
 ُدعاء اإلمام علي بن الحسین (ع) في یَْوم
 َعَرفَةَ 
، َذا َواالْرض اْلعالَمیَن، أَللُّھمَّ لََك اْلَحْمُد بَدیـَع السَّمـاوات َربّ  اَْلَحْمُد ہلّل 

َمْخلُوق،  َق ُكلّ َمأَلُوه، َوخال لھَ ُكلّ ، َوإ، َربَّ اْالْربابَواْالْكرام اْلَجـالل
 ُكلّ ْلُم َشْىء، َوُھَو بیَْعُزُب َعْنھُ ع َشْيٌء) َوال ھْثلَشْىء (لَْیَس َكم َث ُكلّ َووار

  .َشْىء َرقیبٌ  َشْىء ُمحیطٌ، َوُھَو َعلى ُكلّ 

  .دُ ُد، اْلفَْرُد اْلُمتَفَرّ الّ أَْنَت االَحُد اْلُمتََوحّ لھَ إأَْنَت ّهللاُ ال إ

  .رُ ُم، اْلَكبیُر اْلُمتََكبّ ُم، اْلَعظیُم اْلُمتََعظّ َكریُم اْلُمتََكرّ الّ أَْنَت الْ لھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ

  .حال، الشَّدیُد اْلمىُّ اْلُمتَعالالّ أَْنَت اْلَعللھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ

حیُم، اْلَعلیُم اْلَحكیمُ لھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ ْحمُن الرَّ   .الّ أَْنَت الرَّ

  .الّ أَْنَت السَّمیُع اْلبَصیُر، اْلقَدیُم اْلَخبیرُ لھَ إ ال إَوأَْنَت ّهللاُ 

  .ْدَومُ ُم األَكریُم االْكَرُم، الّدائالّ أَْنَت الْ لھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ

ُل قَْبَل ُكلّ لھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ   .َعَدد ُر بَْعَد ُكلّ أََحد، َواالخ الّ أَْنَت االوَّ

  .ه، َواْلعالي في ُدنُوّ هالّ أَْنَت الّداني في ُعلُوّ لھَ إّهللاُ ال إَوأَْنَت 

  .َواْلَحْمد یاءْبر، َواْلكَواْلَمْجد الّ أَْنَت ُذو اْلبَھاءلھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ

ْرَت ماْنخ، س ْن غْیرالّ أَْنَت الَّذي أَْنَشأَْت االَْشیاَء ملھَ إَوأَْنَت ّهللاُ ال إ  َوَصوَّ
ْرَت م   .ذاءالَ اْحتب ثال، َواْبتََدْعَت اْلُمْبتََدعاتم ْن َغْیرَصوَّ

ْرَت ُكلَّ َشْىء تَْیسیراً، َوَدبَّْرَت ما  أَْنَت الَّذي قَدَّْرَت ُكلَّ َشْىء تَْقدیراً، َویَسَّ
  .ُدونََك تَْدبیراً 



َك َوزیٌر، َولَْم ْرَك في أَْمرَولَْم یُواز َك َشریٌك،ْنَك َعلى َخْلقأَْنَت الَّذي لَْم یُع
  .ٌد َوال نَظیرٌ یَُكْن لََك ُمشاھ

أَْنَت الَّذي أََرْدَت فَكاَن َحْتماً ما أَْرْدَت، َوقََضْیَت فَكاَن َعْدالً ما قََضْیَت، 
  .ْصفاً ما َحَكْمتَ َوَحَكْمَت فَكاَن ن

َك بُْرھاٌن َوال َك ُسْلطاٌن، َولَْم یُْعیُسْلطانْم لأَْنَت الَّذي ال یَْحویَك َمكاٌن، َولَْم یَقُ 
  .بَیانٌ 

 وقَدَّْرَت ُكلَّ َشْىء أََمداً،  ُكلّ أَْنَت الَّذي أَْحَصْیَت ُكلَّ َشْىء َعَدداً، َوَجَعْلَت ل
  .َشْىء تَْقدیراً 

َك، َولَْم یَّتْن َكْیفاالْفھاُم عَ  َك، َوَعَجَزتیَّتاالْوھاُم َعْن ذات أَْنَت الَّذي قَُصَرت
  .كَ یَّتَع أَْیناالْبصاُر َمْوض كتُْدر

دُّ فَتَُكوَن َمْحُدوداً، ولَْم تَُمثَّْل فَتَُكوَن َمْوُجوداً، َولَْم تَل ْد فَتَُكوَن أَْنَت الَّذي ال تُحَّ
  .َمْولُوداً 

  .َضكَ دَّ لََك فَیُعارَرَك، َوال نكاثْدَل لََك فَیُ َدَك، َوال عدَّ َمَعَك فَیُعانأَْنَت الَّذي ال ض

  .ي اْبتََدأَ َواْختََرَع، َواْستَْحَدَث َواْبتََدَع، َوأَْحَسَن ُصْنَع ما َصنَعَ أَْنَت الَّذ

 اْلَحقّ َمكانََك! َوأَْصَدَع ب ني االماكُسْبحانََك ما أََجلَّ َشأْنََك! َوأْسنى ف
  !فُْرقانَكَ 

  !ف ما أَْلطَفََك! َوَرُؤوف ما أَْرأَفََك! َوَحكیم ما أَْعَرفَكَ ْن لَطیُسْبحانََك م

