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 در روز عرفه علیه السالمدعای امام حسنی    
کتابخانه مرکزی آستان قدس  8833علیه السالم که از نسخه قرآن شماره  حسیندر این کتاب با قلم منسوب به امام  دعای عرفهمتن اصلی 

 رضوی اقتباس شده نگارش شده است .

دعاى حضرت سید الشهداء علیه السالم است بشر و بشیر پسران غالب  و از جمله دعاهاى مشهور این روزروز نهم،  -اعمال ماه ذی الحجه

اند که پسین روز عرفه در عرفات در خدمت آن حضرت بودیم پس از خیمه خود بیرون آمدند با گروهى از اهل بیت و اسدى روایت کرده

ا بسوى کعبه گردانیدند و دستها را برابر رو فرزندان و شیعیان با نهایت تذلل و خشوع پس در جانب چپ کوه ایستادند و روى مبارك ر

 برداشتند مانند مسكینى که طعام طلبد و این دعا را خواندند

َ الهَذي لَْيَس لََقَضائََه َدافٌَع َو الَ لََعطَائََه َمانٌَع  اْلَحْمُد ّلَِله

َو ُهَو اْلَجَواُد اْلَواَسُع  َو الَ َكُصْنَعَه ُصْنُع َصانَع  

الَ  َس اْلبََدائَعَ َو أَْتَقَن بََحْكَمتََه الصهَنائَعَ َفطََر أَْجَنا

أَتَى )تَْخَفى َعلَْيَه الطهالَئَُع َو الَ تََضيُع َعْنَدُه اْلَوَدائَُع 
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اَطعَ َو  ْسالََم النُّوَر السه بَاْلكََتابَ اْلَجاَمعَ َو بََشْرعَ اْْلَ

َجاَزي ُكل َ  (اْلَفَجائَعَ لَْلَخلَيَقَة َصانٌَع َو ُهَو اْلُمْسَتَعاُن َعلَى 

َو َصانَع  َو َرائَُش ُكل َ َقانَع  َو َراَحُم ُكل َ َضاَرع  

اَطعَ  َو ُهَو  ُمْنَزُل اْلَمَنافَعَ َو اْلكََتابَ اْلَجاَمعَ بَالنُّوَر السه

َعَواتَ َساَمٌع َو لَْلُكُربَاَت َدافٌَع َو  لَلده

َرَجاتَ َرافٌَع َو لَْلَجبَابََرةَ  َفالَ إَلََه َغْيُرُه َو الَ  َقاَمعٌ  لَلده

َميُع اْلبََصيُر  ءٌ َء يَْعَدُلُه َو لَْيَس َكَمْثلََه َشيْ َشيْ  َو ُهَو السه

اللهُهمه  ء  َقَديرٌ اللهَطيُف اْلَخبَيُر َو ُهَو َعلَى ُكل َ َشيْ 

ُمَقرٌّ( )ُمَقر اً  إَن َي أَْرَغُب إَلَْيَك َو أَْشَهُد بَالرُُّبوبَيهَة لَكَ 
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بَأَنهَك َرب َي َو أَنه إَلَْيَك َمَرد َي اْبَتَدْأتَنَي بَنَْعَمتََك َقْبَل 

َو َخلَْقَتنَي َمَن التَُّرابَ  أَْن أَُكوَن َشْيًئا َمْذُكوراً 

ُثمه أَْسَكْنَتنَي اْْلَْصالََب آَمناً لََرْيَب اْلَمُنوَن َو 

نَينَ  َ ُهوَر َو الس  ْم أََزْل ظَاَعناً َمْن َفلَ  اْختاَلََف الدُّ

ُصْلب  إَلَى َرَحم  فَي تََقاُدم  َمَن اْْلَيهاَم اْلَماَضيََة َو 

لَْم ُتْخَرْجنَي لََرْأَفتََك بَي َو ُلْطَفَك لَي )بَي( َو  اْلُقُروَن اْلَخالَيَةَ 

َة اْلُكْفَر الهَذيَن نََقُضوا  إَْحَسانََك إَلَيه فَي َدْولََة أَئَمه

ُبوا ُرُسلَكَ َعْهَدَك  لَكَنهَك  َو َكذه

( لَلهَذي َسبََق لَي َمَن  أَْخَرْجَتنَي )َرْأَفًة َمْنَك َو تََحنُّناً َعلَيه
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ْرتَنَي َو فَيَه أَْنَشْأتَنَي َو َمْن َقْبَل َذلََك  اْلُهَدى الهَذي لَُه يَسه

 َرُؤْفَت بَي بََجَميَل ُصْنَعَك َو َسَوابَغَ نََعَمكَ 

ْعَت َخْلَقي َمْن َمنَي   ُيْمَنى َو أَْسَكْنَتنَي فَي َفاْبَتدَ 

لَْم  ُظُلَمات  ثاَلَث  بَْيَن لَْحم  َو َدم  َو َجْلد  

ْرنَي بََخْلَقي( َو لَْم تَْجَعْل إَلَيه َشْيًئا َمْن أَْمَري  ُتْشَهْدنَي َخْلَقي )لَْم ُتَشه َ

ْنيَا ُثمه أَْخَرْجَتنَي لَلهَذي َسبََق لَي َمَن الْ  ُهَدى إَلَى الدُّ

َو َحَفْظَتنَي فَي اْلَمْهَد َطْفالً َصبَي اً َو  تَام اً َسَوي اً 

َو َعطَْفَت َعلَيه ُقُلوَب  َرَزْقَتنَي َمَن اْلَغَذاَء لَبَناً َمَري اً 

ْلَتنَي اْْلُمهَهاتَ الرهَواَحَم  اْلَحَواَضَن َو َكفه
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هْمَتنَي َمَن  اَرقَ اْلَجانَ )الرهَحائََم( َو َكََلْتَنَي َمْن طَوَ  َو َسل

َحتهى  الز َيَاَدَة َو النُّْقَصاَن َفَتَعالَْيَت يَا َرَحيُم يَا َرْحَمانُ 

إََذا اْسَتْهلَْلُت نَاَطقاً بَاْلَكالََم أَْتَمْمَت َعلَيه 

ْنَعاَم َو َربهْيَتنَي َزائَداً فَي ُكل َ َعام   َحتهى  َسَوابََغ اْْلَ

َتَملَْت فَْطَرتَي َو اْعَتَدلَْت إََذا اكْ 

َتَك بَأَْن أَْلَهْمَتَني َمْعَرَفَتَك  (َمرهتَي )َسَريَرتَي أَْوَجْبَت َعلَيه ُحجه

َو أَْيَقْظَتنَي (َو َروهْعَتنَي بََعَجائََب َحْكَمتََك )فَْطَرتَكَ 

لََما َذَرْأَت فَي َسَمائََك َو أَْرَضَك َمْن بََدائَعَ 

َو نَبهْهَتنَي لَُشْكَرَك َو َذْكَركَ َخْلَقَك َو 
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ْمَتنَي َما  أَْوَجْبَت َعلَيه طَاَعَتَك َو َعبَاَدتََك َو َفهه

ْرَت لَي تََقبَُّل َمْرَضاتََك َو  َجاَءْت بََه ُرُسُلكَ  َو يَسه

ُثمه إَْذ  َمَنْنَت َعلَيه فَي َجَميعَ َذلََك بََعْونََك َو ُلْطَفكَ 

( َخلَْقَتنَي َمْن  َخْيَر )ُحر َ( الثهَرى لَْم تَْرَض لَي يَا إَلََهي نَْعَمًة )بَنَْعَمة 

ْخَرى
ُ
َو َرَزْقَتنَي َمْن أَْنَواعَ اْلَمَعاشَ َو  ُدوَن أ

ُصُنوَف الر َيَاشَ بََمن ََك اْلَعَظيَم اْْلَْعظََم َعلَيه َو 

َجَميَع  َحتهى إََذا أَْتَمْمَت َعلَيه  إَْحَسانََك اْلَقَديَم إَلَيَ 

لَْم يَْمَنْعَك َجْهلَي َو  الن ََعَم َو َصَرْفَت َعن َي ُكله الن ََقمَ 

ْقَتنَي لََما  (ُجْرأَتَي َعلَْيَك أَْن َدلَْلَتنَي إَلَى )َعلَى َما ُيَقر َُبَني إَلَْيَك َو َوفه
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َفإَْن َدَعْوُتَك أََجْبَتنَي َو إَْن َسأَْلُتَك  ُيْزلَُفنَي لََدْيكَ 

