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 ترجمه دعاي صباح 
  اللهم صل علي محمد و آل محمد

  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
********** 

   متزلـزل   هـاي   را با  ظلمـت      تاريك     شب    هاي   و پاره    گويا نموده   ، را با روشنائي     صبح   زبان   كه   خدائي  اي
ـ     عالمانـه   خيلـي ،    را در مسير نمايش      و ستارگان    آزاد گذاشته     و روشـني    اي   نمـوده    مهندسـي   ه و حكيمان

 خـود     ذات   را بـه     خـود، مـردم      ذات   و بـا نمـايش        ساخته   دارد تابنده    كه   انفجاراتي  خورشيد را به كمك   
 .   كرده اي هدايت
 برتـر و بـاالتر از         و خيلي    باشي   داشته   خود    و شباهت با مخلوقات       جنسيت  كه   از اين      تري   و پاك    منزه

  .  پيدا كند  در وجود تو راه  و كيفيت  كميت  كه اين هستي
 را    و حوادث    و حقايق    و از ديد چشم ها بسيار دوري         ها بسيار نزديك     افكار و خاطره     به   كه   خدائي  اي

  .  مي داني،  ظاهر شود  ازآن كه پيش
 خود به   و احسان  بخشش  شعاع و در   برده مرا به خواب،  خود  و تربيت  و امان  در مهد امن  كه  خدائي  اي
 بـاز     را از مـن      و ستم كاران     بدكاران   خود دست    و سلطنت   به قدرت     و     اي   بخشيده   و بيداري    آگاهي  من

   . اي داشته
  و در محـيط جاهليـت        بسيار تاريك      در شب هاي    كه   پيغمبري    اين   خود را به       و بركات   رحمت،   خدايا

   كرد تـا بـه       آنها متوسـل    بهترين  ها خود را  به       و وسيله    سبب   همه   اين   از ميان   و ردك  تو  هدايت      ما را به    
تولد پيـدا كـرد و     و نسب   حسب  بسيار بلند و مرتفع هاي  از قله   كه  پيغمبري.  فرما  نازل،  شود  تو مربوط 
  . تر بود  قدم و ثابت پايدارتر   كس از همه  ظهور اسالم   در ابتداي  و ضاللت  جهل  هاي در محيط
  . فرما  او نازل  از اوالد او و خانواده  و برگزيدگان  و نيكوكاران  خود را بر نيكان  بركات  همچنين

   از بهتـرين   و  ما بـاز كـن    را به روي    صبح تاريك   درهاي  ،  و رستگاري    رحمت    با كليدهاي ،   پروردگارا
   ازآن  كـه   قلـبم   را كنـار جـوي هـاي       و حكمـت     و بذر علـم      ما بپوشان    برتن   و هدايت    صالح   هاي  خلعت
  .  بكار، مي شود  جاري  و خشوع علم، ها چشمه

   و بـداخالقي    تندخوئي  و   جاري   چشمم  هاي   مرا از گوشه     خود اشك هاي     و عظمت   از هيبت ،   پروردگارا
  .  فرما  سركوب  قناعت مرا با تازيانه
   ايـن كـه      مـي توانـد بـدون        كـسي    چـه    مرا نگيـري     خود دست    هاي  كمك و     اگر با توفيق   ،   پروردگارا
 بـه     ها و فرصت ها كه       مهلت   سازد و اگر اين      تو مربوط    مرا به  ،  دين   مستقيم   از راه    باشم   داشته  استحقاق
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  ز ايـن   ا   نفـس    با هـواي     مي تواند در جنگ      كسي   قرار دهد چه     مرا در اختيـار آرزو و آمال        مي دهي   من
  . بگذرد،  ام  شده  مرتكب گناه و معصيت ها كه

   مـرا  بـه       محروميـت    ايـن   شوم   تو محروم    از نصرت    و شيطان    با نفس    جنگ    اگر در ميدان    ، پروردگارا
  .  مي كشاند  و مصيبت رنج

 و يـا هـر       آيـم    مـي   تو   به سوي    دارم   اميد و آرزو و احتياجي       هر وقت    كه  بيني   مي   مرا  چنان   ، پروردگارا
 بـدي     انـسان   من .  آويزم  تـو درمي    لطف     تو دور مي كند خود را به ريسمان          مرا از وصال    ،  گناهان   وقت
  پـس ! آيم  مي ات در خانه،   تو هستم  نيازمند به  زيرا هر وقت    ام     شده   سوار آن   كه   دارم     و بد مركبي    هستم

بـه    كـه     مـن      سـركش      نفـس    بر ايـن     واي   من و    به حال     واي   !دارم ن  اي   و عالقه    و عشق    معرفت  به خودت 
  .  خود مي رود  آرزوها و خياالت  نمي دهد و به دنبال  خود اهميت موالي

 خـود     مـوالي    بـراي   . و جـسور اسـت       خـود جـري      برآقا و موالي     چگونه   كه   من  نفس   باد هواي     سركوب
  .   است  قائل ود ارزش خ  آرزوهاي  به  نيست و  قائل ارزشي

خـود     نفـساني    و هوس    و از هـوي     خود كوبيدم    اميد و آرزوي     تو را به دست      رحمت  درهاي،   پروردگارا
  .  تو آويختم  واليت   خود را به ريسمان  مهر و محبت انگشت هاي.   شدم  به تو پناهنده فرار نموده
 در مـسير   كـه  از ايـن   و  بگذر و مـرا عفـو كـن        ام   داشته   و خطاها كه     و لغزش    گناهان   از اين  ، پروردگارا

  . مرا بپذير و عفو كن،  ام  انداخته  خود را به زمين حياء و عزت  و لباس   افتاده  خود بي هوش لغزش
   هستي كه  آخرت  در عالم    من  و آرزوي  مطلوب  آخرينو اعتماد و اميد من   و محل  من  و موالي تو  سيد 
  .   است  من  اعمال  و نتيجه  انتقال جايگاه

   يـا چگونـه      طرد مـي كنـي       شده     به تو پناهنده     خود فرار كرده     از گناهان    انساني كه   چگونه،   پروردگارا
   آب   سـر حـوض     كـه   اي    تـشنه    لب  چگونه  و   نااميد مي كني   ، شود   تا هدايت    تو آمده    در خانه   كه  كسي را   

  !   بنوشد تو او را دور مي سازي؟ يا  تا جرعه تو آمده حيات 
   و در نهايـت      و علـف    آب   و بـي     خـشك    تو در بيابـان هـاي        حيات   آب   حوض  بلكه،   نيست  هرگز چنين 

   كسي   و تو آخرين     باز است    و تقاضا هميشه     طلب   تو براي    رحمت   و باب    پر است    تشنگان   براي  تشنگي
    سئوال كه  هستي 

  .  خود هستي  بندگان  آرزوي  خواهند و تو آخرين تو را مي كنندگان
 عفـو و      گنـاهم را بـه      سـنگين    و بار   ام   تو بسته    مشيت   ريسمان   خود را به     سركش  لجام نفس ،   پروردگارا

 تـو  واگـذار       و رحمت    كننده ام را به دربار لطف        گمراه   و هوس    و هوي    دور انداخته    از خود بـه    رحمتت
  .  ام كرده
     خود سالم  و دنياي  در دين كه  آن چنان  خود قرار بده  هدايت  امروز مرا در شعاع  صبح، وردگارا پر
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 خود قـرار      در حمايت   كننده   هالك     و هوي و هوس      از كيد دشمنان     مرا سپري    زندگي   شب هاي    و  باشم
  .   قادر و توانا هستي  بخواهي زيرا تو بر آن چه بده  

   را بخواهي  هركه،  ميگيري   بخواهي كه  و از هركسي  پادشاهي ميدهي  بخواهي كه  هركسي به كه تو هستي
،   توانـائي       و بـه هركـاري        توست   به دست   هركار خيري .   ميكني   ذليل   را بخواهي    و هركه    ميدهي  عزت
 مي ميرانـي   را و  زندگان  مي سازي  خارج  زنده ، از مردگان   .  مي آوري    شب   و روز را به      روز     را به   شب

 شكر تـو    ، تو  پروردگارا      منزهي  .  به جز تو نيست     خدائي.   ميدهي   خود روزي    بندگان   به   حساب  و بدون 
  .   آورم را به جا مي

   و از تـو خـوفي    باشد و از تو نترسد يا تو را بشناسد كه هـستي        به تو داشته     معرفت   كه   هست   آيا كسي 
  !. پيدا نكند

 خـود    لطف  را به      و اسرار طبيعت       ساخته   يكديگر مربوط    را به    ناجور و مختلف     موجودات   كه   هستي  تو
آب ،   كـوه هـا      سخت   سنگ   كرده و از شكاف      خود نوراني    كرم   را بـه   سياه   شب     و تاريكي هاي    شكافتي

 و    كـرده و مـاه       نـازل   راوان فـ   آب،  فـشار    تحـت    متـراكم    كردي و از ابرهاي      گوارا و ناگوار جاري     هاي
   كـه    دادي   انجـام    كارها را در حـالي       اين   و تمامي    ساختي   مردم   براي   و تابان    نوراني  خورشيد را چراغي  

  !.   نداشتي  با موجودات  و برخوردي  نكرده  در خود احساس  آفرينش  از اين  و زحمتي رنج
 پيغمبـر و   بـراين ،  اي  ساخته  و فناء مغلوب  موت  خود را به دگان و بن   يافته   بقاء و عزت    كه   تنها كسي    اي

   لطـف   و به   كن   مرا مستجاب    و فرياد مرا بشنو و دعاي       ناله.   فرما   را نازل    پرهيزكار او رحمتت    فرزندان
  .   برسان اميد و آرزوهايم خود مرا به 

     بالها در مواقع  شدن  آرزوها و برطرف  به  رسيدن  براي  كسي كه  بهترين  اي
   بخشش هاي    مرا از آن    ، تو آورده ام     خود را در خانه     حوائج من .   مي شويم    به تو پناهنده     و آساني   سختي
  . خود نااميد نكن ارزنده

----- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----  
 و   بـسيار كـم    نفـس و طـاعتم    هـواي   مغلـوب   و عقلـم   ام پر از عيـب    و نفس  در حجاب  قلبم ،پروردگارا  

   . كنم  درد خود را چاره چگونه،  معترف است   به گناهانم  بسيار زياد و زبانم نافرمانيم
  . بالها  كننده  برطرف  غيب ها و اي  به  عالم اي، عيب ها   پوشنده   اي

بـه رحمتـت اي مهربـان تـرين         .     آمرزنـده    آمرزنـده   اي. ر بگـذ   از گناهانم ، محمد   محمد و آل    به حرمت 
  .                                                                                                                       مهربانان عالم

  و صلي اهللا علي محمد و آل الطاهرين                                                                            
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  ترجمه دعاي كميل
  اللهم صل علي محمد و آل محمد 

  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
********** 

  
 را    و نيرويـت     قـدرت    و آن    چيـز را فـرا گرفتـه         همه   كه  خواهم   را مي   ات   واسعه   رحمت  از تو آن  ! خدايا
 و    چيـز رام     و همـه     شـده    خاضع   چيز در برابر آن      و همه    اختيار تو درآورده     چيز را به     همه   كه  خواهم  مي

  .   چيز پيروز شدي  بر همه  با آن  كه خواهم  را مي  و جبروتت  هيمنتت  شده و آن  آن تسليم
  مـه  ه  كـه  خـواهم   تو را مـي   ندارد و عظمت  ايستادگي  در برابر آن  كس  هيچ  كه  خواهم   تو را مي     و عزت 