ْن َملیك ما أَْمنََعَك! َوَجواد ما أَْوَسَعَك! َوَرفیع ما أَْرفََعَك! ُذو ُسْبحانََك م
  .َواْلَحْمد یاءْبر، َواْلكَواْلَمْجد اْلبَھاء

اْلتََمَسَك  َك، فََمنْندْن عدایَةُ ماْلھ فَتیََدَك، َوُعر اْلَخْیراتُسْبحانََك بََسْطَت ب
  .دین أَْو ُدْنیا َوَجَدكَ ل



َك، َك ما ُدوَن َعْرشَعظََمتَك، َوَخَشَع لْلمُسْبحانََك َخَضَع لََك َمْن َجرى في ع
  .كَ لََك ُكلُّ َخْلق لتَّْسلیمَواْنقاَد ل

، َوال تَُمسُّ  ، َوال تَُجسُّ ، َوال تُكاُد، َوال تُماطُ، َوال تُناَزُع، ُسْبحانََك ال تَُحسُّ
  .َوال تُجارى، َوال تُمارى، َوال تُخاَدُع، َوال تُماَكرُ 

  .ُسْبحانَك َسبیلَُك َجَدٌد، َوأَْمُرَك َرَشٌد، َوأَْنَت َحىٌّ َصَمدٌ 

  .راَدتُك َعْزمٌ ُسْبحانََك قَْولَُك ُحْكٌم، َوقَضاُؤَك َحْتٌم، َوإ

  .كَ ماتَكلَل لَك، َوال ُمبَدّ یَّتَمشدَّ لُسْبحانََك ال را

  .َئ النََّسمات، بارَر السَّماوات، فاطَر اْالیاتُسْبحانََك باھ

  .كَ َدواملََك اْلَحْمُد َحْمداً یَُدوُم ب

  .كَ ْعَمتنداً بَولََك اْلَحْمُد َحْمداً خال

  .َولََك اْلَحْمُد َحْمداً یُوازي ُصْنَعكَ 

  .ضاكَ ك اْلَحْمُد َحْمداً یَزیُد َعلى رَولَ 

ر، شاك د، َوُشْكراً یَْقُصُر عْنھُ ُشْكُر ُكلّ حام ُكلّ  َولََك اْلَحْمُد َحْمداً َمَع َحْمد
ُب بَحْمداً ال یَْنبَغي إ ُل،  ھلَْیَك، َحْمداً یُْستَداُم بالّ إإ ھالّ لََك، َوال یُتَقَرَّ االوَّ

 ، َحْمداً رَدواُم اْالخ ھَویُْستَْدعى ب

ُز َعْن فَةً، َحْمداً یَْعج، َویَتَزایَُد أَْضعافاً ُمتَرادنَةاالْزم یَتَضاَعُف َعلى ُكُرور
ُن َك اْلَكتَبَةُ، َحْمداً یوازتاباْلَحفَظَةُ، َویَزیُد َعلى ما أَْحَصْتھُ في ك ھْحصائإ

فیَع، َحْمداً یَْكُمُل لََدْیَك ثَوابُھُ، َویَْستَْغریَّ ُل ُكْرسَعْرَشَك اْلَمجیَد، َویُعاد ُق َك الرَّ
 یَّةالنّ  ْدقصنُھُ َوْفٌق ل، َوباطھنباطُرهُ َوْفٌق لُكلَّ َجزاء َجزاُؤهُ، َحْمداً ظاھ

یُعاُن واَك فَْضلَھُ، َحْمداً ُف أََحٌد سْثلَھُ، َوال یَْعر، َحْمداً لَْم یَْحَمْدَك َخْلٌق مفیھ
، َحْمداً یَْجَمُع ما ھیَت، َویَُؤیَُّد َمْن أَْغَرَق نَْزعاً في تَْوفهاْجتََھَد في تَْعدید َمن

لى ْن بَْعُد، َحْمداً ال َحْمَد أَْقَرُب إقُھُ مُم ما أَْنَت خال، َویَْنتَظَن اْلَحْمدَخلَْقَت م



ْن یَْحَمدُ ْنھُ، َوال أَْحَمَد مَك مقَْول ، هُوفُورَك اْلَمزیَد بَكَرمُب ب، َحْمداً یوجھَك بمَّ
زَّ ُل عَك، َویُقابَوْجھ َكَرمُب لْنَك، َحْمداً یَجَمزید بَْعَد َمزید طَْوالً ملُھُ بتَص

  .كَ َجالل

د َوآل َصلّ  َربّ  د اْلُمْنتََجب َعلى ُمَحمَّ م ُمَحمَّ ، باْلُمقَرَّ  اْلُمْصطَفى، اْلُمَكرَّ
ْم َعلَْیھأَتَمَّ بََركات ْك َعلَْیھَك، َوبارأَْفَضَل َصلَوات   .كَ أَْمتََع َرَحمات َك، َوتََرحَّ

د َوآل َصلّ  َربّ   ْنھا، َوَصلّ یَةً، ال تَُكوُن َصالةٌ أَْزكى م، َصالةً زاكھَعلى ُمَحمَّ
 ھا، نْ یَةً، ال تَُكوُن َصالةٌ أَْنمى مَصالةً نام َعلَْیھ

