ْ
واَك َمأ ، َواَل سي ثْليَك َمْسُؤول  یَمُهما، لَیَْس َکمي َرةي َورَحي نْیا َواْْلخي بُْت ادلُّ ، َورَغي ْعَطیْتیَني

َ
ْْلَُك فَأ

َ
أ

 . زيْعُت إيَْلَْك فََکَفیْتیَني
، َوفَ یْتیَني ، َوَوثيْقُت بيَك َفنَجَّ ْتیَني ترین کیس هسیت که خوانده شود، خدایا تو نزدیک»إيَْلَْك فَرمَحي

ند و ترین کیس که عطا کترین کیس که جواب دهد، و بزرگوارترین کیس که گذشت کند و وسیعو رسیع

ای نیست و غری شنواترین کیس که سؤال شود، ای مهربان دنیا و آخرت و خبشنده در هر دو، همانند تو سؤال شده

سویت مشتاق ای وجود ندارد، خواندمت، پاسخم دادی، از تو درخواست کردم عطایم نمودی و بهتو آرزو شده

وحنن اقرب اْله « * ه تو پناهنده شدم کفایتم نمودی.شدم به من رحم فرمودی، به تو اطمینان کردم جناتم دادی، و ب

(، واذا سألک عبادی عینذ فايینذ قریب اُجیب دعوَة ادلاعي اذا داعني فلیستجبیوا یل لعلهم ۱۶من حبل الورید )ق 

 (.۱۸۶یَرشدون )بقره 

، َوا[ ۱۸] َ فََسرَتَ َملي اللُّٰهمَّ یَا َمْن َملََك َفَقَدَر، َوقََدَر َفَقَهَر، وَُعیصي
َ
بينَی َوُمنْتَیٰه أ اغي ينَی الرَّ ابلي َر َفَغَفَر، یَا اغیََة الطَّ ْستُْغفي

لْماً.  فًَة َورمَْحًَة وَحي
ْ
یلينَی َرأ َع الُْمْستَقي لْماً، َووَسي ٍء عي حاَط بيُکِل یَشْ

َ
نَی، یَا َمْن أ اجي خدایا ای که مالک شد و توانست، »الرَّ

وشاند، از او آمرزش خواسته شد، آمرزید، ای هدف خواستاران مشتاق و و توانست و چریه شد، نافرماین شد و پ

که در دانایی بر هر چزی احاطه دارد و در مهرباین و رمحت و بردباری خواهنداگن نهایت آرزوی امیدواران، ای آن

 «گرید.گذشت از گناه را فرا یم

ٍد َکم[ ۱۹] ٍد َوآلي حُمَمَّ ٰ حُمَمَّ یِبينَی اللُّٰهمَّ فََصِل یلَعَ ي الُْمنْتََجبينَی الطَّ ٰ آهلي یُم فََصِل َعلَیْهي ویلََعَ نَْك یَا َعظي يَك مي ل ٰ ْهل  َلي
َ
د  أ ا حُمَمَّ

، فَاْجَعْل نَلَ  ْصواُت بيُصنُوفي اللُّغاتي
َ
تي اأْل ْدنا بيَعْفويَك َعنَّا، فَإيَْلَْك َعجَّ نَی، َوَتَغمَّ مْجَعي

َ
یَن أ ري اهي یَّةي ا اللُّٰهمَّ یفي ٰهذي الطَّ هي الَْعشي

ُْلا، وَ  ، َورمَْحٍَة تَنرُْشُها، َوبََرَکٍة تزُْني ى بيهي َك، َونُوٍر َتْهدي بادي ُمُه بنَْیَ عي ْن لُکِ َخرْیٍ َتْقسي یباً مي ْزٍق تَبُْسُطُه یَا نَصي اعفيیٍَة جُتَلِلُها، َوري

نَی.  ي امحي رَْحَم الرَّ
َ
د درود فرست، آن»أ د و خاندان حممذ د از جانب تو شایسته آن است، ای چنانخدایا بر حممذ که حممذ

که اش درود فرست و ما را به گذشتت از ما )به رمحتت( بپوشانبزرگ، بر او و بر همه خاندان جنیب و پاک و پاکزیه
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صداها با انواع لغات به جانب تو بلند است، خدایا در این شب برای ما این امور را قرار ده: از هر خریی نصییب 

فرسیت گسرتاین و برکیت که فرو یمنمایی و رمحیت که یمکین و نوری که با آن هدایت یمیان بنداگنت تقسیم یمکه م

 «ترین مهربانان.گسرتاین، ای مهربانپوشاین و رزیق که یمو تندرسیت و اعفییت که بر اندام حیات بنداگن یم

قْليبْنا یفي ٰهَذا الَْوقْتي ُمنْجي [ ۲۰]
َ
ْن رمَْحَتيَك، اللُّٰهمَّ أ نَی، َواَل َُتْلينا مي َن الْقانيطي نَی، َواَل جَتَْعلْنا مي نَی َمرْبُوريیَن اغنيمي نَی ُمْفليحي حي

نَی، َواَل ليَفْضلي َما نَُؤِملُهُ  ْن رمَْحَتيَك حَمُْرومي ْن فَْضليَك، َواَل جَتَْعلْنا مي ْمنا َما نَُؤِملُُه مي ْن َعطائيَك قانيطي  َواَل حَتْري نا مي نَی، َواَل تَُردَّ

نَی.  ْکَرمي
َ
ْکَرَم اأْل

َ
یَن، َوأ ْجوَدي

َ
ْجوََد اأْل

َ
یَن، یَا أ ْن بابيَك َمْطُرودي خدایا ما را در این وقت از پیشاگه رمحتت »خائيبينَی، َواَل مي

و خایل مگذار مند بازگردان و ما را از ناامیدان قرار مده و از رمحتت با دست تیه پریوز و رستاگر و پذیرفته و بهره

و از آچنه از احسانت امیدواریم مبتالی به حرمان مکن و از رمحتت حمروممان منما و از افزوین آچنه از عطایت 

 «ترین کریمان.ترین خبشنداگن و کریمآرزو داریم ناامید مساز و نااکم باز مگردان و از دراگهت مران، ای خبشنده

هي [ ۲۱] نا یفي ٰهذي ْعطي
َ
واَك، َواَل رَبَّ نَلا َغرْیَُك، نافيذ  فيینا  اللُّٰهمَّ فَأ َ نَلا سي نا َما اْستَْکَفیْناَك، فاَل اکیفي نْلاَك، َواْکفي

َ
یَّةي َما َسأ الَْعشي

ْهلي اْْلرَْیي 
َ
ْن أ ، َواْجَعلْنا مي لُْمَك، َعْدل  فيینا قَضاُؤَك، اقْضي نَلَا اْْلرَْیَ ر این شب خدایا آچنه را د». ُحْکُمَك، حُميیط  بينا عي