  خـواهم   را مـي     و آبرويـت     فراتر رفته و عزت      از هرچيزي    كه  خواهم   را مي    و سلطنتت   چيز را فرا گرفته   
  .   پايدار است  بعد از فناء هرچيزي كه

   كـه  خـواهم   را مي  و دانشت    و علم    را پر كرده     هر چيزي    قدرت   اركان   كه  خواهم   را مي    و اسماء اعظمت  
    . شده  روشن  چيز برابرشان  همه  كه خواهم  را مي هايت  حجت  دارد و نور و آبروي ه احاط  هر چيزي به

  !  چيز  و آخر همه  اول ، اي  و مبرّا از هر عيب  منزّه  چيز، اي  همه  علم  اي
  ن مـ   جاهالنـة  از اعمـال .   كن درد برطرف  را مي    عصمت   پرده  ام را كه     وجودي   و نواقص   جهل!   من   خداي

 بالء كرده و   به  تو را تبديل  نعمت هاي  كه  گناهاني بگذر و آن  ، شود   تو مي    انتقامي   عذاب   نزول   باعث  كه
، كنـد    مي   مرا از تو قطع      بالها شده و اميد و آرزوي        نزول   باعث   كه  شود و گناهاني     دعاها مي    اجابت  مانع

  .بيامرز
  . درگذر  كردم  كه  و از هر خطائي  شدم  مرتكب  را كه هرگناهي!   من  خداي
 ، از جـود و       طلـبم    خـود مـي      تو را بـراي     جويم و شفاعت     مي   تو تقرب    تو به    با يادآوري   فقط!   من   خداي
 و يـاد خـود را در       نمـائي    الهـام    مـن    و شكر خـود را بـه         كني   خود نزديك    مرا به    كه   انتظار دارم   كرمت
    . بگنجاني ام خاطره
 و در     كنـي    رحـم    مـن    بـه   ، از تو مي خواهم كـه         و مطيع   ، رام    و خاشع      خاضع   بنده  مانند يك !   من   خداي
    . گرداني  مرا متواضع  حال  و در همه  نمائي  خود راضي  و مقدرات  قسمت  و مرا به  ننمائي  دقت حسابم
 و    تو آمـده     ناراحتي ها به در خانه      دت و از ش     است   فقر و استيصال     در شدت    كه  مانند كسي !   من   خداي

  .  كنم  مي  خود را مطرح ، خواهش  تو اميدوار است  و كرم  لطف بسيار به
   و قهـرت     آشكار، قدرت   ، فرمانت    مخفي   باال، سياستت    خيلي  ، مقامت    عظيم   خيلي  سلطنتت!    من   خداي

   . نيست  ممكن  حكومتت  و فرار از دايره پيروز و غالب
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پوشاند و جز تـو        مرا نمي    زشت  كند و اعمال     نمي   مرا برطرف    وجودي   جز تو ، نواقص     كسي!  پروردگارا
  من.   مندي ، ستايش   منزهي   جز تو نيست،    خدائي.  كند   تبديل   زيبائي   مرا به    زشت   اعمال   كه   نيست  كسي

 و   اي   بـوده    يـاد مـن      از ابتـدا بـه       كـه   افتم ي   آرامش  از آن    ورزيدم پس      جرأت   جاهالنه   كردم   خود ستم   به
    .ام  بوده  عنايتت مشمول
،   ام   بـوده    آن   مـستحق   كه   مرا پوشاندي و چقدر از بالهائي        زشت  چقدر زياد اعمال  !   من  ، موالي    من   خداي
   و چقدر نـام    اي   كرده   برطرف   از من    و يا گرفتاري ها كه      اي   نموده   مرا حفظ    و از لغزش ها كه      اي  گذشته
    .اي  داده  شهرت ام،  نبوده  آن  شايسته  كه نيكي
   ، اعمـال     نموده   خارج   مرا از حد انسانيت     فكري   و كج     ،  بدحالي     است   بزرگ   من  محروميت!    من   خداي
   فكـرم    دراز مـرا در دايـره       ،  آرزوهـاي      بـاز داشـته      قيد و بندها مرا از ترقـي         انداخته ،    مرا عقب   بد من، 
  .  داده  با خيانت ها و امروز وفرداها مرا فريب  من  خود و نفس هاي ، دنيا با جلوه  نموده محبوس
   نكنـد و بـه       بـد،  مـرا از تـو محجـوب            و افعال    اعمال   از تو مي خواهم كه       و عظمتت    عزت  به!    من   آقاي
   جـرم    و بـه     مـن    بد مخفيانـه     اعمال   جرم   و به    مرا رسوا نكني     تو مي داني     فقط   كه   من   اسرار مخفي   سزاي

   مـرا بـه      مـن   هـا و غفـالت        و شهوت راني      من   و جهالت    دائم   و تقصيرهاي    من  ادبي هاي   بدكاري ها و بي   
    . نكشاني عقوبت
    . كني وفت عط  من  كارها به  و در تمامي  باشي  مهربان  من  به  حال  در همه  كه  عزتت تو را به!   من  موالي
  !  ، پروردگار من  من  خداي

  . نمايد  نظر لطف  من  كند و به  مرا برطرف  بالهاي  كه از او بخواهم  را دارم  كسي  جز تو چه
 و از     كـردم    پيـروي    نفـسم    جـا از هـواي       اما در همه     دستور دادي    من   به    احكامي   ! من  موالي!   من   خداي
 زد، قـضا و    مـرا گـول    از مسير هوي و هـوس  دشمن.    نكردم  ، خود را حفظ ن دشم   فريبكارانه  هاي  جلوه

.   كـردم   و اوامـر تـو را نافرمـاني     تو تجـاوز نمـودم    از حدود و احكام  كرد در نتيجه  او را كمك   قدر هم 
   مالزم  بيهايت و تن    ، فرمانت    ندارم   در برابر قضاوتت    حجتي   تو هستم،      حكم   به   موارد محكوم    اين  درتمام
     است  من اعمال
،   خواهي مـي كـنم    تو آمده  معذرت  سوي به،  خود  به  و آگاهي   تقصير و گناه     همه  بعد از اين  !    من   خداي
 و   بد خود ندارم  فرار از اعمال ، راه  دارم ، اقرار و اعتراف ام ، پناهنده خواهم  مي  و آمرزش ، پوزش  پشيمانم

 خـود     رحمـت    وسـيع    فـضاي    و مـرا بـه       مرا بپذيري   ، نيست جز اين كه       ببرم   آن جا پناه     به   كه  گاهي پناه
  .  ببري

     آزادم  محكم  قيد و بندهاي   از اين . كن  رحم  من  به  گرفتاري  شدت  را بپذير، در اين عذرم!   من  خداي
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  ساز
 مرا   سابقه  بدون  كه  كسي اي.   كن  رحم  نازكم ان و استخو  باريكم  و پوست  ناتوانم بر بدن !   پروردگار من 

   بـه    نگـاه    خـود بـدون      و نيكـي     كرم   به  . غذا دادي    من   به   انداختي   ياد مردم    به   كردي   مرا تربيت   آفريدي
    . مرا ببخش سابقه ام
   بـه   قلـبم   كـه  و بعد ازآن توحيد   بعد از اقرار به      كه   است  آيا ممكن !  ، پروردگار من     من  ، آقاي    من   خداي

     و قلبم  گويا  ياد عظمتت  به  و زبانم  شده  آكنده معرفتت
 مـرا    پروردگاريـت،   بـه   خـضوع   ضمن  و خواهش  گناه  به  اعتراف  و بعد از واقعيت  معتقد شده  محبتت  به

  ! ؟  كني عذاب
   بـه    را كـه     كني يا كسي     خود را ضايع     شده   تربيت   كه   هستي  تو بزرگوارتر از آن   .  دانم  بعيد مي !   هيهات

   تـسليم    او شدي    كفيل   را كه    طرد كني يا كسي      دادي   پناه   را كه    دور كني يا كسي      ساختي  خود نزديك 
  .  بال كني
 برابـر     كـه    را بـر صـورتي       آتـش    اسـت    آيا ممكن   دانستم   مي  اي كاش   !  من  ، موالي    من  ، خداي    من   آقاي

كند يا     مي   تو را ستايش     و با شكرگزاري     گويا شده    وحدانيتت   به   كه   يا بر زباني     افتاده   سجده  به  عظمتت
 و   خاضـع   و در برابـرت   شده  پر از علم  كه  تو دارد يا بر باطني  الوهيت  به  اعتراف  حقيقت  به   كه  بر قلبي 
   بـه    و بـا اقـرار و اعتـراف          يافته   تو آرامش    عبادت   به   و رغبت    ميل   به   كه   يا اعضا و جوارحي      شده  خاشع
   تـو چنـين    و كرم رود و از فضل  تو نمي  به   گماني   هرگز چنين    كني؟  مسلط!  طلبد   مي   از تو آمرزش    گناه

 يـا در برابـر        دنيـا چقـدر نـاتوانم        در برابـر بالهـا و عقوبـت          كه  داني  تو خود مي   .اند   ما نداده    به  گزارشي
  .گذرد  مي  آن  برا اهل يمت ها كهنامال

   چطـور بتـوانم   . اسـت   كوتـاه  گـذرد و مـدتش    مـي   آسان  است دوام  بالها و ناراحتي ها كم  اين   با اين كه  
 و   اسـت   و پـردوام    درازمـدت    بالهـائي    بـا ايـن كـه        كنم   را تحمل    آن   مهم   و ناراحتي هاي     آخرت  بالهاي
  ها هـم   و آسمان ها و زمين  از مسير انتقام است      برخواسته   و غضبت   ا از خشم   باله   ندارد زيرا آن    تخفيف

  . ندارد  مقاومت در برابرش
  .  ام  گرفتار شده  شدت  به  كه  حقير و مسكين  و ذليل  ضعيف  بنده  يك من. چطور !   من ، موالي  من  آقاي
،  از   و بگـريم    بنالم  بالئي  يا از چه  كنم  تو شكايت  به  عذابي از چه!   من ، پروردگار و آقاي      من   خداي   اي

  . آن  بال و دوام  مدت  يا از طول  دردناك  عذاب هاي شدت
 بال و كيفر محشور نمـائي و از           خودت و با مستحقين      عقوبت ها مرا با دشمنانت      اگر در اين  !    من   خداي  

 تـو را      فـراق   ، ولـيكن چگونـه       تو صـبر كـنم       در عذاب    بتوانم   كه   و اولياء خود جدا نمائي گيرم       دوستان
  ! ؟  كنم تحمل
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 نگـران    ، چگونـه     صبر كنم    آتش   بر حرارت    كه  گيرم!  ، آقا و پروردگار من       من  ، خداي    من  موالي!  ببخش
  .  عفو تو دارم  اميد به  با اين كه  بيابم آرامش،  يا چطور در آتش! ؟  تو باشم بزرگواري

   بـه   ماننـد آرزومنـدان    كنـي   گويـا رهـايم    اگر با زبان    كه  خورم   مي   قسم   حقيقت  به!   من   موالي ،   سيد من 
 خـود را      صـميمي    دوست  كه   و مانند كسي    زنم   تو داد مي     سوي   به   و مانند گرفتاران    كشم   مي   تو ناله   سوي
  زنم   و تو را صدا مي گريم ، مي  كرده گم
  !   عارفان  آرزوي  نهايت  اي!   ايمان  اهل  ولي  اي
  !   عالميان  خداي اي!   راستگويان  قلب  محبوب اي

