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ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن  ٍد َوٰأِل۪ه َوَصْحِب۪ه، َأْكَثَر َما َصلَّ ُهمَّ َفَصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َاللّٰ

َخْلِقَك، َوٰأِت۪ه َعنَّا َأْفَضَل َما ٰأتَـْيَت َأَحًدا ِمْن ِعَباِدَك، َواْجِز۪ه َعنَّا َأْفَضَل َوَأْكَرَم 

َاْلَغاِفُر  ِباْلَجِسيِم،  اْلَمنَّاُن  َأْنَت  ِإنََّك  ِت۪ه،  ُأمَّ َعْن  َأنِْبَياِئَك  ِمْن  َأَحًدا  َجَزْيَت  َما 

ـِبـيَن  ّيِ ٍد َوٰأِلِه الطَّ اْلَعِظيُم، َوَأنَْت َأْرَحُم ِمْن ُكّلِ َرِحيٍم، َفَصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ

  ْنَجِبيَن َوَأْصَحاِب۪ه َأْجَمِعيَن، َواْلَحْمُد هلِلِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن ْخَياِر اأْلَ اِهِريَن اأْلَ الطَّ

 ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة 
 ِلَزْيِن اْلَعاِبِديَن َعِلّيِ ْبِن اْلُحَسْيِن



ــَماَواِت  السَّ َبـِديَع  اْلَحْمُد،  َلَك  ُهمَّ  َاللّٰ   اْلَعاَلِميَن  َرّبِ  هلِلِ  َاْلَحْمُد 

َوَخاِلَق  َمْأُلوٍه،  ُكّلِ  َوِإٰلـَه  ْرَباِب،  اأْلَ َربَّ  ْكَراِم،  َواإْلِ اْلَجاَلِل  َذا  َيـا  ْرِض  َواأْلَ

ِعْلُم  َعْنُه  َيْعُزُب  َواَل  َشْيٌء،  َكِمْثِل۪ه  َلْيَس  َشْيٍء،  ُكّلِ  َوَواِرَث  َمْخُلوٍق،  ُكّلِ 

َشْيٍء، َوُهَو ِبُكّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط، َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َرِقيٌب  َأْنَت اهللُ اَل ِإٰلـَه 

ُد  َوَأنَْت اهللُ اَل ِإٰلـَه ِإالَّ َأْنَت اْلَكِريُم  ُد اْلَفْرُد اْلُمَتـَفـّرِ َحُد اْلُمَتَوّحِ ِإالَّ َأنَْت اأْلَ

َأْنَت  ِإالَّ  ِإٰلـَه  اَل  اهللُ  َوَأْنَت    ـُر  اْلُمَتـَكـّبِ اْلَكِبيُر  ُم  اْلُمَتَعّظِ اْلَعِظيُم  ُم  اْلُمَتـَكّرِ

ْحٰمُن  الرَّ َأنَْت  ِإالَّ  ِإٰلـَه  اَل  اهللُ  َوَأْنَت    اْلِمَحاِل  ِديُد  الشَّ اْلُمَتَعاِل،  اْلَعِليُّ 

اْلَبـِصيُر  ـِميُع  الـسَّ َأْنَت  ِإالَّ  ِإٰلـَه  اَل  اهللُ  َوَأنَْت    اْلَحِكيُم  اْلَعِليُم  ِحيُم  الرَّ

 ْدَوُم اِئُم اأْلَ ْكَرُم الدَّ اْلَقِديُم اْلَخِبيُر  َوَأْنَت اهللُ اَل ِإٰلـَه ِإالَّ َأنَْت اْلَكِريُم اأْلَ
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ِخُر َبْعَد ُكّلِ َعَدٍد  َوَأنَْت اهللُ  ُل َقـْبَل ُكّلِ َأَحٍد َواأْلٰ وَّ َوَأنَْت اهللُ اَل ِإٰلَه ِإالَّ َأنَْت اأْلَ

۪ه  َوَأنَْت اهللُ اَل ِإٰلَه ِإالَّ َأنَْت  ۪ه َواْلَعاِلي ِفي ُدُنّوِ اِني ِفي ُعُلّوِ اَل ِإٰلَه ِإالَّ َأنَْت الدَّ

الَِّذي  َأنَْت  ِإالَّ  ِإٰلـَه  اَل  اهللُ  َوَأنَْت    َواْلَحْمِد  َواْلِكْبِرَياِء  َواْلَمْجِد  اْلَبَهاِء  ُذو 

ْرَت ِمْن َغْيِر ِمَثاٍل، َواْبـَتَدْعَت  ْرَت َما َصوَّ ْشَياَء ِمْن َغْيِر ِشْبٍه، َوَصوَّ َأْنَشْأَت اأْلَ

ْرَت  َوَيسَّ َتـْقِديًرا،  َشْيٍء  ُكلَّ  ْرَت  َقدَّ الَِّذي  َأنَْت    اْحِتَذاٍء  ِباَل  اْلُمْبـَتـَدَعاِت 

ْرَت ُكلَّ َما ُدوَنَك َتْدِبيًرا  َأنَْت الَِّذي َلْم ُيِعْنَك َعَلى  ُكلَّ َشْيٍء َتـْيِسيًرا، َوَدبَـّ

  َخْلِقَك َشِريٌك، َوَلْم ُيَؤاِزْرَك ِفي َأْمِرَك َوِزيٌر، َوَلْم َيـُكْن َلَك ُمَشاِبٌه َواَل َنِظيٌر

َقَضْيَت،  َما  َعْداًل  َفَكاَن  َوَقَضْيَت  َأَرْدَت،  َما  َحْتًما  َفـَكاَن  َأَرْدَت  الَِّذي  َأنَْت 

َوَحَكْمَت َفَكاَن ِنْصًفا َما َحَكْمَت  َأنَْت اهللُ الَِّذي اَل َيْحِويَك َمَكاٌن، َوَلْم 

َيـُقْم ِلَشْأِنَك ُسْلَطاٌن، َواَل َيِعيَك ُبْرَهاٌن َواَل َبـَياٌن  َأنَْت الَِّذي َأْحَصْيَت ُكلَّ 

َأنَْت    َتْقِديًرا  َشْيٍء  ُكلَّ  ْرَت  َوَقـدَّ َأَمًدا،  َشْيٍء  ِلُكّلِ  َوَجَعْلَت  َعَدًدا،  َشْيٍء 

َوَلْم  َكـْيـِفيَّـِتَك،  َعْن  ْفَهاُم  اأْلَ َوَعَجَزِت  َذاِتـيَّـِتَك،  َعْن  ْوَهاُم  اأْلَ َقُصَرِت  الَِّذي 

َمْحُدوًدا،  َفـَتـُكوَن  ُتَحدُّ  اَل  الَِّذي  َأنَْت    ـِتـَك  َأْيـِنـيَّ َمْوِضَع  ْبَصاُر  اأْلَ ُتـْدِرِك 

الَِّذي  اهللُ  َأنَْت    َمْوُلوًدا  َفـَتـُكوَن  َتِلْد  َوَلْم  َمْوُجوًدا،  َفـَتـُكوَن  ُتـَمـثَّـْل  َوَلْم 

  اَل ِضدَّ َمَعَك َفـُيَعاِنَدَك، َواَل ِعْدَل َلَك َفـُيَكاِثـَرَك، َواَل ِنـدَّ َلَك َفـُيَعاِرَضَك

  َأنَْت الَِّذي اْبـَتـَدَأ َواْخَتـَرَع، َواْسَتْحَدَث َواْبـَتـَدَع، َوَأْحَسَن ُصْنَع َما َصَنَع

  ُفْرَقاَنَك  ِباْلَحّقِ  َوَأْصَدَع  َمَكاَنَك،  َوَأْسـَنى  َشـْأَنَك،  َأَجلَّ  َما  ُسـْبَحاَنَك 

 ُســْبَحاَنَك ِمْن َلِطيٍف َما َأْلَطَفَك، َوَرُؤوٍف َما َأْرَأَفَك، َوَحِكيٍم َما َأْتـَقـَنَك
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َأْرَفَعَك،  َما  َوَرِفيٍع  َأْوَسـَعَك،  َما  َوَجَواٍد  َأْمَنـَعَك،  َما  َمِليٍك  ِمْن  ُســْبَحاَنَك 

ُذو اْلَبَهاِء َواْلَمْجِد، َواْلِكْبِرَياِء َواْلَحْمِد  ُسْبَحاَنَك َبَسْطَت ِباْلَخْيَراِت َيَدَك، 

ْفَت اْلِهَداَيَة ِمْن ِعْنِدَك، َفَمِن اْلَتَمَسَك ِلِديٍن َأْو ُدْنـًيا َوَجَدَك  ُسْبَحاَنَك  َوَعرَّ

َعْرِشــَك،  ُدوَن  َما  ِلَعَظَمِتَك  َوَخَشَع  ِعْلِمَك،  ِفي  َجَرى  َمْن  َلَك  َخَضَع 

َواَل  ُتَجسُّ  َواَل  ُتَحسُّ  اَل  ُســْبَحاَنَك    َخْلِقَك  ُكلُّ  َلَك  ِللتَّْسِليِم  َواْنـَقـاَد 

ُتَجاَرى  َواَل  ُتـَنـاَزُع  َواَل  ُتَغاَلُب  َواَل  ُتَحاُط  َواَل  ُتَماُط  َواَل  ُتـَكاُد  َواَل  ُتَمسُّ 

ُجـَدٌد،  َسِبيُلَك  ُسْبَحاَنَك    ُتَماَكُر َواَل  ُتَخاَدُع  َواَل  ُتـَماَنـُن  َواَل  ُتَماَرى  َواَل 

َوَقَضاُؤَك  ُحْكٌم،  َقـْوُلَك  ُســْبَحاَنَك    َصَمٌد  َحـيٌّ  َوَأنَْت  َرَشــٌد،  َوَأْمُرَك 

  َل ِلَكِلَماِتَك َحْتٌم، َوِإَراَدُتَك َعْزٌم  ُسْبَحاَنَك اَل َرادَّ ِلَمِشيَئـِتَك، َواَل ُمـَبـّدِ

اْلَحْمُد  َلَك    الـنَّـَسـَماِت َباِرَئ  َماَواِت،  َفاِطَر السَّ يَـاِت،  اأْلٰ َباِهَر  ُسـْبَحاَنَك 

َحْمًدا َيـُدوُم ِبَدَواِمَك  َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َخاِلًدا ِبـِنْعَمِتَك  َوَلَك اْلَحْمُد 

َوَلَك    ِرَضاَك  َعَلى  َيـِزيـُد  َحْمًدا  اْلَحْمُد  َوَلَك    ُصْنَعَك  ُيَواِزي  َحْمًدا 

  َيـْقُصُر َعْنُه ُشـْكُر ُكّلِ َشـاِكٍر اْلَحْمُد َحْمًدا َمَع َحْمِد ُكّلِ َحاِمٍد َوُشـْكًرا 

ِبـِه  ُيْسَتَداُم  َحْمًدا    ِإَلْيَك  ِإالَّ  ِبـ۪ه  ُب  ُيـَتـَقرَّ َواَل  َلَك،  ِإالَّ  َيـْنـَبـِغي  اَل  َحْمًدا 

