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  اول مقدمه
  

  یـالـعـه تـبسم
  

 ه ما  را  نام بخشیدکنام آنه  ب
 

 در فصاحت کام بخشید زبان را
الطاف ه  ب عنایت خاصّه مخصوص و کرمش بعض بندگان را به بفضل و ناباوند منّان و ایزد مهرخد        

 باین جنب و زود گذر خود را بیهوده و به غفلت صرف ننموده و که ایّام عمر ناپایدار و فرماید میکامله ممتاز 
فریب نفس اّماره را نخورده و باین توام با  مغرور نشده و بزرق و برق صوری روزه دنیوی و پنج جوش

جهانی که بی پایان است بر « خوشبختی یا بدبختی قناعت نکرده و عالقه نبسته در صدد سعادت حیات ابدی 
تضمني نماید تا بوسیله  و را تأمني اتدائمی آن نش پردازدکه سعادت همیشگی و میباعمال و کرداری  آید و می

از میان خواهد رفت حیات معنوی ابدی  کرم پروردگار غري از حیات مادّی دنیوی کهو فضل  ر ورفتا آن اعمال و
این موهبت و . برَحمَتة مَن یَشاءُ وَاللّهُ ذوُ الفَضل العَظیمَ کسب کرده برای روز واپسني ذخريه نماید وَالّلهُ یَختَّصُّ

ی آقای مهندس نصرت اللّه بانمؤیّد بتأییدات ر فاضل ایمانی و شاعر طریق عرفانی و برادرل نعمت عُظمی شام
ه بانتأییداتُهُ که با وجود اشتغاالت دولتی و گرفتاریهای زندگی یک قسمت از اوقات ش اربابی اَدام اللّه تَوفیقاتُهُ و

ملّت و خواندن مأثوره از خانواده عموم و کمک و خدمت بخلق  روزی خود را بعبادت و بندگی و اطاعت و
  .طهارت و ترجمه و نثر و نظم آنها صرف مینماید ذالکَ فَضل اللبه یؤتیه مَن یَشاء وَاللّهُ واسعٌ عَلیم

  برگزیده  طاعت  پاکان  حق                     از عنایات حق و خاصان حق   
قبالً رساله  امور مذهبی دارده که ب ای حق با عشق و عالقهتأییدات ه مؤیّد ب این برادر سعادتمند موّفق و          

 الحاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی مؤتَمَن اَموُىلَ القُطبُ العارفني صالح تألیف کَهفُ السّالکني وَ  شریفه پند
بلکه عموم عالقه جمله عارفان  چاپ رسانده که مورده مرتبه ب دو نظم  آورده وه طاب ثَراهُ را ب )صالح علیشاه (

 سپس درصدد برآمد با استجازه از قطب زمان و. انیس دائمی سالکان است واقع وادیان  بانصاح دانشمندان و
اَرواحُنا الفَداه دعای کُمَیل موالی )رضا علیشاه(رهنمای سالکان حضرت آقای سلطانحسني تابنده گنابادی 

اَمام زَینُ  دُ المُجَّردینسَّی یعَبداللّه الحُسیَن و مناجات خَمسَةُ عَشَربدعای عَرَفَه مَوىل الکَونَني اَ متقیان امريِ مؤمنان و
 استفاده و دسرتس و نام نیاز موفّق دره العابدین عَلَیهم صَلَواتُ اللّه رَب العالَمني را ترجمه به نثر و نظم نماید و ب

فی و وافی بدست آرند و زحمت آن را مؤمنان قرار دهد که موفّق بخواندن آنها شده بهره کا و باناستفاضه طال
  .هیچ حّس ننموده بلکه موجب انبساط و گشایش قلب و راحت روح آنان گردد

  ای  چشم  گرگـگّله  توتی  گردِ           مطلب بزرگ   رنج راحت شد چو شد
                 .و باکمال صدق و خلوص نیّت بدون تظاهر این امر را انجام داده و ذخريه آخرت خود نموده است

  که مقصود اعظم است مقصد مراد تا    این راه مرد  درتوشه  و صدق است زاد
 امـالم  نیکنـر  دو   عـوی  در  هـتا  ش     دام  ـم  ن ـه   خود   کـی  را  پیشـراست

 روان و اشعار اب را نظم آن اعبارات فصیح بلیغ وه خوبی از عهده این منظور برآمده ترجمه نثر آن را به والحق ب
متوّجه عوالم  فانی و که بکلّی از خود  سلیس موفّق گردیده که خواننده را چنان منقلب و تحت تاثري قرار میدهد



٤ 

این . گردد از دامهای طبیعت و بندهای عالیق دنیوی و مادیّت آزاد و بیاد حق منبسط و شاد می روحی شده و
از خداوند متعال مزید . ندارند مفید و سودمند است ییبی آشناان که با عبارت عربانرساله مخصوصاً فارسی ز

  .هم موفّق بتألیفات مفیده گردند تأییدات ایشان را خواستارم و امیدوارم باز توفیقات و
 دائماً  زین  مرتبت   باال  رود            وَر  ازین  افزون  ترا  همّت  بُوَد      

  .حمَتِکَ وکَرَمِکَ یا رَبَّ العالَمنيَوَجَمیعَ المؤمِننيَ بِرَللّه الصِالِحنيَ  ا وَعَلی عِبادِاوَالسَّالمُ عَلَین
  .شمسی  ۱۳۵۷ تريماه ۳۰ و قمری  ۱۳۹۸ میالد حضرت ولّی عصر عَجَّل اللّه فَرَجَهُ  ،بانتاریخ پانزدهم شعه ب

  
  پای فقرای نعمت اللّهی سلطانعلیشاهی سیّد هبةاللّه جذبی خاک

  



٥ 

 

  دوم مقدمه
  

   سمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیمِبِ
مخلوقات  رحمت شامل آدمی را اشرف وقدرت کامل ه را سزاست که ب ییسپاس بیقیاس ذاتِ  یکتای بی همتا

که عالم  را رو وجود او این از داده  و قرار او ای در ملکوت نمونه موجوداتِ عالم مُلک و یک از هر از آفریده و
جامعیّت انسان و  بدین جهت است که علّی عَلَیهِ السَّالم در گردانیده است، کبري صغري نامیده شده نمونه عالَم

  : های جسمانی و فضائل روُحانی فرموده دارا بودن جنبه
  مِنکَ   وَ  ما  تُبصِرُ  وَ  داىُٔکَ                          دَواىُٔکَ فیکَ  وَ ما تَشعُرُ  

  وَفیکَ انطَوَی العالَمس االَکبَرُ                      اَتَحسَب اَنَّکَ جِرمٌ صَغريٌ       
  المُضمِرُ     بِاَحرُفهِ       یَظهِرُ                       وَاَنتَ الکِتاب المُبني الَّذی        

  یُخَبّرُ      عَنکَ     بِما     سُطّرُ                              فال حاجَةَ لَکَ فی خارِج
آیا گمان  .بینای آن نیستی تو است و خود تو از درد تو نیز دانی و تو نمی روی تو در خودت میباشد ودا: (یعنی

ای  آن کتاب بیان کننده .پنهان است تو در عالم کبري چیز که نمونه هر حال این جسم کوچکی هستی؟و داری تو
سرشته  تو چه درنه آب نیست تاخارج وجودت ه شود، پس احتیاجی ب که بواسطه حروف آن هرنهفته آشکار می

  .کند انسانش نامید چه در او نهفته است اُنس پیدا مینه آبچون  و.) است ترا خرب دهد
 که مظهر ذات و صفات یزدانی ییتو

 ییکتاب   جامع  آیات  کائنات   تو
 آنکه توهمه ای تراست باهمه انسی از

  
  

  

 
 

  

 مُلک صورت و معنی توعرش رحمانی
 الرَیبُ  فیه را جانیازآنکه  نسخه 

 مُسَمّی بنام انسانی این سبب تو از
  

جنبه متخالف  دو روُحانی و جسمانی و جهت متضاد دوأ را مبد اقتضای حکمت او مقتضای مشیّت وه نیز ب و
لَقَد خَلَقنا االنسانَ فی اَحسَنِ  :اش فرمود جنبه روحانی و رحمانی دربارهه رحمانی گردانید نظر ب و شیطانی

اش  جنبه جسمانی و شیطانی دربارهه ونظر ب) را در بهرتین ترکیب و تعدیل آفریدیم محققاً انسان: (یعنی .قویمٍتَ
 در پس خدا) است یا ناسپاس کردیم یا سپاسگزار ییرا راهنما انسان: (یعنی. السافِلنيَ ثُمَّ رَدَدناهُ اَسفَلَ : فرمود
 اختیار او واگذار فرمود چنانچه دره یک از آن دو را ب خاب هرانت و شّر را نهاد و نريوی تشخیص خري نهاد او

جن و انس را نیافریدیم مگر برای : (وَما خَلَقتَ الجِنَّ وَاالنسَ اِّال لِیَعبدُوُنَ یعنی :سوره مبارکه وَالذّارِیات فرموده
از ایشان رزق و سودی : (یعنی .اُریدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَ ما اَریدُ اَن یُطعِمونَ ما) مرا پرستش نمایند اینکه
بندگی هم  بدیهی است عبادت و و. بلکه تابربندگان جودی کنم ،من نکردم خلق تا سودی کنم) خواهیم نمی