ای جز تو کنندهدار باش که ما را کفایتاز تو خواستیم به ما عطا کن و کفایت آچنه را از تو خواستیم عهده

ات درباره باشد، قانونت بر ما نافذ است، دانشت ما را فراگری است، داورینیست و برای ما پرورداگری جز تو نیم

 «.را اهل خری قرار بدهما اعدالنه است، خری را برای ما حکم کن و ما 

مْجَ [ ۲۲]
َ
ْر نَلا ُذنُوبَنا أ ، َواْغفي ، وََدواَم الْیَُْسي ْخري یَم اَلُّ ، َوَکري ْجري

َ
یَم اأْل َك َعظي ُودي ْب نَلا ِبي وْجي

َ
نَی، َواَل ُتْهليْکنا َمَع اللُّٰهمَّ أ عي

رَْحَم ا
َ
َفتََك َورمَْحَتََك یَا أ

ْ
نَی، َواَل ترَْصيْف َعنَّا َرأ نَی. اْْلاليکي ي امحي خدایا پاداش بزرگ و ذخریه کریمانه و دوام آسایش »لرَّ

شداگن هالکمان مکن و مهرباین و را به حق جودت بر ما الزم گردان و گناهان همه ما را بیامرز و با هالک

 «ترین مهربانان.رمحتت را از ما باز مگردان، ای مهربان
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ْن ُذنُوبيهي  اللُّٰهمَّ اْجَعلْنا یفي ٰهَذا الَْوقْتي [ ۲۳] َل إيَْلَْك مي زيْدتَُه، َوثاَب إيَْلَْك َفَقبيلْتَُه، َوَتنَصَّ
ْعَطیْتَُه، وََشَکَرَك فَ

َ
لََك فَأ

َ
ْن َسأ مَّ مي

ْکرامي  خدایا در این وقت ما را از کساین قرار ده که از تو درخواست کردند و ». لُکِها َفَغَفْرتَها هَلُ، یَا َذا اجْلاَللي َواْْلي

سویت بازگشتند و آنان را پذیرفیت، و نان عطا فرمودی، و تو را شکر نمودند پس بر آنان افزودی، و بهتو به آ

 «.سوی تو از همه گناهانشان بزیاری جستند پس همه گناهانشان را آمرزیدی، ای دارای بزریگ و رأفت و حمبتبه

، اللُّٰهمَّ َوَنِقنا وََسِدْدنا َواْقَبْل ترََضَُّعنا، [ ۲۴] َم، یَا َمْن اَل ََيْىٰف َعلَیْهي إيْغماُض اجْلُُفوني رَْحَم َمني اْسرُتْحي
َ
یَا َخرْیَ َمْن ُسئيَل، َوَیا أ

 . ، َواَل َما اْنَطوَْت َعلَیْهي ُمْضَمراُت الُْقلُوبي ، َواَل َما اْستََقرَّ یفي الَْمْکنُوني خدایا ما را پاک کن و به »َواَل حَلُْظ الُْعیُوني

ه ده و زاری ما را بپذیر، ای بهرتین کیس که درخواست شد و رحمجانب را ترین کیس کنندهسیت و درسیت توجذ

ها بر او پوشیده نیست و آچنه در ها و دقذت نظر چشمکه بر هم نهادن پلککه از او رمحت خواسته شد، ای آن

 « ت.های قلوب در برگرفته از او پنهان نیسنهان مستقر شده و آچنه را پنهاین

ْعتيْق َرَقَبیتي مي [ ۲۵]
َ
، َوأ ْن َخْویفي ، َوآمي ییني ، واَعفيیني یفي بََدیني وَدي ْزقيَك احْلاَللي ْن ري َّ مي ْع یلَعَ وْسي

َ
. اللُّٰهمَّ اَلَتْمُکْر یبي اللُّٰهمَّ أ َن انلَّاري

 َعیِن رَشَّ فََسَقةي اجْلينِ 
ْ
، َواْدَرأ .  َواَل تَْستَْدريْجیني َواَل ََتَْدْعیني نْسي خدایا از روزی حاللت بر من وسعت ده و در تن »َواْْلي

و دینم سالمت اکمل خبش و ترسم را امان ده و وجودم را از آتش آزاد کن، خدایا بالیت را به جریمه گناهانم بر 

و هایم مؤاخذه مکن و مرا در خیاالت باطلم رها مساز و رش بداکران جن من قرار مده و مرا به تدریج بر بدی

 «.انس را از من دور کن

[۲۶ ] ٰ نَی، َصِل یلَعَ ي امحي رَحَم الرَّ
َ
بينَی، َوَیا أ َع احْلاسي رْسَ

َ
یَن، َوَیا أ ري برَْصَ انلَّاظي

َ
نَی، یَا أ عي امي ْسَمَع السَّ

َ
اَدةي یَا أ ٍد السَّ ٍد َوآلي حُمَمَّ  حُمَمَّ

عْ 
َ
َ الَّیتي إيْن أ لَُك اللُّٰهمَّ حاَجیتي

َ
ْسأ

َ
، َوأ نیي ، َو إيْن َمنَْعتَنيیها لَمْ الَْمیامي یني َما َمنَْعتیَني لَُك َطیْتَنيیها لَْم یرَُضَّ

َ
ْسأ

َ
، أ ْعَطیْتیَني

َ
َينَْفْعیني َما أ

 ٰ نَْت یلَعَ
َ
یَك لََك، لََك الُْملُْك، َولََك احْلَْمُد، َوأ نَْت وَْحَدَك الرَشي

َ
، اَلإيهٰلَ إيالذ أ َن انلَّاري ءٍ فاَکَك َرَقبیَتي مي ، یَا رَِب  لُکِ یَشْ یر   قَدي

ترین مهربانان، بر ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان و ای رسیعرتین حسابرسان و ای مهربان» ...یَا رَِب 
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د آن رسوران با میمنت درود فرست و از تو درخواست یم د و خاندان حممذ کنم خدایا حاجتم را که اگر آن را حممذ

را از من دریغ ورزی به من رضری نرساند، و اگر برآوردن حاجتم را از من دریغ شک هرچه به من عطا کین، یب

کنم، معبودی جز تو نیست، نمایی، آچنه را عطایم کین سودی نبخشد، آزادی وجودم را از آتش از تو درخواست یم

 «رداگرا پرورداگرا.توانایی، پرو اکری هر بر تو و توست ۀای، برایت رشیک نیست، فرمانروایی و ستایش ویژیاگنه

 حبث دوم. مهمرتین مضامنی داعی عرفه منسوب به امام سجاد )ع(

پرسش این حبث: مهمرتین مضامنی داعی چهل و هفتم صحیفه سجادیه )داعی عرفه( چیست؟ پنجاه و سه فقره 