   و با گنـاه   شده  زنداني  مخالفت  دليل  به   كه   را بشنوي    مسلماني   نالة   كه صداي   !بيني   مي   آيا خود را چنان   
  كند و   فرياد مي  حال ودر اين   شده  محبوس  جهنم  در طبقات  گناه  جرم  و به  را چشيده  عذاب خود رنج

   و توسل    اميد بسته    تربيتت  زند و به     صدا مي    خداپرستان   زبان   تو را دارد و به       لطف  زند و آرزوي    داد مي 
  !جويد؟ مي
ماند يـا چطـور        مي   عذاب   دراين   اميدوار است    و كرمت    حلم   سابقه   به   كه  اي   بنده  چگونه!    من   موالي   اي

 او را     آتـش    زبانـه    يـا چگونـه      تـو آرزومنـد اسـت        و رحمـت     فضل   به  دهد كه    مي   او را رنج     آتش  عذاب
  ! ؟ شنوي  را مي  و صدايش بيني  او را مي  وضعيت  در اين سوزاند با اين كه مي

يـا چطـور در     ! ؟  دانـي    او را مـي      و نـاتواني     تـو ضـعف     گيرد با اين كه      او را فرا مي      جهنم   چطور حرارت 
 تـو     و رحمت    فضل   به   با اين كه    چگونه! ؟   او خبر داري     از صداقت   زند با اين كه      مي   جوش   جهنم  بقاتط

  ! ؟  گيري  مي  تو او را ناديده اميدوار است
 و  رود و از فـضل      تـو نمـي      بـه    گمـاني    ، هرگز چنـين      بعيد است   خيلي !  من   پسنديده   خداي   تو اي   منزهي
  .  ندارد  توحيد سابقه  با اهل  رفتاري  تو چنين  و رحمت  و يا از فضل  نشده  شناخته اي  سابقه  چنين كرمت

   نكـرده    بـود و قـضاوت       نرفتـه    منكرانـت    عـذاب    تو بـه     قطعي   كه اگر حكم    گويم   مي  و يقين    حقيقت     به
   كـسي   و براي كردي  مي  سرد و سالمت  جهنم  اهل  را بر تمامي ، آتش   كني   را مجازات    دشمنانت  كه  بودي

  .   است  مقدس  و نشانت  جا نام  خدا همه  تو اي  وليكن گذاشتي  نمي  باقي  جا و مكاني در جهنم
  .    مخلّد نمائي  را در آن  و دشمنانت  پركني  و انس  را از كفّار جن  جهنم  كه  خوردي  قسم

 و    دادي   را نـشان    ات   كريمانـه    نعمـت هـاي      مرتبـه   اولين در     ما برتري،      و ثناي    از مدح    خدا كه    و تو اي  
  . باشند  مساوي  و فاسق  مؤمن  است  مگر ممكن گفتي
   و حكـم     حتمـي    قـضاوت    و به    مقدر كردي    عذاب هائي    چنين   كه   قسم   قدرتت  به!   من  ، موالي    من   خداي
    .را كردي را اج  آن  خواستي  كه  بركسي  كامل  با غلبه  كه ات قطعي
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   آلـوده    كـه    هر معـصيتي     يا به   ام   شده   مرتكب   كه   و گناهي    هر جرم    مرا ببخش    ساعت   و اين    شب   در اين 
  .  ام  داشته  پنهان  كه  قبيحي  يا هر عمل ام  كرده  كه  يا هر خطائي ام شده

   يا هر عمـل     ام   يا ظاهر كرده    ام  داشته  مخفي ،  ام   شده   مرتكب  آشكارا يا مخفيانه  ،   جاهالنه   كه   يا هر عملي  
 از    آن چـه     حفـظ    آنها را بـه     كه   فرشتگاني  ،اي   امر كرده    آن   اثبات   را به    الكاتبين   كرام   فرشتگان   كه  بدي
  در مـاوراء آن   .  اي   قـرار داده     اعمـالم    را گـواه     كـرده و آنهـا را و اعـضاء و جـوارحم              موكـل    سـرزده   من

 و    لطف   و به   اي   شاهد بوده    خودت   مانده   از نظر آنها پنهان      و آن چه    اي   بوده  اظر اعمال  ن   خودت  فرشتگان
 از   كـنم    مـي    از تو خواهش    .اي   را مستور كرده     آن   و كرمت    فضل   و به   اي   داشته   را پنهان    خود آن   رحمت

   را   و خطائي  يا گناه دهي انتشار مي   كه  خيري  يا عمل كني  مي  كه  يا احساني كني  مي  نازل  كه هر خيري
    . مرا زياد گرداني  بهره داري ،  مي  و پنهان گذري  مي كه

  !   من  رقاب ، مالك  من ، سيد و موالي  من خداي!   ، پروردگار من  پروردگار من
  .   تو است  دست  به ام  زندگي  هدف  كه  كسي اي

  كـه !   قـسم    و اسـمائت     صفات   و بزرگ ترين     و قداستت    حقّت  به ! ، پروردگارم   ، پروردگارم    پروردگارم
   كه  باشم  چنان . فرمائي  متصل  خودت  خدمت  و به  خود معمور داري  يادآوري   مرا به    روزي   شبانه  اوقات
  . تو قرار گيرد  در خدمت  يك نواخت  احوالم  باشد و حاالت  يكي ام  و اراده اعمال
  .  برم  مي  شكايت  او به  خود را پيش  و حاالت  دارم  او تكيه  به  كه كسي   اي!  من  آقاي

   مرا قوي    قلب   ارادة  . خود نيرومند گردان     مرا در خدمت    اعضاء و جوارح  !  ،  پروردگار من     پروردگار من 
   باشـم  چنان.   تو باشم    در خدمت    و متصل    بگيرم و دائم     تو را جدي     و عظمت    خشيت   بساز كه    چنانم  .كن
   مـشتاقان    كنم و در گروه      مبارزه   مبارزين   در خط    گيرم و با سرعت      سبقت   آزادانه   مسابقه   در ميدان   كه

   از مخالفتت    يقين  مانند اهل ،   شوم   تو نزديك    به   كيشان   مانند اخالص   . تو آيم    سوي   به   و اشتياق   با عشق 
    .و قرار گيرم در جوار ت  ايمان  و مانند اهل بترسم
تـازد،     مـي    من   و مكر به     با كينه    كن و هركس     دفاع   تجاوز دارد تو از من       اراده   من   به  ، هركس    من   خداي

 را نزد     و مقام    و قرب    منزلت   قرار بده تا نزديك ترين       بندگانت   بهره   مرا بهترين    بهره  . كن  او را سياست  
  .   قرار گيرم  جود و كرمت  تا در شعاع رسم  نمي  هدفي  چنين  به  كرمت و زيرا جز با فضل.   باشم تو داشته

 ذكـر خـود گويـا         مرا به   زبان.  مرا نگهدار    رحمتت   در پناه    كن،   عطوفت   من   به   خودت   مجد و عظمت     به
ا بپـذير و از      ر   گذار ، خطايم     منت   دعا بر من     اجابت   حسن  به. نما   بي تاب    خودت   عشق   مرا به    و قلب   كن

 بخواهند از تـو بخواهنـد و          آن چه    و دستور دادي     دادي   بندگان   به   عبادت  تو خود فرمان  .  درگذر  لغزشم
    . كردي  آنها را ضمانت  دعاي اجابت

    . تو دراز كردم  سوي  خود را به  و دست  و مقصد خود قرار دادم تو را هدف!  پروردگارا
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،    نكـن    خـود نااميـدم      و كرم   از لطف .    برسان   آرزوهايم   و مرا به     كن  مرا اجابت   خواهش!   قسم   عزّتت   به
    .شوي  مي  راضي  خيلي زود از بندگانت كه  كسي اي

    .آوري  جا مي  به  بخواهي تو آن چه.  ندارد بيامرز اي  جز دعا سرمايه  را كه  كسي
 جز دعا    اي   سرمايه   كه   كسي  به.    است  نيازي   بي  تو مايه    تو دواء و ياد تو شفاء و طاعت          نام   كه   كسي  اي

    . كن  ندارد رحم  جز گريه  به و سالحي
  . بالها  كننده   گوارا و دفع هاي  نعمت  بخشندة  اي
    . است  نديده  تعليم  كه  عالمي  ، اي  جهالت  وادي زدگان  وحشت  اميدبخش  اي

   . رفتار كن  توست  كرم  شايسته  و به آن چه  كن  محمد نازل و آل خود را بر محمد   و بركات  صلوات
     .كنيم  آنها مي  او، خود را تسليم  از آل  با بركت  بر پيغمبر و پيشوايان  درود فراوان

                               
        و صلي اهللا علي محمد و آل الطاهرين                                                                            

========================================================================  
  ترجمه دعاي شعبانيه

  اللهم صل علي محمد و آل محمد
  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم

********** 
 

  .   گردان اوان محمد فر  خود را بر محمد وآل  و بركات  رحمت!پروردگارا
 تو را صـدا مـي         كه  هنگامي ،   كن   مرا قبول    خواهش   مي كنم    و تقاضائي   خواهش،   تو   بنده   من   كه  هنگامي

  . فرما  توجه  به من  مي كنم  با تو مناجات  كه  مرا بشنو و هنگامي  صداي زنم
 برابـر    دعا وتضرع  با حالت ام  تو آمده  پناه  و به ام  تو گريخته    چيز به سوي     و همه   كس   از همه  ! پروردگارا
  .  در اختيار تو است  كه  هستم  ثواب هائي اميدوار به.  ام  تو ايستاده
 و   كار من  و هرگز عاقبت  و اسرار مرا مي داني  باخبري  من  و ازحوائج آگاهي  من  تو از باطن! پروردگارا

  .  نيست  از تو پوشيده  من  اعمال نتائج
 تو    براي   و سر من     من   حاجت   تو آشكار كنم     سر خود را براي      و زبان    با بيان    نمي خواهم    من !گارا پرورد
 و در     اين ها در اختيـار توسـت         همه   و يا آشكار مي گويم       در سر خود دارم      آن چه   . است    و روشن   ثابت
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 اگر تو مرا   با تو است  همه،  من روزي و   رزق،  من  وجودي نقائص،   و ضرر من نفع.   نيست اختيار ديگري
  . كند  مي تواند مرا ياري  كسي  چه واگذار كني
  .  مي شوم  پناهنده  تو به خودت  عذاب  تو و فرود آمدن  از غضب،پروردگارا
 و  ام  بـه تـو قرارگرفتـه       توكـل    زيـر سـايه     ام   تو ايستاده    در برابر عظمت     كه  خود را مي بينم   ،   پروردگارا

   مـن    آن طـور كـه       نه  خود قرار مي دهي      عنايت   مرا مشمول    داري   تو اهليت   كه   آن چنان    مي كنم   اهدهمش
  .  است  شده  من  حال عفو تو شامل.   دارم اهليت

  . بگذرد  من  از گناه  كه  از تو سزاوارتر و بهتر است  كسي  چه  بگذري  من  اگر از گناه، پروردگارا
 را    گنـاه    اقـرار بـه      همـين   ام   نـشده    تو نزديـك     خود به    و با عمل     آخر رسيده    به  ر من  اگر عم  ، پروردگارا

  .  شوم  به تو پناهنده  كه  قرار دادم وسيله
  .  اگر مرا نيامرزي  من  به حال واي،   ننمودم  و به خود توجه  كردم  اگر به خود ستم، پروردگارا
 خـود را از       و كرم    لطف   هم   بعد از مرگ    پس.  مي شود    من   حال   تو شامل    عمر لطف    در تمام  ، پروردگارا