که بنده محسوب  شخص باید کاری کند ه روز،بانمان انجام واجباتِ تنها نیست بلکه تمام اوقات شه منحصر به
مطابق دستور راهنمای الهی  و افعالش خداپسند جام تمام اعمال وان بوده و شود یعنی همیشه متوّجه به خدا

استفاده از اسباب  خواهد وه خواهد از او ب چه می هر و سَر یا سِّر بخواند بانز با را حال خدا هر در باشد و
بارعایت  دعاها این  صورت خواسته ما و سبب ساز داند در را مُسَبّبُ االَسباب و جاریه را به امر خدا نموده او
قالَ رَبُّکُم ادعوُنی اَستَجِب لَکُم  وَ: سوره مبارکه مُؤمِن فرموده ۶۰آیه  بود چنانچه در شرایط آنها عبادت خواهد

پروردگارتان گفت مرا بخوانید تا اجابتتان کنم : (یعنی. اِنَّ الَّذینَ یَستَکبِروُنَ عَن عِبادَتی سَیَدخُلُونَ جَهَنَمَ داخِرینَ
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این آیه عالوه  در) از عبادات من سرپیچی نمایند بزودی بخواری بجهنم درآیند بزرگی فروشند وکه  کسانی و
ترک کننده دعا را  را عبادت شمرده و آن براینکه خداوند مردم را امر به دعا کردن نموده و وعده اجابت داده و

عذاب هم  وعده عذاب داده و چون مراد از عبادت در این آیه دعا است بر ترک آن ،جهنم تهدید فرمودهه ب
مقتضای این آیه ه شود که تمام عبادات ب ترک یک قسم از اقسام عبادت ندارد پس نتیجه چنني میه اختصاص ب

  .است دعا
  

  اــط دعـشرای
اَغراضِ نفسانی مربّا باشد چنانچه در آیه دوّم  هرگونه آالیش و از برای خدا و سایر عبادات باید صِرفاً و دعا

حالیکه بی  در را خدا پس پرستش نما: (یعنی. فَاعبُداللّهَ مُخلِصاً لَهُ الدّینَ اَّال لِلّهِ الدیّنُ الخالِصُ: مَراستسوره زُ
گاه باش دین خالص و بی آالیش برای خدا و وآالیش کننده باشی برای خدا دین را  مقبول درگاه الهی  آ

اند مردم  و مأمور نشده: (یعنی. اَّال لِیَعبُدُاللّهَ مُخلِصنيَ لَهُ الّدینَامِروُا  ما وَ : از سوره بیّنه است ۵در آیه  و) است
فَادعُوا اللّهَ مُخلِصنيَ وَلَو کَرَِه : فرماید میازسوره مؤمن  ۱۴در آیه  و )آالیشی پرستش نمایند جز اینه خدا را به بی

چه کفّار ناخوش  برای خدا دین را اگرکه خالص کننده باشد  حاىل در بخوانید را پس خدا: (یعنی .الکافِروُنَ
وَادعُوهُ : سوره اَعراف است ۵۶آیه  از شرایط دعا توام بودن با بیم و امید است چنانچه در دیگر) داشته باشند

رحمت خدا  همانا امید بخوانید را از روی بیم و او: (یعنی .طَمَعاض اِنَّ رَحمَةَ اللّهِ قَریبٌ مِنَ المُحسِننيَ خَوفاً وَ
 از مصدر ذوالجالل صادر و به دعااز سوره مؤمن امر  ۶۰ آیه نیز مانند آیه این در )به نیکوکاران نزدیک است 

درباره خوف و طمع یابیم و امید دو وجه ذکر شده خوف از عقاب و  وجوبی قرار گرفته است و ه بامرِ مأمور ب
دعا کننده در دعای خود باید بطور اعتدال  اجابت آن وه امید در ثواب یا خوف از رد شدن دعا و امیدواری ب

حال باشد زیرا عبادت از راه خوف تنها بدون امیدواری آدمی را دچار نومیدی و وادار برتک  دارای این دو
 وقاحت و بريون شدن از عبادت وادار میکند وه را ب از روی امیدِ تنها بدون خوف انسان عبادت میکند و

 ایشان نزدیک است وه را رعایت نمایند از محسنني محسوب و رحمتِ الهی بکه اعتدال در عبادات  کسانی
) ع(فرع معرفت است حضرت صادق  امید درباره لزوم اتّصاف عبادت به این دو صفت که خوف فرع علم و

: هِ خائِفاً واِلَیهِ راجیاً یعنیاَلخَوفُ رَقیبُ القَلبِ وَ الرَّجاهُ شَفیعُ النَّفسِ وَکانَ بِاللّهِ عارِفاً کانَ مُنَ الّل: فرماید می
بدو امیدوار  او بیمناک و را بشناسد از که خدا کسی ترس رقیب قلب و امید شفیع نفس است و(

اِىل   بِموتِ النَّفسِ یَکُونُ حَیاتس القَلبِ وَ بِحیاتَ القَلبِ  اَلبُلوُغُ الَّرجاهُ یُحییِ وَ اَلخَوفُ یُمیتُ النَّفسَ وَ.)است
ترس از خدا نفس امّاره : (یعنی .یَصِلُ اِىل مَأمولِهِ مَن عَبَدَاللّهَ عَلی میزانِ الخَوفِ وَ الَّرجاءِ الیَضِلُّ و مَةِ وَالِاستَقا
راهِ ه را ب حیات قلب انسان مردنِ نفس حیاتِ قلب است وه کند ب امیدواری باو قلب را زنده می مرياند و را می
آرزوی ه ب وشود  را بر میزان بیم و امید عبادت نماید گمراه نمی س خداک هر سازد و حقیقت پایدار می حق و

جفاکاران نیز  تو امیدوارند عاصیان وبه مطیعان و وفاداران  الهی اگر: عارفی عرض میکند ).خود نائل میگردد
  . غري از تو پناهی ندارنده ب

اَنَّهُم کانوُا : فرماید میاز سوره اَنبیاء خدا  ۹۰اواخر آیه  که در دعای انبیاء نیز باید دو صفت موصوف بوده چنان
 با امید و شتافند و کارهای نیک میه ب: (یعنی .کانُوا لَنا خاشِعنيَ یَدعوُنَنا رَغَباً وَرَهَباً وَ یُسارِعوُنَ فی الخَرياتِ وَ 

  .)فروتن بودند برابر ما در خواندند و را می بیم ما
بسا  صالح الهی سازد زیرا مصلحت و شرطه بق معلّ را ظاً یا قصداً دعااز شرایط دعا آنکه دعاکننده لف دیگر
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آیه  در برندارد چنانچه خداوند مشقّت چیزی در ها جز رنج و نه آبآدمی نهفته است که رسیدن  نهاد آرزوها در
اللّهُ  هُوَ شَّر ٌ لَکُم وَ حِبّوُا شَیئاً وَعَسی اَن تُ هُوَ خَريٌ لَکُم وَ ا شَیئاً وَوعَسی اَن تَکرَهُ: فرماید میاز سوره بَقَرَه  ۲۱۶

بسا دوست  که آن برایتان خوب باشد و حال این بسا ناخوش دارید چیزی را در: (یعنی .یَعلَمُ وَ اَنتُم ال تَعلَمُونَ
ساء در سوره ن ۱۹آیه  نیز در و) دانید  نمی و شما داند می خدا که آن برایتان بد باشد و حاىل را در دارید چیزی

 حال آن است و بسا چیز که نزد شما ناپسند: (یعنی .یَجعَلَ اللّهُ فیهِ خَرياً کَثرياً اشَیئاً وَ فَعَسی اَن تَکرَهوُ: فرماید می
  .) دهد می قرار  کثري آن خري در که خداوند

 از ۱۹چه درباب  چنان بزرگی خداست، نظر آوردن عظمت وه ب دیگر دعا کلّی رعایتِ همه آداب دعا و شرط
انظُر مَن تَدعُو  اَحفِظ آدابَ الدُعاءِ وَ: مَروی است که فرمود )ع(کتاب شریف مِصباحُ الشّریعه از حضرت صادق

اِطالّعَهُ عَلی  کَ عِلمَهُ بِما فی ضَمريِکَ وَلبِ ن بِقَهِ وَعایِحَقّق عَظَمَتَ اللّهِ وَ کِربِیاىَٔ لِماذا تَدعُو وَ وَ کَیفَ تَدعُو وَ
 هَالکِکَ کَیال تَدعوُ اللّه بِشَیءٍ فیهِ هَالکُکَ وَ وَاعرِف طُرُقَ نَجاتِکَ  الباطِلِ وَ ما تَکوُنُ فیهِ مِنَ الحَّق ِ وَ سِّرکَ وَ

را  دعا آداب کنی ترتیب و که دست دعا به جانب خدا بلند می هنگامی: (یعنی .اَنتَ تَظُنُّ اَنَّ فیهَ نَجاتُکَ
آن حال  در خوانی و را می برای چه او و خوانی را می چگونه او خوانی و یببني چه کسی را م مالحظه نما و
داند  آن راه یابد می باطلی که در حّق و است و نظر بیاور و بدان که او از اسرار قلبی تو باخرب را در عظمت خدا

تو خیال کنی  و هالکت خود را در نظر داشته باش مبادا دعا کنی که موجب هالکت تو باشد و ییهای رها راه و
عاءَهُ یَدعُ االنسانُ بالشَّرِ دُ  وَ :فرماید میل خدا ییاز سوره بَنی اسرا ۱۱ آیه چنانچه در .)آن است که سعادت تو در