ْزِمَنـِة،  اأْلَ ُكُروِر  َعَلى  َيـَتـَضاَعُف  َحْمًدا    ِخِر اأْلٰ َدَواُم  ِبـ۪ه  َوُيْسَتْدَعى  ُل  وَّ اأْلَ

َوَيـَتـَزاَيـُد َأْضَعاًفا ُمَتَراِدَفـًة  َحْمًدا َيْعِجُز َعْن ِإْحَصاِئِه اْلَحَفَظُة، َوَيـِزيُد َعَلى 

َوُيَعاِدُل  اْلَمِجيَد،  َعْرَشـَك  ُيَواِزي  َحْمًدا    اْلَكـَتـَبـُة  ِكَتاِبَك  ِفي  َأْحَصْتـُه  َما 

 َحْمًدا َيـْكُمُل َلَدْيَك َثـَواُبـُه، َوَيْسَتْغِرُق ُكلَّ َجَزاٍء َجَزاُؤُه  ِفيَع ُكْرِسيََّك الرَّ
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ـِة ِفيِه  َحْمًدا َلْم َيْحَمْدَك  ـيَّ َحْمًدا َظاِهُرُه ِوْفٌق ِلَباِطِن۪ه، َوَباِطُنُه ِوْفٌق ِلِصْدِق الّنِ

َخْلٌق ِمْثَلُه، َواَل َيْعِرُف َأَحٌد ِسَواَك َفْضَلُه  َحْمًدا ُيَعاُن َمِن اْجَتَهَد ِفي َتْعِديِد۪ه، 

اْلَحْمِد،  ِمَن  َخَلْقَت  َما  َيْجَمُع  َحْمًدا    َتْوِفـَيـِتـ۪ه ِفي  َنْزًعا  َأْغَرَق  َمْن  َوُيَؤيَُّد 

َوَيـْنـَتِظُم َما َأنَْت َخاِلُقُه ِمْن َبْعُد  َحْمًدا اَل َحْمَد َأْقـَرُب ِإَلى َقْوِلَك ِمْنُه، َواَل 

ْن َيْحَمُدَك ِب۪ه  َحْمًدا ُيوِجُب ِبَكَرِمَك اْلَمِزيَد ِبُوُفوِر۪ه، َوَتِصُلُه ِبَمِزيٍد  َأْحَمَد ِممَّ

  َحْمًدا َيِجُب ِلَكَرِم َوْجِهَك، َوُيَقاِبُل ِعزَّ َجاَلِلَك  َبْعَد َمِزيٍد َطْواًل ِمْنَك

ٍد اْلُمْنـَتَخِب،  ٍد َوَعَلى ٰأِل َوَأْصَحاِب َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َرّبِ َصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ

َأَتمَّ  َعَلْيِه  َوَباِرْك  َصَلَواِتَك،  َأْفَضَل  ِب،  اْلُمَقرَّ ِل  اْلُمَفضَّ ِم  اْلُمَكرَّ َاْلُمْصَطَفى 

ٍد َوَعَلى  َماِتَك  َرّبِ َصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ ْم َعَلْيِه َأْسَبَغ َتَرحُّ َبـَرَكاِتَك، َوَتَرحَّ

ٍد َصاَلًة َزاِكـَيـًة اَل َتـُكوُن َصاَلٌة َأْزَكى ِمْنَها، َوَصّلِ  ٰأِل َوَأْصَحاِب َسّيِِدَنا ُمَحمَّ

َعَلْيِه َصاَلًة َناِمَيًة اَل َتُكوُن َصاَلٌة َأْنَمى ِمْنَها، َوَصّلِ َعَلْيِه َصاَلًة َراِضَيًة اَل َتُكوُن 

ٍد َوَعَلى ٰأِلـ۪ه َصاَلًة ُتْرِضيِه َوَتِزيُد  َصاَلٌة َفْوَقَها  َرّبِ َصّلِ َعَلى َســّيِِدَنا ُمَحمَّ

َعَلى ِرَضاُه، َوَصّلِ َعَلْيِه َصاَلًة ُتْرِضيَك َوَتِزيُد َعَلى ِرَضاَك َلـُه، َوَصّلِ َعَلْيِه 

َصاَلًة اَل َتْرَضى َلُه ِإالَّ ِبَها، َواَل َتـَرى َغْيَرُه َأْهاًل َلَها  َرّبِ َصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا 

ٍد َوَعَلى ٰأِل۪ه َوَصْحِبِه َصاَلًة ُتَجاِوُز ِرْضَواَنَك، َوَيـتَِّصُل اّتَِصاُلَها ِبـَبـَقاِئَك،  ُمَحمَّ

ٰأِلـ۪ه  ٍد َوَعَلى  َتـْنـَفُد َكِلَماُتَك  َرّبِ َصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َتـْنـَفُد َكَما اَل  َواَل 

َوَصْحِب۪ه َصاَلًة َتـْنـَتـِظُم َصَلَواِت َماَلِئَكِتَك َوَأِحبَّاِئَك َوَأنِْبَياِئَك َوُرُسِلَك َوَأْهِل 

ِإَجاَبـِتَك،  َوَأْهِل  َوِإْنِسَك  ِجّنَِك  ِمْن  ِعَباِدَك  َعَلى َصَلَواِت  َوَتْشَتِمُل  َطاَعِتَك، 

 َخْلِقَك  َأْصَناِف  ِمْن  َوَبـَرْأَت  َذَرْأَت  َمـْن  ُكّلِ  َصَلَواِت  َعَلى  َوَتـْشـَتِمُل 
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ِبُكّلِ َصاَلٍة  ُتِحيُط  ٰأِلـ۪ه َوَصْحِبه۪ َصاَلًة  َوَعَلى  ٍد  َسـّيِِدَنا ُمَحمَّ َرّبِ َصّلِ َعَلى 

َلَك  ُمْرِضَيًة  َصاَلًة  َوَصْحِبه۪  ٰأِلـ۪ه  َوَعَلى  َعَلْيِه  َوَصّلِ  َوُمْسـَتـْأَنـَفـٍة،  َساِلَفٍة 

َلَواِت  الصَّ ِتْلَك  َمَعَها  ُتـَضاِعُف  َصَلَواٍت  ٰذِلَك  َمَع  َوُتـْنِشُئ  ُدوَنَك،  َوِلَمْن 

َواَل  ُيْحِصيَها  اَل  َتَضاِعيَف  ِفي  ِزَياَدًة  اِمِ  يَـّ اأْلَ ُكُروِر  َعَلى  َوَتـِزيُدَها  ِعـْنـَدَها، 

ْمِرَك،  َها َغـْيـُرَك  َرّبِ َصّلِ َعَلى َأَطاِيِب َأْهِل َبـْيـِتـِه الَِّذيَن اْخـَتـْرتَـُهْم أِلَ َيُعدُّ

َوَجَعْلَتُهْم َخَزَنـَة ِعْلِمَك، َوَحَفَظَة ِديـِنَك، َوُخَلَفاَءَك ِفي َأْرِضَك، َوُحَجَجَك 

َوَجَعْلـَتـُهُم  ِبـِإَراَدِتَك،  َتْطِهيًرا  َنِس  َوالدَّ ْجِس  الّرِ ِمَن  ْرَتُهْم  َوَطهَّ ِعَباِدَك،  َعَلى 

ٍد َوَعَلى  اْلَوِسيَلَة ِإَلْيَك، َواْلَمْسَلَك ِإَلى َجنَّـِتَك  َرّبِ َصّلِ َعَلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ

َلُهُم  ِبَها  ُل  َوُتـَكّمِ َوَكَراَمِتَك،  ِنَحِلَك  ِمْن  ِبَها  َلُهْم  َتْجِزُل  َصاَلًة  َوَصْحِبه۪  ٰأِل۪ه 

  ُر َعَلْيِهُم اْلَحظَّ ِمْن َعَواِئـِدَك َوَفَواِئـِدَك ْسَنى ِمْن َعَطاَياَك َوَنَواِفِلَك، َوُتَوّفِ اأْلَ

َمِدَها، َواَل ِنَهاَيَة  ِلَها، َواَل َغاَيَة أِلَ َرّبِ َصّلِ َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َصاَلًة اَل َأَمَد ِفي َأوَّ

ِزَنـَة َعْرِشـَك َوَما ُدوَنـُه، َوِمْلَء َسـَماَواِتَك َوَما  ِخِرَها  َرّبِ َصّلِ َعَلْيِهْم  أِلٰ

ِمْنَك  ُبـُهْم  ُتـَقـّرِ َصاَلًة   ، َبـْيـَنـُهنَّ َوَما  َتْحـَتـُهنَّ  َوَما  َأَرِضيَك  َوَعَدَد   ، َفْوَقُهنَّ

ٰهَذا  ُهمَّ  َاللّٰ   َأَبًدا  ِبَنَظاِئِرِهنَّ  َوُمـتَّـِصَلًة  ِرًضى،  َوَلُهْم  َلَك  َوَتـُكوُن  ُزْلَفى، 

َوَمَنـْنَت  َرْحَمَتَك،  ِفيـِه  َوَنَشْرَت  ْمَتـُه،  َوَعظَّ ْمـَتـُه  َوَكرَّ ْفـَتـُه  َشرَّ َيْوٌم  َعَرَفـَة،  َيـْوُم 

ُهمَّ َوَأنَـا  ْلَت ِبـ۪ه َعَلى ِعَباِدَك  َاللّٰ ِفيِه ِبَعـْفِوَك، َوَأْجَزْلَت ِفيِه َعِطـيَّـَتَك، َوَتـَفضَّ

ْن  َعْبُدَك الَّـِذي َأْنَعْمَت َعَلْيِه َقـْبَل َخْلِقَك َلـُه َوَبْعَد َخْلِقَك ِإيَّاُه، َفَجَعْلـَتـُه ِممَّ

َك، َوَعَصْمَتـُه ِبَحْبِلَك، َوَأْدَخْلـَتـُه ِفي ِحْزِبَك، ـْقـَتـُه ِلَحّقِ ِلِديـِنـَك، َوَوفَّ َهَدْيـَتـُه 
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َوَأْرَشْدَتـُه ِلُمَوااَلِة َأْوِلَياِئَك َوُمَعاَداِة َأْعَداِئَك، ُثمَّ َأَمْرَتـُه َفَلْم َيْأتَِمْر، َوَزَجْرَتـُه 

ُمَعاَنـَدًة  اَل  َنْهِيَك،  ِإَلى  َأْمَرَك  َفَخاَلَف  َمْعِصَيـِتَك  َعْن  َوَنـَهْيـَتـُه  َيـْنـَزِجـْر،  َفَلْم 

ْرَتـُه،  َحذَّ َما  َوِإَلى  ـْلـَتـُه  َزيَّ َما  ِإَلى  َهَواُه  َدَعاُه  َبْل  َعَلْيَك،  اْسـِتـْكـَباًرا  َواَل  َلَك 