 ( به این امید که در فرصیت دیگر توفیق رشح آنها را بیابم. ۱۶از این داع را برگزیده ام، با ترمجه. )

ْمتَ  ﴾۶۶﴿ ْفتَُه َوَکرَّ ْجَزلَْت فيیهي اللَُّهمَّ َهَذا یَْوُم َعَرفََة یَْوم  رَشَّ
َ
ْمتَُه، نرََشَْت فيیهي رمَْحَتََك، َوَمنَنَْت فيیهي بيَعْفويَك، َوأ ُه َوَعظَّ

َك.  بَادي لَْت بيهي یلَعَ عي یَّتََك، َوَتَفضَّ خدایا! این روز، روز عرفه است؛ روزی که آن را رشافت و کرامت و عظمت »َعطي

 بزرگ آن در را عطایت و نهادی منذت بنداگن بر تخبشش به آن در و گسرتدی آن در را رمحتت ۀدادی؛ سفر

ل بنداگنت بر آن ۀلوسی به و کردی  «.فرمودی احسان و تفضذ

ْمَرَك إيیَل  ﴾۶۸﴿
َ
یَتيَك، فََخالََف أ ْر، َو َنَهیْتَُه َعْن َمْعصي ْر، َو زََجْرتَُه فَلَْم یزَْنَجي تَمي

ْ
َمْرتَُه فَلَْم یَأ

َ
لََك،  َنْهیيَك، اَل ُمَعانََدًة ُثمَّ أ

اَعنَُه یلَعَ َذليَك عَ 
َ
ْرتَُه، َوأ فاً َواَل اْستيْکبَاراً َعلَیَْك، بَْل َداَعهُ َهَواهُ إيیَل َما َزیَّلْتَُه َوإيیَل َما َحذَّ قَْدَم َعلَیْهي اَعري

َ
ُدوَُّك وََعُدوُّهُ، فَأ

َحقَّ عي 
َ
یاً ليَعْفويَك، َواثيقاً بيتََجاُوزيَك، َواَکَن أ َك، َراجي یدي الَّ َيْفَعَل. بيَوعي

َ
َك َمَع َما َمنَنَْت َعلَیْهي أ سپس او را دستور دادی، »بَادي

اش فرمودی، ویل دستورت را خمالفت کرد ات نیهها بازش داشیت، ویل باز نایستاد. از گناهویل فرمان نربد. از زشیت

هوای نفسش او را به چزیی ات شتافت. نه از باب دشمین با تو و گردنکیش در برابر تو؛ بلکه و به سوی نیه

دعوت کرد که تواش از آن دور کردی و بر حذر داشیت؛ و دشمنت و دشمنش او را در این زمینه کمک داد تا در 

عنی معرفت به تهدیدت بر گناه اقدام کند، در حایل که به خبششت امیدوار و به گذشتت اطمینان داشت؛ در 
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مبذول داشیت و این همه نعمیت که به او خبشیدی، زساوارترین  صورِت که او با این همه حمبذیت که در حقذش

 «.نگذارد گناه ۀبنداگنت بود که مرتکب نافرماین نشود و قدم در عرص

نَا َوَها ﴾۶۹﴿
َ
راً  یََدیَْك  بنَْیَ  َذا أ اًل  َصاغي لْتُُه، خَ  َذْلي نُوبي حَتَمَّ َن اَلُّ یٍم مي  بيَعظي

فاً عاً َخائيفاً، ُمْعرَتي عاً َخاشي َن اضي َو َجليیٍل مي

، وَ  نَْك جُميری  رُیِني مي نَُّه اَل جُیي
َ
َك، اَلئيذاً بيرمَْحَتيَك، ُموقيناً أ ریاً بيَصْفحي ْمتُُه، ُمْستَجي .  اْْلََطایَا اْجرَتَ نَْك َمانيع  اینک »اَل َيْمنَُعّني مي

ام ان بزریگ که بر دوش برداشتهمنم که در برابرت قرار دارم؛ خوار، ذْلل، فروتن، متواضع، ترسان و معرتف به گناه

کم. یقنی دارم که ام، در حایل که به رمحتت پناهندهو خطاهای سنگیین که مرتکب شده ام و به رمحتت متمسذ

 «دارد.ای مرا از کیفرت باز نیمدهد و بازدارندهای مرا از عذابت امان نیمامان دهنده

یئينیَ ( ۷۵﴿ لي الُْمسي ئينَی. ... َفیَا َمْن لَْم ُيَعاجي ُل بيإيْنَظاري اْْلَاطي یَن، َوَیتََفضَّ فينَی ،َو یَا َمْن َيُمنُّ بيإيقَالَةي الَْعاثيري ، َواَل َينَْدُه الُْمرْتَ

ای که در کیفر بداکران شتاب نکردی و نعمت نازپرورداگني غرق در عیش و نوش را منع ننمودی! ای که به »

 «ورزی.؛ و به مهلت دادن به خطااکران، احسان یمنیهگذشت از لغزش بر لغزش داران منذت یم

نَا الُْمسي  ﴾۷۶﴿
َ
ُ الَْعاثيُر. أ  «دار.منم بداکر، منحرف به گناه، خطااکر، لغزش»ُء الُْمْعرَتيُف اْْلَایطي

ئاً.  ﴾۷۷﴿ قَْدَم َعلَیَْك جُمرَْتي
َ
ي أ ي نَا اَلَّ

َ
 «منم که از روی جرأت بر تو اقدام به گناه کردم.»أ

﴿۷۸﴾  
َ
ي َعَصاَك ُمتََعِمداً. أ ي  .منم که از روی عمد تو را معصیت کردم»نَا اَلَّ

َك َو بَاَرزََك.  ﴾۷۹﴿ بَادي ْن عي ي اْستَْخىَف مي ي نَا اَلَّ
َ
منم که خود را به وقت گناه از بنداگنت پنهان کردم؛ ویل آشاکرا به »أ

 «خمالفت با تو برخاستم.