خرب  سرانجام آن گاهی میشود که دعاء انسان که بصورت خري است چون از: (یعنی .عَجوُالًبالخَريِ وَکانَ االنسانُ 
  ).شتابکار است های نفسانی خود عجول و انسان درخواسته شود و زیانش تمام میه ندارد ب
اراده و اخالص  است که از صمیم قلب و توجّه خاص و بانشرایط اجابت دعا هم آهنگی دل با ز از دیگر
خداوند درخواست نماید زیرا صِرف گفتار لفظی بدون ارتباط با دل استحقاق اجابت  های خود را از تهخواس

  .گردد ها مرتتّب نمی شود هیچ اثری برآن جاری می بانکه برز ییکند چنانچه بسیاری از دعاها نمیدعا را پیدا 
ال حَولَ وَ ال مضمون را مُؤَثّر واقعی دانسته  برآمدن حوائج فقط خدا اجابت دعا و که در دیگر از شرایط دعا آن

جاریه را نیز  باسبا نظر داشته ظواهر و در )جانب خدا  از نیست مگر ییتوانا هیچ نريو و: (را یعنیقُوَّةَ اِّال بِالّله 
زیرا خداوند قادر است اثر را از سبب معیّنی سلب و مثالً . اثر مستقل نداند را در آنها جانب خدا بداند و از

کور  مَثَل مرده را زنده وه ب که ظاهراً سبب نیست اثر قرار دهد و بالعکس در چیزی آتش را سرد گرداند و
از سوره  ۶۳چنانچه درآیه نوع شرک خفی است  اسباب یکه دلبستگی ب اد را بینا سازد زیرا عالقه ومادرز

ّ  وَالبَحرِ تَدعوُنَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفیَةً: فرماید میاَنعام خدا  را از  بگو کیست که شما( .قُل مَن یَنَجّیکُم مِن ظُلُماتِ البَرِ
قُلِ اللّهُ یُنَجّیکُم مِنها وَ مِن کّلِ کَربٍ : فرماید میآیه بعد  در و )هد؟های خشکی و دریا نجات د خطرات و تاریکی
ناراحتی و باز شما شرک  اندوه و ها و از هر را از آن دهد شما بگو خدا نجات می: (یعنی .ثُمَّ اَنتُم تُشرِکوُنَ

  .)ورزید می
 ازکلیه شدائد و ظ ظلمات استعاره استآیه، کلّیه بالهای آسمانی و زمینی است زیرا لف ظُلُمات در مراد از
 ایجاد ترس و دو در شدائد هر دهد زیراظلمت و روز روی می که در شب ویی ها های وارده وگرفتاری سختی

 )یَومٌ ذوُکَواکِبٌ( یا )یَومٌ مُظلِمٌ( گویند سخت می عرب معمول است برای روز ناراحتی شرکت دارند چنانچه در
  .شود دیده می ها ستاره که کواکب و نحویه شده ب تريه مانند شب ظلمانی و و یدکه سختی آن شد روزی: یعنی

موثّر  اسباب را فراموش کرده یا را نجات از مهالک خدا همچنني درباره اشخاصی که پس از رفع گرفتاری و
فَاِذا  :یدفرما میسوره عَنکَبوُت  از ۶۵آیه  قسمتی از شوند چنانچه در شرک خفی میه واقعی دانسته مشرک ب
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کشتی سوار  که در وقتی: (یعنی .هُم یُشرِکوُنَ خلِصنيَ لَهُ الّدینَ فَلَمّا نَجّیهُم اِىلَ الَبّرِ اِذااللّهَ مُ  فی الفُلکِ دَعَوُ رَکِبوُا
غرق شدن  از چون خداوند ایشان را و حال اخالص بخوانند را در گرداب اضطراب افتند خدا در و شوند

  .)شرک ورزند اموش کردهفر را نجات دهد خدا
 گزافه دور از و حقیقت برخوردار از صورت دعا این اضطرار است زیرا در حالپس بهرتین حال برای دعا کننده 

 درمانده نبیند دعایش واقعیت و حقیقت الزم را ندارد چنانچه خداوند در را بیچاره و خودآدمی  تا است زیرا
آیا کیست که اجابت کند : (یعنی .یُجیبُ المُضطَرَّ اِذادَعاهُ وَیَکشِفُ السُّوءَاَمَّن : فرماید میازسوره نَمل  ۶۲آیه 

درباره معنی اضطرار  و) بدی وگرفتاری را از او برطرف سازد؟ و بخواند را گاه او هر درمانده را دعای بیچاره و
 .التَّوَسُلُ بِهِ سبابِ وَاالتَّوَجُّهُ اِىل مُسَبِبِ الَ بِ وَ وَ االَسباعَن الوَسائِلِ  اَالضطَرارُ هُوَ قَطعُ النَّظَرِ: عرفا فرموده اند

 سباب وامُسَبّبِ الَه روی دل آوردن ب اسباب ظاهره و وسائل و قطع نظر از اضطرار عبارت است از: (یعنی
هی گا پناه خدا جز ای نیست و را هیچ چاره و وسیله عبارت دیگر مضطّر کسی است که اوه ب .)اوه متوسل شدن ب

 صحّت خود نا که از بیماری یا بانبیا شده در گم یا و دریا ق دریغر مانند هستی خود برداشته دل از و ندارد
 فرماید میرا اجابت  را بخواند در صورت مصلحت بودن دعای او خدا چنني حالت اگر واقعاً  امید باشد در

 اود برای بهبودی من دعا کن داود گفت توگفت ای د  عیادت بیماری رفت بیماره چنانچه گویند داود یمانی ب
آهِ : این است که گفته شده فرماید میخداوند دعای مضطر را اجابت  ای و درمانده خود دعا کن که مضطر و
باشد  می )ِاذادَعاهُ (آن جمله  آیه ذکر شده و قید دیگر نیز درغري از قید مضطر بودن  و .صاحب درد را باشد اثر
راستی او را بخواند نه اینکه ه کند که دعاکننده ب وقتی دعا را مستجاب میا خدکه بدانیم  این قید برای آن است

شود که امید داعی از همه  یدا می\و این حال وقتی اسبابِ ظاهری داشته باشد ه کند وىل دل ب به خدا دعا رو در
اگر چه  ه از کارش بگشاید وواند گرت نمیهیچ چیز  کس و یعنی بداند دیگر هیچاسباب ظاهری قطع شده باشد 

مَلَکُوتی هست  انسانِ مُلکی و حیوان و نبات و از جماد ورحمت عام حضرت احدیّت شامل همه موجودات 
 انتظار در غري این صورت نباید خدا باشد وه شود که تمام توجهّش ب ند میم بهرهکسی  رحمت خاص او وىل از

 بِکُم رَبّی لَوال یَعبَؤُاقُل ما  : فرماید می سوره فُرقان آخر در این است که خداوند داشته باشد را اجابت دعا
چون دعا  و )نیست ییای پیغمرب بگواگر دعای شما نباشد پروردگارم را به شما توّجه واعتنا: (یعنی. دُعاىُٔکُم

کلمه عَبأ وعَّباء که  ه واطالق بر عبادت هم شد) قالَ رَبُّکُمُ ادعوُنی اَستَجِب لَکُم  وَ : (از سوره مُؤمِن ۶۰درآیه 
شود اگر دعا وعبادت شما نباشد  قدر و وزن نهادن است نتیجه می اعتناء و معنی توّجه وه آن است ب تعبیه از

  .قدر نهادن نیستید سزاوار توّجه و
که آیا تالوت قرآن وعبادت افضل است یا دعا کردن  کند سؤال می)ع(این است راوی از حضرت باقر 

قُل  :بعد استدالل این آیه را تالوت فرمود و )بسیاری دعا افضل است: (یعنی .ةُ الدُّعاءِ اَفضَلُکَثرَ:فرمودند
قدر و منزلت  عبادت شما موجب اجابت و دعا و: فرماید میاینکه خدا ه بِکُم رَبّی لَوال دُعاىُٔکُم اشاره ب مایَعبَوءُ
 دلیل عقل وه لزوم اجتماع شرایط ب است ومصلحت بودن  اجتماع شرایط و موقوف بر پس اجابت دعا .است

چون طلب  خضوع است و احالت فروتنی وه عاىل ب طلبِ دانی از معنی اصطالحی دعا ثابت و دو نقل هر
  .است حقیقت دعاء خارج از قلبِ بی توجّه، دعاء از معنوی و استکانت امری است روحانی و باحال خضوع و

باید  اوست وه حسن ظن ب امیدواری و عالِمِ وقادر بودن خدا وه ل بکام اعتقاد صحیح و دیگر از شرایط دعا
اگر هم  دیگری باشد نخواهد و که موجب زیان او یا را چیزی آن باشد صالحش در و را بخواهد که خري چیزی

 آنچه را یا رعایت شرایط اخالل شده و احتمال دهد که یا در و اثر اجابت دعا ظاهر نشود بازهم ناامید نشود
وعده خدا که صادِق ه که خريش بوده تبدیل فرموده پس ب چیزیه ب را آن خداوند بوده و طلب کرده برایش شر
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  .نربد زیراکه خودش وعده اجابت فرموده است الوَعد است گمان بد
 کس و که هیچ قسمیه ب قطع نظر از ماسوای خداست خلوص نیّت و آالیشی روح و بی شرایط دعا از دیگر