ُه، َفَأْقَدَم َعَلْيِه َعاِرًفا ِبَوِعيِدَك، َراِجـًيا ِلَعْفِوَك،  َك َوَعُدوُّ َوَأَعاَنـُه َعَلى ٰذِلَك َعُدوُّ

َوَها  َيْفَعَل،  اَل  َأْن  َعَلْيِه  َمـَنـْنَت  َما  َمَع  ِعَباِدَك  َأَحقَّ  َوَكاَن  ِبَتَجاُوِزَك،  َواِثـًقا 

ِمَن  ِبَعِظيٍم  ُمْعَتِرًفا  َخاِئـًفا،  َخاِشًعا  َخاِضًعا  َذِلياًل  َيَدْيَك، َصاِغًرا  َبـْيـَن  َذا  َأَنا 

اَلِئـًذا  ِبَصْفِحَك،  ُمْسَتِجيًرا  اْجَتَرْمُتُه،  اْلَخَطاَيا  ِمَن  َوَجِليٍل  ْلُتُه،  َتَحمَّ ُنوِب  الذُّ

َماِنٌع،  ِمْنَك  َيْمَنـُعـِنـي  َواَل  ُمِجـيـٌر،  ِمْنَك  ُيِجيُرِنـي  اَل  ُه  َأنَـّ ُموِقـًنا  ِبَرْحَمِتَك، 

ِدَك، َوُجْد َعَليَّ ِبَما َتُجوُد  َفُعْد َعَليَّ ِبَما َتـُعوُد ِب۪ه َعَلى َمِن اْقـَتـَرَف ِمْن َتَغمُّ

َيـَتـَعاَظُمَك  اَل  ِبَما  َعَليَّ  َواْمُنْن  َعْفِوَك،  ِمْن  ِإَلْيَك  ِبـَيـِد۪ه  َأْلَقى  َمْن  َعَلى  ِب۪ه 

َنِصيًبا  اْلَيْوِم  ٰهَذا  ِفي  ِلي  َواْجَعْل  ُغْفَراِنَك،  ِمْن  َلَك  َأمَّ َمْن  َعَلى  ِب۪ه  َتُمنَّ  َأْن 

ـُدوَن  ِبـِه اْلُمَتـَعـّبِ َيـْنـَقِلُب  ا  ِنـي ِصْفًرا ِممَّ َتـُردَّ َأنَـاُل ِب۪ه َحظًّا ِمْن ِرْضَواِنَك، َواَل 

ْمُت  َقدَّ َفَقْد  اِلَحاِت  الصَّ ِمَن  ُموُه  َقدَّ َما  ْم  ُأَقّدِ َلْم  َوِإْن  َفِإّنِي  ِعَباِدَك،  ِمْن  َلَك 

ْبـَواِب الَِّتي  ْشَباِه َعْنَك، َوَأَتـْيـُتَك ِمَن اأْلَ ْنـَداِد َواأْلَ ْضَداِد َواأْلَ َتْوِحيَدَك َوَنْفَي اأْلَ

ِب  ـَقـرُّ ِإَلْيَك ِبَما اَل َيْقُرُب َأَحٌد ِمْنَك ِإالَّ ِبالتَّ ْبُت  َأَمْرَت َأْن ُتْؤَتى ِمْنَها، َوَتَقرَّ

َوُحْسِن  َلَك،  ْسـِتَكاَنـِة  َوااْلِ َوالتََّذلُِّل  ِإَلْيَك،  َناَبـِة  ِباإْلِ ٰذِلَك  َأْتـَبـْعُت  ُثمَّ  ِبـ۪ه، 

َعَلْيِه  َيِخيُب  َما  َقلَّ الَِّذي  ِبَرَجاِئَك  ْعُتُه  َوَشفَّ ِعْنَدَك،  ِبَما  ـَقـِة  َوالّثِ ِبَك،  ّنِ  الظَّ

ِليِل اْلَباِئِس اْلَفِقيِر اْلَخاِئِف اْلُمْسَتِجيِر، َراِجيَك، َوَسـَأْلـُتـَك َمْسَأَلـَة اْلَحِقيِر الذَّ
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ـِريَن، َواَل ُمَتَعاِلًيا  ًذا، اَل ُمْسَتِطياًل ِبـَتـَكبُِّر اْلُمَتـَكـّبِ ًذا َوَتـَلوُّ ًعا َوَتَعوُّ ِخيَفًة َوَتَضرُّ

يَن، َوَأَذلُّ  َقّلِ اِفِعيَن، َوَأنَـا َبْعُد َأَقـلُّ اأْلَ ًطا ِبَشَفاَعِة الشَّ ِبَدالَِّة اْلُمِطيِعيَن، َواَل ُمَتَسّلِ

ِة َأْو ُدوَنَها  َفـَيا َمْن اَل ُيَعاِجُل اْلُمِسيِئيَن، َواَل ُيَغاِفُص  رَّ َذّلِيَن، َوِمْثُل الذَّ اأْلَ

َأنَـا  اْلَخاِطِئيَن،  ِبـِإْنَظاِر  ُل  َوَيـَتـَفضَّ اْلَعاِثِريَن  ِبـِإَقاَلِة  َيُمنُّ  َمـْن  َوَيـا  اْلُمْتَرِفيَن، 

اْلُمِسيُء اْلُمْعَتِرُف اْلَخاِطُئ اْلُمْذِنُب اْلُمْقَتِرُف اْلَعاِثـُر، َأنَـا الَِّذي َأْقَدَم َعَلْيَك 

َوَباَرَزَك،  ِعَباِدَك  ِمْن  اْسـَتْحَيا  الَِّذي  َأنَـا  ًدا،  ُمَتَعّمِ َعَصاَك  الَِّذي  َأنَـا  ُمْجَتِرئًا، 

َيَخْف  َوَلْم  َسْطَوَتَك  َيْرَهْب  َلْم  الَِّذي  َأنَـا  َوَأِمَنَك،  ِعَباَدَك  َهاَب  الَِّذي  َأنَـا 

ـِتـ۪ه، َأنَـا اْلَقِليُل اْلَحـَيـاِء، َأنَـا  َبْأَسَك، َأنَـا اْلَجاِني َعَلى َنـْفـِسـ۪ه، َأنَـا اْلُمْرَتَهُن ِبَبِلـيَّ

ِويـُل اْلَعـَناِء، ِبَجاِه َمِن اْنـَتَخْبَت ِمْن َخْلِقَك َوِبَمِن اْصَطَفـْيـَتـُه ِلَنْفِسَك، ِبَحّقِ  الطَّ

َطاَعـَتـُه  َوَصْلَت  َمْن  ِبَحّقِ  ِلَشْأِنَك،  اْجـَتـَبـْيَت  َوَمِن  َبِريَّـِتَك  ِمْن  اْخَتْرَت  َمِن 

ِبَطاَعِتَك َوَمْعِصَيـَتـُه ِبَمْعِصَيـِتَك، َوَقـَرْنَت ُمَوااَلَتـُه ِبُمَوااَلِتَك َوُنْطَت ُمَعاَداَتـُه 

اًل،  ُمَتـَنّصِ ِإَلْيَك  َجَأَر  َمْن  ِبـ۪ه  ُد  َتـَتـَغمَّ ِبَما  ٰهَذا  َيْوِمي  ْدِني ِفي  َتـَغمَّ ِبُمَعاَداِتَك، 

ْلَفى َلَدْيَك،  َوَعاَذ ِباْسِتْغَفاِرَك َتاِئـًبا  َوَتَولَِّني ِبَما َتـَتَولَّى ِب۪ه َأْهَل َطاَعِتَك َوالزُّ

ُد ِبـ۪ه َمْن َوَفى ِبَعْهِدَك، َوَأْتَعَب َنـْفَسُه  ْدِني ِبَما َتـَتَوحَّ َواْلَمَكاَنِة ِمْنَك  َوَتَوحَّ

َجْنِبَك،  ِفي  ِبَتْفِريِطي  ُتَؤاِخْذِني  َواَل    َمْرَضاِتَك  ِفي  َوَأْجَهَدَها  َذاِتَك،  ِفي 

ي َطْوِري ِفي ُحُدوِدَك، َوُمَجاَوَزِة َأْحَكاِمَك  َواَل َتْسَتْدِرْجِني ِبِإْماَلِئَك  َوَتَعّدِ

  ِلَي اْسـِتْدَراَج َمـْن َمَنَعِني َخْيَر َما ِعْنَدُه، َوَلْم َيْشَرْكَك ِفي ُحُلوِل ِنْعَمِت۪ه ِبي

 اْلَمْخُذوِليَن  َوَنْعَسِة  اْلُمْسِرِفيَن،  َوِســَنـِة  اْلَغاِفِليَن،  َرْقـَدِة  ِمـْن  ـْهـِنـي  َوَنـّبِ
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اْلُمَتـَعّبِِديَن،  ِبـِه  َواْسـَتـْعَبْدَت  اْلَقاِنـِتـيَن،  ِبـِه  اْسـَتْعَمْلَت  َمـا  ِإَلى  ِبَقْلِبي  َوُخْذ 

َبـْيـِنـي  َوَيُحوُل  َعْنَك،  ُيـَباِعُدِني  ا  ِممَّ َوَأِعْذِني    اْلُمَتَهاِوِنيَن ِبـِه  َواْسـَتـْنـَقْذَت 

ْل ِلي َمَساِلَك اْلَخْيَراِت  ا ُأَحاِوُل َلَدْيَك  َوَسّهِ ِني َعمَّ ي ِمْنَك، َوَيُصدُّ َوَبـْيَن َحّظِ

  َة ِفيَها َعَلى َما َأَرْدَت ِإَلْيَك، َواْلُمَساَبـَقَة ِإَلْيَها ِمْن َحْيُث َأَمْرَت، َواْلَمَشاحَّ

يَن ِبَما َأْوَعْدَت  َواَل ُتْهِلْكِني َمَع  َواَل َتْمَحْقِني ِفيَمْن َتْمَحُق ِمَن اْلُمْسَتِخّفِ

ـُر ِمَن اْلُمْنَحِرِفيَن  ِضيَن ِلَمْقِتَك  َواَل ُتـَتـّبِْرِني ِفيَمْن ُتـَتـّبِ َمْن ُتْهِلُك ِمَن اْلُمَتَعّرِ

  ْصِني ِمْن َلَهَواِت اْلَبْلَوى ِني ِمْن َغَمَراِت اْلِفْتـَنـِة  َوَخّلِ َعْن َسِبيِلَك  َوَنّجِ

ِني، َوَهًوى ُيوِبُقِني،  ْماَلِء  َوُحْل َبـْيـِنـي َوَبـْيَن َعُدّوٍ ُيِضلُّ َوَأِجْرِني ِمْن َأْخِذ اإْلِ

  َواَل ُتْعِرْض َعّنِي ِإْعَراَض َمْن اَل َتْرَضى َعـْنـُه َبْعَد َغَضِبَك  َوَمْنـَقَصٍة ُتْرِهُقِني

َمِل ِفيَك، َفـَيْغِلَب َعَليَّ اْلـُقـُنوُط ِمْن َرْحَمِتَك  َواَل َتْمَتِحّنِي  َواَل ُتْؤِيْسِني ِمَن اأْلَ