َو إَْن َشَكْرُتَك  طَْيَتنَي َو إَْن أَطَْعُتَك َشَكْرتَنَيأَعْ 

َزْدتَنَي ُكلُّ َذلََك إَْكَماٌل )إَْكَماالً( َْلَْنُعَمَك َعلَيه 

َفُسْبَحانََك ُسْبَحانََك َمْن ُمْبَدئ  ُمَعيد   َو إَْحَسانََك إَلَيَ 

َحَميد  َمجَيد  َو تََقدهَسْت أَْسَماُؤَك َو 

( نََعَمَك يَا إَلََهي  الَُؤكَ َعُظَمْت آ َفأَيه )َفأَيُّ

ْحَصي َعَدداً َو َذْكراً أَْم أَيُّ 
ُ
أ

َ أَْكَثُر  َعطَايَاَك أَُقوُم بََها ُشْكراً  َو َهَي يَا َرب 

)أَْكبَُر( َمْن أَْن ُيْحَصيََها اْلَعادُّوَن أَْو يَْبُلَغ َعْلماً بََها 
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َدَرْأَت َعن َي  ُثمه َما َصَرْفَت وَ  اْلَحافَُظونَ 

ر َ َو الضهرهاَء أَْكَثُر َممها ظََهَر لَي َمَن 
اللهُهمه َمَن الضُّ

رهاَءَو أَنَا )َفأَنَا( أَْشَهُد يَا إَلََهي بََحَقيَقَة إَيَمانَي َو  اْلَعافَيََة َو السه

َعْقَد َعَزَماتَ يََقينَي َو َخالَصَ َصَريحَ 

َضَميَري َو َعالَئَقَ َمَجاَري  َو بَاَطَن َمْكُنونَ تَْوَحيَدي

َو ُخْرقَ َمَساَرَب  ُنوَر بََصَري َو أََساَريَر َصْفَحَة َجبَينَي

نَْفَسي )نََفَسي( َو َخَذاَريَف َماَرَن َعْرنَينَي َو َمَساَربَ 

َو َما ُضمهْت َو أَْطبََقْت  َسَماخَ )َصَماخَ( َسْمَعي

َو َمْغَرَز َحَنَك  لَْفَظ لََسانَيَعلَْيَه َشَفَتاَي َو َحَرَكاتَ 
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َفَمي َو َفك َي َو َمَنابََت أَْضَراَسي َو َمَساغَ َمْطَعَمي 

م َ َرْأَسي َو بَُلوعَ َفاَرغَ َحبَائََل )ُبُلوغَ  َو َمْشَربَي
ُ
َو َحَمالََة أ

َو َما اْشَتَمَل َعلَْيَه تَاُموُر َصْدَري َو  َحبَائََل بَاَرعَ( ُعُنَقي

( َحَمائََل َحْبَل َوتَينَي َو نَيَاَط َحَجابَ َقْلَبي َو أَْفالََذ )ُجَملَ 

َو َما َحَوْتُه َشَراَسيُف أَْضالََعي َحَواَشي َكبََدي

َو َحَقاُق )َحَقاقَ( َمَفاَصلَي َو َقْبُض )َقْبضَ( َعَواَملَي َو 

َو لَْحَمي َو َدَمي َو أَْطَراُف )أَْطَراَف( أَنَاَملَي

ي َو  بََشَري َو َعَصبَي َو َقَصبَي َو َعظَاَميَشْعَري َو  َو ُمخ َ

َو َما اْنَتَسَج َعلَى َذلََك  ُعُروقَي َو َجَميُع )َجَميعَ( َجَواَرَحي
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أَيهاَم رَضاَعي َو َما أََقلهَت اْْلَْرُض َمن َي َو نَْوَمي َو 

يََقظَتَي َو ُسُكونَي َو َحَرَكاتَ ُرُكوَعي َو 

ْو َحاَوْلُت َو اْجَتَهْدُت َمَدى أَْن لَ ُسُجوَدي

َي ُشْكَر  َؤد َ
ُ
ْرُتَها أَْن أ اْْلَْعَصاَر َو اْْلَْحَقابَ لَْو ُعم َ

إاَله بََمن ََك َواَحَدة  َمْن أَْنُعَمَك َما اْسَتطَْعُت َذلَكَ 

اْلُموَجَب َعلَيه بََه ُشْكُرَك أَبَداً َجَديداً 

لَْو َحَرْصُت أَنَا َو  َو ثََناًء طَاَرفاً َعتَيداًأََجْل وَ 

اْلَعادُّوَن َمْن أَنَاَمَك أَْن ُنْحَصَي َمَدى إَْنَعاَمَك َسالََفَه 

َما َحَصْرنَاُه َعَدداً َو الَ أَْحَصْيَناُه ()َسالََفًة( َو آنََفَه )آنََفةً 
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َهْيَهاَت أَنهى َذلََك َو أَْنَت اْلُمْخبَُر فَي  أََمداً 

بََإ الصهاَدقَ َو إَْن كََتابََك النهاَطقَ َو النه 

َ الَ ُتْحُصوَها َصَدَق كََتاُبَك  تَُعدُّوا نَْعَمَة اّلِله

اللهُهمه َو إَْنبَاُؤَك َو بَلهَغْت أَْنبَيَاُؤَك َو ُرُسُلَك َما 

أَْنَزْلَت َعلَْيَهْم َمْن َوْحيََك َو َشَرْعَت لَُهْم َو بََهْم َمْن 

ي أَْشَهُد بََجْهَدي َو َجد َي َو َغْيَر أَن َي يَا إَلَهَ  َدينَكَ 

َمْبلَغَ طَاَعتَي )طَاَقتَي( َو ُوْسَعي َو أَُقوُل ُمْؤَمناً 

َ الهَذي لَْم يَتهَخْذ َولَداً َفيَُكوَن  ُموقَناًاْلَحْمُد ّلَِله

َمْوُروثاًَو لَْم يَُكْن لَُه َشَريٌك فَي ُمْلكََه َفُيَضادهُه فَيَما 
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ل َ َفُيْرفََدُه فَيَما َصَنَع َو الَ َولَ  اْبَتَدعَ  يٌّ َمَن الذُّ

ُ لََفَسَدتَا َو  َفُسْبَحانَُه ُسْبَحانَُه لَْو َكاَن فَيَهَما آلََهٌة إاَله اّلِله

َ اْلَواَحَد اْْلََحَد الصهَمَد  تََفطهَرتَا ُسْبَحاَن اّلِله

الهَذي لَْم يَلَْد َو لَْم ُيولَْد َو لَْم يَُكْن لَُه ُكُفواً 

َ َحْمداً ُيَعاَدُل َحْمَد أَ  َحٌداْلَحْمُد ّلَِله

ُ َعلَى َخيََرتََه  َمالَئََكتََه اْلُمَقرهبَيَن َو أَْنبَيَائََه اْلُمْرَسلَينَ  َو َصلهى اّلِله

ي َبَيَن الطهاَهَريَن  محـمد
بَي َيَن َو آلََه الطه َخاتََم النه

 اْلُمْخلََصيَن َو َسلهمَ 
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 هاى مبارکش جارى بود پس گفتحضرت در سؤال و اهتمام نمود در دعا و آب از دیدهپس شروع فرمود آن 

اللهُهمه اْجَعْلنَي أَْخَشاَك َكأَن َي أََراَك َو 

أَْسَعْدنَي بََتْقَواَك َو الَ ُتْشَقنَي بََمْعَصيَتََك َو َخْر لَي فَي 

َحبه َقَضائَكَ 
ُ
َو بَاَرْك لَي فَي َقَدَرَك َحتهى الَ أ

اللهُهمه اْجَعْل تَْعجَيَل َما أَخهْرَت َو الَ تَْأَخيَر َما َعجهْلتَ 

َو َناَي فَي نَْفَسي َو اْليََقيَن فَي َقْلبَي َو اْْلَْخالََص فَي َعَملَيغَ 

النُّوَر فَي بََصَري َو اْلبََصيَرَة فَي َدينَي َو َمت َْعنَي بََجَواَرَحي 

َو اْنُصْرنَي َعلَى َمْن َو اْجَعْل َسْمَعي َو بََصَري اْلَواَرثَْيَن َمن َي
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اَري َو َمآَربَي َو أَقَره بََذلََك ظَلََمنَي َو أََرنَي فَيَه ثَ 