﴿۸۰﴾  
َ
بَاَدَك َو أ يي َهاَب عي نَا اَلَّ

َ
نََك. أ  «منم که از بنداگنت ترسیدم؛ ویل خود را از تو ایمن و آسوده دیدم.»مي

َسَك.  ﴾۸۱﴿
ْ
ي لَْم یَْرَهْب َسْطَوتََك، َو لَْم ََيَْف بَأ ي نَا اَلَّ

َ
 «منم که از عذابت نهراسید؛ و از عقاب و خشمت نرتسیدم.»أ

﴿۸۲﴾  . هي نَا اجْلَاّني یلَعَ َنْفسي
َ
 «دم.منم که بر خود جنایت کر»أ
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﴿۸۳﴾  . نَا الُْمْرَتَهُن بيبَليیَّتيهي
َ
 .«منم که در گرو بالهای خود هستم»أ

﴿۸۴﴾  . نَا الَْقليیُل احْلَیَاءي
َ
 «منم که حیایم اندک است.»أ

یُل الَْعنَاءي .  ﴾۸۵﴿ وي نَا الطَّ
َ
 «و گرفتاری و رجنم طوالین است.»أ

ي ِفي َجنْبيَك، وَ  ﴾۸۹﴿ یطي ْذّني بيتَْفري َك.  َواَل تَُؤاخي ْحاَکمي
َ
َك، َوجُمَاَوَزةي أ و مرا به خاطر کوتایه در »َتَعِدي َطْوريي ِفي ُحُدودي

 «اگه احاکمت، مؤاخذه مکن.حقذت و جتاوز از اندازه و قدرم نسبت به حدودت و پا فرا گذاشنت از عرصه

. َواَل تَْستَْدريْجّني بيإيْماَلئيَك لي اْستيْدَراَج َمْن َمنََعّني َخرْیَ  ﴾۹۰﴿ ْکَك ِفي ُحلُولي نيْعَمتيهي بي نَْدُه َو لَْم یرَْشَ و مرا به » َما عي

مهلت دادنت به بالی استدراج مبتال مگردان؛ ]استدراج عبارت است از واگذاشنت عبد به خودش تا قدم به 

فراگرید.[ گریانه او را کم به گناهش ادامه دهد و در عذابش شتاب نشود؛ تا خداوند ناگهان و اغفلقدم و کم

مانند استدراج کیس که خری و نییک نزدش را، از من بازداشته؛ و برای تو در رسیدن نعمتش به من، حسایب باز 

 «نکرده.

فينَی، َوَنْعَسةي الَْمْخُذولينَی. ﴾۹۱﴿ نَةي الُْمَْسي ْن َرقَْدةي الَْغافيلينَی، وَسي آلودیگ خربان و خوابمرا از خواب یب» َوَنبِْهّني مي

 «کننداگن و چُرتي به خود واگذاشتاگن بیدار کن.ارساف

﴿۹۲﴾  ْ یَن، َواْستَنَْقْذَت بيهي ال نينَی. وَُخْذ بيَقلِْبي إيیَل َما اْستَْعَملَْت بيهي الَْقانيتينَی، َواْستَْعبَْدَت بيهي الُْمتََعبِدي و دلم را در »ُمتََهاوي

اکران را ای و مساحمهکننداگن را بر آن داشتهای و عبادتهکننداگن را به آن به اکر گرفتمسریی بر که اطاعت

 «ای، متوجه گردان.به آن جنات داده

یَْك.  ﴾۹۳﴿ ُل دَلَ َحاوي
ُ
ا أ ّني َعمَّ نَْك، َوَیُصدُّ ُدّني َعنَْك، َوحَیُوُل َبیّْني َوبَنْیَ َحِظي مي ا ُيبَاعي مَّ ْذّني مي عي

َ
و مرا از آچنه موجب »َوأ

 «دارد؛ پناه ده.جویم، باز یمگردد و از آچنه نزد تو یمام حائل یمو میان من و بهرهشود دوری از تو یم

﴿۹۸﴾  . ْماَلءي ْخذي اْْلي
َ
ْن أ ْرِني مي جي

َ
ْن لََهَواتي ابْلَلَْوى، َوأ ، وََخلِْصّني مي تْنَةي ْن َغَمَراتي الْفي های فتنه و مرا از گرداب»َوجَنِّني مي
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 «.ده پناه مهلت ۀسخت بال رهایی ده و از اغفلگری شدن در عرصجنات ده و از آزمایش و آسیب 

﴿۹۹﴾  . ، َوَمنَْقَصٍة تَْرَهُقّني ، َوَهًوى یُوبيُقّني لُّّني کند و و بنی من و دشمین که گمراهم یم»وَُحْل َبیّْني َو بنَْیَ َعُدوٍّ یُضي

 «دهد، فاصله انداز.نماید و اکسیت و کمبودی که در تنگنایم قرار یمهوای نفیس که نابودم یم

گرداندن از چون رویاز من روی مگردان، هم»َواَل ُتْعريْض َعِّن إيْعَراَض َمْن اَل تَْرََض َعنُْه َبْعَد َغَضبيَك.  ﴾۱۰۰﴿

 «شوی.کیس که پس از خشمت، از او خشنود نیم

َّ الُْقنُوُط  ﴾۱۰۱﴿ َملي فيیَك َفیَْغليَب لََعَ
َ
َن اأْل ْن رمَْحَتيَك. َواَل تُْؤیيْسّني مي و از امید به حرضتت ناامیدم مکن تا یأس » مي

 «از رمحتت بر من چریه شود.

ْن فَْضلي حَمَبَّتيَك.  ﴾۱۰۲﴿ ا حُتَِملُنيیهي مي مَّ و بریون از حتمل و طاقتم، نعمت »َو اَل َتْمنيْحّني بيَما اَل َطاقََة لي بيهي َفتَبَْهَظّني مي

 «گذاری، گرانبارم کین.یت که بر دوش جانم یمبه من عطا مکن که از فزوین حمبذ 

، َواَل إينَابََة هَلُ  ﴾۱۰۳﴿ َك إيرَْساَل َمْن اَل َخرْیَ فيیهي ، َواَل َحاَجَة بيَك إيَْلْهي ْن یَدي لّْني مي و مرا از دست لطف و رمحتت ». َواَل تُرْسي

ری و راه بازگشیت برایش وجود چون رها کردن کیس که خریی در او نیست و نیازی به او ندارها مکن؛ هم

 «ندارد.

َك، بَْل ُخْذ بيیَ  ﴾۱۰۴﴿ نْدي ْن عي ْن َعنْیي رياَعیَتيَك، َوَمني اْشتََمَل َعلَیْهي اْْليْزُي مي ْن َسْقَطةي َواَل تَْرمي بي َرْْمَ َمْن َسَقَط مي ي مي دي

نَی، َوَزلَّةي  نَی.الُْمرَتَِدیَن، َووَْهلَةي الُْمتََعِسفي یَن، َوَورَْطةي الَْهاليکي و مرا مانند کیس که از چشم مراقبت و محایتت » الَْمْغُروري

 پای از لغزش از مرا بلکه مینداز، دور گرفته فرا را وجودش ۀچون کیس که رسوایی از سوی تو همافتاده و هم

 «فرما حفظ شداگن،تباه پرتاگه و خورداگنفریب لغزش و نسنجیداگن هراس و هول و درآمداگن

ْنَعْمَت عَ  ﴾۱۰۵﴿
َ
، َوأ َك َوإيَمائيَك، َوبَلِْغّني َمبَاليَغ َمْن ُعنيیَت بيهي ا اْبتَلَیَْت بيهي َطبََقاتي َعبيیدي مَّ یَت َعنُْه، واََعفيّني مي ، َورَضي لَیْهي

یداً.  یْتَُه َسعي یداً، َوتََوفَّ َعْشتَُه مَحي
َ
ام خبش؛ ای، سالمت و تندرسیترا به آن دچار کرده و از آچنه گروه مردان و زنان»فَأ
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که به او عنایت داشیت و نعمتش خبشیدی و از وی خشنود شدی و برایش و به مقامات و درجات کیس برسان 

 «زندیگ ستوده و خویب تدارک دیدی و او را سعادتمند از دنیا بردی.