ُلِنـيِه ِمْن َفْضِل َمَحـبَّـِتَك  َواَل ُتْرِسْلِني  ِبَما اَل َطاَقَة ِلي ِبـ۪ه، َفـَتـْبَهَظِني ِبَما ُتَحّمِ

ِمْن َيِدَك ِإْرَساَل َمْن اَل َخْيَر ِفيِه، َواَل َحاَجَة ِبَك ِإَلْيِه، َواَل ِإَناَبـَة َلُه  َواَل َتـْرِم 

  ِبي َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْيِن ِرَعاَيـِتَك، َوَمِن اْشَتَمَل َعَلْيِه اْلِخْزُي ِمْن ِعْنِدَك

ِفيَن، َوَزلَِّة اْلَمْغُروِريَن،  يَن، َوَوْهَلِة اْلُمَتـَعّسِ َبْل ُخْذ ِبـَيـِدي ِمْن َسـْقَطِة اْلُمَتَرّدِ

ْغِني  ا اْبـَتـَلْيَت ِب۪ه َطـَبـَقاِت َعِبيِدَك َوِإَماِئَك  َوَبّلِ َوَوْرَطِة اْلَهاِلِكيَن  َوَعاِفـِنـي ِممَّ

ـْيـَتـُه  َمَباِلَغ َمْن ُعِنيَت ِب۪ه، َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه، َوَرِضيَت َعْنـُه، َفَأَعْشَتُه َحِميًدا، َوَتَوفَّ

  ا ُيْحِبُط اْلَحَسَناِت، َوَيْذَهُب ِباْلَبـَرَكاِت ْقاَلِع َعمَّ ْقِني َطْوَق اإْلِ َسِعيًدا  َوَطّوِ

  اْلَحْوَباِت  َوَفـَواِضِح  ـَئاِت،  ــّيِ السَّ َقـَبـاِئِح  َعـْن  ْزِدَجاَر  ااْلِ َقْلِبـَي  َوَأْشـِعـْر 
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َواْنـَزْع    َغـْيـُرُه  َعـّنِـي  ُيْرِضيَك  اَل  ا  َعمَّ ِبَك  ِإالَّ  ُأْدِرُكُه  اَل  ِبَما  َتْشَغْلِني  َواَل 

اْلَوِسـيَلِة  اْبـِتـَغاِء  َعِن  َوَتُصدُّ  ِعـْنـَدَك،  ا  َعمَّ َتـْنـَهى  ـٍة  َدِنـيَّ ُدْنـًيا  ُحـبَّ  َقْلِبـي  ِمـْن 

ْيِل  ِباللَّ ِبُمَناَجاِتَك  َد  التَّـَفرُّ ِلَي  ـْن  َوَزّيِ   ِمْنَك  ِب  ـَقـرُّ التَّ َعِن  َوُتـْذِهُل  ِإَلْيـَك، 

ُرُكوِب  َعْن  َوَتـْقَطُعِني  َخْشَيـِتـَك،  ِمْن  ُتْدِنيـِني  ِعْصَمًة  ِلي  َوَهْب    َوالنََّهاِر 

َدَنِس  ِمْن  الـتَّـْطِهـيـَر  ِلَي  َوَهْب    اْلَعَظاِئِم  َأْسـِر  ِمْن  ِني  َوَتـُفكُّ َمَحاِرِمَك، 

ِني  اْلِعْصَياِن  َوَأْذِهْب َعّنِي َدَرَن اْلَخَطاَيا، َوَسْرِبْلِني ِبِسْرَباِل َعاِفـَيـِتَك، َوَرّدِ

  َنْعَماِئَك، َوَظاِهْر َلَديَّ َفْضَلَك َوَطْوَلَك ْلِني َسَواِبَغ  ِرَداَء ُمَعاَفاِتَك، َوَجّلِ

اْلَقْوِل  َوَمْرِضّيِ  ــيَّـِة  الـّنِ َصاِلِح  َعَلى  َوَأِعّنِي    َوَتْسِديِدَك  ِبَتْوِفيِقَك  َوَأّيِْدِني 

ِتَك،  َوُقوَّ َحْوِلَك  ُدوَن  ِتي  َوُقوَّ َحْوِلي  ِإَلى  َتـِكْلِني  َواَل  اْلَعَمِل،  َوُمْسَتْحَسِن 

َأْوِلَياِئَك،  َيـَدْي  َبــْيـَن  َتـْفَضْحِنـي  َواَل  ِلِلَقاِئَك،  َتـْبَعـُثـِنـي  َيـْوَم  ُتْخِزِنـي  َواَل 

ْهِو ِعْنَد  َواَل ُتْنِسِني ِذْكَرَك، َواَل ُتْذِهْب َعّنِي ُشْكَرَك، َبْل َأْلِزْمِنيِه ِفي َأْحَواِل السَّ

اَلِئَك  َوَأْوِزْعِني َأْن ُأْثِنَي َعَلْيَك ِبَما َأْوَلْيـَتِنيِه، َوَأْعَتِرَف  َغَفاَلِت اْلَجاِهِليَن أِلٰ

َوَحْمِدي  اِغِبيَن،  الرَّ َرْغـَبـِة  َفْوَق  ِإَلْيَك  َرْغـَبـِتي  َواْجَعْل    ِإَليَّ  َأْسَدْيـَتـُه  ِبَما 

ِإيَّاَك َفْوَق َحْمِد اْلَحاِمِديَن  َواَل َتْخُذْلِني ِعْنَد َفاَقِتي ِإَلْيَك  َواَل ُتْهِلْكِني 

َلَك  َفِإّنِي  اْلُمَعاِنِديَن َلَك،  ِبِه  ِبَما َجَبْهَت  َتْجَبْهِني  ِإَلْيَك  َواَل  َأْسَدْيـُتـُه  ِبَما 

ْحَساِن، َوَأنَْت  َة َلَك، َوَأنََّك َأْوَلى ِباْلَفْضِل، َوَأْعَوُد ِباإْلِ ُمْسِلٌم، َأْعَلُم َأنَّ اْلُحجَّ

َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة، َوَأنََّك ِبَأْن َتْعُفَو َأْوَلى ِمْنَك ِبَأْن ُتَعاِقَب، َوَأنََّك 

ـَبـًة َتـْنـَتِظُم ِبَما ُأِريـُد،  ِبَأْن َتْسُتَر َأْقـَرُب ِمْنَك ِإَلى َأْن ُتْشِهَر، َفَأْحِيـِنـي َحَياًة َطـّيِ

َوَتـْبُلُغ ِبي َما ُأِحبُّ ِمْن َحْيُث اَل ٰأِتي َما َتـْكَرُه، َواَل َأْرَتـِكُب َما َنَهْيَت َعـْنـُه، 
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َيَدْيَك،  َبـْيَن  ْلِني  َوَذّلِ َيِميِن۪ه،  َوَعْن  َيَدْيِه  َبـْيَن  ُنوُرُه  َيْسَعى  َمْن  ِميَتـَة  َوَأِمْتِني 

ِني ِعْنَد َخْلِقَك، َوَضْعِني ِإَذا َخَلْوُت ِبَك، َواْرَفْعِني َبـْيَن ِعَباِدَك، َوَأْغِنـِني  َوَأِعزَّ

ْعَداِء،  ْن ُهَو َغِنيٌّ َعّنِي، َوِزْدِني ِإَلْيَك َفاَقـًة َوَفـْقًرا، َوَأِعْذِني ِمْن َشَماَتِة اأْلَ َعمَّ

ِمّنِي  َعَلْيِه  َلْعَت  اطَّ ِفيَما  ْدِني  َوَتَغمَّ َواْلَعَناِء،  ّلِ  الذُّ َوِمَن  اْلَباَلِء،  ُحُلوِل  َوِمْن 

َلْواَل  اْلَجِريَرِة  ِخُذ َعَلى  َلْواَل ِحْلُمُه، َواأْلٰ اْلَبْطِش  اْلَقاِدُر َعَلى  ِبِه  ُد  َيـَتـَغمَّ ِبَما 

ـِني ِمْنَها ِلَواًذا ِبَك، َوِإَذا َلْم ُتِقْمِني  َأَناُتُه، َوِإَذا َأَرْدَت ِبَقْوٍم ِفـْتـَنـًة َأْو ُسوًء َفـَنّجِ

َأَواِئَل  ِلي  َواْشَفْع  ٰأِخَرِتَك،  ِفي  ِمْثَلُه  ُتِقْمِني  َفاَل  ُدْنـَياَك  ِفي  َفِضيَحٍة  ُمـَقاَم 

َمَعُه  َيـْقُسـو  ا  َمـدًّ ِلي  َتْمُدْد  َواَل  ِبَحَواِدِثَها،  َفَواِئِدَك  َوَقِديَم  ِبَأَواِخِرَها،  ِمَنِنَك 

َيْصُغُر  َتـُسْمِنـي َخِسيَسًة  َواَل  َبَهاِئـي،  ِبَها  َيْذَهُب  ِبَقاِرَعٍة  َتـْقَرْعِني  َواَل  َقْلِبي، 

َلَها َقـْدِري، َواَل َنـِقيَصًة ُيْجَهُل ِمْن َأْجِلَها َمـَكاِني، َواَل َتـُرْعِنـي َرْوَعًة ُأْبِلُس 

َوَحَذِري  َوِعيِدَك،  ِفي  َهـْيـَبـِتـي  َواْجَعْل    ُدوَنـَها  َأْوَجُس  ِخـيـَفًة  َواَل  ِبَها، 

ِبـِإيَقاِظي  َلْيِلي  َواْعُمْر  ٰأَياِتَك،  ِتاَلَوِة  ِعْنَد  َوَرْهـَبـِتـي  َوِإْنـَذاِرَك،  ِإْعَذاِرَك  ِمْن 

َوِإنْـَزاِل  ِإَلْيَك،  ِبُسُكوِنـي  ِدي  َوَتَجرُّ َلَك،  ـِد  ِبـالتَّـَهجُّ ِدي  َوَتـَفرُّ ِلِعَباَدِتَك،  ِفيِه 

ا  ِممَّ َوِإَجاَرِتـي  َناِرَك،  ِمْن  َرَقـَبـِتـي  ِفَكاِك  ِفي  ِإيَّاَك  َوُمَناَزَلِتي  ِبَك،  َحَواِئِجي 

َغْمَرِتـي  ِفي  َواَل  َعاِمًها،  ُطْغَياِنـي  ِفي  َتـَذْرِنـي  َواَل    َعَذاِبَك ِمْن  َأْهُلَها  ِفيِه 

اْعـَتـَبـَر،  ِلَمِن  َنـَكااًل  َواَل  ـَعـَظ،  اتَّ ِلَمِن  ِعَظًة  َتْجَعْلِني  َواَل  ِحيٍن؛  َحتَّى  َساِهًيا 

َواَل ِفـْتـَنـًة ِلَمْن َنَظَر؛ َواَل َتْمُكْر ِبي ِفيَمْن َتْمُكُر ِبـ۪ه، َواَل َتْسَتـْبِدْل ِبي َغـْيـِري، 