 شریف عُدَّهُ الدّاعی است  کتاب شود چنانچه در نظر نداشته باشد وگرنه دعایش مستجاب نمی در هیچ چیز را
عزّت ه ب: (یکی از پیغمربان وحی فرموده کند که خداوند ب روایت می)ص(از رسول اکرم )ع(که حضرت صادق 

دور خواهم  بخشش خود فضل و را از او غري من امیدوار شود ناامیدش خواهم کرد وه جاللم سوگند هرکس ب و
که رفع  صورتی دیگری داشته باشد دره هنگام سختی و رفع حوائج خود چشم امید ب داشت بنده من نباید در

باز است اگر دعا کند  که مرا بخواند روی کسیه اجابت من ب درِ رحمت و دست من است وه ها ب سختی
  .)بیامرزم او را نمایداگرطلب آمرزش  عطا کنم و چیزی خواهد اگر مستجاب نمایم و

مسألتی  اذنِ دعا وه پروردگار ب: است که) ع(فرزندش حضرت امام حسنيه ب )ع(ضمن وصایای اَمريالمؤمِنني در
 توانی درهای رحمتش را بخواهی میوقت  است پس هر اختیارت گذارده خزائنش را در تو داده کلیدِه که ب

 را مأیوس و عبادت تو مبادا کندی در بریزش درآوری و اابرهای رحمتش ر بوسیله دعا بروی خود بازکنی و
ه باشی که ب  چه بسا چیزی درخواست کرده درخواست قلب است و دازه نیت وانه بش  ا شناامید کند زیرا بخش

یا برای امر بهرتی از تو عطا گردیده باشد ه آخرت برایت بیشرت باشد ب دنیا و جای آن چیز دیگری که سودش  در
است که اگر انجام یابد دین را تباه کند پس سعی کن چیزی را  ها اشته شده زیرا بسیاری از خواستهتو باز د

  . عیب و زیانش فانی باشد بخواهی که خوبی آن باقی و
دازه نیّت و درخواست قلبی است، این است که انه ببخشش الهی : فرماید میفرمایش امريمؤمنان که  از منظور

الفاظ  ست حقیقی و واقعی است که از صمیم قلب سرچشمه گريد نه آنچه از عبارات وتابع درخواا اجابت دع
ه کند ب اجابت دعا را بیان می ترین دستوری است که ارتباط بني مسألت و این جمله جامع شود و ظاهر فهمیده می

این باره  ه درتأییدات الهی است این است ک توفیق و مورد عبارت دیگر این حال نمایندۀ کمال انسانیت و
  : فرماید میحکایت مجرم دانسنت ایاز خود را  جلد پنجم در مولوی عَلَیهِ الَّحمَه در

 آبازمن روان کردی چو هم دعا
 هم  تو  بودی   اوّل   آرندۀ   دعا

  

  
هم ثباتش بخش و گردان مستجاب 
 هم   تو   باش   اجابت   را   رجا

  

که انداختی وىل  هنگامی تو نیانداختی : (یعنی.رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اللّهَ رَمی وَ :از سوره اَنفال ۱۷به آیه  نظر و
 و بانز چشم و گوش و: (یعنی .یَداً لَساناً وَ وَ بَصَرأ کُنتُ لَهُ سَمعأ وَ: مضنون حدیث قدسی و ).انداخت خدا

حق همچو درخواست حقّ است از درخواست او از که دعای عارف و اصل و در بیان آن .)شوم دست بنده می
  : فرماید میپنجم  همني جلد در ،خویشنت

 آن دعای شیخ نی چون هردعا است
 چون  خدا از خود سؤال  و  کَد  کند

  

 
  

فانی است و  گفت او گفت  خداست 
 پس دعای خویش  را  چون  رد  کند

  

 این شود از ییخدا بانز شبانماید زمظهریّت صفات الهی را پیدا ن صفای کامل حاصل وچون برای عارف  و
  : فرماید میوم ضمن اشعار مناجاتیه د جلد رو در

  وـت ابت هم  زـایمنی از تو مه            و            ـت ز هم دعا از تو اجابت هم 
 ه مانندگشت سؤاله بعضی امر ب در اُدعوُنی اَستَجِب لَکُم و:دعا شده مانند آیهه بعض آیات قرآن امرِ ب باری در
درخواست  و: (یعنی .عَلیماًاللّهَ مِن فَضلِهِ اِنَّ اللّهَ کانَ بِکُلِ شَیءٍ  سىَٔلوُا وَ :فرماید میاز سوره نِساء که  ۳۲آخر آیه 

  .)است چیز دانا ره به همانا خدا بخشش او د ازیینما
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منزله نتیجه ه ب از دعا و یکی است وىل سؤال اخّص دو هر منظور اصلی از سؤال قریب المعنی و چه دعا و اگر
عبارت  دعوت و که دعا فرماید میاز جلد سوم تفسريش  ۴۲ صفحه دعا است چنانچه صاحب تَفسريُالمیزان در

 سؤال این است که بعد از متوجّه کردن او فایده و کند و خود جلبه ب طرف را که صاحب دعا نظر این است از
  .او درخواست نماید ای از بهره

سؤال قابل انطباق است مانند سؤال  تمام موارد این معنی بر نتیجه دعا است و حکم غرض و ال دربنابراین سؤ
وعده اجابت بیان شده  دعا با گاهی سؤال و غريه و برای جلب فایده و مقام مُحاسبه و در مورد ندانسنت و در

دَعوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ  فَاِنّی قَریبٌ اُجیبُاِذا سَألَکَ عِبادی عَنّی  وَ: فرماید میکه سوره بقره  از ۱۸۶آیه  مانند
 را درباره من پرسند همانا مکن نزدیکم وو تهرگاه بندگانم : (یعنی. بی لَعَلَّهُم یَرشُدوُنَ لیُؤمِنوُا فَلیَستَجیبُوا ىل وَ 

من ایمان  باید به و من طلب اجابت کنند کنم پس باید از اجابت می دعایش را هرگاه صاحب دعا مرا بخواند
  ).شاید رهربی شوند داشته باشند تا

 است و عطا برای رفع منفعت وسؤال  سؤال این است که دعا برای رفع گرفتاری و توان گفت فرق دعا و می و
دعای شریف افتتاح که منسوب در دُو است  نه آبمسألت نمودن متضمّن اذن  دعاکردن وه الهی ب چون امرِ 

مَسأَلَتِکَ  اَللّهُمَّ اَذِنتَ ىل فی دُعائِکَ وَ :تَعاىل فَرَجَه است آن حضرت عرض میکند عَجَّلَ اللّهُبحضرت قائم 
 دعا و بارالها اجازه دادی مرا در:(یعنی .اَقِل یاغَفُورُ عَثرَتی عوَتی وَ رَحیمُ دَ  اَجِب یا فَاسمَع یا سَمیعُ مِدحَتی وَ

از لغزشم به کرم خود  دعایم را اجابت فرما و و بپذیر ای خدای شنوا سپاس مرا خواهش کردن از خود، پس
اَذِنتَ ىل فی  ی از قرآن فرموده است مثالً اَللّهُمَّ ا آیهاشاره به  )ع( امام فقرات این دعا از یک هر در) درگذر

 در و الدُّاعاءَ سَمیعُ اِنَّکَ : آیهه فَاسمَع یا سَمیعُ مِدحَتی ب ودرجمله ادعوُنی اَستَجِب لَکُم:آیهه ب مَسأَلَتِکَ دُعائِکَ وَ
اِنَّهُ هُوَ الغَفوُرُ : آیهه درجمله اَقِل یاغَفُورُ عَثرَتی ب اُجیبُ دَعوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ و :آیهه جمله اَجِب یارَحیمُ دَعوَتی ب
عانِ این است که اُجیبُ دَعوَةَ الدّاعِ اِذا دَ : صاحب تفسري المیزان گوید منظور از آیه الرَّحیمَ اشاره فرموده است و

دلش همراه  ش بابانز غریزی خود خواستار شود و حسب علم فطری وه ب مقام دعا برآید و دعا کننده حقیقتهً در
خواه راست  ،ی که هر طور آن را بگردانیبانگوید نه ز فطری می بانز سؤالِ حقیقی دل میکند و باشد زیرا دعا و
آن دخالت ندارد سؤال نامیده  در بانخداوند متعال چیزی را که ز لذا ،حقیقت باشد یا مجاز ،باشد خواه دروغ

ِانَّ  اِن تَعُدُّوا نِعمُةَ اللّهِ التُحصوُها اتیکُم مِن کُلّ ما سَاَلتُمُوهُ وَ وَ: فرماید میاز سوره ابراهیم  ۳۴آیه  چنانچه در
 را نتوانید آنها های خدا داد واگر بشمارید نعمتچه از او خواستید به شما  هر از و: (یعنی .سانَ لَظَلوُمٌ کَفّارٌاِالن

مورد سؤال  های بريون از شماره خدا پس نعمت .)ناسپاس است همانا انسان ستم پیشه و آورید را بشماره در
 ۲۹همچنني درآیه  فطرت است و بانز استحقاق و بانز ظاهری نیست بلکه با بانز که با انسانها است با این