  .یَةً ال تَُكوُن َصالةٌ فَْوقَھاَصالةً راض َعلَْیھ َوَصلّ 

د َوآل َصلّ  َربّ   َعلَْیھ ضاهُ، َوَصلّ ، َصالةً تُْرضیھُ َوتَزیُد َعلى رھَعلى ُمَحمَّ
الّ َصالةً ال تَْرضى لَھُ إ َعلَْیھ ضاَك لَھُ، َوَصلّ َصالةً تُْرضیَك َوتَزیُد َعلى ر

  .تَرى َغْیَرهُ لَھا أَْھالً ھا، َوال ب

د َوآل َصلّ  َربّ  صالُھا ُل اتّ ْضوانََك، َویَتَّصُز ر، َصالةً تُجاوھَعلى ُمَحمَّ
  .ماتُكَ َك، َوال یَْنفَُد َكما ال تَْنفَُد َكلبَقائب

د َوآل َصلّ  َربّ  َك، ائیَك، َوأَْنبَكتَمالئ ُم َصلَوات، َصالةً تَْنتَظھَعلى ُمَحمَّ
َك، ْنسَك، َوإنّ ْن جَك، مبادع ُل َعلى َصلَواتَك، َوتَْشتَمطاَعت َك، َوأَْھلَوُرُسل
  .كَ َخْلق ْن أَْصنافَمْن َذَرْأَت َوبََرْأَت م ُكلّ  ُع َعلى َصالةَك، َوتَْجتَمجابَتإ َوأَْھل

 َعلَْیھ فَة َوُمْستَأْنَفَة، َوَصلّ الة سالصَ  ُكلّ ، َصالةً تُحیطُ بھَوآل َعلَْیھ َصلّ  َربّ 
َك َصلَوات ُئ َمَع ذلَمْن ُدونََك، َوتُْنشیَّةً لََك َول، َصالةً َمْرضھلَوَعلى آ
لَواتُف َمَعھا تتُضاع یاَدةً في ز االیّام ْنَدھا، َوتَزیُدھا َعلى ُكُرورع ْلَك الصَّ

  .َغْیُركَ  ال یعدھاتَضاعیَف 

، َوَجَعْلتَُھْم َخَزنَةَ ألمركالَّذیَن اْختَْرتَُھْم  ھبَْیت أَْھل بَعلى أَطائ َصلّ  بّ رَ 
َك، بادَك، َوُحَجَجَك َعلى عأَْرض وُخلَفاَءَك فيَك، َك، َوَحفَظَةَ دینْلمع

لَْیَك، ْلتَُھُم اْلَوسیلَةَ إَك، َوَجعَ راَدتإیراً بتَْطھ َوالدَّنَس ْجسَن الرّ َوطَھَّْرتَُھْم م
  .كَ لى َجنَّتَواْلَمْسلََك إ



د َوآل َصلّ  َربّ  َك، َك َوَكراَمتَحلْن نھا مُل لَُھْم ب، َصالةً تُْجزھَعلى ُمَحمَّ
 كَ دْن َعوائُم اْلَحظَّ مُر َعلَْیھَك، َوتَُوفّ لْن َعطایاَك َونَوافُل لَُھُم االْشیاَء مَوتُْكم
  .كَ دَوفَوائ

لَوَعلَْیھ َعلَْیھ َصلّ  َربّ  ھایَةَ َوال ن ألمدھاھا، َوال غایَةَ ْم، َصالةً ال أََمَد في أَوَّ
  .ألخرھا

، َوَعَدَد ال َسماواتَك َوما ُدونَھُ، َومنَةَ َعْرشْم زَعلَْیھ َصلّ  َربّ  َك َوما فَْوقَُھنَّ
، َصالةً تُقَرّ أََرضیَك َوما تَْحتَُھنَّ وَ  ْنَك ُزْلفى، َوتَُكوُن لََك َولَُھْم بُُھْم مما بَْینَُھنَّ

  .نَّ أَبَداً رھنَظائلَةً بضاً، َوُمتَّصر

َك، َوَمناراً في بادعمام أَقَْمتَھُ َعلَماً لإأَوان ب نََّك أَیَّْدَت دینََك في ُكلّ أَللُّھمَّ إ
َك، ْضوانلى رَك، َوَجَعْلتَھُ الذَّریَعةَ إَحْبلَحْبلَھُ ب َك، بَْعَد أَْن َوَصْلتَ الدب

 یَتَھُ، َواْفتََرْضَت طاَعتَھُ، َوَحذَّْرَت َمْعص

َمھُ ُمتَقَدّ ھْنَد نَْھیع ھاءْنت، َواالْ أوامره ثالاْمتب َوأََمْرتَ  ٌم، َوال ، َوأَن ال یَتَقَدَّ
َر َعْنھُ ُمتَأَخّ  نیَن، َوُعْرَوةُ ذیَن، َوَكْھُف اْلُمْؤمْصَمةُ الالّئُھَو عٌر، فَ یَتَأَخَّ

  .كیَن، َوبَھاُء اْلعالَمینَ اْلُمتََمسّ 

ْن م ھ، َو آتْثلَھُ فیھْعنا م، َوأَْوزَعلَْیھ ھیَّك ُشْكَر ما أَْنَعْمَت بَولْع لأَللُّھمَّ فَأَْوز
، َواْشُدْد َك االَعزّ ُرْكنْنھُ بفَْتحاً یَسیراً، َوأَع لَُدْنَك ُسْلطاناً نَصیراً، َواْفتَْح لَھُ 