اللهُهمه اْكَشْف ُكْربَتَي َو اْسُتْر َعْوَرتَي َو َعْينَي

َو ُفكه َرَهانَي َو اْجَعْل اْغَفْر لَي َخَطيَئتَي َو اْخَسْأ َشْيطَانَي

َرَجَة اْلُعْليَا فَي اْْلَخَرَة َو اْْلُولَى اللهُهمه لََك لَي يَا إَلََهي الده

اْلَحْمُد َكَما َخلَْقَتنَي َفَجَعْلَتنَي َسَميعاً بََصيراًَو لََك 

اْلَحْمُد َكَما َخلَْقَتنَي َفَجَعْلَتنَي َخْلقاً )َحي اً( َسَوي اً َرْحَمًة بَي َو 

َ بََما بََرْأتَنَي  َقْد ُكْنَت َعْن َخْلَقي َغنَي اًَرب 

َ بََما أَْنَشْأتَنَي  ْلَت فَْطَرتَي َرب  َفأَْحَسْنَت َفَعده

َ بََما أَْحَسْنَت إَلَيه )بَي( َو فَي نَْفَسي َعاَفْيَتنَي  ر ُصوَرتَي ب  ََ
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ْقَتنَي َ بََما َكََلْتَنَي َو َوفه َ بََما أَْنَعْمَت َعلَيه  َرب  َرب 

َ بََما أَْولَْيَتنَي َو َمْن ُكل َ َخْير  أَْعطَْيَتنَي  َفَهَدْيَتنَي َرب 

َ بََما أَْطَعمْ  َ بََما أَْغَنْيَتنَي َو أَْقَنْيَتنَي َرب  َتنَي َو َسَقْيَتنَي َرب 

َ بََما أََعْنَتنَي َو أَْعَزْزتَنَي َ بََما أَْلبَْسَتنَي َمْن  َرب  َرب 

ْرَت لَي َمْن ُصْنَعَك اْلَكافَي  َسْتَرَك الصهافَي َو يَسه

 َو أََعن َي َعلَى بََوائَقَ  محـمدَو آَل  محـمدَصل َ َعلَى 

هيَالَي َو اْْلَيهامَ  ُهوَر َو ُصُروَف الل َنَي َمْن  الدُّ َو نَج 

ْنيَا َو ُكُربَاتَ اْْلَخَرَة َو  أَْهَواَل الدُّ

اللهُهمه َما اْكَفنَي َشره َما يَْعَمُل الظهالَُموَن فَي اْْلَْرضَ 
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أََخاُف َفاْكَفنَي َو َما أَْحَذُر َفَقنَي َو فَي نَْفَسي َو َدينَي 

َو فَي َسَفَري َفاْحَفْظنَي َو فَي أَْهلَي َو َمالَي َفاْخُلْفنَي َو  اْحُرْسنَيفَ 

َو فَي أَْعُيَن  فَيَما َرَزْقَتنَي َفبَاَرْك لَي َو فَي نَْفَسي َفَذل َْلنَي

ْنسَ َفَسل َْمنَي ْمنَي َو َمْن َشر َ اْلجَن َ َو اْْلَ َ
َو  النهاسَ َفَعظ 

َضْحنَي َو بََسَريَرتَي َفالَ ُتْخَزنَي َو بََعَملَي َفالَ تَْبَتلَنَي َو بَُذُنوبَي َفالَ تَفْ 

إَلََهي إَلَى َمْن  نََعَمَك َفالَ تَْسُلْبنَي َو إَلَى َغْيَرَك َفالَ تَكَْلنَي

ُمنَي أَْم  تَكَُلنَي إَلَى َقَريب  َفيَْقطَُعنَي أَْم إَلَى بََعيد  َفيََتَجهه

أَْشُكو َن لَي َو أَْنَت َرب َي َو َملَيُك أَْمَريإَلَى اْلُمْسَتْضَعَفي

إَلَْيَك ُغْربَتَي َو ُبْعَد َداَري َو َهَوانَي َعلَى َمْن 
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إَلََهي َفالَ ُتْحلَْل َعلَيه َغَضبََك َفإَْن لَْم تَُكْن َملهْكَتُه أَْمَري

بَالَي )َسَواَك( ُسْبَحانََك َغْيَر أَنه 
ُ
َغَضْبَت َعلَيه َفالَ أ

َ بَُنوَر َوْجَهَك الهَذي  َعافَيََتَك أَْوَسُع لَي َفأَْسأَُلَك يَا َرب 

َماَواُت َو  أَْشَرَقْت لَُه اْْلَْرُض َو السه

ُلَماتُ 
ُّ
َو َصُلَح ُكَشَفْت )اْنَكَشَفْت( بََه الظ

بََه أَْمُر اْْلَوهلَيَن َو اْْلَخَريَن أَْن الَ ُتَميَتنَي َعلَى َغَضبََك َو الَ 

لََك اْلُعْتبَى لََك اْلُعْتبَى َحتهى تَْرَضى َقْبَل  ْنَزَل بَي َسَخطَكَ تُ 

َو َذلََك الَ إَلََه إاَله أَْنَت َربه اْلبَلََد اْلَحَرامَ 

اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم َو اْلبَْيَت اْلَعتَيقَ الهَذي أَْحلَْلَتُه 
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َعَفا َعْن َعَظيَم  يَا َمنْ  اْلبََرَكَة َو َجَعْلَتُه لَلنهاسَ أَْمناً 

ُنوبَ بََحْلَمَه يَا َمْن أَْسبََغ النهْعَماَء بََفْضلَهَ  يَا َمْن أَْعطَى  الذُّ

تَي يَا َصاَحبَي فَي  تَي فَي َشده اْلَجَزيَل بََكَرَمَه يَا ُعده

يَا َغيَاثَي فَي ُكْربَتَي يَا َولَي َي فَي نَْعَمتَي يَا إَلََهي َو إَلََه  َوْحَدتَي

َو إَْسَحاَق َو يَْعُقوَب َو َربه  آبَائَي إَْبَراَهيَم َو إَْسَماَعيلَ 

 محـمدَو َربه  َجْبَرئَيَل َو َميَكائَيَل ) َميَكاَل ( َو إَْسَرافَيلَ 

ْنجَيلَ  بَي َيَن َو آلََه اْلُمْنَتَجبَيَن َو ُمْنَزَل التهْوَراَة َو اْْلَ َو  َخاتََم النه

ْرَقاَن َو ُمَنز ََل كهيعص َو طه َو يس َو الزهُبوَر َو اْلفُ 

أَْنَت َكْهَفي َحيَن ُتْعيَينَي  اْلُقْرآَن اْلَحكَيمَ 
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اْلَمَذاَهُب فَي َسَعتََها َو تََضيُق بََي اْْلَْرُض بَُرْحبََها )بََما 

َو َرُحبَْت( َو لَْو الَ َرْحَمُتَك لَُكْنُت َمَن اْلَهالَكَينَ 

ي َو لَْو الَ َسْتُرَك إَيهاَي لَُكْنُت َمَن أَْنَت ُمَقيُل َعْثَرتَ 

َو أَْنَت ُمَؤي ََدي بَالنهْصَر َعلَى أَْعَدائَي اْلَمْفُضوَحينَ 

يَا َمْن َو لَْو الَ نَْصُرَك إَيهاَي )لَي( لَُكْنُت َمَن اْلَمْغُلوبَينَ 

ُمو َ َو الر َْفَعَة َفأَْولَيَاُؤُه بََعز َهَ 
يَا َمْن يَْعَتزُّونَ  َخصه نَْفَسُه بَالسُّ

َجَعلَْت لَُه اْلُمُلوُك نَيَر اْلَمَذلهَة َعلَى أَْعَناقََهْم َفُهْم َمْن 

يَْعلَُم َخائََنَة اْْلَْعُيَن َو َما ُتْخَفي  َسطََواتََه َخائَُفونَ 

ُهورُ  يَا  الصُُّدوُر َو َغْيَب َما تَْأتََي بََه اْْلَْزَمَنُة َو الدُّ
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يَا  َكْيَف ُهَو إاَله ُهَو يَا َمْن الَ يَْعلَُم َما ُهَو إاَله ُهوَ  َمْن الَ يَْعلَمُ 

ه ُهَو( يَْعلَُمُه إاَله ُهَو يَا َمْن َكبََس اْْلَْرَض  َمْن الَ )يَْعلَُم َما يَْعلَُمُه إاَل

َماَءيَا َمْن لَُه أَْكَرُم اْْلَْسَماَء يَا  َعلَى اْلَماَء َو َسده اْلَهَواَء بَالسه