ْل ِلي ِجْسًما، َواَل َتـتَِّخْذِني ُهـُزًوا ِلَخْلِقَك، َواَل  ـْر ِلَي اْسًما، َواَل ُتـَبـّدِ َواَل ُتـَغـّيِ

 َلَك  نْـِتـَقاِم  ِبااْلِ ِإالَّ  ُمْمَتِهًنا  َواَل  ِلَمْرَضاِتَك،  ِإالَّ  ـِبـًعا  ُمـتَّ َواَل  َلَك،  ُسـْخِريًّا 
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ـِة َنِعيِمَك،  َوَأْوِجْد ِلي َبـْرَد َعْفِوَك َوَحاَلَوَة َرْحَمِتَك َوَرْوِحَك َوَرْيَحاِنَك َوَجـنَّ

ْجِتَهاِد ِفيَما َيْزِلُف َلَدْيَك  َوَأِذْقِني َطْعَم اْلَفَراِغ ِلَما ُتِحبُّ ِبَسَعٍة ِمْن َسَعِتَك َوااْلِ

ِتي َغْيـَر  َوِعْنَدَك، َوَأْتِحْفِني ِبُتْحَفٍة ِمْن ُتُحَفاِتَك، َواْجَعْل ِتَجاَرِتي َراِبَحًة َوَكـرَّ

ْقِني ِلِلَقاِئَك، َوُتْب َعَليَّ َتْوَبـًة َنُصوًحا، اَل ُتـْبِق  َخاِسَرٍة، َوَأِخْفِني َمَقاَمَك، َوَشّوِ

َمَعَها ُذُنوًبا َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة، َواَل َتـَذْر َمَعَها َعاَلِنـَيـًة َواَل َسِريَرًة، َواْنَزِع اْلِغلَّ 

ِمْن َصْدِري ِلْلُمْؤِمِنيَن، َواْعِطْف ِبَقْلِبي َعَلى اْلَخاِشِعيَن، َوُكْن ِلي َكَما َتـُكوُن 

ِني ِحْلَيـَة اْلُمتَّـِقيَن، َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلَغاِبِريَن، َوِذْكًرا  اِلِحيَن، َوَحّلِ ِللصَّ

، َواْمأَلْ ِمْن  ، َوَظاِهْر َكَراَماِتَها َلَديَّ ْم ُسُبوَغ ِنْعَمِتَك َعَليَّ ِخِريَن، َوَتّمِ َناِمًيا ِفي اأْلٰ

ْطَيـِبيَن ِمْن َأْوِلَياِئَك ِفي  ، َوَجاِوْر ِبَي اأْلَ ، َوُسْق َكَراِئَم َمَواِهِبَك ِإَليَّ َفَواِئِدَك َيَديَّ

ِة  ْلِني َشَراِئَف ِنَحِلَك ِفي اْلَمَقاَماِت اْلُمَعدَّ ْصِفَياِئَك، َوَجّلِ ـْنـَتـَها أِلَ اْلِجَناِن الَِّتي َزيَّ

ُؤَها َوَأَقـرُّ  ِحبَّاِئَك  َواْجَعْل ِلي ِعْنَدَك َمِقياًل ٰأِوي ِإَلْيِه ُمْطَمِئنًّا، َوَمَثاَبًة َأتَـَبوَّ أِلَ

َراِئُر  َوَأِزْل  َعْيـًنا  َواَل ُتَقاِيْسِني ِبَعَظاِئِم اْلَجَراِئِر، َواَل ُتْهِلْكِني َيْوَم ُتـْبَلى السَّ

َعّنِي ُكلَّ َشّكٍ َوُشْبَهٍة، َواْجَعْل ِلي ِفي اْلَحّقِ َطِريًقا ِمْن ُكّلِ َرْحَمٍة  َوَأْجِزْل ِلي 

ْحَساِن ِمْن ِإْفَضاِلَك  َواْجَعْل  ْر َعَليَّ ُحُظوَظ اإْلِ ِقَسَم اْلَمَواِهِب ِمْن َنـَواِلَك، َوَوّفِ

ي ُمْسَتْفِرًغا ِلَما ُهَو َلَك  َواْسَتْعِمْلِني ِبَما َتْسَتْعِمُل  َقْلِبـي َواِثـًقا ِبَما ِعْنَدَك، َوَهّمِ

َتَك، َوَأْشِرْب َقْلِبي ِعْنَد ُذُهوِل اْلُعُقوِل َطاَعَتَك  َواْجَمْع ِلَي اْلِغَنى  ِبـ۪ه َخاصَّ

َمْأِنيَنَة َواْلَعاِفـَيـَة  َواَل ُتْحِبْط  َعَة َوالطُّ َة َوالسَّ حَّ َعَة َواْلُمَعاَفاَة َوالّصِ َواْلَعَفاَف َوالدَّ

  َحَسَناِتي ِبَما َيُشوُبَها ِمْن َمْعِصَيـِتَك، َواَل َتـْبُلِني ِبَما َيْعِرُض ِلي ِمْن َنَزَغاِت ِفْتـَنـِتَك
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َلِب ِإَلى َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن، َوِديـِني َعِن اْلِتَماِس َما ِعْنَد  َوُصْن َوْجِهي َعِن الطَّ

َيًدا  ِكَتاِبَك  َلُهْم َعَلى َمْحِو  اِلِميَن َظِهيًرا، َواَل  َتْجَعْلِني ِللظَّ اْلَفاِسِقيَن  َواَل 

َوَنِصيًرا  َوُحْطِني ِمْن َحْيُث اَل َأْعَلُم ِحَياَطًة َتـِقيـِني ِبَها، َواْفـَتْح ِلي َأْبَواَب 

اِغِبيَن  َوَأتِْمْم  َتْوَبـِتَك َوَرْحَمِتَك َوَرْأَفـِتَك َوِرْزِقَك اْلَواِسِع، ِإّنِي ِإَلْيَك ِمَن الرَّ

َواْلُعْمَرِة  اْلَحّجِ  ِفي  ُعُمِري  َباِقَي  َواْجَعْل  اْلُمْنِعِميَن،  َخْيُر  ِإنََّك  ِإْنَعاَمَك  ِلي 

ٍد َوَعَلى ٰأِلِه  اْبـِتَغاَء َوْجِهَك، َيا َربَّ اْلَعاَلِميَن  َوَصلَّى اهللُ َعَلى َسـّيِِدَنا ُمَحمَّ

  ِبِديَن اَلُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َأبَـَد اأْلٰ اِهِريَن َوَصْحِب۪ه َأْجَمِعيَن، َوالسَّ ـِبـيَن الطَّ الطَّّيِ

َاْلَجْوَشُن اْلَكِبيُر)4(



 َعِليُم َيا    َرِحيُم  َيا    َرْحٰمُن  َيا    اَهللُ  َيا  ِبأَْسَماِئَك  أَْسأَلَُك  ــي  ِإنِّ اَللُّٰهمَّ 
 ــِريــُم  َك ــا  َي   ُمِقيُم  ــا  َي   ــِديــُم  َق ــا  َي   َحِكيُم  ــا  َي   َعِظيُم  ــا  َي   َحِليُم  ــا  َي

1 ْصَنا ِمَن النَّاِر  ُسْبَحاَنَك َيا اَل ِإٰلَه ِإالَّ أَْنَت اأْلََماَن اأْلََماَن َخّلِ
 ــاَداِت ــ ـ ــسَّ ــ ـــَد الـ ــَواِت َيـــا َســـــــّيِ َعـ ــدَّ ــا ُمــِجــيــَب الـ َي اْلَحـَسـَناِت  َوِلـيَّ  َيـا 
 ــاِت ــ َرَج ــدَّ ــ ــَم اْلـــَبـــَرَكـــاِت َيـــا َرِفـــيـــَع ال ــي ــِظ ــا َع ــَر اْلــَخــِطــيــَئــاِت َيـ ــاِف ــا َغ َي
 ــاِت ـ ــيَّ ــِلـ ــَبـ ــا َداِفـــــــَع اْلـ ــ ــَع اأْلَْصـــــَواِت َي ــاِم ــا َس َيـا ُمْعِطَي اْلَمْسُؤواَلِت َي

  ّرِ َواْلَخِفيَّاِت َيـا َعاِلَم الّسِ

2 ْصَنا ِمَن النَّاِر  ُسْبَحاَنَك َيا اَل ِإٰلَه ِإالَّ أَْنَت اأْلََماَن اأْلََماَن َخّلِ

)4( عن زين العابدين علي بن الحسين  )مجموعة األحزاب(.
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şu mekânda, şu ikrarıma şahit tutuyorum: Senden başka bir ilah 
yoktur. Sen adaleti ikâme eder, hükümlerinde hep hakkı gözetir, 
kullarına re’fet ve merhametle muamele edersin. Varlık bütü-
nüyle Senindir. Ve Hazreti Muhammed (aleyhi efdalüssalavât ve etem-

mütteslîmât) Senin elçin ve en hayırlı kulundur. O’nun omuzlarına 
yüklemiş olduğun mukaddes peygamberlik vazifesini bihakkın eda 
etmiş ve emir buyurduğun şekilde ümmetine gerekli nasihatleri 
güzel halleriyle göstermiş, mübarek beyanlarıyla da tebliğ etmiştir. 

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve hane-i saade-
tinin bahtiyar fertlerine başka hiçbir kuluna etmediğin kadar 
salât eyle. O’nun üzerimizdeki hakkını ödememiz bizim için 
imkânsızdır. Sen bizim için, O Fahr-i Kâinat’a kullarından hiç-
birine vermediğin kadar bol mükâfat ver. Başka hiçbir peygam-
bere ümmeti adına lütfetmediğin kadar, bizim için Efendimiz’e 
lütufta bulun. Muhakkak ki Sen, engin lütufların, bol mağfi-
retin sahibi ve azamet tahtının yegâne Sultanısın. Merhameti 
bütün merhametlerin ötesinde olan Rahman u Rahîm de Sensin. 
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, onun pak, temiz, seçkin ve 
necip ehl-i beytine salât eyle ve o salât hakkı için bizim duala-
rımızı da kabul buyur.

Ezelden ebede kadar bütün hamd ve medh u  senalar Âlem-
lerin Rabbi Allah’a aittir. 

İmam Zeynülâbidîn’in (r.a.) Arefe Günü Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla
Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Yerleri ve gökleri yoktan 

yaratıp sonsuz celâlle ikram ve cemâli cem’ eden, her varlığın 
Rabbi, Ilahı, Hâlikı, Vârisi, benzeri olmaktan münezzeh, hiçbir 
şey ilmi dairesi dışına çıkamayan, her şeyi ihata eden ve her şeyi 
gören Allahım! Hamd yalnız Sana mahsustur.