َك، َكتَمالئَك، َواْنْصْرهُ بْفظحب ھَك، َواْحمَعْینب ھَعُضَدهُ، َوراع أَْزَرهُ، َوقَوّ 
َعَك، َوُسنََن تابََك، َوُحُدوَدَك، َوَشرائك ھْم ب، َوأَقَك االْغلَبُجْندَواْمُدْدهُ ب

 مْن َمعالُموَن مما أَماتَھُ الظّال ھب ، َوأَْحيھَوآل َك، َصلَواتَُك اللُّھمَّ َعلَْیھُسولرَ 
ّراَء م ھْن بَك، َوأَبَعْن طَریقَت َصداَء اْلَجْور ھَك، َواْجُل بدین َك، َو ْن َسبیلالضَّ
بَھُ ْن جانَوجاً، َوأَلَك عاةَ قَْصدبُغ ھَك، َواْمَحْق براطبیَن َعْن صالنّاك ھْل بأَز

َك، َوَھْب لَنا َرْأفَتَھُ َوَرْحَمتَھُ َوتََعطُّفَھُ ، َواْبُسْط یََدهُ َعلى أَْعدائألولیائك
 ھلى نُْصَرتضاهُ ساعیَن، َوإعیَن ُمطیعیَن، َوفي رَوتََحنُّنَھُ، َواْجَعْلنا لَھُ سام

 ھَوآل َك َصلَواتَُك اللُّھمَّ َعلَْیھلى َرْسوللَْیك َوإفیَن، َوإنَعْنھُ ُمكْ  َواْلُمدافََعة
  .بینَ َك ُمتَقَرّ ذلب



 عیَن ُم، اْلُمتَّبھَمقامفیَن بُم اْلُمْعتَرھیائَعلى أَْول أَللُّھمَّ َوَصلّ 

ُم، ھالیَتوكیَن بْلُمتََمسّ ُم، اھُعْرَوتكیَن بَمْنَھَجُھُم، اْلُمْقتَفیَن آثاَرُھُم، اْلُمْستَْمس
ُم، ھدیَن في طاَعت، اْلُمْجتَھألمرھممیَن ُم، اْلُمَسلّ ھماَمتإیَن باْلُمْؤتَمّ 
لَواتلَْیھریَن أَیّاَمُھُم، اْلماّدیَن إاْلُمْنتَظ  یاتالّزاك اْلُمباَركات ْم أَْعیُنَُھُم، الصَّ

َواْجَمْع َعلَى  .مْ ھْم َوَعلى أَْرواحْم َعلَْیھ، َوَسلّ حاتئالّرا یاتاْلغاد یاتالنّام
نََّك أَْنَت التَّّواُب ْم إْح لَُھْم ُشُؤونَُھْم، َوتُْب َعلَْیھالتَّْقوى أَْمَرُھْم، َوأَْصل

حیُم، َوَخْیُر اْلغاف َم َك یا أَْرحَ َرْحَمت، بالسَّالم ریَن، َواْجَعْلنا َمَعُھْم في دارالرَّ
  .مینَ الّراح

ْمتَھُ َوَعظَّْمتَھُ، نََشْرَت فیھ ْفتَھُ َوَكرَّ َرْحَمتََك،  أَللُّھمَّ ھذا یَْوُم َعَرفَةَ، یَْوٌم َشرَّ
ْلَت بَعط َك، َوأَْجَزْلَت فیھَعْفوب َوَمنَْنَت فیھ   .كَ بادَعلى ع ھیَّتََك، َوتَفَضَّ

یّاهُ، فََجَعْلتَھُ َك إَك لَھُ، َوبَْعَد َخْلققَْبَل َخْلق َعْمَت َعلَْیھأَللُّھمَّ َوأَنَا َعْبُدَك الَّذي أَنْ 
ْن َھَدْیتَھُ لم َك، ْزبَك، َوأَْدَخْلتَھُ في حَحْبلَك، َوَعَصْمتَھُ بَحقّ َك، َوَوفَّْقتَھُ لدینمَّ

ْر، َوَزَجْرتَھُ َمْرتَھُ فَلَْم یَأْتَمَك. ثُمَّ أَ أَْعدائ َك، َوُمعاداةیائأَْول ُمواالةَوأَْرَشْدتَھُ ل
ُمعانََدةً لََك،  َك، اللى نَْھیَك فَخالََف أَْمَرَك إیَتْر، َونََھْیتَھُ َعْن َمْعصفَلَْم یَْنَزج
 لى ما لى ما َزیَّْلتَھُ َوإْكباراً َعلَْیَك، بَْل َدعاهُ َھواهُ إَوالَ اْست

ْرتَھُ، َوأَعانَھُ َعلى ذل هُ، فَأَْقَدَم َعلَْیھ كَ َحذَّ َك َوَعُدوُّ َك، َوعیدفاً بعار َعُدوُّ
أَالّ  َك َمَع ما َمنَْنَت َعلَْیھبادَك، َوكاَن أََحقَّ عتَجاُوزقاً بَك، واثَعْفویاً لراج
  .یَْفَعلَ 

َن َعظیم مب فاً فاً ُمْعتَرعاً، خائعاً خاشراً َذلیالً، خاضَوھا أَنَا ذا بَْیَن یََدْیَك صاغ
ْلتُھُ، َوَجلیل م الُذنُوب ذاً َك، الئَصْفحَن اْلَخطایَا اْجتََرْمتُھُ، ُمْستَجیراً بتََحمَّ