َذا اْلَمْعُروَف الهَذي الَ يَْنَقَطُع أَبَداًيَا ُمَقي ََض 

الرهْكَب لَُيوُسَف فَي اْلبَلََد اْلَقْفَر َو ُمْخَرَجُه َمَن 

َ َو َجاَعلَُه بَْعَد اْلُعُبوَديهَة َملَكاًيَا َرادهُه َعلَى  اْلُجب 

َو يَْعُقوَب بَْعَد أََن اْبيَضهْت َعْيَناُه َمَن اْلُحْزَن َفهُ 

ر َ َو اْلبَْلَوى َعْن أَيُّوَب  َكَظيمٌ 
يَا َكاَشَف الضُّ

َو )يَا( ُمْمَسَك يََدْي إَْبَراَهيَم َعْن َذْبحَ اْبنََه بَْعَد 
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يَا َمَن اْسَتَجاَب لََزَكَريها كَبََر َسن ََه َو َفَناَء ُعُمَرهَ 

ْن َفَوَهَب لَُه يَْحيَى َو لَْم يََدْعُه َفْرداً َوَحيداًيَا مَ 

أَْخَرَج ُيوُنَس َمْن بَْطَن اْلُحوتَ يَا َمْن َفلََق اْلبَْحَر لَبَنَي 

يَا َمْن إَْسَرائَيَل َفأَْنَجاُهْم َو َجَعَل فَْرَعْوَن َو ُجُنوَدُه َمَن اْلُمْغَرقَينَ 

ََرات  بَْيَن يََدْي َرْحَمتَهَ  يَا َمْن لَْم يَْعَجْل أَْرَسَل الر َيَاَح ُمبَش 

َحَرَة َمْن بَْعَد  َعلَى َمنْ  َعَصاُه َمْن َخْلَقَه يَا َمَن اْسَتْنَقَذ السه

ُطوَل اْلُجُحوَدَو َقْد َغَدْوا فَي نَْعَمتََه يَْأُكُلوَن 

َرْزَقُه َو يَْعُبُدوَن َغْيَرُه َو َقْد َحادُّوُه َو نَادُّوُه َو 

ُبوا ُرُسلَهُ  ُ يَا بََدي َكذه ُ يَا اّلِله َديُع ُء يَا بَ يَا اّلِله
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بَْدَء( لََك يَا َدائَماً الَ نََفاَد لََك يَا َحي اً َحيَن ))بََديعاً( الَ نَده 

يَا ُمْحيََي اْلَمْوتَى يَا َمْن ُهَو َقائٌَم َعلَى ُكل َ نَْفس  بََما  الَ َحيَ 

يَا َمْن َقله لَُه ُشْكَري َفلَْم يَْحَرْمنَي َو  َكَسبَتْ 

يَْفَضْحنَي َو َرآنَي َعلَى اْلَمَعاَصي  َعُظَمْت َخَطيَئتَي َفلَمْ 

يَا َمْن َحَفظَنَي فَي َصَغَري يَا َمْن َرَزَقنَي فَي )يَْخُذْلنَي(َفلَْم يَْشَهْرنَي

يَا َمْن أَيَاَديَه َعْنَدي الَ ُتْحَصى َو نََعُمُه الَ ُتَجاَزى يَا كَبََري

ْحَساَن َو َعاَرضْ  َساَءَة َو َمْن َعاَرَضنَي بَاْلَخْيَر َو اْْلَ ُتُه بَاْْلَ

يَماَن َمْن َقْبَل أَْن أَْعَرَف ُشْكَر اْلَعْصيَانَ  يَا َمْن َهَدانَي لَْْلَ

يَا َمْن َدَعْوُتُه َمَريضاً َفَشَفانَي َو ُعْريَاناً َفَكَسانَي َو ااَلْمتََنانَ 
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َو َعْطَشاَن َفأَْرَوانَي َو َذلَيالً َفأََعزهنَي َو َجاَهالً َجائَعاً َفأَْشبََعنَي

َو ُمَقالًّ َفأَْغَنانَي َو َفَعرهَفنَي َو َوَحيداً َفَكثهَرنَي َو َغائَباً َفَردهنَي

ُمْنَتَصراً َفَنَصَرنَي َو َغنَي اً َفلَْم يَْسُلْبنَي َو أَْمَسْكُت َعْن 

ْكُر يَا َمْن َجَميعَ َذلََك َفاْبَتَدأَنَي َفلََك اْلَحْمُد َو الشُّ

َو َسَتَر أََقاَل َعْثَرتَي َو نَفهَس ُكْربَتَي َو أََجاَب َدْعَوتَي

هَغنَي طَلَبَتَي َو نََصَرنَي َعلَى  َعْوَرتَي َو َغَفَر ُذُنوبَي َو بَل

َو إَْن أَُعده نََعَمَك َو َمَنَنَك َو َكَرائََم َعُدو َي

حْ 
ُ
أَْنَت الهَذي َمَنْنَت َصيَها يَا َمْوالَيَ َمَنَحَك الَ أ

أَْنَت الهَذي أَْنَعْمَت أَْنَت الهَذي 



24 

 

أَْنَت أَْحَسْنَت أَْنَت الهَذي أَْجَمْلتَ 

الهَذي أَْفَضْلَت أَْنَت الهَذي أَْكَمْلَت 

أَْنَت الهَذي َرَزْقَت أَْنَت الهَذي 

 أَْنَت الهَذي أَْعطَْيَت أَْنتَ َوفهْقتَ 

الهَذي أَْغَنْيَت أَْنَت الهَذي أَْقَنْيَت أَْنَت 

الهَذي آَوْيَت أَْنَت الهَذي 

أَْنَت الهَذي َهَدْيَت أَْنَت َكَفْيتَ 

الهَذي َعَصْمَت أَْنَت الهَذي َسَتْرَت 

أَْنَت الهَذي أََقْلَت أَْنَت الهَذي َغَفْرتَ 
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أَْنَت الهَذي َمكهْنَت أَْنَت الهَذي 

أَْنَت ْعَزْزَت أَْنَت الهَذي أََعْنتَ أَ 

الهَذي َعَضْدَت أَْنَت الهَذي أَيهْدَت 

أَْنَت الهَذي نََصْرَت أَْنَت الهَذي 

أَْنَت الهَذي َعاَفْيَت أَْنَت الهَذي َشَفْيتَ 

َفلََك اْلَحْمُد أَْكَرْمَت تَبَاَرْكَت َو تََعالَْيتَ 

ْكُر َواصَ  باً أَبَداًُثمه أَنَا يَا إَلََهي َدائَماً َو لََك الشُّ

أَنَا الهَذي أََسْأُت أَنَا اْلُمْعَتَرُف بَُذُنوبَي َفاْغَفْرَها لَي

الهَذي أَْخطَْأُت أَنَا الهَذي َهَمْمُت أَنَا 
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أَنَا الهَذي الهَذي َجَهْلُت أَنَا الهَذي َغَفْلتُ 

ي َسَهْوُت أَنَا الهَذي اْعَتَمْدُت أَنَا الهذَ 

َو أَنَا الهَذي تََعمهْدُت أَنَا الهَذي َوَعْدتُ 

أَْخلَْفُت أَنَا الهَذي نََكْثُت أَنَا الهَذي 

أَْقَرْرُت أَنَا الهَذي اْعَتَرْفُت بَنَْعَمتََك َعلَيه َو 

َفاْغَفْرَها لَي يَا َمْن الَ تَُضرُُّه َعْنَدي َو أَُبوُء بَُذُنوبَي

َو اْلُمَوف َُق َمْن َو اْلَغنَيُّ َعْن طَاَعتََهمْ ُذُنوُب َعبَاَدَه َو هُ 

َعَمَل َصالَحاً َمْنُهْم بََمُعونَتََه َو َرْحَمتََه َفلََك اْلَحْمُد إَلََهي َو 

إَلََهي أََمْرتَنَي َفَعَصْيُتَك َو نََهْيَتنَي َفاْرتََكْبُت نَْهيََك َسي ََدي
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َذَر َو الَ َذا ُقوهة  َفأَْصبَْحُت الَ َذا بََراَءة  لَي َفأَْعتَ 

َ َشيْ  ء  أَْسَتْقبَُلَك )أَْسَتَقيُلَك( يَا َمْوالََي أَ بََسْمَعي أَْم َفأَْنَتَصَرَفبَأَي 