  .  باز نداري من
   به   حيات  در زمان  با اين كه  شوم  تو مايوس  از لطف  بعد از مرگ  كه  است  ممكن  چگونه، پروردگارا
  . ام  نديده  از تو چيزي  و بركت جز لطف

   غـرق   كه   برگناه كاري    خودت   لطف   وبه  كن   مرا سرپرستي    داري   اهليت   خودت   چنان كه   آن، پروردگارا
  .فرما  توجه  است جهالت

   و مـن   مـستور فرمـودي    تو آنهـا را از نظـر مـردم    ام  در دنيا داشته  كه  زيادي  چقدر گناهان ، پروردگارا
 از   را برابـر هـيچ يـك       گناهان   مستور باشد و آن      هم   آخرت   در عالم    من   گناهان   كه   دارم  بيشتر احتياج 

  .  مرا رسوا كني  مردم  مقابل  مبادا روز قيامت،  خود ظاهر نسازي  صالح بندگان
  .  بهتر است  من  تو از عمل عفو و گذشت.   است  كرده  مرا طوالني  تو آرزوي  جود و كرم، پروردگارا
  .  خود مسرور كن  مالقات به  مرا   مي كني  خود قضاوت  بندگان  بين  كه  روز قيامت، پروردگارا
   پـس    مي كنم    خواهي   تو معذرت    در خدمت    نياز نيست    عذر بي    از قبول    كه   مانند كسي    من ، پروردگارا

  .  مي كني  را قبول  عذر بدكاران  كه  موجودي  كريم ترين  اي  كن عذر مرا قبول
   مرا از خود قطـع      اميد و آرزوي  . نااميد مساز    دارم   طمع   و مرا ازآن چه      مرا رد نكن    حاجت،   پروردگارا

  . نكن
 مرا   و اگر مي خواستي  نمي كردي  هدايت  كني  مرا خوار و ذليل خواستي  اگر مي  كه مي دانم، پروردگارا
  .  نمي كردي  معافم  از مجازات رسوا نمايي
   تا ابد   من ستايش.   بر نياوري ام  كرده  عمر از تو طلب  در تمام  كه  حاجتي  نمي كنم گمان،  پروردگارا



  ترجمه دعاها
  

11

   نشود آن چنان كـه       پيدا كند و منقطع      زيادت   هميشه   كه   ستايشي  چنان.   تو است    مقدس   ذات  مخصوص
  . پسندي   و مي تو مي خواهي
ي  عفو تـو خـود را آزاد مـ           به   با توسل    هم   من   كني   تعقيب   دارم   كه   و گناهي   اگر مرا با جرم   ،   پروردگارا

  . كنم
 تو خـود را       آمرزش   به   با استدالل    هم   من   كني   مواخذه   دارم   كه   و نقائصي    اگر مرا با گناهان    ، پروردگارا

   )   شدم  گناه  مرتكب  كه  چرا مرا نيامرزيدي  كه و مي گويم(  مي كنم  معاف
 تـا آنهـا     دارم  خدا را دوسـت   كه يم گو ها مي  جهنمي  به  من  مبتال كني  جهنم  آتش اگر مرا به،   پروردگارا

  .  است  كرده  داخل  جهنم  خود را به  چرا خدا دوست  كنند كه تعجب
 تـو    در برابر اميد به      وليكن   است   و ضعيف    كوچك   تو اگر اعمالم     و عبادت   در برابر طاعت  ،   پروردگارا
  .  است  بزرگ آرزوهايم

 و    بـا لطـف      بود كـه     چنين  ام   عقيده   با اين كه     و نااميد برگردم    وم تو محر    از در خانه    چگونه،   پروردگارا
  .  مي رساني  نجات  ساحل  خود مرا به محبت

  .  كردم  از تو فاني  وآز و غفلت عمر خود را درحرص،  پروردگارا
  .  نمودم  خود را تباه  جواني، از تو  و دوري با وجود غفلت،  پروردگارا
   بـودم   تو خود را مغرور كرده       بود و با اتكاء به       مرا گرفته    غرور و غفلت    روزگار كه   آن در،   پروردگارا

  و بـه  در برابـر توايـستاده   .   تـو هـستم     و فرزند بنده  تو    بنده   من ،پروردگارا  .  بيدار شدم    غفلت  خواب از
  . ام  شده  تو متوسل بزرگواري
   خود را به سوي      و چشم    تو ايستاده    رو به روي     دارم   كه  ائي و حي    شرم   و قلت    كمي  به سبب ،   پروردگارا

  . تو  است  بزرگواري  نمايش  عفو و گذشت  زيرا اين از تو عفو مي خواهم.  ام  كرده تو خيره
 و    لطـف    بـه   كـه    مگـر وقتـي      تو برگردم    از خطا و معصيت      پيدا نمي شودكه     مانعي   من  براي،   پروردگارا

  . را بيدار كني م  عقل، محبت
   مـرا در شـعاع       كـه   آورم  شكر تو را به جـا مـي       .   مقدر كردي    من   تو براي    كه   شدم   چنان  من،   پروردگارا

  .  نمودي  پاك  غفلت  مرا از آلودگي هاي  و دل  نمودي  داخل كرمت
   لطـف    او را بـه     كه   مي دهد و مانند كسي       و جواب    او را صدا مي زني       كه   مانند كسي   به من ،   پروردگارا

   بـه    و از كساني كـه       نزديكي   هميشه   خدائي كه   اي.   كن     توجه ، مي كند    و ازتو اطاعت    خود كار مي زني   
   اميـد بـه      هرگـز از كـساني كـه        كـه    سخاوتمندي     خداي  اي،  دور نمي شوي    ،  اند   فرو رفته    غفلت  خواب
  .  نمي كني  مضايقه، تو دارند ثواب
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 به    راستگوئي   و زبان    شوم   تا به تو نزديك      و شوق    پراز عشق    كن   مرحمت   من   به   آگاهي  دل ، پروردگارا
   مرحمـت    بـه مـن      فكري  خدايا چنان .  تو باال ببرد     او را به سوي      و راستگوئي    تا صداقت    كن   مرحمت  من
  . كند  تو نزديك  او را به  طلبي  و حق  حق كه كن

 تـو     بـه    كـه    نخواهد بود و كـسي       مي شود گمنام     تو شناخته    لطف   تو و به    به وسيله    كه  كسي،   پروردگارا
  .  نيست  و مملوك  آزاد است، شود  تو واقع  مورد توجه  كه  مي شود تنها نخواهد ماند و كسي پناهنده

   به دامن    دست   كه   مي شود هركسي     و نوراني    كند روشن    تو را انتخاب     به سوي    راه  هر كس ،   پروردگارا
  . مي گيرد  تو پناه  لطف تو باشد در شعاع

  .     نااميد نكن  تو دارم  رحمت  به  كه   اميدي ام  آورده  تو پناه به،  پروردگارا
  .  نكن  خود محروم  و محبت  مرا از لطف، پروردگارا
 بيـشتر     و محبـت     از تو دوستي    م دائ   كه   كسي   و در مقام     خود قرار بده     مرا در برابر دوستان    ، پروردگارا

  .  طلبد قرار بده مي
 اسماء خـود و اوليـاء         رستگاري   مرا در فضاي    همت.   گردان   ياد خودت    و عاشق    مرا شيفته  ، پروردگارا
  . )  پيدا كنم  و خوشبختي  تو سعادت  قدس  در فضاي  كه  باشم چنان(    قرار بده  خودت  مقدس خود و محل
   اي   شايـسته    در جايگاه    كني   خود ملحق    طاعت   اهل   مرا به    كه   مي دهم    قسم  تو را به خودت   ،   پروردگارا

  .  تو باشد قرار گيرم  رضاي  طبق كه
   و تـوان     كنم   خود دفع    بالها و معصيت ها را از خود و زندگي           كه   را ندارم    آن   خود توان   من،   پروردگارا

  .  نمايم  فعاليت خود  نفع  به  كه  را ندارم آن
 خـود     لطف   كه   قرار نده   مرا از كساني  .  كار تو هستم     توبه   گنه كار و برده      ناتوان   بنده   آن  من،   پروردگارا

 او را از عفو تو        سهو و غفلت     كه   نباشم  از كساني .   نمائي   خود محروم    و او را از محبت      را از او برگرداني   
  . كند محروم

  . نما  مرا از غير خود قطع  و رابطه  كن امال بخود مربوطمرا ك،  پروردگارا
  آن چنـان .  كـن   ما را روشن  قلب  چشم  تو هستيم    و محبت    و ناظر لطف     نگران  در آن جا كه   ،   پروردگارا

آن .   شـويم    تو متصل    عظمت   معدن   و به    كنيم   را پاره    نور و علم     خود حجاب هاي     قلب   با بينش   كه  روشن
 در   مـا و تـو حجـابي    و بـين (  گردد   و مرتبط    تو متصل    مقدس   ذات   به عزت    من   روح   كه   باشيم   روشن  چنان

  )كار نباشد
 كنـد     اجابت   او را صدا بزني      هر وقت    كه   كن   مرا تربيت    و آن چنان     قرار بده   مرا از كساني  ،   پروردگارا
  چنان.  گردد   و مدهوش    تو بي هوش     و عظمت   رابر جالل  در ب    كني   او نگاه    به   چشمت   به گوشه   و هر وقت  

  .  تو باشم  آشكارا در اطاعت  مرا صدا بزني  قلبم  در سويداي  كه باشم
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 و هرگز اميد خـود    نمي كنم  حاكم  به تو دارم    كه   و اميدي   گماني   را بر خوش    هرگز نااميدي ،   پروردگارا
  . ايم نم  نمي  تو قطع  و بزرگواري را از كرم

   كـه    توكلي   به دليل    وليكن   است   نموده   مرا در نظر تو ساقط       من   و معصيت هاي     گناه  گرچه،   پروردگارا
  .  ام  نكرده  گناهي  گويي  كه  كن  محبت چنان.  در گذر  من  از گناهان به تو دارم
   مرا به  و ايمان  يقين  وليكن ت اس  تو جدا كرده   و كرم  و معصيت ها مرا از لطف  گناه گرچه،  پروردگارا

  .  است  داده  تو آگاهي  و كرم محبت
   بـه   كـه   معرفتي  وليكن  شوم  تو آماده  اطاعت  براي  كه  مرا باز داشت  و نسيان   غفلت  گر چه ،   پروردگارا
  .  است  نموده  تو آگاه  لطف  مرا به  تو دارم بزرگواري
 و   لطـف   مـي كـشاند ولـيكن     آتـش   گنـاه كـار را بـه        تو من    بزرگ  ب و عقا    مجازات  گرچه،   پروردگارا

  . مي برد  بهشت  مرا به سوي  اي  داده  وعده  تو كه مرحمت
از تـو    .   پيـدا مـي كـنم        و رغبـت     نـالم    تو مـي     و به سوي     و تمنا مي كنم      از تو خواهش    فقط،   پروردگارا

 و مرا از   زياد گرداني  عليهم  اهللا  محمد صلوات محمد و آل خود را بر   و بركات  لطف  كه  مي كنم خواهش
   تو را   و فرمان  نباشم  و از شكر تو غافل عهد تو را نشكنم.   به ياد تو باشم  دائم  كه  قرار بدهي كساني
  .  نشمارم سبك

 تـو     مقـام    بـه   عـارف  تا     كن   ملحق   است   و تابان    بسيار روشن    كه   و عظمتت    نور عزت    مرا به  ، پروردگارا
  .  تو باشم  اطاعت  و مراقب  از تو بترسم دائم.   بگيرم  تو فاصله  و از ماسواي باشم
   و طـاهر او نـازل        طيـب    بيت   و اهل    خودت   خود را بر محمد رسول       بركات   و كرامت    جالل   صاحب   اي