  .عٌ ْنَك مانْنَك ُمجیٌر، َوال یَْمنَُعني میُجیُرني م ناً أَنَّھُ الَك، ُموقَرْحَمتب

د نْ اْقتََرَف م َعلى َمن ھما تَُعوُد بفَُعْد َعلَىَّ ب  ھما تَُجوُد بَك، َوُجْد َعلَىَّ بتََغمُّ
 ھما ال یَتَعاظَُمَك أَْن تَُمنَّ بَك، َواْمنُْن َعلَىَّ بْن َعْفولَْیَك مإ هیَدَعلى َمْن أَْلقى ب
لََك م َحظّاً  ھنَصیباً أَناُل ب ھَذا اْلیَْومَك، َواْجَعْل لي في ْن ُغْفرانَعلى َمْن أَمَّ

  .كَ ْضوانْن رم



ْن لَْم نّي َوإَك، َوإبادْن عُدوَن َلَك ماْلُمتََعبّ  ھُب بّما یَْنقَلْفراً مَوال تَُردَّني ص
ْمُت تَْوحیَدَك، َونَْفَى االْضدادحاتَن الّصالْم ما قَدَُّموهُ مأُقَدّ   الْندادَوا ، فَقَْد قَدَّ

ْبُت الَّتي أََمْرَت أَْن تُْؤتى م َن االْبوابَعْنَك، َوأَتَْیتَُك م َواالْشباه ْنھا، َوتَقَرَّ
بالّ بْنَك إأََحٌد م ھما ال یَْقُرُب بلَْیَك بإ لَْیَك، إ باإلنابةَك ، ثُمَّ أَْتبَْعُت ذلھب التَّقَرُّ

 ْنَدَك، ما عب قَةَك، َوالثّ ب الظَّنّ  لََك، َوُحْسن ةكانَ ْستَواالْ  َوالتََّذلُّل

 اْلَحقیر وَسأَْلتَُك َمْسأَلَةَ راجیَك،  َك الَّذي قَلَّ ما یَخیُب َعلَْیھَرجائَوَشفَْعتُھُ ب
عاً، ، َوَمَع ذلاْلُمْستَجیر ف، اْلخائس اْلفَقیر، اْلبائالذَّلیل َك خیفةً َوتََضرُّ
ذاً، ال ُمْستَطیالً بَوتََعوُّ  اْلُمطیعیَن،  دالَّةیاً بریَن، َوال ُمتعالاْلُمتََكبّ  تََكبُّرذاً َوتَلَوُّ

ْثُل قَلّیَن، َوأََذلُّ االَذلّیَن، َومعیَن، َوأَنَا بَْعُد أَقَلُّ األالّشاف َشفاَعةَوال ُمْستَطیالً ب
ة   .أَْو ُدونَھا الذَّرَّ

 قالَةإیا َمْن یَُمنُّ ب یَْنَدهُ اْلُمْتَرفیَن، وَ  اْلُمسیئیَن، َوال لجفَیا َمْن لَُم یُعا
ُل باْلعاث ُئ ُف، اْلخاطئیَن، أَنَا اْلُمسيُء اْلُمْعتَراْلخاط ْنظارإریَن، َویَتَفَضَّ
ي أَنَا الَّذداً، ئاً، أَنَا الَّذي َعصاَك ُمتََعمّ ُر، أَنَا الَّذي أَْقَدَم َعلَْیَك ُمْجتَراْلعاث

نََك، أَنَا الَّذي لَْم باَدَك َوأَمَك َوباَرَزَك، أَنَا الَّذي ھاَب عبادْن عاْستَْخفى م
، أنَا اْلُمْرتََھُن ھیَْرَھْب َسْطَوتََك، َولَْم یََخْف بَأَْسَك، أنَا اْلجاني َعلى نَْفس

  .اْلَعناء، أَنَا الطَّویُل ، أنَا اْلقَلیُل اْلَحیاءھیَّتبَلب

ْن اْختَْرَت م َمن َحقّ َك، بنَْفساْصطَفَْیتَھُ ل َمنَك، َوبْن َخْلقاْنتََجْبَت م َمن َحقّ ب
َك، َوَمْن طاَعتَمْن َوَصْلَت طاَعتَھُ ب َحقّ َك، بَشأْناْجتَبَْیَت ل َك، َوَمنیَّتبَر

َك، َوَمْن نُْطَت ُمواالتْن قََرْنَت ُمواالتَھُ بمَ  َحقّ َك، بیَتیَتَھُ َكَمْعصَجَعْلَت َمْعص
ْدني في یَْومي ھذا بُمعاداتُمعاداتَھُ ب ُد بَك، تََغمَّ لَْیَك َمْن َجأََر إ ھما تَتََغمَّ

َك، أَْھَل طاَعت ھما تَتََولّى بباً، َوتََولَّني بَك تائْغفاراْستالً، َوعاَذ بُمتَنَصّ 
ْلفى لَدَ  ْدني بم ْیَك، َواْلَمكانَةَوالزُّ ُد بْنَك، َوتََوحَّ َك، َعْھدَمْن َوفى ب ھما تَتََوحَّ

  .كَ َك، َوأَْجَھَدھا في َمْرضاتَوأَْتَعَب نَْفَسھُ في ذات

 َك، َوُمجاَوَزةَك، َوتََعّدي طَْوري في ُحُدودتَْفریطي في َجْنبْذني بَوال تُؤاخ
ْنَدهُ، ْدراَج َمْن َمنََعني َخْیَر ما عي اْستَك لْمالئإْجني برَك، َوال تَْستَدْ أَْحكام