َها بَبََصَري أَْم بَلََسانَي أَْم بَيََدي أَْم بََرْجلَي
ُّ
أَ لَْيَس ُكل

ُة َو نََعَمَك َعْنَدي َو بَُكل ََها َعَصْيُتَك يَا َمْوالََي َفلََك الْ  ُحجه

بَيُل َعلَيَ  يَا َمْن َسَتَرنَي َمَن اْْلبَاَء َو اْْلُمهَهاتَ أَْن يَْزُجُرونَي َو السه

الََطيَن أَْن  َمَن اْلَعَشائََر َو اْْلَْخَواَن أَْن ُيَعي َُرونَي َو َمَن السه

 َو لَْو اطهلَُعوا يَا َمْوالََي َعلَى َما اطهلَْعَت َعلَْيهَ ُيَعاقَُبونَي

 َمن َي إًَذا َما أَْنظَُرونَي َو لََرَفُضونَي َو َقطَُعونَي
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َفَها أَنَا َذا يَا إَلََهي بَْيَن يََدْيَك يَا َسي ََدي َخاَضٌع َذلَيٌل 

َحَصيٌر َحَقيٌرالَ ُذو بََراَءة  َفأَْعَتَذَر َو الَ ُذو ُقوهة  

ة  َفأَْحَتجه بََهاَو الَ َقا ئٌَل لَْم أَْجَتَرْح َو لَْم أَْعَمْل َفأَْنَتَصَر َو الَ ُحجه

ُسوءاً َو َما َعَسى اْلُجُحوُد َو لَْو َجَحْدُت يَا َمْوالََي 

َها يَْنَفُعنَي
ُّ
َكْيَف َو أَنهى َذلََك َو َجَواَرَحي ُكل

َو َعلَْمُت يََقيناً (َشاَهَدٌة َعلَيه بََما َقْد َعَمْلُت )َعلَْمتَ 

ئَلَي َمْن َعظَائََم اْْلُُموَرَو أَنهَك َغْيَر َذي َشك   أَنهَك َسا

اْلَحَكُم )اْلَحَكيُم( اْلَعْدُل الهَذي الَ تَُجوُر َو 

َفإَْن َعْدُلَك ُمْهلَكَي َو َمْن ُكل َ َعْدلََك َمْهَربَي
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تََك َعلَيه َو إَْن  ْبنَي يَا إَلََهي َفبَُذُنوبَي بَْعَد ُحجه ُتَعذ َ

الَ إَلََه ُجوَدَك َو َكَرَمكَ  تَْعُف َعن َي َفبََحْلَمَك وَ 

إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن الظهالََميَن الَ 

إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن 

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن اْلُمْسَتْغَفَرينَ 

َديَن الَ إَلََه إاَله  أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي  اْلُمَوح َ

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن اْلَخائََفينَ 

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن اْلَوَجلَينَ 

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن الرهاَجينَ 
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الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ينَ ُكْنُت َمَن الرهاَغبَ 

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن اْلُمَهل َلَينَ 

ائَلَينَ  الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن السه

ي ن َ الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك إَ ُكْنُت َمَن اْلُمَسب ََحينَ 

الَ إَلََه إاَله أَْنَت ُسْبَحانََك  ُكْنُت َمَن اْلُمَكب ََرينَ 

اللهُهمه َهَذا ثََنائَي َعلَْيَك َرب َي َو َربُّ آبَائََي اْْلَوهلَينَ 

ُمَمج َداً َو إَْخالََصي لََذْكَرَك ُمَوح َداً َو 

ي إَْقَراَري بَآالَئََك ُمَعد َداًَو إَْن ُكْنُت ُمَقر اً أَن َ 

ْحَصَها لََكْثَرتََها َو ُسُبوَغَها َو تَظَاُهَرَهاَو تََقاُدَمَها 
ُ
لَْم أ
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تََتَغمهُدنَي( بََه َمَعَها )إَلَى َحاَدث  َما لَْم تََزْل تََتَعههُدنَي 

ْغَناَء َمَن )بَْعَد(  ُمْنُذ َخلَْقَتنَي َو بََرْأتَنَي َمْن أَوهَل اْلُعُمَرَمَن اْْلَ

ر َ َو تَْسبَيَب اْلُيْسَر َو َدْفعَ اْلَفْقَر َو َكشْ 
َف الضُّ

اْلُعْسَرَو تَْفَريجَ اْلَكْربَ َو اْلَعافَيََة فَي اْلبََدَن َو 

ينَ  الََمَة فَي الد َ َو لَْو َرَفَدنَي َعلَى َقْدَر َذْكَر السه

َما َقَدْرُت نَْعَمتََك َجَميُع اْلَعالََميَن َمَن اْْلَوهلَيَن َو اْْلَخَرينَ 

ْسَت َو تََعالَْيَت َمْن َرب    وَ  الَ ُهْم َعلَى َذلََك تََقده

الَ ُتْحَصى آالَُؤَك َو الَ ُيْبلَُغ َكَريم  َعَظيم  َرَحيم  

َو  محـمدثََناُؤَك َو الَ ُتَكاَفى نَْعَماُؤَك َصل َ َعلَى 
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َو أَْتَمْم َعلَْيَنا نََعَمَك َو أَْسَعْدنَا محـمدآَل 

اللهُهمه إَنهَك َك الَ إَلََه إاَله أَْنتَ بَطَاَعتََك ُسْبَحانَ 

وَء َو ُتَغيُث  ُتجَيُب اْلُمْضطَره َو تَْكَشُف السُّ

َقيَم َو ُتْغنَي اْلَفَقيَر َو تَْجُبُر اْلَمْكُروبَ  َو تَْشَفي السه

اْلَكَسيَر َو تَْرَحُم الصهَغيَر َو ُتَعيُن اْلَكبَيَرَو لَْيَس ُدونََك 

َفْوَقَك َقَديٌر َو أَْنَت اْلَعلَيُّ اْلَكبَيُريَا  ظََهيٌر َو الَ 

ْفَل الصهَغيَر يَا  ُمْطلََق اْلُمَكبهَل اْْلََسيَر يَا َراَزَق الط َ

َعْصَمَة اْلَخائََف اْلُمْسَتجَيَر يَا َمْن الَ َشَريَك لَُه َو الَ 

َو أَْعَطنَي  محـمدَو آَل  محـمدَوَزيَرَصل َ َعلَى 
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َعَشيهَة أَْفَضَل َما أَْعطَْيَت َو أَنَْلَت فَي َهَذَه الْ 

ُدَها أََحداً َمْن َعبَاَدكَ  َمْن نَْعَمة  ُتولَيَها َو آالَء  ُتَجد َ

َو بَلَيهة  تَْصَرُفَها َو ُكْربَة  تَْكَشُفَها َو َدْعَوة  تَْسَمُعَها َو 

يٌف بََما تََشاُء َخبَيٌر َحَسَنة  تََتَقبهُلَها َو َسي ََئة  تََتَغمهُدَهاإَنهَك لَطَ 

ء  َقَديٌراللهُهمه إَنهَك أَْقَرُب َمْن ُدَعَي َو َو َعلَى ُكل َ َشيْ 

أَْسَرُع َمْن أََجاَب َو أَْكَرُم َمْن َعَفا َو أَْوَسُع َمْن 

ْنيَا َو اْْلَخَرَة َو أَْعطَى َو أَْسَمُع َمْن ُسئَلَ  يَا َرْحَماَن الدُّ

َمْثلََك َمْسُئوٌل َو الَ َسَواَك َمْأُموٌل َرَحيَمُهَما لَْيَس كَ 

َو َسأَْلُتَك َفأَْعطَْيَتنَي َو َرَغْبُت إَلَْيَك َدَعْوُتَك َفأََجْبَتنَي
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ْيَتنَي َو َفَزْعُت إَلَْيَك  َفَرَحْمَتنَي َو َوثَْقُت بََك َفَنجه

َعْبَدَك َو  محـمداللهُهمه َفَصل َ َعلَى َفَكَفْيَتنَي

ي َبَيَن الطهاَهَريَن أَْجَمَعينَ  َرُسولََك وَ 
َو نَبَي ََك َو َعلَى آلََه الطه

ْم لََنا نَْعَماَءَك َو َهن َْئَنا َعطَاَءَك َو اْكُتْبَنا لََك  تَم َ

َشاكََريَن َو َْلالَئََك َذاكََريَن آَميَن آَميَن َربه 

َقَهَر َو ُعَصَى اللهُهمه يَا َمْن َملََك َفَقَدَر َو َقَدَر فَ اْلَعالََمينَ 

الَبَيَن الرهاَغبَينَ 
َو ُمْنَتَهى أََمَل َفَسَتَر َو اْسُتْغَفَر َفَغَفَر يَا َغايََة الطه