Samsung
Vurgu
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Allahım! Ma’bûd-u bilhak ve Maksûd-u bilistihkak Sen-
sin. Senden başka ilah yoktur. Ikincisi olmayan tek ilah Sensin. 
Senden başka ilah yoktur; kerem sahibi Kerîm, azamet sahibi 
Azîm, ululuk sahibi Kebîr Sensin. Senden başka ilah yoktur; 
kadri yüce, şanı yüksek, cezalandırması pek çetin Aliyy ü 
Müteâl Sensin. Senden başka ilah yoktur; Rahman Sen, Rahîm 
Sen, Alîm Sen, Hakîm de Sensin. Senden başka ilah yoktur; 
Semî’, Basîr, Kadîm, Habîr yalnız Sensin. Senden başka ilah 
yoktur; iyilik ve ihsanları bol ve devamlı Kerîm sadece Sensin. 
Senden başka ilah yoktur; varlığının başlangıcı olmayan Evvel 
ve sonu olmayan Âhir yalnız Sensin. Senden başka ilah yoktur; 
yüceliğinle beraber yarattıklarına yakınlardan yakın, yakın-
lığınla beraber de yücelerden yüce Sensin. Senden başka ilah 
yoktur; mutlak fazl, şeref ve kibriya sahibi güzellerden güzel 
Sensin ve hamd Sana layıktır. Senden başka ilah yoktur; bütün 
eşyayı yoktan, benzersiz şekilde var eden Sen, yokken onlara 
sûret veren Sen, örnekleri bulunmaz iken onlara vücut veren de 
Sensin. Her şeye bir ölçü takdîr eden, kolaylaştıran, nizam ve 
intizam veren de Senden başkası değildir. Yaratmanda Sana yar-
dım edecek bir şerîke ihtiyacın olmadığı gibi, umûr-u âliyen-
de bir vezîre de ihtiyacın yoktur. Her türlü şebîh ve nazîrden 
münezzehsin. Murad buyurduğun katiyen tahakkuk eder. Tak-
dir ve hükmün adalet ve hakkın ta kendisidir. Mekânlar katiyen 
Seni istiab edemez; deliller yüce şanına kayyim olamaz; bürhan 
ve beyanlar da Seni ululuğunla ifadeye güç yetiremezler. Her 
şeyi tek tek döküp sayan Sen, onlara bir süre, ömür ve ölçü tak-
dir eden de Sensin. Ne vehim ve hayaller ulaşabilir Senin Yüce 
Zâtını anlayabilme ufkuna, ne de akıl ve idrakler kavrayabilir 
mahiyet-i nefsi’l-emriyenle Seni. Bir mekân mülahaza ederek 
Seni idrak etmeye çalışan gözler hep haybetle geri dönerler.

Allahım! Zâtına bir hudut çizmek, mevcûdât içerisinde Senin 
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için bir misil ve benzer düşünmek kimin haddine? Sen doğmak, 
doğurulmak gibi hususlardan da münezzeh ve müberrâsın. Zıd-
dın yoktur ki, Seninle zıtlaşabilsin. Benzerin yoktur ki, Seninle 
yarışabilsin. Niddin yoktur ki, Sana muaraza edebilsin. Bütün 
eşyayı baştan yaratan, icat eden, yok iken varlık sahasına çıkaran 
Sensin. Senin varlıktaki sanatın ne hârikadır Allahım! 

Sübhansın; bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıf, topyekün 
noksan vasıflardan da muallâ ve müberrâsın. Şanın ne yücedir, 
makamın ne yüksektir ve hüccetin, hakkı ve hakikati ayan-beyan 
ortaya koymada ne kadar güçlüdür! Sübhansın; çok lütufkârsın; 
re’fet ve şefkatinin hududu yoktur. Muhkemlerden muhkem her 
işinde mutlaka iç içe hikmetler nümayandır. Mülkünde dilediği 
gibi ferman buyuran, cömertliğine hudut olmayan, takdir edi-
lemeyecek kadar yüce, güzeller güzeli, fazl u şerefi nihayetsiz, 
kibriya ve hamd Zâtına mahsus olan Allahım! Sübhansın. Süb-
hansın; varlığı iyilik ve ihsanlarınla donattın. Kullarına her güzel-
liğin yolunu gösterdin ve o güzelliklere ulaştırdın. Her kim din 
ve dünya selâmeti için Senin yoluna sarılırsa mutlaka aradığını 
bulur. Sübhansın Allahım; ilminin taalluk ettiği her şey huzurun-
da boyun eğmiş, arşın altında ne varsa hepsi azametin karşısında 
kemerbeste-i ubûdiyet içinde iki büklüm olmuş, bütün yarat-
tıkların boyun eğerek hükmüne teslim olmuşlardır. Sübhansın 
Allahım Sübhansın; hissedilmek, dokunulmak, komplo kurul-
mak, haksızlığa uğramak, ihata edilmek, mağlûbiyet yaşamak, 
karşı çıkılmak, zulmedilmek, cidal yapılmak, engellenmek, hud’a 
ve mekre maruz kalmak gibi mahlûkata mahsus eksikliklerden 
münezzeh, müberrâ, muallâ ve müzekkâsın. Sübhansın; yolun 
düz ve pürüzsüz bir cadde, her icraatın da doğru ve tam yerin-
dedir. Sen de Hayy ve Samed’sin. Sübhansın, beyanın hüküm, 
hükmün kat’î ve muradın muhakkaktır. Sübhansın; meşîetini 
engelleyecek, kelimelerini değiştirecek bir güç ve kuvvet yoktur. 
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Sübhansın; âyetlerin apaçıktır. Gökleri ve rüzgârları yaratan 
Sensin. Ebedler Sultanı Allahım! Ebedlere kadar hamdim sana-
dır. Iyilik ve ihsanlarına mukabil sonsuz hamd ü senalarla Sana 
hamd ve şükür ediyorum. Dilerim ki hamd ü senalarım Senin 
hoşnutluğunun artmasına vesile olsun. Ne kadar hamd eden var-
sa hepsinin hamdleri kadar Sana hamd ve bütün şükredenlerin 
şükürlerinin ötesinde şükürler ediyorum. Öyle hamd ki, sadece 
Sana yakışır ve onunla yalnız Sana yaklaşılır. Öyle bir hamd ki, 
önceki nimetleri devam ettirir, sonrakilerin de davetçisi olur. Öyle 
hamd ki, zaman ilerledikçe o katlanarak artar ve artmaya hep 
devam eder. Öyle hamd ki, sayısını tutmaktan Hafaza melekleri 
aciz kalır ve Kâtibîn meleklerinin yazdığından daha fazla olur. 
Öyle bir hamd ki, Senin Arş-ı Mecîd’ine muvâzî, Yüce Kürsî’ne 
de muâdil gelir. Öyle hamd ki, ulu nezdinde sevabı tam ve kar-
şılığı bütün güzel mükâfatlar olur. Öyle hamd ki, içimin sesi-so-
luğu olur ve kaynağını niyetimin duruluğunda bulur. Bir hamd 
ki Allahım, öylesini daha evvel kullarından birisi yapmamıştır 
ve faziletini Senden başkası takdire güç yetiremez. Öyle hamd 
ki, saymaya kalkışan yardıma muhtaç olur, tamamlama derdine 
düşen de ancak te’yîd ile umduğunu bulur. Öyle bir hamd ki, 
yaratmış ve yaratacak olduğun bütün hamdleri içine alır. Öyle bir 
hamd ki, Senin hamd ile muradına ondan daha yakını ve onunla 
hamd edenden daha iyi hamdde bulunan yoktur. Öyle bir hamd 
ki, arttıkça Senin keremini de artırır ve Sen de lütf u kereminle 
onu artırdıkça artırırsın. Ve öyle bir hamd ki Allahım, Zât-ı Ecell 
ü A’lâ’nın keremine vesile ve izz ü celâline layık olur.

Ya Rab! Varlığın özü, seçkinlerden seçkin, kerem ve fazi-
let âbidesi, kurb ufkunun biricik kahramanı Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e ve aile fertlerine en güzel salât ü selâmlarla salât 
ve selâm eyle. O’nu tastamam bereketin ve bol rahmetinle sevin-
dir. Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve ehl-i beytine 



Yakaran Gönüller

146

en duru, en bereketli salavât-ı şerifelerle salât ü selâm eyle. 
Öyle salât ü selâmlar ki, daha durusu, daha bereketlisi ve daha 
üstünü olmasın. O salavât ile O’ndan razı ve hoşnut ol. Rabbim! 
Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve âline öyle salât et ki, onunla 
Efendimiz hoşnut olsun ve hoşnutluğu arttıkça artsın. Yine öyle 
salât et ki, o salât ile Sen razı ol ve rızan hep ziyade bulsun. O 
salât ü selâm ile O’ndan razı ol ve o salât ü selâma O’ndan baş-
kası layık olamasın. Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed’e 
ve âline öyle salât ve selâm eyle ki, o salât ü selâm Senin rıd-
vanına ulaşsın, Sen Bâkî oldukça o da devam etsin ve mübarek 
kelimelerin tükenmedikçe o da tükenmesin. Ya Rab! Efendimiz 
Hazreti Muhammed’e ve âline öyle salât et ki, meleklerinin, sev-
diğin kullarının, nebî ve rasüllerinin, taat ehli ibadının salavâtı 
ile birleşsin; cinn ü insin, dualarına icabette bulunduklarının 
ve kâinata serpiştirdiğin sınıf sınıf bütün mahlûkatının salât ü 
selâmlarını içine alsın. Ya Rab! Efendimiz Hazreti Muhammed’e 
ve hane halkına öyle salât ü selâm eyle ki, geçmiş ve gelecek 
bütün salavâtı kuşatsın, Senin hoşnutluğuna ve kullarının kabu-
lüne vesile olsun. Günler geçtikçe o salât ve selâmlar arttıkça 
artsın, arttıkça artsın; ta ki, onları Senden başkası sayamasın. 

Rabbim! Nebiy-yi Mükerrem Efendimiz’in, kulların içinde 
hususî bir yer ayırdığın, ilmine hazine, dinine muhafız, arzına 
halife, kullarına delil kıldığın, iradenle bütün kir ve paslardan 
arındırıp dupduru hâle getirdiğin, Sana ulaşmaya vesile, Cen-
netine varmaya yol eylediğin tertemiz ehl-i beytine de salât ve 
selâm eyle. Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve âline 
salât ü selâm eyle ve o salât ile onların üzerindeki hediye ve 
lütuflarını bollaştır. Fazl u atiyyelerinin en yücelerini vermek 
suretiyle üzerlerindeki nimetini tamamla. Istifadelerine sundu-
ğun lütuflardaki hisselerini çoğalt. Imam-ı Enbiya Efendimiz’e 
ve ehline öyle (çok) salât et ki, ne başı belli olsun o salavâtın 
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ne de sonu. Onlara, Arş ve altındakiler ağırlığınca, semalar ve 
üzerindekiler dolusunca, arzlar ve altındakiler sayısınca, gök ve 
yer arasındaki nesneler adedince salât ve selâm eyle. O salavâtı 
emsali ile birleştir ve hepsi ile Efendimiz’in ve ehl-i beytinin 
Sana yakınlıklarını artır. Sen onlardan hoşnut ol, onları da Ken-
dinden hoşnut eyle Allahım. 