ا حُیْبيُط  ﴾۱۰۶﴿ . َوَطِوقّْني َطْوَق اْْليقاَْلعي َعمَّ اَکتي ، َو یَْذَهُب بيالرَْبَ ها را بند قطع شدن از آچنه خویبو گردن» احْلََسنَاتي

 .«برد، به گردنم اندازکند و براکت را از بنی یمتباه یم

﴿۱۰۷﴾  . حي احْلَْوَباتي ، َوفََواضي یِئَاتي َجاَر َعْن َقبَائيحي السَّ زْدي َ االي ْر قَلِْبي ْشعي
َ
 هایرسوایی و هازشیت از بازایستادن ۀو پرد»َوأ

 .«بپوشان قلبم بر را، گناهان

یَك َعِّن َغرْیُُه.  ﴾۱۰۸﴿ ا اَل یُرْضي  بيَك َعمَّ
ُکُه إيالَّ ْدري

ُ
چون طلب رزق و روزی و و مرا به اکری هم»َواَل تَْشَغلّْني بيَما اَل أ

مشغول مکن تا از عبادت و  رسم، چنان رسگرم وکه جز با کمک تو به آن نیمپیگریی امور دنیا و مانند آن، 

 «کند، باز مانم.طاعیت که غری آن، تو را از من خشنود نیم

یلَةي إيَْلَْك، َوتُ  ﴾۱۰۹﴿ نَْدَك، َوتَُصدُّ َعني ابْتيَغاءي الْوَسي ا عي ْن قَلِْبي ُحبَّ ُدْنیَا َدنيیٍَّة َتنیَْه َعمَّ نَْك. َوانْزيْع مي ُل َعني اْلََّقرُّبي مي ْذهي

دارد و از طلب وسیله برای رسیدن به قلبم عشق دنیای پست را که مرا از آچنه نزد توست باز یم و از سویدای»

 «کن ساز.کند، ریشهخرب یمشود و از به دست آوردن مقام قرب به تو یبپیشاگهت مانع یم

﴿۱۱۰﴾  . َ اْلََّفرَُّد بيُمنَاَجاتيَك بياللَّیْلي َو انلََّهاري ن برای راز و نیاز با خودت را در شب و روز نظرم و تنها شد»َوَزِیْن لي

 «بیارای.

رْسي الَْعَظائيمي  ﴾۱۱۱﴿
َ
ْن أ ّني مي َك، َوَتُفکَّ مي ْن َخْشیَتيَك، َو َتْقَطُعّني َعْن ُرُکوبي حَمَاري ْصَمًة تُْدنيیّني مي و به من » .َوَهْب لي عي

مات جدایم دیک یمداری و پرهزیی که وجودم را به خشیتت نزمقام عصمت و خود ناگه کند و از ارتکاب حمرذ

 «کند، عطا کن.سازد و از اسارت گناهان کبریه آزادم یمیم

یَتيَك  ﴾۱۱۲﴿ َبالي اَعفي ْ يَسي بيلّْني ب ْب َعِّن َدَرَن اْْلََطایَا، َورَسْ ْذهي
َ
، َوأ ْصیَاني ْن َدنَسي الْعي رَی مي َ اْلَّْطهي ، َورَِدّني ريَداَء وََهْب لي
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يَّ فَْضلََك َو َطْولََك. ُمَعافَاتيَك  ْر دَلَ و پاک شدن از آلودیگ گناه را به من ببخش، و »، وََجلِلّْني َسَوابيَغ َنْعَمائيَك َوَظاهي

 هاینعمت به و کن، برم در را آسایشت ردای و بپوشان، اعفیتت ۀچرک خطاها را از وجودم بزدای، و مرا به جام

 «.برسان من به دریپیپ را نعمتت و احسان و فراگری، فراگریت و اکمل

، َوُمْستَْحَسني الَْعمَ  ﴾۱۱۳﴿ ِ الَْقْولي ، َوَمْرِضي ِّن یلَعَ َصاليحي انلِیَّةي عي
َ
َك، َو أ یدي َك َوتَْسدي یِْدّني بيتَْوفيیقي

َ
لّْني إيیَل َوأ ، َواَل تَکي لي

تيَك. يَك َوقُوَّ ِتي ُدوَن َحْول ات محایتم فرما و بر نیذت شایسته و گفتار پسندیده و عمل و به توفیق و راهنمایی» َحْوِلي َوقُوَّ

 «ام وامگذار.ات، به قدرت و تواناییام ده و مرا بدون قدرت و توانایینیک یاری

ْکَرَك، َواَل تُذْ  َواَل  ﴾۱۱۴﴿ ّني ذي َائيَك، َواَل تُنْسي ْوْلي
َ
يليَقائيَك، َواَل َتْفَضْحّني بنَْیَ یََدْي أ ِني یَْوَم َتبَْعثُّني ل زي

ْب َعِّن ُشْکَرَك، َُتْ هي

ثْ 
ُ
ْن أ

َ
ْوزيْعّني أ

َ
لينَی ْلياْلئيَك، َوأ نَْد َغَفاَلتي اجْلَاهي ْهوي عي ْحَوالي السَّ

َ
ْمنيیهي ِفي أ لْزي

َ
. بَْل أ ْسَدْيتَُه إيَلَّ

َ
ْعرَتيَف بيَما أ

َ
، َوأ ْوَْلْتَنيیهي

َ
َ بيَما أ ّني

و روزی که مرا برای دیدارت برانگزیی خوار مکن و پیش روی دوستانت رسوا مساز و یادت را از خاطرم به »

های دست فرامویش مسپار و نریوی ادای شکرت را از من نابود مکن؛ بلکه در حاالت فرامویش، هناگم فرامویش

ات قرار ده و به من اْلام کن که به ستایش بر آچنه هایت، مرا مالزم شکر و سپاسگزارینادانان نسبت به نعمت

 «ای اقرار کنم.ای برخزیم و نسبت به احساین که به من فرمودهعطایم کرده

ي إيیَّ  ﴾۱۱۵﴿ بينَی، ومََحْدي اغي یَن. َو اْجَعْل َرْغبَِتي إيَْلَْك فَْوَق َرْغبَةي الرَّ دي شوقم را به سویت باالتر از »اَك فَْوَق مَحْدي احْلَامي