ء  َعْلماً َو َوَسَع اْلُمْسَتَقيلَيَن الرهاَجيَن يَا َمْن أََحاطَ بَُكل َ َشيْ 

ُه إَلَ  ْيَك فَي َهَذَه َرْأَفًة َو َرْحَمًة َو َحْلماًاللهُهمه إَنها نََتَوجه
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ْمَتَها بَ 
نَبَي ََك َو  محـمداْلَعَشيهَة الهتَي َشرهْفَتَها َو َعظه

اْلبََشيَر َو َخيََرتََك َمْن َخْلَقَك َو أََميَنَك َعلَى َوْحيَكَ َرُسولَكَ 

َراجَ اْلُمنَيَر الهَذي أَْنَعْمَت بََه َعلَى  َ النهَذيَر الس 

َو آَل  محـمداللهُهمه َفَصل َ َعلَى َرْحَمًة لَْلَعالََمينَ  اْلُمْسلََميَن َو َجَعْلَتهُ 

أَْهٌل لََذلََك َمْنَك يَا  محـمدَكَما  محـمد

ي َبَيَن َعَظيمُ 
َفَصل َ َعلَْيَه َو َعلَى آلََه اْلُمْنَتَجبَيَن الطه

الطهاَهَريَن أَْجَمَعيَن َو تََغمهْدنَا بََعْفَوَك َعنها َفإَلَْيَك 

َغاتَ  َعجهتَ 
ُّ
َفاْجَعْل اْْلَْصَواُت بَُصُنوَف الل

لََنا اللهُهمه فَي َهَذَه اْلَعَشيهَة نََصيباً َمْن ُكل َ َخْير  تَْقَسُمُه بَْيَن 
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َو ُنور  تَْهَدي بََه َو َرْحَمة  تَْنُشُرَها َو بََرَكة  َعبَاَدكَ 

ُه يَا أَْرَحَم ُتْنَزُلَها َو َعافَيَة  ُتَجل َُلَها َو َرْزق  تَْبُسطُ 

اللهُهمه أَْقلَْبَنا فَي َهَذا اْلَوْقَت ُمْنَجَحيَن ُمْفَلَحيَن الرهاَحَمينَ 

َو الَ تَْجَعْلَنا َمَن اْلَقانََطيَن َو الَ ُتْخلََنا َمْن َرْحَمتََك َمْبُروَريَن َغانََمينَ 

ُلُه َمْن َفْضلَكَ  َنا َمْن َرْحَمتََك َو الَ تَْجَعلْ َو الَ تَْحَرْمَنا َما ُنَؤم َ

ُلُه َمْن َعطَائََك َقانََطيَن َو الَ  َمْحُروَميَن َو الَ لََفْضَل َما ُنَؤم َ

يَا أَْجَوَد تَُردهنَا َخائَبَيَن َو الَ َمْن بَابََك َمْطُروَدينَ 

اْْلَْجَوَديَن َو أَْكَرَم اْْلَْكَرَميَن إَلَْيَك أَْقبَْلَنا ُموقَنَيَن 

يَن َقاَصَدينَ َو لَبَْيتََك الْ  َفأََعنها َعلَى َمَناَسكََنا َو َحَراَم آم َ
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َنا َو اْعُف َعنها َو َعافََنا َفَقْد  أَْكَمْل لََنا َحجه

َمَدْدنَا إَلَْيَك أَْيَديََنا َفَهَي بََذلهَة ااَلْعتََراَف 

َو َمْوُسوَمٌةاللهُهمه َفأَْعَطَنا فَي َهَذَه اْلَعَشيهَة َما َسأَْلَناَك 

اْكَفَنا َما اْسَتْكَفْيَناَك َفالَ َكافََي لََنا َسَواَك َو 

نَافٌَذ فَيَنا ُحْكُمَك ُمَحيٌط بََنا الَ َربه لََنا َغْيُركَ 

َعْلُمَك َعْدٌل فَيَنا َقَضاُؤَك اْقضَ لََنا اْلَخْيَر َو 

اْجَعْلَنا َمْن أَْهَل اْلَخْيَراللهُهمه أَْوَجْب لََنا بَُجوَدَك 

ْخَر َو َدَواَم َعظَ  يَم اْْلَْجَر َو َكَريَم الذُّ

اْلُيْسَرَو اْغَفْر لََنا ُذُنوبََنا أَْجَمَعيَن َو الَ ُتْهلَْكَنا َمَع اْلَهالَكَيَن 
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َو الَ تَْصَرْف َعنها َرْأَفَتَك َو َرْحَمَتَك يَا أَْرَحَم 

ْن َسأَلََك اللهُهمه اْجَعْلَنا فَي َهَذا اْلَوْقَت َممه الرهاَحَمينَ 

َفأَْعطَْيَتُه َو َشَكَرَك َفَزْدتَُه َو تَاَب )ثَاَب( إَلَْيَك 

َو تََنصهَل إَلَْيَك َمْن ُذُنوبََه ُكل ََها َفَغَفْرتََها لَُه يَا َذا َفَقبَْلَتهُ 

ْدنَا اْلَجالََل َو اْْلَْكَرامَ  َنا )َو َوف َْقَنا( َو َسد َ اللهُهمه َو نَق َ

( َو اْقبَْل تََضرَُّعَنا يَا َخْيَر َمْن ُسئََل َو يَا أَْرَحَم َمَن )َو اْعَصْمَنا

يَا َمْن الَ يَْخَفى َعلَْيَه إَْغَماُض اْلُجُفوَن َو الَ لَْحُظ اْسُتْرَحمَ 

َو الَ َما اْنطََوْت اْلُعُيوَن َو الَ َما اْسَتَقره فَي اْلَمْكُنونَ 

ُكلُّ َذلََك َقْد َعلَْيَه ُمْضَمَراُت اْلُقُلوبَ أاَلَ 



39 

 

ا  أَْحَصاُه َعْلُمَك َو َوَسَعُه َحْلُمكَ  ُسْبَحانََك َو تََعالَْيَت َعمه

يَُقوُل الظهالَُموَن ُعُلو اً َكبَيراً ُتَسب َُح لََك 

ْبُع َو اْْلََرُضوَن َو َمْن فَيَهنه َو إَْن َمْن  َماَواُت السه السه

 ُيَسب َُح بََحْمَدكَ َشيْ 
لََك اْلَحْمُد َو اْلَمْجُد َو فَ ء  إاَله

ُعُلوُّ اْلَجد َ يَا َذا اْلَجالََل َو اْْلَْكَراَم َو اْلَفْضَل 

ْنَعامَ  َو اْْلَيَاَدي اْلجََساَم َو أَْنَت اْلَجَواُد َو اْْلَ

اللهُهمه أَْوَسْع َعلَيه َمْن َرْزقََك اْلَكَريُم الرهُءوُف الرهَحيمُ 

َو فَي بََدنَي َو َديَني َو آَمْن َخْوفَي اْلَحالََل َو َعافَنَي
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أَْعتَْق َرَقبَتَي َمَن النهاَر اللهُهمه الَ تَْمُكْر بَي َو الَ تَْسَتْدَرْجنَي 

ْنسَ   َو الَ تَْخَدْعنَي َو اْدَرْأ َعن َي َشره َفَسَقَة اْلجَن َ َو اْْلَ

 
 ریخت مانند دو مشك و به صداى بلند گفتهاى مبارکش آب مىدیدهپس سر و دیده خود را به سوى آسمان بلند کرد و از 

اَمَعيَن يَا أَْبَصَر النهاَظَريَن َو يَا أَْسَرَع  يَا أَْسَمَع السه

َو آَل  محـمدَصل َ َعلَى اْلَحاَسبَيَن َو يَا أَْرَحَم الرهاَحَمينَ 

اَدَة اْلَميَاَمينَ  محـمد اَجتََي الهتَي إَْن َو أَْسأَُلَك اللهُهمه حَ السه

َو إَْن َمَنْعَتنَيَها لَْم يَْنَفْعنَي َما أَْعطَْيَتنَيَها لَْم يَُضرهنَي َما َمَنْعَتنَي

أَْعطَْيَتنَي أَْسأَُلَك َفَكاَك َرَقبَتَي َمَن النهاَرالَ إَلََه إاَله 
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أَْنَت َوْحَدَك الَ َشَريَك لََك لََك اْلُمْلُك َو لََك 