Allahım! Bugün, Senin şerefli kıldığın, kıymet verip büyük 
gördüğün, rahmetini, affını, hediyelerini, fazl u ihsanlarını kul-
larının üzerine bol bol yağdırdığın mübarek Arefe günüdür. Şu 
ellerini açan aciz de Senin kulundur. Varlık sahasına çıkarırken 
de, çıkardıktan sonra da, onu nimetlerinle serfiraz eden Sensin. 
Dahası dinine hidayet buyurdun. Hakkı-hakikati gösterdin ve 
gereğini yerine getirmeye muvaffak eyledin. Sapasağlam ipin-
le tutup korudun. Hizbine dâhil eyledin. Dostlarına dost, Sana 
düşmanlık besleyenlere de düşman olmayı öğrettin. 

Ah, o zalim nefis; Sen emrettin Allahım, o tutmadı. Menettin, 
uzak durmadı. Günahları yasakladın, fakat o emirlerine isyanla 
mukabele etti. Etti ama kibrinden ve inadından dolayı etmedi. 
Senin uzak durmasını ferman buyurduğun günahlara hevası onu 
sürükledi. Hevasına da Senin ve onun düşmanı yardım etti. O, 
isyan deryalarına yelken açarken her ne kadar Senin huzuruna 
çıkacağını ve karşılığındaki azabı biliyor idiyse de, şimdi affını 
ummakta ve bağışlayacağına gönülden inanmaktadır. 

Ey rahmet ve şefkati sonsuz Rabbim! Üzerimdeki lütufların 
o kadar çok ki, onlara bakınca günahlardan en uzak durması 
gereken kişi olduğum katiyen zuhur eder. Işte huzurundayım; 
küçük, zelîl, hor ve hakirim. Korku ve haşyetten iki büklüm 
oldum. Işleyip sırtıma yüklediğim büyük günahları ve bütün 
cürümleri huzurunda itiraf ediyorum. Ediyor ve müsamahana 
sığınıyorum. Rahmetine iltica ediyorum. Yakinen biliyorum ki, 

Samsung
Vurgu
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Senden başka sığınabileceğim hiç kimse yoktur. Seni hakkımda-
ki hükmünü uygulamaktan engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. 
Ne olur, nezdinden bir armağan gönder ve günah işleyen nice 
kullarının günahlarını örttüğün gibi benim günahlarımı da ört. 
Itirafta bulunan kullarına gösterdiğin muameleyi bana da göster 
ve af deryalarından cömertçe ihsanlarda bulun. Gufranını arzu-
layan bendelerine nimetlerini yağdırdığın gibi, benim üzerime 
de yağdır. Yağdır ki, o asla Sana zor ve güç gelmez. Bu şerefli 
günde nasibimi öyle bollaştır ki, Senin rızana nâil olabileyim.

Allahım! Kapının kullarına sunduğun hediyelerden bana 
da sun ve beni kapından eli boş geri çevirme. Her ne kadar 
onların ortaya koyduğu salih amelleri ben ortaya koyamamış 
olsam da, Rab olarak Senden başkasını asla tanımadım. Hep, 
“Benim Rabbimin zıddı, niddi, benzeri yoktur.” deyip gürledim. 
Nice kapılar aştım geldim ve hiç kimsenin bilmediği yollarla 
huzuruna erdim. Inabe ile Sana teveccühte bulundum. Zillet ve 
düşkünlüğümü, bununla beraber affedeceğin yönündeki hüsn-ü 
zannımı Sana arz ettim. Neticede her şeyi Senin kudret ve mer-
hametine havale eyledim. Eylerken de, recâ hisleri ile dergâhına 
yönelenlerin haybet ve hüsran yaşamayacağı ümidini besledim. 
Isterken, hakîr, zelîl, muhtaç, fakir birisi korku ve sığınma his-
leri içinde nasıl isterse öyle istedim. Dilenirken korku, tazarru, 
sığınma ve iltica mülahazalarıyla dilendim. Mütekebbirler gibi 
kibre girmedim. Ibadet ü tâatına güvenenler gibi büyüklük tas-
lamadım. Herkesten önce Senin şefaatini diledim. Rabbim! Sen 
daha iyi bilirsin ki, ben zillete giriftar olmuş bir hiç hükmünde-
yim. Bir zerreyim hatta ondan da küçüğüm. 

Ey isyankâr kullarını hemen cezalandırmayan, haddini 
aşanları derhal derdest etmeyen, tökezleyenlerin sürçmelerini 
görmezlikten gelen ve günaha bulaşanlara ilahî mühlet ile fazl 
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u ihsanda bulunan, bulunup onlara geri dönüş fırsatları veren 
Merhameti Sonsuz! Ben de Senin, isyankâr, günahkâr, mücrim, 
kusurlu ve tökezlemiş bir kulunum. Rızana muhalif olarak içi-
ne düştüğüm bütün hatalarımı da huzurunda itiraf ediyorum. 
Evet, hepsi Sana karşı bir cür’et ve isyandır. Ben ki, kulların-
dan hayâ ederken Senden utanmamış, onların görmelerinden 
çekinirken, -binler defa hâşâSen yok muşsun gibi davranmışım. 
Kahrından çekinmemiş, gücünden korkmamışım. Ah nefsime 
karşı ne büyük bir cinayet işlemişim! Başımı ne büyük belalara 
sokmuşum! Ne büyük zulümlere esir olmuş, kendimi ne kadar 
harap etmişim! Rabbim, ne olur, yarattığın varlıklar içerisinde 
matmah-ı nazarın olan ve Kendin için seçtiğin kulların hür-
metine, onlara itaati Zâtına itaat, onlara isyanı Zâtına isyan ve 
nihayet onlara dostluğu Zâtına dostluk, düşmanlığı da Zât-ı 
Ecell ü A’lâ’na düşmanlık saydığın mükerrem ibadın hakkı 
için şu bereketli günde, günahlarından dolayı beti benzi atmış 
olarak Dergâh-ı Izzet’inin eşiğine baş koymuş, tevbe ve istiğ-
farlarla Sana yeniden teveccüh etmiş kapıkullarını rahmetinle 
sarıp sarmaladığın gibi, beni de rahmetinle sarıp sarmala. Iba-
det ü tâatla huzurunda duran, kulluğuyla kurbiyet payesine 
mazhar olan bendelerini görüp gözettiğin gibi, beni de görüp 
gözet. Sana karşı verdikleri sözlerinde vefalı olan, nefislerini 
Senin yolunda yoran, rızan istikametinde bütün cehtlerini orta-
ya koyan kullarını koruyup başkalarına muhtaç etmediğin gibi, 
bu kulunu da muhafaza buyur ve başkalarına muhtaç etme. 
Saygı göstermek hususundaki kusurlarımdan, haddimi aşmış 
olmamdan ve vaz’ettiğin hükümleri hakkıyla gözetememiş 
olduğumdan dolayı beni muaheze etme. Bir nimetin gelip bana 
ulaşmasında Sana şerîk olmadığı hâlde beni bir hayra ulaş-
maktan men etmeye çalışan bir kimseye muamele ettiğin gibi, 
mühlet vererek beni istidrâca maruz bırakma. Haddini aşıp da 
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neticede haybet ve hizlana giriftar olanların gaflet uykusundan 
beni uyandır. Kalbimi uyanık tut ve beni kulluğun hakkını 
verenlerin yoluna erdir. Gevşek davrananların düştükleri hallere 
düşmekten beni sıyanet buyur. Senden uzaklaştıracak, hoşnut-
luğunla arama girecek, katındaki hayırlara ulaşmak için çaba-
lamaktan beni engelleyecek her şeyden beni uzak tut Allahım! 
Hayır ve güzellik yollarını benim için kolaylaştır. O yollarda 
Senin emrettiğin şekilde bütün gayretimi ortaya koymaya ve 
murad buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffak kıl. 
Tehdit ve ikazlarını hafife alanlara reva gördüğün cezaları bana 
reva görme. Işledikleri günahlar yüzünden uzaklığa maruz kal-
mış kullarını helak ettiğin gibi beni helak etme. Senin dosdoğru 
yolundan inhiraf edenleri mahvettiğin gibi beni mahvetme. Fit-
ne karanlıklarından ve lağv ü lehviyat belasından beni kurtar. 
Önce mühlet verip de sonra derdest etme. Dalâlete sebep olacak 
düşman, helake götürecek heva ve kemâl yollarını tıkayan ayıp 
ve noksanlarla beni baş başa bırakma. Gazabına maruz kalıp 
da daha kendisine rıza nazarıyla bakmadığın kimseler gibi beni 
gözden düşürme. Rahmetin hakkında ümitsizliğe mağlup düş-
mekten muhafaza buyur. Tâkat yetiremeyeceğim yüklerle beni 
imtihan etme. Beni aciz düşürme ve fazl u muhabbetine olan 
güvenimin sarsılmasına izin verme. Beni, kendi yapıp ettikleri 
yüzünden rahmet ve inayete istihkaklarını kaybetmiş kimse-
lerin hâline düşürme. Kendisini görülüp gözetilme liyakatin-
den mahrum etmiş ve hakkında rüsva olma hükmü verilmiş 
bedbahtlar gibi kapından kovma. Kovma ve tut elimden Alla-
hım! Tut ki, düşüp yuvarlanmaktan, yoldan ayrılıp korkuya 
kapılmaktan, gurura saplanıp tökezlemekten ve helake yürü-
yenlerin düştüğü çukurlara düşmekten korunabileyim. Afv u 
afiyet ver ve kullarının düştüğü bela cenderelerine düşmeme 
müsaade etme. Hususî seralarda müşaheden altında tuttuğun, 
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nimetlerinle lütufta bulunduğun, hoşnutluğunla mesut kıldı-
ğın, hayattayken hep salih ve güzel işler yaptırdığın, nezdine 
alırken de bahtiyar bir saîd olarak aldığın kullarının derece-
lerine beni de yükselt. Hasenâtı hiçe indirecek, bereketi alıp 
götürecek amellerden beni uzak tut. Kalbime günahların çir-
kinliğini, utanç vericiliğini ve onlardan uzak durmanın haz-
zını duyur. Senin şe’n-i rûbûbiyetin gereğini düşünüp onunla 
meşgul olurken, yerine getirmekle Senin hoşnutluğuna vesile 
olacak asıl vazifelerimi unutmaktan beni koru. Yüce nezdinde-
ki güzelliklere ulaşmaktan, Sana yaklaştıracak vesilelerin peşine 
düşmekten ve kurb yolunda ilerlemekten alıkoyan geçici dünya 
nimetlerinin sevgisini kalbimden söküp al. Gece ve gündüz, 
ıssız koyları kollayarak Sana yalvarıp yakarmanın güzelliğini 
ruhuma hissettir. Bir masumiyet lutfet ki Allahım, içimi haş-
yet hisleriyle doldursun; haramlara tenezzül ve tevessül etmek-
ten ve büyük cürümlerin esiri olmaktan beni korusun.