  .  قرار بده  كامل  و آنها را در سالمتي گردان
                                                            

                                                و صلي اهللا علي محمد و آل الطاهرين                                 
========================================================================  

  ترجمه زيارت جامعه كبيره
  م صل علي محمد و آل محمدالله

  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
********** 

و شـما هـستيد     .  هـستيد    نبـوت    سـازمان    روسا و مبـادي      كساني كه   اي.   نبوت   بيت   اهل   بر شما اي    سالم
 خدا   رحمت  و فرود وحي و معدن  هبوط  و شما هستيد محل  فرشتگان  آمد و رفت  و محل  رسالت موضع
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 و شـما      اسـت    شـده    شـما ذخيـره      در سـينه     و اسرار الهـي      علوم   تمامي   كه   الهي   علم  و شما هستيد مخازن   
   در انتهـا قـرار گرفتـه         شما در برابر حوادث      و استقامت    و متانت    صبر و بردباري     كه   حلم  هستيد انتهاي 

 .  است  خداوند متعال برابر با صبر و حلم
 گيـرد    مي   از شما سرچشمه     و بزرگواري    بزرگي   دالئل   تمام   كه   و بزرگواري    كرامت   شما هستيد اصول  

 شـما     انبيـاء از واليـت       هستيد و تمامي     وحي   شما مبدا پيدايش     چون   امت ها كه    و شما هستيد پيشوايان   
 امت ها نيز مي باشـيد و شـما            انبياء هستيد پيشوايان     پيشوايان  شما امام ها كه   .  پيدا مي كنند    ماموريت

 و    مي رسد از مسير واليـت        هركسي   به  آخرت در دنيا  و        هر نعمتي    نعمت ها كه     تمام   نعمت  هستيد ولي 
  .  مي شود  خدا محروم  گردد از نعمت  شما خارج  واليت  از دايره  اگر كسي  شما مي رسد كه محبت

 شـما و      از تربيـت     نيكـي    و هر انـسان      نيكي   هر عمل    و نيكي ها يعني      نيكان   و شما هستيد عنصر اصلي    
   در مكتب  عالم   نيكي ها و نيكان  تمام  يعني  و نيكان  نيكي ستيد ستون شما پيدا مي شود و شما ه مكتب

 و    تعليم   برپايه   شهرها و آبادي ها يعني       همه   و  ركن     اساسي   مي شود و شما هستيد پايه        گذاري  شما پايه 
 و هر شـهر و     پيدا مي كند     حيات   مي شود و ادامه      شما شهرها ساخته     وجود مكتب    شما و به دليل     تربيت
   هركس  يعني  ايمان  مي شوند و شما هستيد درهاي       سپرده   نابودي   شما به    و تربيت    واليت   منهاي  مملكتي

   از مكتـب   خود قرار دهد بايستي  امنيت  خدا را وسيله   خدا و اراده     خدا بياورد و كمك      به  بخواهد ايمان 
 و    اسرار الهي    يعني   شود و شما هستيد امناء خداوند متعال        وارد   و تقوي    شهر ايمان    شما به   شما و تربيت  

 و شـما    اسـت   خـود شـناخته    علـم   و خداوند شـما را امـين      است   شده   شما سپرده    او به    تربيتي   هاي  نقشه
   بوسـيله    نبـوت    مي شود و شـجره       كشيده   از شما خانواده     و رسالت    نبوت   رشته   يعني   نبوت  هستيد سالله 

  . و رسالت ها  پيامبران   همه رشد مي كند و شما هستيد صافيشما 
  واليـت ،   آن  ثمـره  نـشيند آخـرين     ثمر مي    به   و الهام    وحي   و شجره    و رسالت    نبوت   مكتب   از آن كه     پس

 و    بهتـرين   يعنـي  .   بشريت   جامعه   به   پروردگار عالميان    تقديمي هاي   شما مي باشد و شما هستيد بهترين      
   جامعه    به    و ممتاز پروردگار عالميان      منتخب   و انسان هاي     اولياء خدا و پيغمبران      چيزي كه   امل ترين ك

   تاريكي هـا كـه       و چراغ    عدالت   بر پيشوايان    و سالم    اطهار است    شما ائمه    مي كند واليت     تقديم  بشريت
 و    تقـوي    ها و يا كوه هـاي        و شما نشانه    مي كند    مي گيرد و در افكار تجلي        از شما سرچشمه    نور واليت 
  . مي باشيد  العقول  و ذوي خردمندان

 مـي    حركـت   و فكري    عقلي   هاي   پديده   متفكر در پي     انسان هاي    آنجا كه    و ناداني    جهل   در بيابان    يعني
 مـي     شـما پناهنـده      و خـرد بـه       عقل   تشنگان   مي دهيد كه     نمايش   مانند كوه    جهل   بيابان  كنند شما در آن   

  .مند مي شوند  شما بهره  و دانش  شما و عقل شوند و از هدايت
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   و شـرك     از شرور و آفـات       كهف   مانند اصحاب    بشريت   خدا آنجا كه     بندگان   تمامي   و شمائيد پناهگاه  
   آيند و خداوند آنها را تا روز   شما مي  پناه فرار مي كنند به

  . مي دهد  پناه شما  واليت  در حصن قيامت
   مي بريد كـه      ارث   آنها را به     و نبوت    دين   و نتايج    و حكمت    علم   كه   پيغمبران   تمام   و شما هستيد و ارث    

 و   كامـل   هـاي   مي دهند و شـما هـستيد نمونـه         شما را پرورش     واليت   خود شجره    و واليت   آنها در نبوت  
 خـود     و حكمت    و سياست    و هدايت    علم   كامل   هاي  نمونه خداوند شما را       خدا  كه    برتر و اسماء حسناي   

 كند   خدا مراجعه  دارد به    خدا را مي خواهد و دوست        هركس   كه    است    كرده   اعالم   بشريت    به   قرار داده 
 هـستند     الهـي    و بركـات     و حكمـت     علـم    كامل   هاي   اطهار نمونه   مند شود ائمه     خدا بهره    و حكمت   از علم 
   دنيا و آخـرت   خدا بر اهل  و شما هستيد حجت هاي    است   خداوند متعال    به    رجوع    آنها نمونه    به  همراجع

   دنيا و آخـرت   را بر اهل  شما حجت  و هدايت  ظهور شما و علم  خداوند به  كه  و آيندگان   و بر گذشتگان  
   شـما ائمـه      او يعنـي     بركـت   و مـساكن   خدا     معرفت   بر محال   سالم.  مي كند    تمام   و آيندگان   و گذشتگان 

   خود را در وجود شـما متجلـي          معارف   خداوند تمامي    خدا  هستيد كه      كامل   و ظهور معرفت     حلول  محل
 شما قرار مي گيرد و شـما هـستيد            واليت   در حوضه    الهي   نعمت ها و بركات      شما هستيد كه     است  كرده
   را هدايت  شما بشريت  بوسيله  خود را در وجود شما قرار داده ل كام  خداوند علم    خدا كه    حكمت  معاون

  .مي كند
 و    و اسـرار تربيـت       خـدا، خداونـد اسـرار خلقـت          كتـاب    اسرار خدا و دارنـدگان       شما هستيد نگهبانان  

 بخواهـد از      تـا  هـركس       اسـت    را در وجود شما قـرار داده         كتاب   و علم    شما بخشيده    خود را به    سلطنت
  . نمايد  شما مراجعه  كند به  استفاده  و از قرآن  آسماني بكت

   پيغمبـران    وصـيت    به   و دانش    علم   زيرا تمامي    پيامبر آخرالزمان     و فرزندان     پيامبران   شما هستيد وصي  
   خود قرار   شما را وصي  ميرسد و پيغمبر اسالم  پيغمبر اسالم به

  . هستيد يغمبران پ  تمام  شما وصي  در واقع  پس داده
 را بخـدا      اطهار بشريت    شما ائمه    او يعني    و خشنودي    رضايت   خدا و دالئل     به   كنند گان    بر دعوت    سالم
 خداوند    و خشنودي    ايد نمايش گر رضايت      شما داده    كه   شما و دستوراتي     و عمل    ايد و علم     كرده  دعوت
  .  است متعال

   و فرمانـدهي    فرمـان    و پادگـان     شما پايگـاه    وجود شما استقرار پيدا كرده     در     اوامر الهي    شما هستيد كه  
 شما اجـرا مـي        بوسيله   خداوند متعال    و سلطنتي    تكويني   اوامر و فرامين     تمامي   هستيد كه   خداوند متعال 

   شايـسته   ايـد آنچنـان كـه        انتها رسـانده     را به    الهي   محبت   و معرفت    علم   براساس  شود  و شما هستيد كه     



  16  ترجمه دعاها 

 در توحيـد خـدا        دارد و شـما هـستيد كـه          مي داريد و خداوند شما را دوست         شما خدا را دوست     هست
  . هستيد مخلص
   نكرده  و اطاعت  را  نپرستيده  ايد جز خدا كسي  واحد قرار داده  خود را در اختيار خداي   خالصانه   يعني

 امـر و      و اجمـاالت     ابهامـات    ايد و تمامي     كرده  بشر روشن    را در زندگي     اوامر الهي   ايد و شما هستيد كه    
.  هستيد   خداوند متعال   تسليم   و عمل    در قول   ايد و شما هستيد كه       نموده   او برطرف    خدا را از كتاب     نهي
  . نمي كنيد  اقدام  يا عملي  كاري  او بخواهد به  از آن كه پيش
   خـدا يعنـي      واليـت    و سيد واليـان      كنندگان   هدايت  يد و رهبران   توح   به   كننده   دعوت   بر پيشوايان   سالم
   پيغمبـران    همان  اند شما پيشواي     كرده   خدا دعوت    را به    مردم   خدا كه    مومن   و يا بندگان     پيغمبران  تمامي

  ان شـما ديگـر      رهبري   مي كنيد و آنها در شعاع        را شما رهبري     هاديان  تمامي.  هستيد   كنندگان  و دعوت 
 شـما     اسـت    پيـدا كـرده      خود و يا ديگران      بر خانوداه    خدا واليت    از جانب    مي كنند و هركس     را رهبري 

  . مي باشيد   واليان سيد و رهبر آن
     و قوانين  باطل  و تبليغات  دروغ  كذب  هر نوع  خدا كه  دين  شما هستيد حاميان

 و   علم  حقايق  را به  امور مردم  ذكر واليان  شما هستيد اهل مي كنيد  خدا دفع  را از دين  و خرافات موهوم
 و    الهـي    فرمـان    مـي گيـرد شـما صـاحبان          شـما تعلـق      بـه    الهي   آشنا مي كنيد و امر و دستورات        حكمت

  . مي باشيد  خداوند متعال يادگاران
 وجـود شـما      خود را در ظرف      علم   خداوند شما را لشكر خود قرار داده         انسان ها كه     شما هستيد بهترين  

   كـه    حكمـت    و برهـان    نـور علـم   .  و شـما هـستيد       تكامـل    خدا و راه هاي      شمائيد حجت هاي     كرده  نازل
  . مي دهد  شما نجات   بوسيله  و ناداني  جهل  را از تاريكي هاي خداوند بشريت

   و مقـربين     پرهيزگـاران   و مكرم    و معصوم    كنندگان   رشيد و هدايت     شما پيشوايان     كه    مي دهم    گواهي
 مـي     او عمـل     اراده   مي كنيـد بـه       امر خدا قيام     به   هستيد كه    اختيار الهي    به   و منتخب    خدا  صادق    درگاه