زمني است از او  ها و هرکس در آسمان: (یعنی .االَرضِ یَسىَٔلُهُ مَن فی السَّمواتِ وَ :فرماید میدرسوره اَلرَّحمنُ 
ه فطرت همیشه ب بانز ظاهری پس سؤال حقیقی با باناستحقاق است نه ز بانزا که سؤال ب )کند درخواست می
  .آن تخلّف ندارد از اجابت مقرون و

خواسته که صالحش  را که دعا کننده چیزی آن آن نیست یا قی درکه به اجابت نرسد یاخواست حقی ییپس دعا
خدا سؤال  حقیقةً از اینکه سؤال هست وىل  یا خواست و نمی را شد آن میحقیقت امر مطّلع  بر اگر نبوده و

ون خدا خود امر چگرنه  اسباب ظاهری متوّجه باشد وه وىل دلش ببخواهد  نشده مثل اینکه حاجتی را از خدا
فرمود چنانچه حضرت  را که توأم با شرایط باشد مستجاب خواهد ییو وعده اجابت داده دعا کرده دعاه ب

اسىَٔلوُا اللّهَ  وَعدکَ صِدقٌ وَ قَولَکَ حَقٌّ وَ اَللّهُمَّ  اَنتَ القائِلُ وَ: کند ثَماىل عرض می دعای اَبوُحَمزَه در )ع(سجّاد
عَطِیّاتِ اَنتَ المَنّاُن بال تَمنَعَ العَطِیَّةَ وَ بِالسُّؤالِ وَ سَیّدی اَن تأمُرَ  یسَ مِن صِفاتِکَ یالَ مِن فَضلِهِ اِنَّ اللّهَ بِکُم رَحیماً وَ
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 تو درست و وعده تو گفتار گوینده و ییخدایا تو: (یعنی .العائِدُ عَلَیهِم بِتَحَنُّنِ رَأفَتِکَ مملَکَتِکَ وَ عَلی اَهلِ
نیست ای آقای من  شأن تو واز است، بانفضل خدا زیرا خدابه شما مهربخواهید از :یا راست است که فرموده
را  که بندگان ییتو هستی و ه عطاهادحالیکه تو تنها کسی هستی که بخشن در ییمنعِ عطا نما که امرِبه دعاکنی و

رتین اعمال نزد مروی است که به) ع(در اصول کافی از اَمريُالمُؤمِنني  و.) سازی ور رأفت بهره ی وبانوفورِ مهره ب
  .خداوند دعا کردن است

 دعا بهرتین موضوع و: (یعنی .مَوضوُعٍ وَ اَلدُّعاءُ مِفتاحُ الرَّحمَةِ ءُ خَريُاَلدُّعا: لمات قصار آن حضرت استک در و 
را که محکم  ییمروی است که دعا قضا) ع(حضرت صادق  کتاب بِحار از در و) کلید باب رحمت الهی است 

باد به دعا کردن  شما روایت شده که فرمود بر )ع(از حضرت موسی بنَ جَعفَر گرداند و است برمیپابرجا شده  و
است یعنی تمام اسباب  جز امضاء آن نمانده قدر گذشته و قضا و را که از ییخداوند بال درخواست از زیرا دعا و

روایت شده که ) ع(رت صادقنیز ازحض گرداند و نکرده برمی وجود پیدا خارج آن فراهم شده وىل هنوز در
موجب  و های الهی دعا کردن کلید رحمتگرداند پس زیاد دعا کنید زیرا  فرمود دعا قضاء پابرجا شده را برمی

 دَری را که زیاد هر توان نائل شد و خداست نمی که نزد ییچیزهاه جز بوسیله دعا ب ها است و برآمدن حاجت
االَرضِ اِّال بِسَبعَةِ  باب الیَکُونُ شَیءٌ فِی السَّماءٍ وَ اول اصول کافی درنیز درجلد  شود و بکوبی باالخره باز می

مروی ) ع(حضرت اَبی الحَسَن مُوسی بنَ جَعفَر ، از)زمني موجود نشد جز با هفت چیز آسمان و چیزی در(
 مَشیَّةٍ وَکتابٍ وَ  اِرادَةٍ وَ قَدَرٍ وَ قضاءٍ وَبِ :اُالّ بِسَبعٍ الفِی االَرضِ  فی السَّمواتِ  وَ یَکُونُ شَیٌء  اِنَّهُ قالَ ال :است

زمني چیزی  نه در آسمانها و نه درفرمود : (یعنی .عَزَّ وَجَلَّ دَرَوْاَ اِذنٍ فَمَن زَعَمَ هذا فَقَد کَذَبَ عَلی اللّهِ  اَجَلٍ وَ 
این گمان  که جز اذن، هر اجل و کتاب و مشیت و اراده و و قدر قضا وه ب :با این هفت چیز نکند جز وجود پیدا

امضاء تعبري شده است که وجود ه از اذن ب و )عزّوجلّ رَدّ کرده استی خدا دروغ بسته یا بر خدا برد محقّقاً بر
ه مرحله امضاء که به وقوع امری در شش مرحله قبل از امضاء انجام شده ب خارج است پس اگر در یافنت در
و قدر و سایر مراحل  قضا تضرّع در و واسطه دعاه باشد ممکن است ب است نرسیده کمان رها شدن از منزله تري

بازرگان با طوطی  گفنت   حکایت باز اول مثنوی در چنانچه مولوی عَلیهِ الَّرحمَه در جلد حاصل شود ا تغیريعده ب
  : آنچه در هندوستان دیده فرماید

  رندش  ز راهآته باز  تري جَس               اولیاء را هست قدرت از اله           
  

  قـلَّـمُعَ  می وـدّرات حَتـمق
قسم است قسمتی از آن  شود که مقّدرات دو بِحار و اصول کافی ذکر شد نتیجه می چند حدیثی که از ذکر از  

این صورت چیزی  شده که بمريد در فالن ساعت تقدیر و فالن روز شخصی در حَتمیُ الوُقوُع است مثالً
لِکُلّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جاءَ اَجَلَهُم  :فرماید میسوره اَعراف  از ۳۴ آیه چنانچه در دهد غیريرا ت آن تواند نمی

شده پس هرگاه اجلشان  تقدیر عمر کس مدتّی از هر امّت و برای هر: (یعنی .ساعَةً وَال یَستَقدِموُنَروُنَ الیَستَاخِ
  ).شود  پس نمی پیش و  یک ساعت هم برسد

شرطی است یعنی ممکن است بَداحاصل  قید وه تقدیرات معلّق یعنی مقیّد و مشروط ب و قدّراتم از قسم دیگر
نیاورد  یاصله رحِم بجا ندهد فالن روز بمريد اگر صدقه که تقدیرشده فالن شخص در شده تغیري نماید مثل این

عمرش  تمدّه صدقه داد ب یا جا آورده پیدا نکند پس اگر عمل خريی انجام داد یاصله رحِم ب حال دعا وتوبه یا
  .شود افزوده می
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حال  نماید و شخصی صله رحِم می: مروی است که پیغمرب فرمود) ع(حضرت صادق از کتاب بحار چنانچه در
شخص دیگری قطع رحم  و دهد، ار میسال قر را سی آن عمرش سه سال باقی مانده پس خداوند که از آن
به آیه  استدالل فرمود سازد و را سه سال می آن خداوند اقی بوده وکه سی سال از عمرش ب نماید درصورتی می
 بخواهد خداوند آنچه را گرداند می محو: (یعنی .عِندُهُ اٌمُّ الکِتابِ یُثبِتُ وَ یَشاءُ وَ  یَمحوُا اللّهُ ما :سوره رعد از ۳۹
که همه چیز از تغیري ناپذیر و  قامیم یعنی کتاب و) است اٌمُّ الکِتابِ او نزد و آنچه را بخواهد دارد ثابت می و

  .آن است  تغیري پذیر در
حَیاتُهُ بِالبِرّ اَکثَرُ  مِن مَوتِهِ بِاالَجَلِ وَ  اَکثَرُمَوتُ االنسانِ بِالذُّنوُبِ :بحار۱۷ جلد در )ع(فرمایش علی نظري این است
زندگی انسان  سبب رسیدن اجل است وه بموت  از سبب گناهان، بیشرته مردن انسان ب: (یعنی .مِن حَیاتِهِ بِالعُمرِ

مقدرات خود  چون از و ).مقدّر سبب عمره ب زندگی  است از تضرّع بیشرت و دعا سبب اعمال صالحه وه ب
  .کوتاهی نکنیم وعمل خري دعا کدام قسم است باید در  اطالع نداریم که از

تقدیرات  زا بعضی زیرا شود آنچه تقدیر شده مییعنی  ،کائِن اَلمُقَدَّرُ :نگویید فرماید می )ع(حضرت صادق  لذا
باالی سرشان  آثار عذاب تا قوم حضرت یونس که بال و مانند شود می پیدا توسل تغیري تضرع و و بواسطه دعا

  را تضرّع آن و واسطه دعاه ب امّا هم مستجاب شده بود دعایش بود را نفرین کرده اه آن خدا که پیغمرب چرا آمد
برهنه  را گریه بريون رفته همه سرها و دعا حال تضرّع وه کودکان همه ب و ها زنو  ین نحو که مردهااه ب برگرداند
پایان  چهار عذابیم این کودکان و سزاوار ما اگر توبه کردیم گرویدیم و به تو خدایا بار کردند عرض می کردند و