 .«شوق مشتاقان و سپاسم را نسبت به حرضتت، برتر از سپاس سپاسگزاران قرار ده

ْسَدْيتُُه إيَْلَْك، َواَل جَتْبَْهّني بيَما  ﴾۱۱۶﴿
َ
نَْد فَاقَِتي إيَْلَْك، َواَل ُتْهليْکّني بيَما أ یَن لََك، فَإيِّن َو اَل ََتُْذلّْني عي َجبَْهَت بيهي الُْمَعانيدي

ْهُل اْلَّْقَوى
َ
، َوأ ْعوَُد بياْْليْحَساني

َ
، َوأ ْویَل بيالَْفْضلي

َ
نََّك أ

َ
َة لََك، َوأ نَّ احْلُجَّ

َ
ْعلَُم أ

َ
، أ ْن َتْعُفَو لََك ُمَسلِم 

َ
نََّك بيأ

َ
َرةي، َوأ ْهُل الَْمْغفي

َ
، َوأ

ْن ُتَعاقيَب، وَ 
َ
نَْك بيأ ْویَل مي

َ
ْن تَْشَهَر. أ

َ
نَْك إيیَل أ قَْرُب مي

َ
ْن تَْسرُتَ أ

َ
نََّك بيأ

َ
و مرا هناگم نیاز به سویت وامگذار و به خاطر »أ

ام هالکم مکن و آن گونه که با دشمنانت برخورد بد کردی، با من مکن؛ چرا گناهاین که به پیشاگهت رَيته
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ت است. تو از همه کس به خبشش دانم که تو را بر من از که من تسلیم و رسسرپده توام. یم هر جهت حجذ

 عذاب از ترشایسته گناه خبشش به و آمرزیش ۀشایست و تقوا ۀتری و شایستکردهزساوارتری و به احسان خو

 «.است ترنزدیک دریپرده از پویش،پرده به مبارکت وجود کهاین و کردین؛

ُم بيَما  ﴾۱۱۷﴿ ْحیيّني َحیَاًة َطیِبًَة تَنْتَظي
َ
ُب َما َنَهیَْت َعنُْه، فَأ ْرتَکي

َ
ْن َحیُْث اَل آِتي َما تَْکَرُه، َواَل أ بُّ مي حي

ُ
یُد، َوَتبْلُُغ َما أ ري

ُ
أ

 . ینيهي تّْني َمیتََة َمْن یَْسیَع نُورُهُ بنَْیَ یََدیْهي َوَعْن یَمي مي
َ
ای که بر آچنه از خری بر این اساس مرا زنده بدار به زندیگ پاکزیه»َوأ

داری، گونه که هیچ عمیل که آن را ناپسند یمخواهم بپیوندد و به آچنه دوست دارم برساند؛ آنیمدنیا و آخرت 

ای مرتکب نشوم؛ و مرا بمریان مانند مریاندن کیس که نورش از پیش رویش و اجنام ندهم؛ و آچنه را نیه کرده

 «کند.از جانب راستش، حرکت یم

ٌّ وََذلِلّْني بنَْیَ یََدیَْك، وَ  ﴾۱۱۸﴿ ْن ُهَو َغّني ْغنيّني َعمَّ
َ
َك، َوأ بَادي َك، وََضْعّني إيَذا َخلَوُْت بيَك، َواْرَفْعّني بنَْیَ عي نَْد َخلْقي ِني عي زَّ عي

َ
أ

کنم، که با تو خلوت یمو مرا پیش رویت ذْلل و نزد بنداگنت عزیز کن. هناگیم» َعِّن، َوزيْدّني إيَْلَْك فَاقًَة َوَفْقراً.

نیازم کن و بر نداری نیاز است یبکه از من یبام فرما. از آن؛ ویل در میان بنداگنت بلندمرتبهحقری و پستم کن

 «ام در پیشاگه خود بیافزا.و تهیدسیت

لَ  ﴾۱۱۹﴿ ْدّني فيیما اطَّ ، َتَغمَّ ِل َوالَْعنَاءي َن اَلُّ ، َومي ْن ُحلُولي ابْلَاَلءي ، َومي ْعَداءي
َ
ْن َشَماتَةي اأْل ْذّني مي عي

َ
ُد َوأ ِّن بيَما َيتََغمَّ ْعَت َعلَیْهي مي

نَاتُُه. 
َ
یَرةي لَْو اَل أ ُذ یلَعَ اجْلَري لُْمُه، َواْلْخي ُر یلَعَ ابْلَْطشي لَْو اَل حي و از رسزنش دشمنان و از فرودآمدن آزمایش و »بيهي الَْقادي

گونه که توانای بر پوشان؛ آنآسیب سخت و از خواری و رنج، پناهم ده. گناهاین را که از من خرب داری، بر من ب

 «.نبود مدارایش اگر بود، گناه بر ۀکنندگرفت؛ و مؤاخذهاش نبود، انتقام یمپوشاند؛ توانایی که اگر بردباریانتقام یم

ْمّني َمَقامَ  ﴾۱۲۰﴿ يَواذاً بيَك، َوإيْذ لَْم تُقي نَْها ل ْو ُسوءاً َفنَِجّني مي
َ
رَْدَت بيَقْوٍم فيتْنًَة أ

َ
ثْلَُه ِفي َوإيَذا أ ْمّني مي یَحٍة ِفي ُدْنیَاَك فاََل تُقي  فَضي

َرتيَك.  ام، از آن فتنه و بدی که به تو پناه آوردهو زماین که در حقذ قویم، فتنه یا بدی خبوایه، مرا از باب این»آخي
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چنان جایاگیه پا نداشیت، به همان صورت در جهان آخرت در جنات ده؛ و چون مرا در دنیایت در جایاگه رسوایی به

 .«پا مداربه

اً َيْقُسو َمعَ  ﴾۱۲۱﴿ ثيَها، َواَل َتْمُدْد لي َمدذ ََوادي َك حبي یَم فََوائيدي ريَها، َوقَدي َواخي
َ
نَنيَك بيأ َوائيَل مي

َ
، َواَل َتْقرَْعّني َواْشَفْع لي أ ُه قَلِْبي

یَسًة یَْصُغرُ  ، َواَل تَُسْمّني َخسي .  قَاريَعًة یَْذَهُب لََها َبَهاِئي ْجليَها َماَکّني
َ
ْن أ یَصًة جُیَْهُل مي برای من اوایل »لََها قَْدريي َواَل نَقي

های آن، توأم ساز. آن قدر مهلتم مده که در کنار آن ات را با تازههایت را به اواخر آن و سودهای دیرینهنعمت

د؛ و بر من داغ پسیت و حقارت ای مکن که به سبب آن آبرویم از بنی برودل شوم؛ و مرا دچار بالی کوبندهسنگ

مزن که به خاطر آن ارزشم ناچزی شود؛ و اکسیت و اکهیش در من قرار مده که به سبب آن قدر و مزنْلم جمهول 

 «ماند.