  . ايد  شده  نائل  و مقامات  درجات  همه  خدا به   و كرم كنيد با لطف
   غيبـي   علوم  ديد  كه  اين  و شما را شايسته نست بهتر و برتر دا  خاليق  خود شما را از همه    علم   خداوند به 
   ديگـر برتـري    خود   شما را برخاليق  قدرت   شما بسپارد به     دهد و اسرار خود را به        شما تعليم   خود را به  

   شـما را بـراي       شما آموخت    خود را به     و برهان    بخشيد حجت    شما عزت    و ارشاد خود به     داد و با هدايت   
 خـود و      شما را تائيد نمود و شـما را يـاور ديـن              القدس   كرد و با روح      خود انتخاب   و دانش   پيشبرد علم 

   آيـات   شما سپرد و شما را متـرجم   خود را به     خود قرار داد حكمت       علم   داران   سر خود و خرينه     نگهبان
   بـدون    توحيـدي    نظـم   المي اسـ    و امت    عالم   در خلق    توحيد قرار داد آنچنان كه       بزرگ   هاي   و پايه   قرآن

   هـاي    قـرار داد و نـشانه        و بـد بنـدگان       نيـك    اعمـال    شما پيدا نمي شود و شما را گواه           امامت   اعتقاد به 



  ترجمه دعاها
  

17

 را از     بيـت   خداونـد شـما اهـل      .   مـستقيم    صراط   به   شهرها و جمعيت ها و راهنمايان       توحيد و نور بخش   
 نمـود از      ها و   گمراهـي هـا ايمـن            كرد و شما را از فتنه        حفظ   و فكري    و عملي    علمي   لغزش هاي   تمامي

 بدي ها  و پليدي ها را از وجود شـما دور نمـود و     تمامي.  كرد   شما را پاك     و باطني    ظاهري  پليدي هاي 
 آنچنـان     خداونـد متعـال      خود به    معرفت   براساس   بيت   قرار داد شما اهل      و پاكي    طهارت  شما را در اوج   

   را از مـشابهت      و ربوبيت    الوهيت   گذاشتيد و مقام     نمايش   او را  به      و عظمت   جالل.  بود   الهي  شايسته  كه
   و اعمـال     و اوقـات     حـاالت   ياد خدا را در تمامي    .  داديد   خدا را جلوه     و بزرگواري    باال برديد كرم    با خلق 
   او را اسـتحكام      و بنـدگي     اطاعـت   رديـد فرمـان    ك   خدا محكـم     را با خلق     الهي  عهد و پيمان  .  داديد  ادامه

   ديـن    راه   بـه    و موعظـه     را با حكمـت      نموديد مردم    خدا را تقويت     و سنت    دين  آشكارا و نهان  . بخشيديد
 خـدا صـبر       اطاعت   در خط    وارده   نموديد و بر مصيبت هاي       خدا بذل    خود را در راه      نموديد جان   دعوت

   ديـن   شايـسته   از منكر نموديد و آنچنان كه        و نهي    معروف   داديد امر به    د و زكات  نموديد نماز بپا داشتي   
 او   و واجبـات   داديد فرائض  رواج   عالم   او را در تمام      دعوت   او جهاد كرديد تا آن جا كه        خدا بود در راه   

  نموديـد سـنت هـاي      خدا را منتـشر        احكام   نموديد شرايع    خدا را واضح     ساختيد حدود احكام    را روشن 
 را    خالئـق    در باره   گيري   و تصميم    كرديد مقدرات    او حركت    رضايت   جلب   داديد در خط     را رواج   الهي
 قـرار     و عـدالت     حـق    مقيـاس    كرديـد شـما آنچنـان        را تصديق    گذشته  پيغمبران.  خدا واگذار نموديد    به

 مـي    حقـايق   شما باشد به  واليت  مالزم  هركس مي شود و  بگيرد هالك  از شما فاصله    هركس  گرفتيد كه 
   و در شما خـانواده   با شما بوده  هميشه  حق   فرمان   كند نابود است     شما كوتاهي     در اداء حق     رسد هركس 

  . شما برمي گردد  مي گيرد و به سوي تمركز پيدا مي كند از شما سرچشمه
   شما   به  پيغمبران  دعوت  نتايج هستيد  حقايق  و مركز اصلي  حق جا اهل  شما همه 

 شـما    بدسـت   خالئـق   شـما خواهـد بـود و حـساب      دنيا به سـوي   از زندگي    پس   خاليق  مي رسد برگشت  
 شـما     و بـه     نـزد شـما بـوده        حق   جدا مي كنيد دالئل      را از باطل     حق   خواهد شد شما هستيد كه      رسيدگي
 شـما اجـرا مـي         خدا  به دسـت       قطعي  فرامين.  ار شماست  در اختي    الهي   و معجزات    مي شودآيات   مربوط

 در    مـي گيـرد هـركس        شـما تعلـق      بـه        الهي   خدا در اختيار شما مي باشد فرمان         خدا و حجت    شود علم 
   هـركس   . است   با شما ستيز كند با خدا ستيز كرده          خدا خواهد بود و هركس       شما باشد در واليت     واليت

   كـسي    داشـته   خدا را دشمن  .  بدارد     و اگر شما را دشمن       داشته  دارد خدا را دوست    ب   را دوست   شما ائمه 
 را بـه      خاليـق    تمـام    كـه    بزرگـي    راه   خدا خواهد بود شما هستيد آن        شما باشد در حمايت      در حمايت   كه

   زنـدگي  يـن  پيدا نمي شود شـما در ا   در آن  انحرافي  كوچك ترين  كه  پايداري   خدا مي برد و خط      سوي
     متصل    شما هستيد حلقات  .  خواهيد بود    و رهبر مردم     شفيع   آخرت   و در زندگي     مردم  دنيا شاهد اعمال  
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 مي شود شما      گسسته   از خالق    مخلوق   شما نباشد رابطه     و تربيت    اگر واليت    خدا كه    خلق   خدا به   رحمت
 تـا ابـد       كـه    شماسـت    و حكومت    واليت   و اين    است   شده   سپرده   افكار بشريت    به   كه   الهي  آيات. هستيد
 شـما    بـه   هـركس   اسـت   محتاج  آن  به  بشريت   خدا كه    رحمت   شما هستيد درهاي     و پايدار است    محفوظ
   به   كنندگان   بگيرد نابود مي شود شما دعوت        از شما فاصله     پيدا مي كند و هركس             شود نجات   پناهنده

 او    فرمـان    او مي شويد بـه       فرمان  آوريد و تسليم     مي   خدا ايمان    وجود او هستيد به     يان خدا و راهنما    دين
 در    هـركس    مي كنيـد پـس       او قضاوت    فرمان   او ارشاد مي كنيد بر طبق        راه   را به    مي كنيد و مردم     عمل

 شـما شـود      قـام  منكـر م     هر كـس     با شما بستيزد نابود است       و هر كس     است   شما باشد خوشبخت    واليت
 شـما     بـه    مـي شـود هـر كـس          گـم    و انسانيت    بشريت   از شما جدا شود از خط        بيند هركس    مي  خسارت
   ديـن   هـركس   است  شود از بالها ايمن  شما پناهنده  به  مي رسد و هركس  فوز و سعادت  جويد به   تمسك

 مي شـود      شود هدايت    شما پناهنده   به  هركس.  مي گذرد    سالمت   او به    كند دنيا و آخرت     شما را تصديق  
 كنـد     شـما حركـت      مخالفـت    در خـط     مي رسـد و هـركس        بهشت   به   كند عاقبت    از شما پيروي    هركس

   هركس  است  و اگر با شما بجنگد مشرك  شما  شود كافر است  منكر دين  مي شود هركس گرفتار جهنم
  . قرار مي گيرد  جهنم جاي   ترين  نكند در پايين  شما را قبول  تربيت خط
 و    شـده    ابـالغ    گذشـته      امت هـاي     شما به    و مقامات    و كماالت    صفات   اين   تمامي   كه   مي دهم    گواهي   من

   شـما ادامـه      شما و مقام     خط   آيندگان   براي   و در آينده     است   بوده   معلوم   گذشته   شما نزد پيغمبران    سابقه
 و    روحانيـت    كـه    مي دهـم     گواهي   شما قرار مي گيرد من       واليت  انتها درشعاع  از ابتدا تا      دارد و بشريت  

 و   و طيـب   پاك همه. ايد  بوجود آمده  شجره  از يك  است  حقيقت   شما امام ها يك      و جسمانيت   نورانيت
 از    كـه   ده نمـو    تربيت   و شما را چنان      قرار داده    نوراني   و آفرينش   طاهر هستيد خداوند شما را در خلقت      

   شناسيد كه    مي   را چنان    و هر چيزي     بينيد و ميدانيد هركسي      چيز را مي     همه   ربوبي   خدا و چشم    عينك
   هاشـم   و بنـي   خليل  ابراهيم  بيند خداوند شما را از دودمان  خدا مي  بينيد كه    مي   شناسد و چنان    خدا مي 

   پيدا كرده    جمعيت ها و گروه ها برتري       رد و بر تمامي    دا   در تقدير خدا عظمت      كه  بوجود آورد خانداني  
 مـا انـسان       خواهد بود خداوند به      زنده   و هميشه    است   زنده   خدا و ذكر خدا در آن        نام   كه  خانداني.  است

   شـما چـه    و تربيـت   از مسير واليـت   نثار كنيم  درود و سالم     بيت   شما اهل    به   كه   است   داده  ها ماموريت 
 و طـاهر و    مـا طيـب    خلقـت   واليـت   مكتب  تا در اين     است   شده   داده   ما شيعيان    به   كه   بزرگي  تيازاتام

   شما عيـب     واليت   بركت   به   رشد كنيم    و نيكي    در مسير پاكي     شود و ما شيعيان      و پاكيزه    ما پاك   نفوس
   تسليم ما در تقدير خداوند متعال  .  يدا كنيم  پ   شهرت      و عظمت       مقام   شود و ما به     و گناه ها از ما زدوده     

 را در    خداوند شما خانواده  .  ايم   شده   معروف   و تصديق    تسليم   اين   و به   ايم   شما شده    شما و مقامات    فضائل
   آنچنـان   قـرار داده   پيغمبـران   درجـات   و بلنـدترين   مقـربين    منازل   ترين   و عالي    بزرگواري   مقام  بهترين
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 پيـدا نمـي كنـد  و      برتـري   مقام  بر آن  نمي رسد و هيچ كس  آن  به  از آيندگان    كسي   كه   و مقامي    درجه
   كـه    مقامي   بندد آنچنان    شما طمع    نمي تواند در مقام      شما جلو افتد و كسي       نميتواند از مقامات    هيچ كس 

   يا بدكار و نيكوكـاري       و بلندي   ست   پ   و جاهلي    عالم   و شهيدي    و صديق    و پيغمبر مرسلي     مقربي  فرشته
 شما و   و بزرگواري    شما را و جاللت      شما و مقام     خداوند برتري    جز اين كه     است   نمانده   و جباري   و ظالم 
   شما و تقرب     شما و بزرگي     و عظمت    شما و شرف     شما و موقعيت     شما و دين     علم   شما و تماميت    عظمت

 و    گذشـتگان    شـما را بـر همـه         و برتـري     عظمت   نموده   شد معرفي    گفته   كه  يي انسان ها    تمامي  شما را به  
  .  نموده  اثبات آيندگان