َ يَا أَْنَت َعلَى ُكل َ َشيْ  اْلَحْمُد وَ  ء  َقَديٌر يَا َرب 

 َربَ 

گفت یا رب و کسانى که دور آن حضرت بودند تمام گوش داده بودند به دعاى آن حضرت و اکتفا کرده بودند پس مكرر مى

انب مشعر به آمین گفتن پس صداهایشان بلند شد به گریستن با آن حضرت تا غروب کرد آفتاب و بار کردند و روانه ج

الحرام شدند مؤلف گوید که کفعمى دعاى عرفه امام حسین علیه السالم را در بلد االمین تا اینجا نقل فرموده و عالمه 

مجلسى در زاد المعاد این دعاى شریف را موافق روایت کفعمى ایراد نموده و لكن سید بن طاوس در اقبال بعد از یا رب یا 

 مودهرب یا رب این زیادتى را ذکر فر

 

إَلََهي أَنَا اْلَفَقيُر فَي َغَناَي َفَكْيَف الَ أَُكوُن َفَقيراً فَي 

إَلََهي أَنَا اْلَجاَهُل فَي َعْلَمي َفَكْيَف الَ أَُكوُن َفْقَري
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إَلََهي إَنه اْختاَلََف تَْدبَيَرَك َو ُسْرَعَة َجُهوالً فَي َجْهلَي

َعاَرفَيَن بََك َعَن طََواَء َمَقاَديَرَك َمَنَعا َعبَاَدَك الْ 

إَلََهي َمن َي َما يَلَيُق  ُكوَن إَلَى َعطَاء  َو اْليَْأسَ َمْنَك فَي باَلَء  السُّ

إَلََهي َوَصْفَت نَْفَسَك بَُلْؤَمي َو َمْنَك َما يََليُق بََكَرَمكَ 

ْطَف َو الرهْأَفَة لَي َقْبَل ُوُجوَد َضْعَفي أَ َفَتْمَنُعنَي 
ُّ
بَالل

إَلََهي إَْن ظََهَرتَ ْعَد ُوُجوَد َضْعَفيَمْنُهَما بَ 

َو إَْن اْلَمَحاَسُن َمن َي َفبََفْضلََك َو لََك اْلَمنهُة َعلَيَ 

ُة  ظََهَرتَ اْلَمَساَوي َمن َي َفبََعْدلََك َو لََك اْلُحجه

إَلََهى َكْيَف تَكَُلنَي َو َقْد تََكفهْلَت لَي َعلَيَ 
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َضامُ 
ُ
َو أَْنَت  )تََوكهْلُت( َو َكْيَف أ

النهاَصُر لَي أَْم َكْيَف أََخيُب َو أَْنَت 

ُل إَلَْيَك بََفْقَري إَلَْيَك َو َكْيَف اْلَحَفيُّ بَي َها أَنَا أَتََوسه

ُل إَلَْيَك بََما ُهَو َمَحاٌل أَْن يََصَل إَلَْيكَ  أَْم َكْيَف أَتََوسه

أَْم َكْيَف  أَْشُكو إَلَْيَك َحالَي َو ُهَو الَ يَْخَفى َعلَْيكَ 

تَْرَجُم بََمَقالَي َو ُهَو َمْنَك بََرٌز إَلَْيكَ 
ُ
أَْم َكْيَف أ

أَْم ُتَخي َُب آَمالَي َو َهَي َقْد َوَفَدْت إَلَْيكَ 

َكْيَف الَ ُتْحَسُن أَْحَوالَي َو بََك َقاَمْت إَلََهي َما 

بَيحَ أَْلطََفَك بَي َمَع َعَظيَم َجْهلَي َو َما أَْرَحَمَك بَي َمَع قَ 
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إَلََهي َما أَْقَربََك َمن َي َو أَْبَعَدنَي َعْنَك َو َما أَْرأََفَك فَْعلَي

إَلََهي َعلَْمُت بَاْختاَلََف بَي َفَما الهَذي يَْحُجُبنَي َعْنكَ 

اْْلثَاَر َو تََنقُّالَتَ اْْلَْطَواَر أَنه ُمَراَدَك َمن َي 

إَلََهي َحتهى الَ أَْجَهلََك فَي َشيْ  ء  أَْن تََتَعرهَف إَلَيه فَي ُكل َ َشيْ  ء 

هَما  هَما أَْخَرَسنَي ُلْؤَمي أَْنطََقنَي َكَرُمَك َو ُكل ُكل

إَلََهي َمْن َكانَْت آيََسْتنَي أَْوَصافَي أَْطَمَعْتنَي َمَنُنكَ 

َمَحاَسُنُه َمَساَوَي َفَكْيَف الَ تَُكوُن َمَساَويَه َمَساَوَي َو َمْن 

ُقُه َدَعاَوَي َفَكْيَف الَ تَُكوُن َكانَْت َحَقائَ 

إَلََهي ُحْكُمَك النهافَُذ َو َمَشيهُتَك َدَعاَويَه َدَعاَويَ 
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اْلَقاَهَرُة لَْم يَْتُرَكا لََذي َمَقال  َمَقاالً َو الَ لََذي َحال  

َحاالًإَلََهي َكْم َمْن طَاَعة  بََنْيُتَها َو َحالَة  َشيهْدُتَها َهَدَم 

إَلََهي إَنهَك ي َعلَْيَها َعْدُلَك بَْل أََقالَنَي َمْنَها َفْضُلكَ اْعتََمادَ 

تَْعلَُم أَن َي َو إَْن لَْم تَُدَم الطهاَعُة َمن َي فَْعالً َجْزماً َفَقْد 

َداَمْت َمَحبهًة َو َعْزماًإَلََهي َكْيَف أَْعَزُم َو 

أَْنَت اْلَقاَهُر َو َكْيَف الَ أَْعَزُم َو أَْنَت 

َمُرإَلََهي تََردَُّدي فَي اْْلثَاَر ُيوَجُب ُبْعَد اْلَمَزاَر اْْل 

َكْيَف َفاْجَمْعنَي َعلَْيَك بََخْدَمة  ُتوَصُلنَي إَلَْيكَ 

أَ يَُكوُن ُيْسَتَدلُّ َعلَْيَك بََما ُهَو فَي ُوُجوَدَه ُمْفَتَقٌر إَلَْيكَ 
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ُهوَر َما لَْيَس لََك َحتهى يَُكو
ُّ
َن ُهَو لََغْيَرَك َمَن الظ

َمَتى َغْبَت َحتهى تَْحَتاَج إَلَى َدلَيل  يَُدلُّ اْلُمْظَهَر لَكَ 

َو َمَتى بَُعْدَت َحتهى تَُكوَن اْْلثَاُر َهَي الهتَي َعلَْيكَ 

َعَميَْت َعْيٌن الَ تََراَك َعلَْيَها َرقَيباً َو ُتوَصُل إَلَْيكَ 

ُحب ََك نََصيباًإَلََهي  َخَسَرْت َصْفَقُة َعْبد  لَْم تَْجَعْل لَُه َمنْ 

أََمْرَت بَالرُُّجوعَ إَلَى اْْلثَاَر َفأَْرَجْعنَي إَلَْيَك بَكَْسَوَة 

اْْلَْنَواَر َو َهَدايََة ااَلْستَْبَصاَرَحتهى أَْرَجَع إَلَْيَك َمْنَها 

ر َ َعَن النهظََر  َ َكَما َدَخْلُت إَلَْيَك َمْنَها َمُصوَن الس 

َة َعَن ااَلْعتََماَد َعلَْيَها إَنهَك َعلَى ُكل َ  إَلَْيَهاَو َمْرُفوعَ  اْلَهمه
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ء  َقَديٌرإَلََهي َهَذا ُذل َي ظَاَهٌر بَْيَن يََدْيَك َو َشيْ 