  .بي ھْعَمتن َولَْم یَْشَرْكَك في ُحلُول



اْلَمْخُذولیَن، َوُخْذ  فیَن، َونَْعَسةاْلُمْسر نَةلیَن، َوساْلغاف ْن َرْقَدةْھني مَونَبّ 
دیَن، َواْستَْنقَْذَت اْلُمتََعبّ  ھتیَن، َواْستَْعبَْدَت باْلقان ھلى َما اْستَْعَمْلَت بقَْلبي إب
ُدني َعْنَك، َویَُحوُل بَْیني َوبَْیَن َحظّي ّما یُباعْذني منیَن، َوأَعاْلُمتَھاو ھب
ني َعّما أُحاوم لَْیَك، إ ْل لي َمْسلََك اْلَخْیراتُل لََدْیَك، َوَسھّ ْنَك، َویَُصدُّ

ةَ فیھا َعلى ما أََرْدتَ لَْیھا مَواْلمسابَقَةَ إ   .ْن َحْیُث أََمْرَت، َواْلُمشاحَّ

ْكني َمَع َمْن ما أَْوَعْدَت، َوال تُْھلفّیَن بَن اْلُمْستَخَوال تَْمَحْقني في َمْن تَْمَحُق م
فیَن َعْن َحرَن اْلُمنْ ُر مْرني في َمْن تُتَبّ َك، َوال تُتَبّ َمْقتضیَن لَن اْلُمتََعرّ ُك متُْھل
ْرني وى، َوأَجاْلبَلْ  ْن لََھواتْصني م، َوَخلّ ْتنَةاْلف ْن َغَمراتني مَك، َونَجّ ُسبُل

قُني، َوَمْنقََصة لُّني، َوَھوًى یُوب، َوُحْل بَْیني َوبَْیَن َعُدوٍّ یُضْمالءاالْ  ْن أَْخذم
َك، َوال تَْرضى َعْنھُ بَْعَد َغَضب ْعراَض َمْن الْض َعنّي إتَْرَھقُني، َوال تُْعر

ما ال نّي بَك، َوال تَْمتَحْن َرْحَمتَب َعلَىَّ اْلقُنُوطُ مفیَك، فَیَْغل َن االَملْسني متُْؤی
  .كَ َمَحبَّت ْن فَْضلم لُنیھّما تَُحمّ ، فَتَْبَھظَني مھطاقَةَ لي ب

نابَةَ ، َوال إلَْیھَك إ، َوال حاَجةَ بال َخْیَر فیھْرساَل َمْن َك إْن یَدْلني مَوال تُْرس
ْزُى اْلخ اْشتََمَل َعلْیھ َك، َوَمنعایَتر ْن َعْینبي َرْمَى َمْن َسقَطَ م لَھُ، َوال تَْرم

 فیَن، َوَزلَّةاْلُمتََعسّ  اْلُمتََرّدیَن، َوَوْھلَة ْن َسْقطَةیَدي مَك، بَْل ُخْذ بْندْن عم
ا اْبتَلَْیَت بني مكیَن، َوعافاْلھال اْلَمْغُروریَن، َوَوْرطَة َك َو َعبید طَبَقات ھمَّ

، َوَرضیَت َعْنھُ، فَأََعْشتَھُ ، َوأَْنَعْمَت َعلَْیھھَغ َمْن ُعنیَت بْغني َمبالَك، َوبَلّ مائإ
  .َحمیداً، َوتََوفَّْیتَھُ َسعیداً 

ْر ، َوأَْشعكاتاْلبَرَ ، َویَْذَھُب بطُ اْلَحسناتَعّما یُْحب ْقالعْقني طَْوَق االْ َوطَوّ 
یّ  حجاَر َعْن قَبائْزدَى االْ قَْلب ما ال ، َوال تَْشَغْلني باْلَحْوبات ح، َوفَواضئاتالسَّ
یَّة ْنیا َدنْن قَْلبي ُحبَّ دُ ْع مَك َعّما ال یُْرضیَك َعنّي َغْیُرهُ، َوأَْنزالّ بُكھُ إأُْدر

ب ُل َعنلَْیَك، َوتُْذھإ اْلَوسیلَة غاءاْبت ْنَدَك، َوتَُصدُّ َعنتَْنھى َعّما ع  التَّقَرُّ
َد بْن لْنَك، َوَزیّ م ْصَمةً تُْدنیني ، َوَھْب لي عَوالنَّھار اللَّْیلَك بُمناجاتَى التَّفَرُّ
ني ممَمحار بَك، َوتَْقطَُعني َعْن ُرُكوْن َخْشیَتم   .ماْلَعظائ ْن أَْسرَك، َوتَفُكُّ

ْب َعنّي َدَرَن الَخطایا، ، َوأَْذھْصیاناْلع ْن َدنَسَى التَّْطھیَر مَوَھْب ل
َك، َغ نَْعمائْلني َسوابَك، َوَجلّ داَء ُمعافاتني رَك، َوَردّ یَتعاف ْربالسْلني بَوَسْرب



نّي َعلى َك، َوأَعَك َوتَْسدیدتَْوفیقْدني بَك َوطَْولََك، َوأَیّ ْر لََدىَّ فَْضلَ َوظاھ
  .اْلَعَمل ، َوُمْستَْحَسناْلقَْول ىّ ، َوَمْرضیَّةالنّ  حصال