Allahım! Bana isyan ve günah kirlerinden arınmış olmayı 
lutfet. Sırtıma afv u afiyet urbasını giydir. Nimetlerini bol bol 
ihsan buyur. Birbirinden güzel armağanlarını bu muhtaç kulu-
nun üzerinde de sergile. Muvaffakiyet ve dosdoğru yola hida-
yetle bana da destek ol. Arızasız niyete, hoşnutluğuna vesile 
söze ve güzel ameller işlemeye muvaffak kıl. Beni, Senin bitip 
tükenmez havl ve kuvvetinden mahrum edip de, hiç hükmün-
deki kuvvet(sizliğ)imle baş başa bırakma. Huzurunla müşerref 
olacağımız haşir gününde rüsva etme. Dostlarının önünde ayıp 
ve kusurlarımı setret. Bana zikrini unutturma. Içimi şükür 
hisleriyle doldur. Cahillerin gaflete düşüp de unutabileceği hal-
lerde nimetlerini bana hatırlat ve o nimetlere karşılık hamd ü 
sena vazifemi yerine getirmeyi müyesser kıl. Bana üzerimdeki 
ihsanlarını itiraf etme imkânları lutfet. Sana rağbetimi bütün 
rağbetlerden, şükür ve hamdimi de bütün hamd ve şükürlerden 
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ziyade eyle. Inayet ve rahmetine muhtaç olduğum zaman -ki 
her zaman muhtacımbeni hızlana terk etme. Dergâhına sun-
duğum ameller(in eksikliği) yüzünden beni helak etme Alla-
hım! Sana isyanda inat edenlerin maruz kaldığı muameleye 
beni maruz bırakma. Ben Sana teslim oldum. Bilirim ki, delil 
ve hüccet Senin nezdindedir. Yine bilirim ki, fazl u ihsan Senin 
şanındır ve Sana yakışır. Azabından sakınılmaya ve mağfireti 
umulmaya layık olan da Sensin. Rahmetinin eseri olarak Sen, 
cezalandırmak yerine affetmeyi, teşhir etmeye bedel de setret-
meyi daha çok seversin. Bana öyle güzel bir hayat yaşat ki Alla-
hım, dilediğim güzellikleri gerçekleştirebileyim. Senin maruf 
gördüklerini işleyip, münker gördüklerinden uzak durabile-
yim. Nehyettiklerinden kaçınabileyim. Rabbim! Canımı, nuru 
önünde ya da sağında yürüyen kullarının canını aldığın gibi 
al. Yüce huzurunda her zaman edebe uygun olarak kemerbes-
te-i ubûdiyet içerisinde durmak nasip eyle. Kulların arasında 
azîz olarak yaşat. Huzurunda hakîr, halk içinde de vakûr eyle. 
Müstağniye karşı müstağni bir duruş sergilemeye muvaffak 
kıl. Fakat Sana karşı fakr u ihtiyaç hislerimi artırdıkça artır. 
Düşman şamatasından, belalardan, zillet ve bıkkınlıktan koru. 
Güç kuvvet sahibi birisinin tutup sarsmak yerine hilmiyle sarıp 
sarmalaması, derdest etmeyip de yeni fırsatlar vermesi gibi, Sen 
de beni rahmetinle sarıp sarmala ve bana yeni teveccüh fırsatları 
ver. Bir kavmi fitne ve zararla imtihan etmek istediğin zaman, 
dergâhına sığınma yollarını göstererek beni o fitnelerden koru. 
Ayıp, kusur, hata ve günahlarım yüzünden dünyada beni rüsva 
etmediğin gibi âhiret yurdunda da etme. Nimetlerini evvelde 
verdiğin gibi âhirde de ver. Önceki ihsanlarını yenileriyle devam 
ettir. Sunduğun imkânlarla kalbimin katılaşmasına fırsat verme. 
Tasa ve hüzün sebebi olacak ağır musibetlerle imtihan etme. 
Insanlar içerisinde ar sebebi sayılacak kusurlarla zelîl ve perişan 
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vaziyetlere düşürme. Içime ümitsizliğe kapılacak kadar korku 
salma ve bana dayanamayacağım ızdıraplar yaşatma Allahım!

Ya Erhamerrahimîn ve ya Ekramelekramîn! Uyardığın aza-
bına karşı içime mehabet, endişe ve sakınma hisleri sal. Âyât-ı 
beyyinâtını tilavet ederken rehbet hisleri ile meşbû bulunma-
ya muvaffak eyle. Gecemi ma’mûr hâle getir ve Sana kullukla 
geçirebilmem için o bereketli zaman diliminde beni uyanık tut. 
Tut ki, teheccüdlerimle baş başa kalabileyim. Gecenin o sakin 
koylarında Rabbimle halvete erebileyim. Arzu ve ihtiyaçlarımı 
Sana arz edebileyim. Başımı eşiğine koyup bedenimi Cehennem 
azabından muhafaza buyurman için içimi dökebileyim.

Rabbim! Tuğyan vadilerinde haddini aşmış ve şaşkın şaş-
kın dolaşan birisi olmaktan beni sıyanet buyur. Hatırlaması 
gerekenleri unutup da kendini taşkınlığa salmış birisi olmaktan 
koru. Insanlar nazarında, imtihanı kaybedip cezalandırılmış ve 
nihayet ibret-i âlem hâline gelmiş olmaktan da rahmetine sığı-
nıyorum. Beni mekr-i Ilahî’ye maruz bırakma. Ibretlik vaziyet-
lere sokma. Ismimi saîdler listesinden şakîler listesine kaydırma. 
Cismimi hoşnut olmadığın insanların bedenlerine benzetme. 
Insanlar nezdinde maskara olmaktan ve istihza edilmekten 
koru. Sadece rızan peşinde koştur beni Allahım! Ve yalnız 
emirlerini yerine getirmede istihdam buyur. Gönlüme affının 
serinliğini, rahmet, revh u reyhan ve naîm cennetlerinin halâvet 
ve hazzını duyur. Hoşnut olduğun salih amellere adanmışlığın, 
yüce nezdindeki güzelliklere erişebilmek için var gücünü ortaya 
koymanın lezzetini tattır. Ilâhî nefehâtından turfanda meyveler 
sun. Ticaretimi kârlı eyle. Teşebbüslerimi hüsran ile neticelen-
dirme. Içimi azametine karşı haşyet, Sana kavuşmaya karşı da 
iştiyak hisleriyle doldur. Tevbelerimi tevbe-i nasûh olarak kabul 
buyur. O tevbe ile küçük-büyük, açık-gizli bütün günahlarımı 
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yarlığa. Müminlere karşı içimde hiçbir kin bırakma. Haşyet ile 
Rabbilerine teveccüh edenlere karşı kalbimi şefkat hisleriyle 
doldur. Bana da salih kullarına gösterdiğin muameleyi göster. 
Müttakî kullarını ulaştırdığın güzelliklere beni de nâil eyle. 
Senden dileğim odur ki, göçüp gidenler beni hep hayırla yâd 
etsinler ve o yâd-ı cemîl sonradan gelenlerde daha da artarak 
devam etsin. Bol bol ihsan buyurduğun nimetlerini tamama 
erdir. Cömertliğinin eserlerini benim üzerimde de sergile. Elle-
rimi lütuflarınla doldur. Mevhibelerini benden yana da sevk et. 
Saflardan saf, tertemiz kulların için hazırladığın Cennetlerinde 
beni de o dupduru dostlarına komşu eyle. Sevdiğin kulların için 
hazırlamış olduğun yüce makamlardaki değerli armağanların-
la beni de şereflendir. Cennetinde, itminan ile sığınabileceğim, 
gözümün aydınlığı olacak bir menzil de bana lutfet. Ne olur, 
büyük büyük cürümlerimin kara listesine bakma Allahım; 
bakıp da bütün sırların ayan beyan olduğu o dehşetli günde beni 
helake maruz bırakma. Bütün şek ve şüphelerimi izale buyur. 
Rahmetinin eseri olarak beni hep hak yolda tut. Mevhibe ve 
ihsanlarından payıma düşenleri bollaştırdıkça bollaştır. Yüce 
katındakilere karşı kalbime sika ölçüsünde tevekkül hissi bahşet 
ve onlara ulaşabilmek için irademi tastamam ortaya koymaya 
beni muvaffak kıl. Beni de has kullarını istihdam buyurduğun 
güzel amellerde kullan. Akılların şaşkınlık yaşadığı vadilerde 
kalbime Sana kulluğun hazzını içir. Gönül tokluğu, iffet, hilm 
ü rıfk, silm ü selâmet, sıhhat, genişlik, itminan ve afiyet gibi 
güzelliklerden beni cüdâ düşürme. Işlediğim ma’siyetler yüzün-
den hasenâtımı boşa çıkarma. Altından kalkamayacağım fit-
nelere maruz bırakmak suretiyle beni imtihan etme Allahım! 
Kullarından herhangi birisinin önünde yüzsuyu dökmekten ve 
dinim (in en küçük bir hakikatin) den taviz vermek suretiyle 
fasıkların ellerindeki bir şeye tamah etmekten muhafaza buyur. 
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Zalimlere yandaş olmaktan ve Senin dinine yaptıkları taarruz-
larda bilerek ya da bilmeyerek onlara destek çıkmaktan Sana 
sığınırım Allahım! Her türlü zarardan da yine Sana sığınırım. 
Nezdindekilere rağbetimi Sen daha iyi bilirsin Allahım; ne olur 
tevbe, rahmet, re’fet ve bol rızık kapılarını ardına kadar bu ben-
den için de aç. Şüphesiz en hayırlı nimetler Senin nimetlerindir. 
Lütfen ve keremen üzerimdeki nimetlerini tamamla. Ömrümün 
geride kalan kısmını hac ve umrede Senin hoşnutluğunu yaka-
lamak için geçirmeye muvaffak kıl ey Âlemlerin Rabbi olan 
Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz, dupduru 
ehline, bütün ashâbına da ebedlere kadar salât ve selâm eyle!

el-Cevşenü’l-Kebîr1

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Allahım! Senden şu birbirinden güzel isimlerinin hak-

kı için diliyor ve dileniyorum: Ey bütün esmâ-i hüsnanın 
Müsemma-yı Akdesi ve bütün evsâf-ı kemâliyenin Mevsûf-u 
Münezzehi, ulûhiyet tahtının biricik mâliki ve rubûbiyet arşı-
nın sahib-i bîmisali olan Allahım! Ey küllî ve umumî rahmet 
sahibi Rahmân! Ey donanım, konum ve liyakate göre bol bol 
merhamet eden Rahîm! Ey olmuş-olacak, cüz’î-küllî her şeyi 
bilen Alîm! Ey suç işleyen kullarını hemen cezalandırmayıp 
onlara düşünme mühleti veren Halîm! Ey en büyük ve ulu olan 
Azîm! Ey her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm! Ey varlığının 
başlangıcı olmayan, ezel tahtının yegâne sultanı Kadîm! Ey 
Kendi zâtıyla kâim, bütün mevcûdâtın varlık ve bekâsının da 
biricik dayanağı olan Mukîm! Ey iyilik ve ihsanı bol kerem-
kânî Kerîm!

1 Zeynülâbidîn Alî ibn Hüseyin Hazretlerinden (radıyallahu anh) rivayet edilmiş-
tir. (Mecmûatü’l-Ahzâb)