يُسُکوِني إيَْلَْك  ﴾۱۲۳﴿ دي لََك، َوجَتَرُّديي ب بَاَدتيَك، َوَتَفرُّديي بياْلََّهجُّ ، َوإينَْزالي َحَوائيِجي بيَك، َواْعُمْر َْلِْلي بيإيیَقاِظي فيیهي ليعي

ْن َعَذابيَك.  ْهلَُها مي
َ
َما فيیهي أ ْن نَاريَك، َوإيَجاَرِتي مي ات، شبم را به بیدار کردنم برای بندیگ»َوُمنَاَزلَِتي إيیَّاَك ِفي فاََکكي َرَقبَِتي مي

ست و فرود  داری به خاطر حرضتت و جمرذد بودنم را برای انس گرفنتام را برای شب زندهتنهایی به وجود مقدذ

رو شدنم را با ذات مبارکت برای آزاد شدنم از آتشت و پناه دادنم را از عذابت آوردن حاجاتم به دراگهت؛ و روبه

 «ام قرار ده.اند، آبادی زندیگکه اهل دوزخ در آن

یاً َحیتَّ  ﴾۱۲۴﴿ هاً، َواَل ِفي َغْمَرِتي َساهي يَمني َواَل تََذْرِني ِفي ُطْغیَاّني اَعمي يَمني اتََّعَظ، َواَل نََکااًل ل َظًة ل نٍی، َواَل جَتَْعلّْني عي  حي

ْل بي َغرْیيي، َواَل ُتغَ  ، َواَل تَْستَبْدي يَمْن َنَظَر، َواَل َتْمُکْر بي فيیَمْن َتْمُکُر بيهي ، َواَل فيتْنًَة ل ْسماً، اْعترََبَ رِیْ لي اْسماً، َو اَل ُتبَِدْل لي جي

نْتيقَ َواَل َتتَّ   بياالي
يَمرَْضاتيَك، َواَل ُمْمتََهناً إيالَّ یذاً لََك، َواَل َتبَعاً إيالَّ ل َك، َواَل ُسْخري َلْقي ْذّني ُهُزواً ْلي و مرا تا زمان مرگم »امي لََك. خي

 که کیس برای پند ۀها، مایاکریخرب وامگذار؛ و بر اثر خالفام یبام رسگردان و در گرداب نادایندر رسکیش

ت برای کیس که عربت گرید و سبب فتنه و آزمایش برای کیس که دقذت کند، قرار مده؛ و مرا عرب و پذیرد پند
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 من جای به را دیگری عمل، و ایمان در و مکن؛ کیفر کین،یم کیفر مکرشان خاطربه که کساین ۀدر زمر

د استهزاء بنداگنت و مور مرا و مساز دگرگون را بدنم و مده تغیری سعادتمندان دفرت از را نامم و مکن؛ انتخاب

 «.مگری خدمت به دشمنانت، از گرفنت انتقام و اتخشنودی کردن دنبال برای جز مرا و مده؛ قرار خود ۀمسخر

قّْني َطْعمَ  ﴾۱۲۵﴿ ذي
َ
َك، َوأ یمي َك َوَرحْیَانيَك، وََجنَّةي نَعي ْدّني بَرَْد َعْفويَك، وََحاَلَوَة رمَْحَتيَك َوَروْحي وْجي

َ
يَسَعٍة َوأ يَما حُتيبُّ ب  الَْفَراغي ل

ْن حُتََفاتيَك. ْفّني بيتُْحَفٍة مي نَْدَك، َو حَْتي یَْك وَعي ْجتيَهادي فيیما یُْزليُف دَلَ ْن َسَعتيَك، َواالي و مرا از َلت خبششت و شرییین » مي

 از فراغت ۀمزات، ات، اکمیاب کن؛ و به سبب گشاییش از توانگریرمحتت و روح و رحیانت و بهشت دائیم

ه دوست داری و نزی طعم کوشش نسبت به ک اموری به پرداخنت و است آن در آچنه و دنیا به نسبت مشغویل دل

 «هایت را نصیب من کن.آچنه اعمل تقرذب به پیشاگه تو و در نزد توست، به من چبشان؛ و ارمغاین از ارمغان

َاَرِتي  َواْجَعْل  ﴾۱۲۶﴿ ًَة، جتي ِتي  َراحبي ٍة، رْیَ غَ  َوَکرَّ َ ْفّني  َخارسي خي
َ
َّ  َوتُْب  ليَقاَءَك، وََشِوقّْني  َمَقاَمَك، َوأ  ُتبْقي  اَل  نَُصوحاً  تَْوَبةً  لََعَ

ریَ  ُذنُوباً  َمَعَها یَرًة. َصغي و جتارتم را سودمند و بازگشتم را به قیامت، »ًة َواَل َکبيرَیًة، َواَل تََذْر َمَعَها َعاَلنيیًَة َواَل رَسي

ای قرار ده؛ و مرا از مقامت بیمناک و به لقایت مشتاق فرما و به من توفیق توبه عنایت کن؛ توبهخسارت یب

 «خالص که با آن هیچ گناه بزرگ و کوچیک را بایق نگذاری و هیچ گناه آشاکر و پنهاین را وامگذاری.

ْف بيَقلِْبي  ﴾۱۲۷﴿ نينَی، َواْعطي يلُْمْؤمي ْن َصْدريي ل لَّ مي ينَی، َو َحلِّني َوانَْزعي الْغي احلي نَی، َوُکْن لي َکَما تَُکوُن ليلصَّ عي یلَعَ اْْلَاشي

یَن، َوَوافي بي َعرْ  ري یاً ِفي اْلْخي ْکراً نَامي یَن، َو ذي ْدٍق ِفي الَْغابيري يَساَن صي نَی، َواْجَعْل لي ل لْیََة الُْمتَّقي لينَی. حي وَّ
َ
 ۀو کنی»َصَة اأْل

 و شایستاگین؛ با که باش چنان من با و کن مهربان فروتنان به نسبت را دلم و فرما کنریشه دلم از را مؤمنان

 از مرا و ده؛ قرار آینداگن میان در روزافزوین ۀآواز و مانداگن بایق در خویب یاد برایم و بیارای پرهزیاکرانم زیور به