 بال قبول و را هانه آبتعاىل تو یکه خدا ردندزاری ک و قدر گریستند فرما،آن برایشان رحمت دنگناه بسته بی بانز
لَمّا امَنوُا کَشَفنا عَنهُم عَذابَ الخِزیِ فیِ الحَیاِت :فرماید میسوره یُونُس  از ۹۸ آیه یشان دفع کرد چنانچه درا از را

مدتی از زندگی  تا وایشان برداشتیم  چون ایمان آوردند ما عذاب خواری را از: (یعنی.اِىل حنيٍ مَتَّعناهُم  الدُّنیا وَ
  .)مندشان ساختیم بهره
 عذاب باالی سرشان نمودار شد از که آثار زمانی تا زمانی که حضرت یونس برقوم خود نفرین کرد از پس،

شش مرحله دیگر وقوع یافته بود که شرح مختصر  گانه تقدیر فقط مرحله اِذن یا امضاء باقی بود و مراحل هفت
علم اجماىل کلّی  قَضا :است که کافی درباره این حدیث بیان شده بدین نحو شرح اصول آنها طبق آنچه در

صالح ه علم ب  هرادَاِ حضور اشیاء و هر چیز از نظر کشف وه علم تفصیلی خداست ب قَدَر و چیز هره خداست ب
نقشه  کِتاب و شود می تعبري کُن ،کلمهه آن ب چیز است که از خواست وجود هر مَشِیَّت چیز است و  وجود هر در
موجود  پیدایش هر زمان آفرینش و  َاَجل کنند و آن به ماهیّت تعبري از چیز است که فرض امکان اوست و هر

اعالم موجود شدن  امضاء یااِذن شود و  نظر تدریج نسبی موجودات بدان اشاره می فرض زمان از است که در
که نَسخِ حکم  احکام است چنان منزله نَسخ دره تکوینیات ب نظر مقدمات تکوینی پس بدا در چیز است از هر

ه اثبات حکم الحق بواسطه تغیري مصلحت مثل برطرف شدن بال ب زوال حکم سابق واز شرعی عبارت است 
واسطه تضرّع ه ب قوم یونس نازل شد و که بر ییبال سبب صله رحِم ماننده ب طول عمر صدقه دادن و و سبب دعا

  .برطرف گردید
  

  جواب آن ا وـنویسندگان خارجی بردعاعرتاض بعض 
آثار ائمّه  مقتبس از آیات شریفه قرآن و شرایط آن نوشته شد و فوائد و اثر لزوم آن و و حال درباره دعاه آنچه تاب

باقی  تردید ی محکم اسالمی هیچ جای شک وبانمه اطهار سَالمُ اللّهِ عَلَیهِم اَجمَعنيَ بود که برای معتقدین ب
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ها  افزون خارجی کشفیّات روز و اخرتاعات و وسعت دایره علوم جدید حاضر عصر  چون دروىل گذارد نمی
باعث  نموده و ی اسالمی اطالع کامل ندارندبانم علوم و که از بعضی جوانان را و جلب توجه اغلب افراد

 نوشته و یزن جواب آنها و مختصری درباره اعرتاضات آنان انحراف آنها شده ایجاب کرد که یا تزلزل فکر
 بعض آن و منطق صحیح نیست صحّت وه همه مقرون ب اند نوشتهچه دانشمندان خارجی  که هر خاطرنشان نماید

 دانشمندان خارجی اشتباهات و دیگر از عّده خوشبختانه یک جا دارد و اعرتاض بی جنبه عِناد و اعرتاضات
  .اند اردهمحقّقانه باقی گذ و مفید آثار خود از ثابت و ها را عناد آن

صورت ظاهر ه آنها ب در دارد و مِتِرلینگ بلژیکی است که تألیفات بسیار وریسمُ از جمله نویسندگان دسته اول 
 از پیموده است و ییکه درباره مطالب مذهبی بحث کرده راه خطا هر مورد در های خوبی کرده و ییفرسا قلم

 شود که درباره آن دعا می امری:(گوید چنني می ه دعادربار) بزرگ های مغز هاندیش(نام ه ب کتاب خود جمله در
 هر پس در گريد صورت نمی حتماً نشده باشد مقدّر اگر و شود بطور قطع واقع می وقوعش مقدّر شده باشد اگر

  .)است تأثري صورت دعا بی
 کند یداپ وسائل وجود باعث نیست که بدون اسباب و بودنِ یک امر جواب این اعرتاضات این است که مقدّر

نبودن هیچ وسائل  با خود وه ب بدون جهت خود اش این نیست که که مقدر شده سوخته شود الزمه چیزی مثالً
یکی  خود دعا و بسوزاند را بلکه معنایش این است که آتش یا سبب سوخنت دیگری فراهم شده آن سوخته شود

بودن یک امر  بنابراین مقدّر پذیرد میق تحقّ شود و کند اسباب آن فراهم می از اسباب است که چون شخص دعا
مقدرات  از خود نقل شده که دعا ائمّه اطهار از دعا مکرره اخبار مربوط ب رو در از این تأثري دعا منافات ندارد با

  .است
منزله ه دعاکردن ب و درگاه خدا اسرتحام از آیا(( :نویسد کتاب خود می برده درباره دعا در باز نویسنده نام

 ماه را ب فالن چیز کردیم که مثالً   ا خواهشر درگاه خدا چیزی از زیرا وقتی که ما نیست درگاه خداه ب جسارت
که انجام  ایم  و وقتی چه احتیاجی داشته داند که ما نمی نیست و آشنا وظیفه خوده معنایش این است که ب بدهد
 خود کار در که عادل نیست بلکه ظالم است واو بفهمانیم ه او تذکر دادیم معنایش این است که به را ب وظیفه

 درخواست نمودیم معنایش این است او از ییچیزها کردیم و دعا که ما عالوه وقتیه بو  باط ندارددقّت و انض
م که چرا ییرا سرزنش نما نتیجۀ دیگرش این است که او تغیري دهد و نفع ماه ابدی جهان راب که قوانني ازىل و
   .))را محروم بدارد  ما مند سازد و خود بهره هبادیگران را  ازمو

 بدون اسباب و شودکه آن امر موجب نمی بودن یک امر نیز این است که مقدّر جواب این جمالت اعرتاض آمیز
وَ فیِ السَّماِء : قرآن فرموده در رزّاق است و که چون خدا بگوید نفر مثل اینکه یک وسائل وجود پیدا کند

کردن  پس کار) شده  آسمان تقدیر اید در وعده داده شده نه آبآنچه  و روزیِ شما: (یعنی .عَدوُنَتُو ما رِزقُکُم وَ
 جام تعهّداتش ندانیم وبانقادر  را خدا که ما خداست و معنایش این باشده طلب روزی نمودن جسارتِ ب و
 و آن نتیجه بگريیم که باید بیکارز ا نیم وبِاللّه راستگو ندا را اَلعیاذُ اش اطمینان نداشته باشیم پس او جام وعدهبان

رشته همه امور  سر:أَزِمَّةُ االُمُورِ طُرّاً بِیَدِهِ یعنی( را بدست دارد که زمام همه امور ییخدا اینکه غافل از مُهمَل بود
 کار آوردن روزی راکسب و برای هرچیزی سبب وطرزِ پیدایشی قرارداده چنانچه کلیدِ بدست )بدست او است 

الزم  دوا و دست خداست وىل دکرت که در قبیل شفای بیمار عالم از چنني است همه امور داده است هم رارق
  .است قدرت خداست وىل سببش کشاورزه رویاندن گیاه ب و دارد

آنچه  بینید می آیا: (یعنی .ءَ اَنتُم تَزرَعوُنَهُ اَم نَحنُ الزّارِعوُنَ .اَفَرَأَیتُم ما تَحرُثوُنَ :فرماید میسوره واقعه  چنانچه در
اسبابی است که خداوند نتایجی  هم یکی از بنابراین دعا )رویندگانیم ما یا رویانید می آیا شما آنرا کارید؟ می را
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  دانند باید موهوم می جسارت و را که دعا ها اِگوُست مِتِرلینگها و و آن مرتتّب فرموده پس به مخالفني دعا بر را
اید ونه ازکتب آسمانی بهره  کیفیّت اسرار خلق پی بردهه نه ب را و نه دعا اید و شناخته را گفت که شما نه خدا

  .دیینما را درست پنداشته قضاوت بیجا می فقط تصورات خود و اید برده
آلِکسیس کارِل فرانسوی است که دانشمند محرتم جناب آقای  جمله نویسندگان خارجی دسته دوم دکرت از

 درآلِکسیس کارِل  دکرت: کند چنني معرفی می این فیلسوف بزرگ را مقدّمه نیایش او رمحمدتقی شریعتی د
شناسان  زیست جراحان و اطبّاء و بزرگرتین دانشمندان و از نموده وترین امکنه زندگی  متمّدن ترین ازمنه و مرتقّی

فلسفی او  فکری و ام علمی ومق مکتشفان و نویسندگان  بزرگ دنیاست که ارزش محقّقان و ها و فیزیولوژیست و
 را چنان استادانه نتایج تحقیقات خود امریکاست و و اروپا پزشگی مورد تصدیق همه مجامع بزرگ علمی و

صاحب تألیفات زیادی  گرفته و مغلطه کاری را گونه سفسطه بافی و هر االطراف اثبات نموده که جلو  جامع
 روحی و داشنت فوائد تاب نیایش که کتابی است عالوه ازک و )ناشناخته موجود انسان،( کتاب است مانند