تي ُدوَن َحْولْلني إَوال تَك تلى َحْولي َوقُوَّ ني یَْوَم تَْبَعثُني َك، َوال تُْخزَك َوقُوَّ
ْب َعنّي ْكَرَك، َوال تُْذھني ذَك، َوال تُْنسیائْحني بَْیَن یََدْي أَْولَك، َوال تَْفضَ قائلل

 في  ْمنیھُشْكَرَك، بَْل أَْلز

ما َى بْعني أَْن أُْثنَك، َوأَْوزالئلیَن الاْلجاھ ْنَد َغفَالتع السَّْھو أَْحوال
  .لَىَّ ما أَْسَدْیتَھُ إَف ب، َوأَْعتَرأَْولَْیتَنیھ

 یّاَك فَْوَق َحْمدبیَن، َوَحْمدي إالّراغ لَْیَك فَْوَق َرْغبَةَواْجَعْل َرْغبَتي إ
لَْیَك، َوال ما أَْسَدْیتُھُ إْكني بلَْیَك، َوال تُْھلْنَد فاقَتي إدیَن، َوال تَْخُذْلني عاْلحام

ةَ لََك، َسلّ نّي لََك مُ دیَن لََك. فَإاْلُمعان ھما َجبَْھَت بتَْجبَْھني ب ٌم، أَْعلَُم أَنَّ اْلُحجَّ
، َرة، َوأَْھُل التَّْقوى، َوأَْھُل اْلَمْغفْحساناالْ ، َوأَْعَوُد باْلفَْضلب َوأَنََّك أَْولى

لى أَْن ْنَك إأَْن تَْستَُر أَْقَرُب مَب، َوأَنََّك بأَْن تُعاقْنَك بأَْن تَْعفَُو أَْولى مَوأَنََّك ب
  .رَ تَْشھَ 

ْن َحْیُث ال آتي ما بُّ مما أُریُد، َوتَْبلُُغ ما أُحُم ببَةً تَْنتَظني َحیاةً طَیّ فَأَْحی
 ْتني میتَةَ َمْن یَْسعى نُوُرهُ بَْیَن یََدْیھُب ما نََھْیَت َعْنھُ، َوأَمتَْكَرهُ، َوال أَْرتَك

ذا َخلَْوُت َك، َوَضْعني إْنَد َخْلقني عزَّ ْلني بَْیَن یََدْیَك، َوأَع، َوَذلّ ھَوَعْن یَمین
ْن ُھوَ َك، َوأَْغنبادَك، َواْرفَْعني بَْیَن عب لَْیَك فاقَةً ْدني إىٌّ َعنّي، َوزَغن ني َعمَّ

لّ ، َوماْلبَالء ْن ُحلول، َوماالْعداء ْن َشماتَةْذني مَوفَْقراً، َوأَع  َن الذُّ
ْدني فيَواْلَعناء ُد بنّي بم َما اطَّلَْعَت َعلَْیھ ، تََغمَّ  ُر اْلقاد ھما یَتََغمَّ

  .لَْوال أَناتُھُ  ُذ َعلَى اْلَجریَرةْلُمھُ، َواالخلَوال ح َعلَى اْلبَْطش

ْمني َمقاَم ْذ لَْم تُقَك، َوإواذاً بْنھا لني مْتنَةً أَْو ُسوءاً فَنَجّ قَْوم فذا أََرْدَت بَوإ
َك نَنَل مَك، َواْشفَْع لي أَوائَرتْثلَھُ في آخْمني مُدْنیاَك، فَال تُقفَضیحة في 

ھا، َوال تَْمُدْد لي َمّداً یَْقُسو َمَعھُ قَْلبي، َوال ثَحوادَك بدرھا، َوقَدیَم فَوائأَواخب
 قَْدرَى،َعةً یَْذَھُب لَھا بَھائي، َوال تَُسْمني َخسیَسةً یَْصُغُر لَھا تَْقَرْعني قار



ھا، َوال خیفَةً ُس بھا َمكاني، َوال تَُرْعني َرْوَعةً أُْبلْن أَْجلَوال نَقیَصةً یُْجَھُل م
  .ُس ُدونَھاأُوج

ْنَد َك، َوَرْھبَتي عْنذارَك َوإْعذارْن إَك، َوَحَذري مْجَعْل َھْیبَتي في َوعیدإ
دي بباَدتعل ھیقاظي فیإَك، َواْعُمْر لَْیلي بآیات الَوةت دَك، َوتَفَرُّ لََك،  التََّھجُّ

دي ب  یَّاَك في فَكاكَك، َوُمناَزلَتي إجي بَحوائ ْنزاللَْیَك َوإُسُكوني إَوتََجرُّ
  .كَ ْن َعذابأَْھلُھا م ّما فیھجاَرتي مَك، َوإْن نارَرقَبَتي م

یاً َحتّى حین، َوال تي َساھھاً، َوال في َغْمرَ َوال تََذْرني في طُْغیاني عام
َمْن نَظََر، َوال تَْمُكْر ْتنَةً لاْعتَبََر، َوال ف َمناتََّعظَ، َوال نَكاالً ل َمنظَةً لتَْجَعْلني ع