 «اگه پیشتازان به ایمان و عمل درآور.مقام و مزنلت، در عرصه نظر

ي، وَُسْق َکَرائيَم َموَ  ﴾۱۲۸﴿ َك یَدي ْن فََوائيدي  مي
ْ
، اْمََل يَّ ْر َکَراَماتيَها دَلَ ، َو َظاهي َّ َ َوَتِمْم ُسبُوَغ نيْعَمتيَك لََعَ ، وََجاويْر بي بيَك إيَلَّ اهي
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یَائيَك، وََجلِلّْني  ْصفي
َ
نَاني الَِّتي َزیَّنْتََها ألي َائيَك ِفي اجْلي ْوْلي

َ
ْن أ ْطیَبينَی مي

َ
بَّائيَك.  اأْل حي

َ
ةي ألي َليَك ِفي الَْمَقاَماتي الُْمَعدَّ ائيَف حني و »رَشَ

دریپ قرار ده. دستم را از عطاهایت پُر های نعمتت را نزد من یپگسرتدیگ نعمتت را بر من اکمل کن و کرامت

ای  که بربهشیت در دوستانت ترینپاکزیه ۀهای گرانقدرت را به سویم فرست و مرا همسایکن و موهبت

 «ای، بپوشان.ای، قرار ده؛ و مرا به عطایای بزرگت در مقامایت که برای اعشقانت آماده کردهبرگزیداگنت آراسته

قَرُّ َعیْناً، َواَل ُتَقایيْسّني  ﴾۱۲۹﴿
َ
ُؤَها، َوأ َتبَوَّ

َ
یاًل آويي إيَْلْهي ُمْطَمئينذاً، َو َمَثابًَة أ نَْدَك َمقي یَماتي اجْلَ َواْجَعْل لي عي ، َواَل  بيَعظي َرائيري

ْن لُکِ  یقاً مي ْل َعِّن لُکَّ َشكٍّ وَُشبَْهٍة، َواْجَعْل لي ِفي احْلَِق َطري زي
َ
ائيُر، َوأ َ ْل لي قيَسَم الَْمَواهيبي ُتْهليْکّني یَْوَم ُتبیَْل الَسَّ ْجزي

َ
 رمَْحٍَة، َوأ

ْن إيفَْض  َّ ُحُظوَظ اْْليْحَساني مي يَك، َوَوفِْر لََعَ ْن نََوال يَك. مي و برایم نزد خود جایاگیه قرار ده که با دیل آرام در آن پناه »ال

گریم و مزنیل که در آن سکونت گزینم و دیده به آن روشن کنم و مرا با گناهان بزرگ مقایسه مکن و در آن 

 ای را از من پاک کن و از هر رمحیت به سوی حقروزی که رازها آشاکر شود، هالکم مساز؛ و هر شک و شبهه

های احسان از فضل و خبششت را بر هایم را از عطایایت رسشار فرما و بهرهرایه برایم قرار ده و نصیب ارمغان

 «من فراوان کن.

ُل بيهي خَ  ﴾۱۳۰﴿ لّْني بيَما تَْستَْعمي يَما ُهَو لََك، َواْستَْعمي نَْدَك، وََهِِّم ُمْستَْفَراغً ل  بيَما عي
يَصتَ َواْجَعْل قَلِْبي َواثيقاً رْشيْب ال

َ
َك، َوأ

َة وَ  َعَة َوالُْمَعافَاَة َوالِصحَّ یَن َوالَْعَفاَف َوادلَّ َ الْغي نَْد ُذُهولي الُْعُقولي َطاَعتََك، َوامْجَْع لي نيینََة َوالَْعافيیََة. قَلِْبي عي
ْ
َمأ َعَة َوالطُّ السَّ

برای توست، از هر چزی دیگر  و دلم را نسبت به آچنه نزد توست مطمنئ ساز و آهنگ و قصدم را برای آچنه که»

فارغ کن؛ و مرا به اکری که بنداگن خالصت را برای آن به اکر گرفیت، به اکر گری؛ و قلبم را از طاعتت به هناگم 

دامین و آسایش و بهبودی و تندرسیت، گشایش و ها، نسبت به حقایق سریاب کن؛ و توانگری و پاکغفلت عقل

 «گرد آور.آرامش و سالمت همه جانبه برایم 

ْن نََزاَغتي فيتْنَتيَك،  ﴾۱۳۱﴿ یَتيَك، َواَل َخلََواِتي بيَما َيْعريُض لي مي ْن َمْعصي وَُصْن وَْجِهي َعني َواَل حُتْبيْط َحَسنَاِتي بيَما یَُشوُبَها مي
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نَی.  قي نَْد الَْفاسي نَی، َو ُذبَّّني َعني اْْليَماسي َما عي َن الَْعالَمي َحٍد مي
َ
لَبي إيیَل أ ها آمیخته ا با گنایه که با آنهایم رو خویب»الطَّ

آید، تباه مساز؛ و آبرویم را از ها و مفاسدی که از طریق آزمایشت برایم پیش یمهایم را به وسوسهشود و خلوتیم

که دست گدایی نزد کیس از جهانیان دراز کنم حفظ فرما؛ و از درخواست آچنه نزد بداکران است برکنارم این

 «دار.

ْعلَُم حي َواَل جَتْعَ  ﴾۱۳۲﴿
َ
ْن َحیُْث اَل أ ریاً، َو ُحْطّني مي ریاً، َواَل لَُهْم یلَعَ حَمْوي کيتَابيَك یَداً َو نَصي نَی َظهي يمي ال يلظَّ یّني لّْني ل یَاَطًة تَقي

َن ال ، إيِّن إيَْلَْك مي عي ْزقيَك الَْواسي فَتيَك َوري
ْ
بَْواَب تَْوَبتيَك َورمَْحَتيَك َوَرأ

َ
ْم لي إيْنَعاَمَك، إينََّك َخرْیُ بيَها، َواْفتَْح لي أ تْمي

َ
بينَی، َوأ اغي رَّ

نَی.  مي یار و یاور آنان برای نابود کردن قرآنت قرار مده؛ و از جایی که خود اکران و دستو مرا پشتیبان ستم»الُْمنْعي

رمحت و مهرباین  ام کین؛ و درهای توبه وآاگه نیستم، چنان ناگهبانم باش که به سبب آن، از هر ناراحیت نگهداری

ام اکمل کن، همانا تو و روزی گسرتده را به رویم بگشا. من از مشتاقان به سوی توام. نعمت دادنت را درباره

 «بهرتین نعمت دهنداگین.

سخن آخر. در هر دو داع معرفت خداوند؛ خودشنایس، اقرار به لغزشها و درخواست خبشش؛ داع برای صاحلان و 

د خداوند بردن آثار تربییت و مانداگری در زندیگ مؤمنانه دارد. به این امید که در جلسات پااکن؛ و حاجتها را نز

 آینده توفیق حبث در این زمینه ها را پیدا کنم.  
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