ابهام برای کسی باقی  طوری ثابت کرده که جای اعرتاض وه ب محسوس دعا را اخالقی آثار ثمرات معنوی و
یش داشته که توانسته انی و دعاه عالقه ب چه حّد شود که تا بزرگ معلوم می بیانات این مرد از نگذارده است و
  .نیایش بدهد و اعمخالفني د معاندین وه شکن ب پاسخی دندان

نهایت وضوح  نیایش در کند نیایش تجلّی می و دعا در احساس عرفانی غالباً: ((کتاب چنني گوید سرآغاز در
توان  فنون مادی ماست چگونه می لوم وعدسرتس  روح انسانی خارج از جهانِچون  یک پدیده روحی است و

ه که دعا اصوالً کشش روح است ب  رسد نظر میه تجربی بدست آورد چنني ب وشناخت علمی  ،درباره نیایش
 طلب یاری و ه وبانتضرّع وناله مضطر بطور معمول نیایش عبارت است از سوی کانون غري مادی جهان و

اقلیم  از دور مستمّر آرام درونی و روشن و شهود کشف و یک حالت گاهی عبارت است از و خدا استعانت از
حالت پرستش  یا و سوی خداه روح است ب توان گفت که نیایش، پرواز عبارت دیگر میه حسوسات بهمه م
کوشش انسان  نمودار باالخره نیایش، سرزده است و که معجزه حیات از او ییأمبد بانای است نسبت  عاشقانه

  .مطلق خري یعنی پروردگار همه موجودات و ییوجود نامر نه آباست برای ارتباط 
جلب  سوی خداه کننده ب آن دلِ دعا کند که در مجسّم می نیایش یک حالت عرفانی پرگدازی را و ت دعاحقیق
تعلیم  درس وه ب دفرت نیست و گريد همانطور که حدیث عشق در شود این حالت از طبیعتِ عقل سرچشمه نمی می

  .نیاز ندارد
 در بلندترین قلّه تعبري را دعا که نیایش و زیرا ماند می در رسد می که پای نیایش فرا نجابیان آ کُمَیتِ اندیشه و

  .کند می میان شب ظلمانی عقل پیدا عشق از پرواز
مشروع  کامالً و انجام داد پیوسته نیایش را گذارد، بنابراین باید خصال انسان اثر می روی صفات و ربنیایش 
 بخواهیم که به او حال شایسته نیست از عني در کمک بگريیم و خدا  از های خود برای رفع نیازمندی است که

به که  کسانی و کند عطا دعاه ب کوشش میسّر است خداونده ب آنچه را یا جامه عمل بپوشد وسهای نفسانی ماه
ثمرات معنوی آن محروم  از پندارند مییک رسم خرافی  را آن و نگرند یک عادت مرتوک می ی هدیده ب دعا
  .)) بود فساد و زوال مصون نخواهند اند معموالً از خود کشته در را به دعااج که احتی اجتماعاتی و اند مانده

م ظیُمستدّلِ پیشوایان عَ و مفید بسیار آثار دانشمندان بزرگ اروپا گرچه با بیانات یکی از مختصری از این بود
نیست وىل  امریکا و روپاهای دانشمندان بزرگ ا نوشته و آثار ذکره آیات شریفه قرآن احتیاجی ب اسالم و شأنالَّ

 علوم جدید وه فریفته بودن ب اطالعی و بی اثر دینی در امور دانشجویان ضمن بحث در جوانان و چون بعض از
گفتار بیگانگان تمسّک جسته ه گاهی ب کنند و انکار می بعض امور مذهبی را اخرتاعات همه مطالب یا



۱٥ 

 زوال است وه کهنه محکوم ب  اء طبیعت دست یافته عقایدماوره است و بشر ب فضا تسخري گویند امروز عصر می
که  ییها داده شود همان ها تذکرنه آبرو الزم آمد  این جزء خرافات است از کردن موهوم و دعا خداپرستی و
و  فضا برآورده در نیاز  درگاه خدای بیه ب روحی قوی روی نیاز با هستند فضا قهرمان تسخري خود عامل و

 پروردگار با اند کره زمني نداشتهه بازگشت خود به امیدی ب کره زمني دور بوده و ان فرسنگ ازکه هزار مداری
 ۴۷/ ۱۰/ ۴چهارشنبه   روزنامه کیهان موّرخهاند چنانچه  کرده ساکنني کره زمني دعا بر نیاز کرده و و راز ودخ

مدار  از ضبط و ۸۰مه نورد آپُلُو  در دور  کرۀ ماه کهه ب گردش خود رادر سومني دور ییدعای سه فضانورد امریکا
  :این است  منت آن دعا شرح داده است و کره زمني مخابره کردنده ماه ب

وجود  با را توه همه جهان ببینیم وعالقه ب در بتوانیم عشق ترا کن تا بینشی عطا ماه ای خدای بزرگ ب((
 ماه نیکی متّکی باشیم به ضعف خود ب ونادانی  دووج با کن تا ایمانی عطا ماه خطاهای بشری درک کنیم ب

مانشان ده که برای گسرتش ه ب هایت باشیم و نعمت شکرگزار درک کنیم و بتوانیم وجودت را کن تا دانشی عطا
  .)کتاب بیان حقیقت ۱۷نقل ازصفحه )) (باید انجام دهیم  صلح جهانی چه وظایفی را

 آن عالم باال با که در  مردم جهان بخشید قلوب بسیاری از عمیقی در اثر یینیایش فضانوردان امریکا این دعا و
ها عطا نه آبایمانی ثابت  فرماید و جهان مستقر در را اوه که عشق ب خواستند خدا از و حالت خضوع دعاکردند

  .قدم بردارند یینیکو صفا و صلح وراه  در فرماید تا
نوردان  نیایش فضا و دعا نیز تأثري آن و و ت دعاآلِکسیس کارِل فرانسوی درباره اهمیّ بیانات دکرت گذشته از
تحقیقات  کدام از راه علم مربوط بخود هر فنون مختلفه علوم و دانشمندان متخصّص در بسیاری از ییامریکا

جان  تألیف خدا جمله کتاب اثبات وجود از اند ولزوم رعایت آداب مذهبی کرده خدا اثبات وجود قابل توجّه در
 کتابدر جمع آوری نموده است همچنني  را دانشمندان بزرگ معاصر از ن تحقیقات چهل نفرکلوُوِر مُونسا

 و سنّ هفتاد که در) ۱۹۴۴ متوفی در و ۱۸۷۳ متولد(دکرت آلِکسیس کارِل فرانسوی  )موجودناشناخته انسان،(
ی که یها ییقدرت نما انسان و ییشناسا پارس درگذشته است در خالل جنگ جهانگري دوم در یک سالگی در

  .شناسی دقیق بکار برده است روان فلسفی و ی وکپزش در او بکار برده تحقیقات علمی و خدا
 ای جوابگوی اشکاالت نسل جوان و اندازه تا دانشمندان خارجی این بود آثار از این مختصر ذکر از منظور
مذهبی  آثار شدن از مند از  بهره را خود ها شده و سایر خارجی ان وییسره مفتون آثار اروپا باشد که یک ییآنها

 مالحظه کشفیات و و قضاوت یک جانبه نکنند تا اند محروم ساخته دانشمندان بزرگ اسالم اسالمی و
 خدا آورده باه و رو ب ندارد گرانبهای اسالمی باز مطالعه کتاب آسمانی و آثار از را آنها انگیز، اخرتاعات حريت

سوره  از ۱۵ آیه که خداوند در خواسته و بدانند همانطور او را از خود های مندیرفع نیاز  تضّرع توّسل و  حال
ه ای مردم همه شما نیازمند ب: (یعنی .اللّهُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمیدُ یا اَیَّهاَ النّاسُ اَنتُم الفُقَراءُ اِىل اللّهِ وَ: فاطر فرموده

درگاهش آوریم ه روی نیایش ب دعا کنیم و اجیم پس بایدمحت فقري و همه ما) است غنّی بالّذات او هستید و خدا
 ذیل عنایات کامله وه تمسّک جسنت  ب نیازمندی و شدن حالت توجّه و برای پیدایقني بدانیم بهرتین وسیله ه ب و

عیه مضامني بالغت مشحون اد استفاده از الطاف شامله ارواح مطّهره اَئمّه اَطهار سَالمُ الّله عَلَیهِم اَجمَعني و
متضمّن طرق بندگی  تربیتی و روحی و آن ذوات مقدّسه است که هرکدام حاوی نکات دقیقه اخالقی و مأثوره از

 دریای زَخّار عالم مَلَکوُت و از سرچشمه گرفته و ربانیالهامات  خداشناسی است زیرا ازمنبع علوم الهی و و
 حه وعبارات بلیغه آنها فوقِ کالم مخلوق وجمالت فصی الهوت جاری شده است و بِحار موّاج عالم جربوت و

  :امريالمؤمنني سَالمُ اللّه عَلَیهِه ثار منسوب بآسایر  دونِ کالم خالق است خاصه نَهجُ البَالغَه و
  وَ ما قالَهُ  المُرتَضی  مُرتَضی             کَالمُ  عَلِیٍ  کَالمُ   عَلیٌّ          
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  .)پسندیده خداست فرموده مرتضی و )ع(آنچه را مرتضی دی است ومنتهی درجه بلن کالم علی در: (یعنی
   :گفته است  شاعر عرب درباره نَهجُ البَالغَه و