   خود خدا را به     من.  باد     بيت   شما اهل    ما فداي    و فاميل    ما و قبيله     و ثروت    و مال    پدر و مادر ما شيعيان    
   دشـمنان    بـه   ام   آورده   داريد ايمان    ايمان   آن  شما به    شما و آنچه     به   كه   مي دهم    و گواهي    مي گيرم   گواهي

   گمراهـي   و بـه   دارم  شـما بـصيرت      و  مقـام      شـان    بـه   ايد كافر هـستم      كافر شده    آن   شما به   شما و آن چه   
   هـركس    شـما مـي باشـم        دشـمنان    دشـمن     شما هستم     دوستان   شما و دوست     دوست   شما آگاهم   دشمنان
   را شـما بـه    آن چـه   .   باشـد بـا او در جـنگم          با شما در جنگ      و هركس    او تسليم   باشد به  شما     خط  تسليم

 شـما     شما و مقام     حق   به   مي دانم    ايد باطل    دانسته   را شما باطل     و آن چه     ميدانم   ايد حق    شناخته  حقانيت
 شما    خود را در پناه     ام  ا فرا گرفته   را از شم     و دانش    علم   شما اقرار مي كنم      فضيلت   فضل   به   دارم  آشنايي

   زنـدگي    دنيـا و ابتـداي       زنـدگي    شـما در انتهـاي       كه   دارم   و ايمان    شما دارم    مقام   به   اعتراف  ام  قرار داده 
 مـي كنيـد انتظـار         خـود افتتـاح      خود و دوستان     را براي    آخرت   برمي گردد و زندگي      زندگي   به  آخرت
   مـي كـنم    شما عمل  و فرمان  به قول من.  شما آشكار گردد  و حكومت  دولت  كه  را دارم   روزگاري  چنان

 شـما     بوسيله   قرار مي دهم     خدا شفيع    شما را در خانه      مي شوم    قبور شما متوسل     به  ام   شده   شما پناهنده   به
  ود قـرار مـي دهـم       خـ    خود پيشواي    خواهش ها و حوائج      به   رسيدن   شما را براي     مي جويم    خدا تقرب   به

 شـاهد    از شما كه  و كساني  است  غايب  از شما كه  و امامي  آشكار است  از  شما كه      امامي    به    دارم  ايمان
   تابع   شما هستم    و تسليم    شما واگذار مي كنم      خود را به     و دنيايي    ديني   مسائل   هستند تمامي    مردم  اعمال
   زنـدگي   خداونـد شـما را بـه     تـا روزي كـه   ام  كـرده   شـما آمـاده   راي خود را ب   نصرت   شما مي باشم    راي

 و    زمـين    شما آشكار سازد كـره       خود را بوسيله     كند و عدالت     شما زنده    خود را بوسيله    برگرداند و دين  
   كـه   دليـل   همان  بود به  و با غير شما نخواهم      با شما هستم     فقط   اختيار شما در آورد من      حكومت ها را به   

 از    مـن    مي كـنم     و پيروي    داشته   دوست   آخر را  هم      امام   مي كنم    و پيروي    دارم   را دوست    اول  امام هاي 
 شما   شما و مقام     حق   و منكرين    ظالم   طاغوت ها و شيطان ها و گروه هاي          از تمامي    شما بي زارم    دشمنان

انـد و از       كـرده    شما شـك    اند در مقام     شما شده   ام مق   شما خارجند و غاصب      واليت   از دايره   و كساني كه  
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  .  كشانند بيزارم    مي   كفر و هالكت     را به    مردم   كه   پيشواياني   اين ها و تمامي     اند از همه     شده  شما منحرف 
   اطاعـت   شما پايدار كند و  بـراي   و دين  و اطاعت  مرا در دوستي ام  تا زنده  كه از خداوند تقاضا مي كنم 

 شـما     دعـوت    تـابع    شما كـه     دوستان  مرا از بهترين  .  گرداند   من   شما را روزي     دهد و شفاعت     توفيقم شما
 شـما     علم   و به    نمايم   شما حركت    و در راه     كنم   آثار شما را پيگيري      كه   باشم  هستند قرار دهد از كساني    

 و    دولـت    در سـايه     برگـردم    زنـدگي   بـه  شـما      آينـده    جهاني   و در دولت     شما باشم    در گروه    شوم  هدايت
   قيـام  فـرداي  .   پيدا كـنم   شما قدرت  در روزگار قدرت  شوم   شما مشرف    زندگي   و به    شما باشم   سلطنت

   هركس   باد كه    بيت   شما اهل    فداي   و موجوديتم    و جانم    شود پدرو مادرم     شما روشن    به   چشمم   زمان  امام
   اسـت    جهـاني    و وحـدت     توحيد الهـي     طالب   كند هر كس     شما حركت    از راه   خدا را مي خواهد بايستي    

   مـن    و پيـشوايان      بزرگـان     كند اي    شما توجه    خدا را مي خواهد بايد به        شما روآورد و هر كه       به  بايستي
   تـوانم   و نمـي   نمـايم   شما هـستيد سـتايش    و چنان كه    كنم   شما را شمارش     نيك   صفات  هرگز نمي توانم  

  . و نيكانيد  خيرمندان  تمامي  هدايت  شما چراغ  شما را بدانم  واقعي ارزش
   شما افتتـاح     شما و براي     را بوسيله    بشريت   و زندگي   خداوند بشريت .  هستيد   خداوند متعال   حجت هاي 

   باران   كه  د شماست  وجو   بركت   آخر مي رساند به      مي كند و به      را كامل    زندگي   شما اين    و بوسيله   نموده
   خلقـت    كاملنـد ثمـره      عـارف   زيرا آنها كـه    (   است   خود محفوظ    جاي   به   و زمين    آسمان  مي بارد و نظام   

 خداوند    كه   شماست  بوسيله )   است   ثمر عبث    و كار  بي      ثمر است    بي  ها نباشند خلقت     اگر آن   هستند كه 
 در اختيـار      پيغمبـران    و آثـار همـه       مي كند علوم    ها را برطرف   را از انسان ها برمي دارد و بال          و غصه   غم

 جد شـما      سوي   به   امين   جبرائيل   است   شما شده   اند تحويل    آورده    از آسمان     فرشتگان   و آن چه    شماست
  ن از جهانيـا     هيچ يك    كه   داده   مقامي   شما چنان    كرد خداوند به     او وحي    را به    شد و قرآن    پيغمبر مبعوث 

   شـما شـده      تسليم   قدرت ها در برابر شما خاضعند و هر متكبري           و سران    بزرگان  تمامي .   است  را نداده 
 شـما     علـم    بـه    زمـين    كـره    در تمام    بشريت   زندگي  . است   شما خاضع    در برابر عظمت     و جباري   هر ظالم 
 شما مـي تواننـد     راهنمايي  مي رسند به  سعادت  به  سعادتمندان  شما تمامي  حكومت   در شعاع    شده  روشن
  . خدا مبتال مي گردد  عضب  شما شود به  و حكومت  منكر واليت هركس.  كنند  خدا را طي  رضايت خط

 نـام هـا و اسـم هـا            شما در ميان     شما و اسم     نام ،   شما باد      فداي   دارم   و هر چه    ام   و خانواده    پدر و مادرم  
آثـار  ،     است   بهترين   و ابدان    و نفوس    ارواح   شما در عالم     شما و نفوس    شما و ارواح     ابدان  ،     است  بهترين

 و   اسـت     شـما شـيرين      چقدر نـام  ،     است   بهترين   و قبور بزرگان     بشريت  شما و قبور شما در آثار جامعه      
عهد خود وفا مي كنيـد     زيبا به  چه،      شما بلند است      و مقام    شما بزرگ    شما بزرگوار و شان     چقدر نفوس 

 را رشـد      شما بشريت    و فرامين    خالص   شما علم   كلمات،   پيوند  مي دهيد        حقيقت   خود را به    هاي  و وعده 
  ،    مـردم    بـه    شما احـسان    عادت،     افعال   شما بهترين   افعال،   مي كنيد      سفارش   تقوي   را به   مردم،  مي دهد   
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 شـما از      فرمـان ،     و مـدارا اسـت       و صداقت    گويي   شما حقيقت   ن و شا    بوده   شما بزرگواري    ذات  طبيعت
 از  هـر جـا كـه   ،    است  و احتياط  و بردباري  فكر شما دانش،  دارد   حتميت   خداست   فرمان   كه   جهت  اين

   خيـرات   تمـام   و مبـداء و منتهـاي      و فروع    كار خير و اصول      اول  خير و خوبي ها گفتگو شود شما درجه       
  .هستيد

   عالي  و آزمايشات   كنم   شما را توصيف     نيكي هاي   چگونه،   باد     بيت   شما اهل    فداي   و جانم    پدر و مادرم  
 و    را از ذلـت      و بـشريت     خداونـد مـا شـيعيان        بود كـه     شما خانواده    و تربيت    بركت   به   كنم  شما را ثبت  

 بود ما   جهنم   و آتش    هالكت   به   مشرف   كه  يي بخشيد و از راهها      بالها فرج    داد و در درياي      نجات  خواري
 خداونـد     شـما بـود كـه        واليـت    در شـعاع   ،   بيـت       شـما اهـل      فـداي    و پدرو مادرم    جانم،    را جدا ساخت  

   شـما علـوم    و تربيت در واليت،  كرد   ما را اصالح  فاسد دنياي  و زندگي   ما آموخت    را به    دين  هاي  نشانه
 شما    در واليت    مختلف   هاي  فرقه،     در اختيار بشر قرار گرفته       نهايت   تا بي    الهي  ت هاي  و نعم    شده  كامل
   شـده    خدا واجب   از جانب ،   مي شود      واقع   مورد قبول    شما اعمال    اطاعت   پيدا مي كنند و در خط       ائتالف

   پـسنديده   بس  بلند و مقامي  بس   شما در نزد خدا جائي     ،   شما باشند      شما و دوست     به    وابسته    بندگان  كه
  شما هـستيد كـه    ،     است   شما بسيار بزرگ     و مرتبه    شما و شان     و مقام   جاه،   داريد     روشن   بس  و موقعيتي 
مـا انـسان   ،  پروردگارا، پيدا مي كند   شما نجات  و تربيت  شفاعت  به   مي شود و بشريت       قبول   شفاعتتان

 ما را   نام  مي كنيم  پيروي  رسول  و از خط  داريم  ايمان   اي   داده   بيت   اهل   به  ه ك   و مقامي    شان   تمامي  ها به 
   از انحـراف    كـردي    هـدايت    ما را بعد از آن كـه         دل ،  كن     و ضبط    ثبت   حق   راه   شهدا و شاهدان    در زمره 

   پروردگـار مـا كـه        اسـت   منـزه ،     ما برسـان     خود را به     و بركت    رحمت   هستي   دار تو بسيار بخشنده     نگه
 و    خود معاصـي     خود و خداي    بين،    بزرگوار من    و ائمه    پيشوايان   اي ، ثمر مي رسد       به   هايش   وعده  تمامي

   خدايي  آن  به ، كند  نمي تواند آنها را جبران  عاملي  شما هيچ  جز رضايت  كه  مي كنم  را احساس نقايصي
   شـما را اطاعـت       و اطاعـت     شما واگذار كـرده      را به    آفرينش   و اداره   ده سر خود قرار دا      شما را امين    كه

   سازد و شما را شفيع  مرا برطرف  وجودي  كنيد نقايص  از خداوند خواهش  كه  مي دهم    قسم  خود دانسته 
و    كـرده   كنـد خـدا را اطاعـت     شـما را اطاعـت    هـركس   كه  هستم  شما خانواده    مطيع  من،   قرار دهد     من