ْل ي اْسماً، َوال تُبَدّ ْر لْل بي َغْیري، َوال تَُغیّ ، َوال تَْستَْبدھبي في َمْن تَْمُكُر ب
الّ یّاً لََك، َوال تَبَعاً إَك، َوال ُسْخرَخْلقْذني ُھُزواً لخْسماً، َوال تَتَّ لي ج

  .لَكَ  قامْنتاالْ الّ بَك، َوال ُمْمتََھناً إَمْرضاتل

َك، نَعیم َك، َوَجنَّةَك َوَرْیحانَك، َوَرْوحَك، وَحالَوةَ َرْحَمتْدني بَْرَد َعْفوَوأَْوج
ُف لََدْیَك فیما یُْزل ھادْجتَك، َواالْ ْن َسَعتَسَعة مب بُّ ما تُحل ْقني طَْعَم اْلفَراغَوأَذ
  .كَ ْن تَُحفاتتُْحفَة مْفني بْنَدَك، َوأَْتحَوع

تي َغْیَر خاسجاَرتي رابَواْجَعْل ت ْقني ْفني َمقاَمَك، َوَشوّ َرة، َوأَخَحةً، َوَكرَّ
َمَعھا ُذنُوباً َصغیَرةً َوال َكبیَرةً، َوال  ، ال تُْبققاَءَك، َوتُْب َعلَىَّ تَْوبَةً نَُصوحاً ل

  .یَةً َوال َسریَرةً تََذْر َمَعھا َعالن

عیَن، َوُكْن قَْلبي َعلَى اْلخاشْف بنیَن، َوأَْعطْلُمْؤمْن َصْدري للَّ ماْلغ َواْنَزع
ي ْدق فساَن صاْجَعْل لي لْلیَةَ اْلُمتَّقیَن، وَ ني ححیَن، َوَحلّ لّصاللي َكما تَُكوُن ل

لینَ  ریَن، َووافي اْالخیاً فْكراً نامریَن، َوذاْلغاب   .بي َعْرَصةَ االوَّ

، َوظاھْعَمتْم ُسبُوَغ نَوتَمّ  . إْر َكراماتَك َعلَىَّ ، دْن فَوائْمال مھا لََدىَّ َك یََدىَّ
، َوجاوَك إبَم َمواھَوُسْق َكرائ  االْطیَبیَن َى ْر بلَىَّ

ي َك فَحلَف نْلني َشرائَك، َوَجلّ یائْصفالَّتي َزیَّْنتَھا ال ناني اْلجَك فیائْن أَْولم
نّاً، ُمْطَمئ لَْیھْنَدَك َمقیالً آوي إَك، َواْجَعْل لي عبّائالَح اْلُمَعدَّة اْلَمقامات

أُھا َوأَقَرُّ َعْیناً    .َوَمثابَةً أَتَبَوَّ



ْل َعنّي ُر، َوأَزْكني یَْوَم تُْبلَى السَّرائ، َوال تُْھلراْلَجرائ َعظیماتْسني بال تُقایوَ 
ْل لي َرْحَمة، َوأَْجز ْن ُكلّ طَریقاً م ي اْلَحقّ ُكلَّ َشكٍّ َوُشْبَھة، َواْجَعْل لي ف

  .كَ ْفضالْن إم سانحْ ْر َعلَىَّ ُحظُوظَ االْ َك، َوَوفّ ْن نَوالم بَسَم اْلَمواھق

ما ْلني بما ُھَو لََك، َواْستَْعمْنَدَك، َوَھّمي ُمْستَْفَرغاً لما عقاً بَواْجَعْل قَْلبي واث
  .طاَعتَكَ  اْلُعقول ْنَد ُذُھولْب قَْلبي عَصتََك، َوأَْشرخال ھُل بتَْستَْعم

َعةَ، َواْلُمعافاةَ، َوالصّ نى َواْلَعفاَف، َوالـدََّعةَ َى اْلغَواْجَمـْع ل ةَ َوالسَّ حَّ
َك، َوال یَتْن َمْعصما یَشوبُھا مْط َحَسناتي بیَةَ، َوال تُْحبَوالطَُّمأْنینَةَ َواْلعاف

لى إ الطَّلَب َك، َوُصْن َوْجھي َعنْتنَتف ْن نََزغاتُض لي مما یَْعرَخلَواتي ب
  .قینَ ْنَد اْلفاسما ع ماساْلت نَن اْلعالَمیَن، َوُذبَّني عَ أََحد م

َك یَداً َونَصیراً، تابك میَن ظَھیراً، َوال لَُھْم َعلى َمْحولظّالَوال تَْجَعْلني ل
  .ھایاطَةً تَقیني بْن َحْیُث ال أَْعلَُم حَوُحْطني م

َن لَْیَك منّي إ، إعْلواسَك اْزقَك، َورَك، َوَرْأفَتَك، َوَرْحَمتَواْفتَْح لي أَْبواَب تَْوبَت
  .مینَ نََّك َخْیُر اْلُمْنعْنعاَمَك إْم لي إبیَن، َوأَْتمالّراغ

  .َك یا َربَّ اْلعالَمینَ غاَء َوْجھاْبت َواْلُعْمَرة ي اْلَحجّ َي ُعْمري فَواْجَعْل باق

ْم أَبََد َوَعلَْیھ َوالسَّالُم َعلَْیھریَن، بیَن الطّاھالطَّیّ  ھَوَصلَّى ّهللاُ َعلى ُمَحمَّد َوآل
 .دینَ اْالب
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