َهَذا َحالَي الَ يَْخَفى َعلَْيَك َمْنَك أَْطُلُب اْلُوُصوَل 

َو بََك أَْسَتَدلُّ َعلَْيَك َفاْهَدنَي بَُنوَرَك إَلَْيَك إَلَْيكَ 

إَلََهي َعل َْمنَي َمْن أَقَْمنَي بََصْدقَ اْلُعُبوَديهَة بَْيَن يََدْيكَ  وَ 

ْقنَي َعْلَمَك اْلَمْخُزوَن َو ُصن َي بََسْتَرَك اْلَمُصونَ  إَلََهي َحق َ

بََحَقائَقَ أَْهَل اْلُقْربَ َو اْسُلْك بَي َمْسلََك أَْهَل 

ْن تَْدبَيَري َو إَلََهي أَْغنَنَي بََتْدبَيَرَك لَي عَ اْلَجْذبَ 

بَاْختَيَاَرَك َعَن اْختَيَاَري َو أَْوقَْفنَي َعلَى َمَراكََز 

ْرنَي اْضَطَراَري إَلََهي أَْخَرْجنَي َمْن ُذل َ نَْفَسي َو طَه َ
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بََك أَْنَتَصُر َفاْنُصْرنَي َمْن َشك َي َو َشْركَي َقْبَل ُحُلوَل َرْمَسي

نَي َو إَيهاَك أَْسأَُل َفالَ ُتَخي َْبنَي َو َعلَْيَك أَتََوكهُل َفالَ تَكَلْ 

َو بََجَنابََك أَْنَتَسُب َو فَي َفْضلََك أَْرَغُب َفالَ تَْحَرْمنَي

َس َفالَ ُتْبَعْدنَي َو بَبَابََك أَقَُف َفالَ تَْطُرْدنَي إَلََهي تََقده

َرَضاَك أَْن يَُكوَن لَُه َعلهٌة َمْنَك َفَكْيَف يَُكوُن 

إَلََهي أَْنَت اْلَغنَيُّ بََذاتََك أَْن يََصَل إَلَْيَك ٌة َمن َيلَُه َعله 

إَلََهي إَنه اْلَقَضاَء النهْفُع َمْنَك َفَكْيَف الَ تَُكوُن َغنَي اً َعن َي

ْهَوَة   اْلَهَوى بََوثَائَقَ الشه
َو اْلَقَدَر ُيَمن َينَي َو إَنه

َرنَي َفُكْن أَْنَت النهَصيَر لَي َحته أََسَرنَي ى تَْنُصَرنَي َو ُتبَص َ
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أَْنَت َو أَْغنَنَي بََفْضلََك َحتهى أَْسَتْغنََي بََك َعْن طَلَبَي

الهَذي أَْشَرْقَت اْْلَْنَواَر فَي ُقُلوبَ أَْولَيَائََك َحتهى 

َو أَْنَت الهَذي َعَرُفوَك َو َوحهُدوكَ 

تهى لَْم ُيَحبُّوا أََزْلَت اْْلَْغيَاَر َعْن ُقُلوبَ أََحبهائََك حَ 

أَْنَت اْلُمونَُس َسَواَك َو لَْم يَْلَجُئوا إَلَى َغْيَركَ 

َو أَْنَت الهَذي لَُهْم َحْيُث أَْوَحَشْتُهُم اْلَعَوالَمُ 

َهَدْيَتُهْم َحْيُث اْسَتبَانَْت لَُهُم اْلَمَعالَُم َما َذا 

َوَجَد َمْن َفَقَدَك َو َما الهَذي َفَقَد َمْن 

لََقْد َخاَب َمْن َرَضَي ُدونََك بََدالً َو كَ َوَجدَ 
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لََقْد َخَسَر َمْن بََغى َعْنَك ُمَتَحو َالً َكْيَف ُيْرَجى 

ْحَساَن َو َسَواكَ  َو أَْنَت َما َقطَْعَت اْْلَ

َكْيَف ُيْطلَُب َمْن َغْيَرَك َو أَْنَت َما 

ْلَت َعاَدَة ااَلْمتََنانَ  ُه َحالََوَة يَا َمْن أََذاَق أََحبهاءَ بَده

َو يَا َمْن أَْلبََس أَْولَيَاَءُه  اْلُمَؤانََسَة َفَقاُموا بَْيَن يََدْيَه ُمَتَمل ََقينَ 

أَْنَت َمالَبََس َهْيبَتََه َفَقاُموا بَْيَن يََدْيَه ُمْسَتْغَفَرينَ 

الذهاكَُر َقْبَل الذهاكََريَن َو أَْنَت اْلبَاَدي 

ْحَساَن َقْبَل تََوجُّ  َو أَْنَت اْلَجَواُد َه اْلَعابََدينَ بَاْْلَ

اُب  الَبَيَن َو أَْنَت اْلَوهه
بَاْلَعطَاَء َقْبَل طَلََب الطه
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إَلََهي اْطُلْبنَي ُثمه لََما َوَهْبَت لََنا َمَن اْلُمْسَتْقَرَضينَ 

ْقبََل 
ُ
بََرْحَمتََك َحتهى أََصَل إَلَْيَك َو اْجَذْبنَي بََمن ََك َحتهى أ

إَلََهي إَنه َرَجائَي الَ يَْنَقَطُع َعْنَك َو إَْن َعَصْيُتَك َعلَْيكَ 

َفَقْد َكَما أَنه َخْوفَي الَ ُيَزايَُلَني َو إَْن أَطَْعُتكَ 

َدَفَعْتنَي اْلَعَوالَُم إَلَْيَك َو َقْد أَْوَقَعنَي َعْلَمي بََكَرَمَك 

إَلََهي َكْيَف أََخيُب َو أَْنَت أََملَي أَْم َعلَْيكَ 

َهاُن َو َعلَْيَك ُمتهَكلَيكَ 
ُ
إَلََهي َكْيَف ْيَف أ

لهَة أَْرَكْزتَنَي أَْم َكْيَف الَ  أَْسَتَعزُّ َو فَي الذ َ

إَلََهي َكْيَف الَ أَْفَتَقُر َو أَْسَتَعزُّ َو إَلَْيَك نََسْبَتنَي
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أَْم َكْيَف أَْنَت الهَذي فَي اْلُفَقَراَء أََقْمَتنَي

الهَذي بَُجوَدَك أَْغَنْيَتنَي َو  أَْفَتَقُر َو أَْنتَ 

ء  َفَما تََعرهْفَت لَُكل َ َشيْ أَْنَت الهَذي الَ إَلََه َغْيُركَ 

ٌءَو أَْنَت الهَذي تََعرهْفَت إَلَيه فَي ُكل َ َجَهلََك َشيْ 

ء  َو أَْنَت ء  َفَرأَْيُتَك ظَاَهراً فَي ُكل َ َشيْ َشيْ 

يَ الظهاَهُر لَُكل َ َشيْ  ا َمَن اْسَتَوى بََرْحَمانَيهتََه َفَصاَر اْلَعْرُش ء 

َغْيباً فَي َذاتََه َمَحْقَت اْْلثَاَر بَاْْلثَاَر َو َمَحْوَت 

اْْلَْغيَاَر بَُمَحيطَاتَ أَْفالََك اْْلَْنَواَريَا َمَن 

اْحَتَجَب فَي ُسَراَدَقاتَ َعْرَشَه َعْن أَْن 
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ى بََكَماَل بََهائََه َفَتَحقهَقْت ُتْدَرَكُه اْْلَْبَصاُريَا َمْن تََجله 

َعظََمُتُه ااَلْستََواَء )َمَن ااَلْستََواَء( َكْيَف تَْخَفى َو 

أَْنَت الظهاَهُرأَْم َكْيَف تََغيُب َو أَْنَت 

ء  َقَديٌر َو الرهقَيُب اْلَحاَضُر إَنهَك َعلَى ُكل َ َشيْ 

َ َوْحَدهُ   اْلَحْمُد ّلَِله

  

ه توفیق یابد و این روز را در عرفات باشد، ادعیه و اعمال بسیار دارد و بهترین اعمال در این روز دعاست و بالجمله، کسی ک

و در تمام ایّام سال، این روزِ شریف به جهت دعا امتیازی دارد و دعا از برای برادران مؤمن، از زنده و مرده بسیار باید کرد 

اهلل در موقف عرفات و دعای او برای برادران مؤمن خود مشهور است و  و روایت وارده در حال عبداهلل بن جندب رحمه

روایت زید نرسی در حال ثقه جلیل القدر، معاویه بن وهب، در موقف و دعای او در حق یك یك از اشخاصی که در آفاق 

ء واثق از برادران دینی بودند و روایت از امام صادق علیه السالم در فضیلت این کار، شایستۀ مالحظه و دیدار است و رجا
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آنكه اقتدا به این بزرگواران نموده و مؤمنین را درد عا بر خود ایثار نموده و این گنهكار روسیاه را یكی از آن اشخاص 

 .شمرده و در حال حیات و ممات از دعای خیر فراموشم نفرمایند