 و    داشـته    بـدارد خـدا را دوسـت         شـما را دوسـت      هـركس ،     آمده   حساب   خدا به    شما نافرماني   نافرماني
   مقـرب تـر از رسـول         پيشواياني   اگر من  ،  پروردگارا،     داشته   بدارد خدا را دشمن      شما را دشمن    هركس

 و   اختيار كـرده   پيشوايي  آنها را به  هستند پيدا مي كردم  و نيكان  نيكي  پيشوايان  او كه    بيت  خدا و اهل  
 مـي    آنهـا قـسم    حق تو را به،    ندارم  از آنها كامل تر و مقرب تر سراغ     وليكن   خود قرار   مي دادم       شفيع
    كـه     كـساني   در شماره ،     آنها قرار دهي     آنها و حق     مقام   به   عارفين   مرا در جمله     كه   دارم   و خواهش   دهم
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 خـود را    فـراوان   درود و رحمت  ،    كنندگاني     رحم   تو مي شوند تو بهترين       رحمت  ها مشمول  آن  با شفاعت 
 و   اسـت   خدا ما را كافي   آنها بنما لطف     مقام   را تسليم    و بشريت    او قرار ده     بيت   خدا و اهل     رسول  شامل
  .  است  وكيل بهترين

=====================================================================  
  ترجمه دعاي سحر

  اللهم صل علي محمد و آل محمد
  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم

**********  
 در اين دعا انسان در هر فرازي اسمي از اسماء اعظم خداوند متعال را تقاضا مي كند 

شـته باشـم كـه تـو        من آن ارزش و عظمتي كه تو داري از تو مي خواهم تا چنان ارزشـي دا                ، پروردگارا
خدايا بهترين ارزش ها را به من عنايت كن گر چه هر نوع بها و ارزش كه از جانب تو مقدر مي                      . داري

شود ارزش واقعي است وليكن پرودگارا من به بها و ارزش كم قانع نيستم مـي خـواهم چنـان ارزشـي                      
  . واهمداشته باشم كه تو داري پس تمامي بهاء و ارزشي كه تو داري از تو مي خ

من آن جمال و زيبايي را كه تو داري مي خواهم، تو چقـدر در افكـار مـردم جميـل و زيبـا          ، پروردگارا
هستي، مي خواهم يك چنان جمالي داشته باشم كه تو داري گر چه زيبايي كوچكي هم تو به انسان مي                    

 كـم و كوچـك قـانع        من بـه زيبـايي    ، دهي زيبا است و از همه زيبايي ها باالتر است وليكن پروردگارا           
  . نيستم تمامي جمال و زيبايي تو را مشتري هستم و مي خواهم آنچنان زيبا باشم كه تو زيبا هستي

بهترين جالل و عظمت كه تو داري گرچه        . من آن جالل و عظمتي را كه تو داري مي خواهم          ، پروردگارا
 جالل واقعي همان است كه تـو        جالل و عظمتي كه تو به انسان مي دهي اگر كم باشد خيلي زياد است و               

به انسان مي بخشي وليكن پروردگارا من به جالل و عظمت كم و كوچك قانع نيستم مي خواهم چنـان                    
  . جالل و عظمتي داشته باشم كه تو داري

من آن عظمتي كه تو داري و بهترين عظمت ها است از تو خواهش و مطالبه مي كنم گرچه                   ، پروردگارا
عظمـت  . عظمت هاي بشري و انساني پوچ و پـوك اسـت            . و به انسان مي دهي      عظمت همان است كه ت    

آن است كه تو مي دهي وليكن من به عظمت كم و كوچك قانع نيستم مي خواهم آن چنان عظيم باشم                      
  .كه تو عظيم هستي

 بهترين نورهـا و بهتـرين روشـنايي هـا         . من آن نور و روشنايي كه تو داري از تو مي خواهم           ، پروردگارا
نور حقيقي همان اسـت كـه تـو بـه           . گرچه نور كم و ضعيفي كه تو به انسان ببخشي بسيار روشن است            

  من به نور كم و ضعيف قانع نيستم مي خواهم آن چنان روشن و ، انسان داده اي وليكن پروردگارا
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  . نوراني باشم كه تو هستي
آنچنان براي خود و    . ز تو مي خواهم   وسيع ترين رحمت تو را ا     ، من آن رحمت واسعه تو را       ، پروردگارا

ديگران منشأ رحمت و بركت باشم كه تو منشأ بركت و رحمت هـستي گـر چـه رحمـت تـو اگـر چـه                          
ضعيف هم باشد وسيع است وليكن من به رحمت و بركات كوچك قانع نيستم مي خواهم يـك چنـان                    

  . وسعت رحمتي داشته باشم كه تو داري
كلماتي كه كامل تـرين كلمـات       .  و پر محتواي تو را از تو مي خواهم         من آن كلمات پر معنا    ، پروردگارا

است و هر كدام دريايي از علم و حكمت است گرچه كلماتي كه تو تعليم دهـي كـوچكش هـم بـسيار                       
كامل و بزرگ است وليكن من به كلمات كم معنا و كم محتوا قانع نيستم از تو مي خواهم تمام كلماتي                     

  كه خودت مي داني به من 
  .بياموزي تا در علم و دانايي مانند خداي خود باشم 

من چنان كمالي كه تو داري از تو مي طلبم گرچه كماالت تو در نهايت است ولـي مـن مـي       ، پروردگارا
  . خواهم در كماالت چنان باشم كه تو هستي

 از اسماء و از تو خواهش مي كنم مرا به آن اسماء و صفاتي كه داري برساني گرچه هر يك، پروردگارا
من به اسم ها و صفات كم و كوچـك قـانع نيـستم و تمـامي                 ، صفات تو بزرگ است وليكن پروردگارا     

  . اسماء و صفاتي كه تو داري از تو مي خواهم تا به اسماء و صفات تو شناخته شوم
من آن عزت و عظمتي كه تو داري از تو مي خواهم گرچه شعاعي از عزت تو عـزت كامـل                     ، پروردگارا

ست وليكن من بنده تو به عزت و عظمت كوچك قانع نيستم آنچنـان عزتـي كـه تـو داري از تـو مـي                          ا
  . خواهم

اراده و مشيتي كه همه جا نافذ باشـد و          . من آن اراده و مشيتي كه تو داري از تو مي خواهم           ، پروردگارا
ه است وليكن من به     امضاء شود و كسي نتواند آن را رد كند گرچه اراده و مشيت تو همه جا امضاء شد                 

  . اراده و مشيت ضعيف قانع نيستم آنچنان مشيتي كه تو داري از تو مي خواهم
من از تو چنان قدرتي مي خواهم كه به كمك آن بر همه چيز محيط و مسلط هستي گر چه                    ، پروردگارا

ف من بـه قـدرت كـم و ضـعي         ، قدرت تو و نيروي تو به همه جا محيط و مسلط است وليكن پروردگارا             
  . يك چنان قدرتي كه تو داري از تو مي خواهم. قانع نيستم
من آن چنان علمي كه تو داري و نافذترين علم ها است از تو مي خـواهم گـر چـه علـم تـو                         ، پروردگارا

كوچك باشد يا بزرگ، به يك اندازه نافذ است وليكن من بنده تو به علم و دانش كـم و ضـعيف قـانع                        
  . داري تمامي آن را از تو مي خواهمآنچنان علمي كه تو . نيستم
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من از اقوال و سخنان تو قول و سخني را مي خواهم كه از هر سخني بيشتر مايه پسند تـو و                      ، پروردگارا
من به اقوال و ، پسند بندگان تو باشد گرچه گفته ها و اقوال تو همه جا پسنديده است وليكن پروردگارا

م چنان اقوال و گفتاري كه تو داري از تو مي خواهم تا مانند              گفتاري كه كمتر پسنديده است قانع نيست      
  . تو بگويم و مانند تو بشنوم

من همان خواهش هايي را از تو دارم كه تو آن خواهش ها را براي بندگانت دوسـت داري                   ، پروردگارا
گر چه تمامي خواهش هاي تو محبوب و مورد پسند است وليكن به خـواهش هـاي كوچـك و ضـعيف              

  . نيستم بلكه تمامي آن چيزها را براي خود مي خواهم كه تو براي من مي خواهيقانع 
من آن شرف و عظمتي كه تو داري از تو خواهش مي كـنم شـريف تـرين راه هـا و شـريف                        ، پروردگارا

مـن  ، وليكن پروردگارا . ترين كارها ، گرچه آن چه را تو شرف مي داني كوچك هم باشد شريف است               
  . ك و ضعيف قانع نيستم تمامي عزت و شرفي را كه تو داري از تو مي خواهمبه شرافت هاي كوچ

من آن سلطنت و قدرتي كه تو داري كـه بـاقي و بـا دوام اسـت از تـو مـي خـواهم گرچـه                           ، پروردگارا
من به رياست و سلطنت هاي      ، سلطنت و قدرت تو اگر هم ضعيف باشد بادوام است وليكن پروردگارا           

  . نع نيستم ، چنان سلطنتي را مي خواهم كه تو داريكوتاه مدت و ضعيف قا
من آن پادشاهي با افتخار تو را مي خواهم تا به آن پادشاهي فخر و مباهات كنم گرچـه هـر                  ، پروردگارا

نوع رياست و پادشاهي كه تو به انسان ببخشي مايه افتخار است وليكن من يـك سـلطنت و پادشـاهي                     
  . با دوام استمانند تو را مي خواهم كه باقي و 

برترين و عالي ترين درجات     . من آن برتري و باالتري را مي خواهم كه تو داراي آن هستي            ، پروردگارا
و مقامات گرچه هر نوع درجه اي كه تو به انسان مي دهي از همه درجات باالتر اسـت ولـيكن مـن بـه                         

هتـر باشـم كـه تـو برتـري      درجات و برتري هاي كم و كوچك قانع نيستم مي خواهم آن چنان برتر و ب         
  . داري

من قديمي ترين منت هاي تو و انتظاراتي را كه تو از بندگان داري از تو طلب و تقاضا مي                    ، پروردگارا
، كنم گرچه آن چه تو از بندگانت انتظار داري مانند وجـود تـو قـديم ازلـي اسـت ولـيكن پروردگـارا                       

ار داري و آن ها را چنان كه تو مـي خـواهي   آخرين حكم و حكمت و بهترين عملي كه از بندگانت انتظ        
  . به ثمر مي رساند از تو مي خواهم و انتظار دارم

من كريم ترين و گرامي ترين آيات تو را و كريم ترين حجت هاي تو را از تو مـي خـواهم                      ، پروردگارا
ه كـريم   من تمامي آيات تو را به وسـيل       ، گرچه حجت هاي تو همه كريم و بزرگوارند وليكن پروردگارا         

  . ترين حجت هاي تو از تو مي خواهم و تقاضا مي كنم
  من از تو آن چنان مقام  و جبروتي را مي خواهم كه تو درآن مقام و جبروت قرار گرفته اي ، پروردگارا
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هر نوع شأن و مقامي كه تو داري و هر نوع عظمت و جبروتي كه تو داري از تو مي خواهم چنـان باشـم          
  .كه تو مي خواهي

من آن خواهش و سؤالي را از تو مي خواهم كه به محض خواستن و سؤال كردن اجابت  مي ، وردگاراپر
  ...                       يا ا... كني پس اي خدا اين خواهش ها كه از تو نمودم به اجابت برسان يا ا

  و صلي اهللا علي محمد و آل الطاهرين
                    

  
  

   محمد علي صالح غفاري   - آخرا و انا العبد  اوال و الحمدهللا
  