  فَاسَلُکهُ  یا صاحِ  تَبلُغ غایَةُ  االَمَلِ          نَهجُ  البَالغَه  َنَهجُ  العِمِ  وَ  العَمَلِ    
منتهی آمال خود ه دوست بدان روش رفتار کن تا ب عمل است پس ای نهج البالغه روش مستقیم علم و: (یعنی

  .) نائل شوی 
  مِن مَثَلِ  تُحیی القُلُوبَ وَ مِن حُکمٍ وَ        کَم مِن فیهِ مني حِکَمٍ بِالحَقِ ّ مُحکَمَةً   

  ).کند آن وجود دارد که دلها را زنده می امثال در حکم و های محکم و حکمت چه بسیار: (یعنی
  اَهلَ الفَضائِلِ عَن حِلیٍ وَ عَن حُلَلِ         رَرٌ    اَغنَت      بِحِلیتَها        فاظُهُ    دُلاَ

نیاز  زیورها بی آرایش و از است که از زینت خود اهل فضیلت را ییالفاظ آن چون گوهر گرانبها: (یعنی
  .)سازد می

  ها ظُالمُ الزّیغ وَ الزُّلَلِ مِن مَعانیهِ اَنوارُ الهُدی  سَطَعَت             فَاَنجابَ  عَن وَ
  .) سازد  لغزشها را زایل می مضامني آن انوار هدایت چنان ساطع است که تاریکی انحراف و معانی و از: (یعنی
 اصحاب خاص خود تعلیم فرموده و کمیل بن زیاد نخعی ازه را ب حضرت که آن باندعاهای منسوب  از و

 انبهای نیمه شع شب فرمودۀ مرحوم مجلسی خواندن آن دره ب دعای کمیل است که )ع(ی خضربه دعامعروف 
را جناب آقای مهندس  آن آمرزش گناهان نافع است و فتح باب رزق و شب جمعه برای دفع شّر اعداء و هر و

 مناجات َخمسَةُ عَشَر حضرت سَیّدَ  و) ع(نصرت اللّه اربابی اَیَّدَهُ اللّه با دعای عَرَفَه حضرا سَیّدَ الشُّهداء
  . اند آورده شعر دره ب این مجموعه با عبارت شیوا و الّساجدین  عَلَیهِما السَّالم در

صبح  از اوراد نماز مِفتاحُ الفَالح  و مِصباحُ النَّجاح که خواندن آن بعده حضرت  موسوم ب دعای صَباح آن دیگر
حاالت  آفریدنشان و مخلوقات قبل ازه ب معاد وعالِم بودن خدا وا مبده ازدیاد توجّه ب برای پیدایش حال توسّل و

هواجِسِ  بودن از دور از وساوسِ شیطانی و وخطرات نفس امّاره وطلب توفیق برای محفوظ بودن  روحی و
های متعدد نوشته  برای آن شرح .است دستور صاحب اجازه باشد مؤثرّتره که ب نفسانی بسیار مفید خاصّه وقتی

که  ی حاج مالّ هادی سبزواری رَحمَةُ اللّهِ عَلَیهِ باشدناّبعارف ر کیم صمدانی وهرتین آنها شرح حبشده که شاید 
  .چاپ رسیده استه هجری ب ۱۳۲۲ سال با شرح دعای جوشن کبري در تهران توأماً در

 همه راهنمای سعادت و و اَئمّه امَعصوُمني سَالمُ الّله عَلَیهِم اَجمَعني بسیار و باری ادعیه منسوب به پیغمرب
 روحانی و اکتساب فضائل اخالقی و اوصاف حمیده عرفانی وه نماینده طرق اتّصاف ب و توحید خداشناسی و

ه کلمات نفسانی هستند خاصّه دعاهای منسوب به وسیلۀ نائل شدن ب بهرت رسوم اسالمی و نمونه بارز آداب و
 و معانی نغز افکار بلند و ونی ودر گداز و سوز نیاز و راز و حالکه با )ع(حضرت َسیّدَ السّاجدین  حضرت

ی اَبوُحَمزَه ثَماىل به دعادعای معروف  الفاظ فصیح وبلیغ ریخته شده مانند قالب عبارات و دلکش در یفلطا
نقل مرحوم مجلسی خود حضرت آنراشبهای ماه رمضان پس ه فرموده وب او تعلیمه آنرا ب )ع(که حضرت سَجّاد

روایت شیخ ه ب بوده و عنایت ائّمه زمان خود ابوحمزه مورد لطف و و ندخوا می هنگام سحر نماز از عبادت و
اَبوُحَمزَةُ فی زَمانِِه : اش فرموده است  درباره) ع(رجال حضرت امام رضا  بانمهمرتین صاح کَشّی  از ابوعَمرو

بَرهَةً مِن عَصرِ  وَ بنَ عَلیٍ وَجَعفَرَ بنَ مُحَمَّد مُحَمَّد وَ کَلُقمانَ فی زَمانِهِ وَ ذالِکَ اَنَّهُ خَدَمَ اَربَعَةً مِنّا عَلیَّ بنَ الحُسَنيٍ
  .مَوسَی بنَ جَعفَرٍ

از آنها کسب  کرده و خدمت را ما از نفر رابود زیرا چه زمان خود لقمان در مانند زمان خود ابوحمزه در:(یعنی
 محمد باقرالعلوم و جعفربنعلی  محمدبن العابدین و الحسني زین بن آن چهار عبارتند از علی فیض نموده و
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روایتی است اَبوُحَمزَةُ  در و ).جعفر را نیز درک نموده است بن حضرت صادق و قسمتی از زمان حضرت موسی
آقای  را شرح حال او بوده و زمان خود در سلمان زمان خود مانند ابوحمزه در :یعنی .فی زَمانِهِ فی زَمانِهِ کَسَلمانَ

 نیازکتاب شریف  قمری هجری در ۱۳۶۱سال  علیشاه دامَت بَرَکاتُهُ العاىل در احسني تابنده رض حاج سلطان
اند و درباره اثر  اند مرقوم داشته شیوا ترجمه فرموده عباراتی سَهل الفَهم و از اول تابه آخر با را تجلّی که این دعا

اند  ن این حکایت را نقل کردهدبن طاوس ازعمران بن اَعیُ یّس تجلّی از نیاز ۹صفحه  حضرت ایشان در این دعا
نزد یحیی بن عبداللّه  را زمني افتاده دستش شکست اوه سختی به که ابوحمزه گفت مراپسری بود روزی ب

 وسائل تهیه نموده بیاورم و بروم و کن تا گفت این دست شکسته است صرب دید بند بردم چون دست را شکسته
که از حضرت عَلیَّ بنَ  ییدعا دل شکسته گردیده و افسرده و اصالح کنم چون تنها شدم بندی و را شکسته آن

 توسل معنوی و اثر بر متوسل شدم و درگاه خداه ب گرفته بودم خواندم وتعلیم ) ع( الحُسَنيٍ زَینُ العابِدین
دستِ  که دست شکسته آن گمان کرد سالم دید دستش بهبودی یافت چون یحیی برگشت دست را خواندن دعا
نگارنده این مقدمّه عرضه . عجّب نمودتسالم یافت و دو دست را را بدقت مشاهده نمود وىل هر آن دیگر است و

عظمت مقام ائمه ه حمزه ثماىل است که عارف بوگونه تعجّب نیست زیرا که خواننده دعا اب دارد جای هیچ می
 موانع آن مفقود بوده است و شرایط اجابت دعا برایش موجود و ،این است عالوه بر ها قدرت الهی آن اطهار و

ی شیخ محمود شبسرتی رَحمةُ ناباین است که عارف ر .نورانیّت دل برایش فراهم بوده است موجبات ظهور و
  : فرماید میگلشن راز  ضمن اشعار اللّه عَلَیه در

  نور  نایدت    دل   خانه  دورن                          دور   خود  ز  نگردانی   تا  موانع
  : فرماید میچند شعر بعد  بعد موانع را در

 موانع اندر این  عالم  چهار است
 اَنجاس نخستني پاکی از اَحداث و

 اخالق  ذمیمه  است سوُم  پاکی ز
 چهارم  پاکی  سرّ است  از   غري

 کس را ُشد آسان این طهارت هرآن
  

 
 
 
 

  

 طهارت کردن از وی هم  چهار است
واس ـوس     ّرـز  ش عصیت  وـدوم  از م

 چون بهیمه است که با  وی آدمی هم
 رـگرددش   سی یـی      مـجا   منته بدین

 اتـاجـزاوار      منــن     گردد    سـقیــی
  
  

که تمام شرایط  فرض اینه ب سایر دعاهای مأثوره و او تعلیم فرموده وه ب )ع(همچنني اثر دعای کمیل که علّی
خشوع  حضور قلب و توجّه و نسبتِ حال توسّل وه ب زیرا باشد باز نباید مأیوس بودموانع مفقود ن موجود نبوده و

صحیفه کامله سجّادیه که  در )ع(بود خاصّه دعاهای حضرت سجّاد  مؤثر خواهد مفید و پاکی باطن دعاها دل و
آمرزش  وطریقه طلب مغفرت  الهی و آداب اسالمی وشامل حقایق عرفانی و جامع ادب و نبوغ فکری و مظهر
اللّه عَلَیهِم واَخُ القُرآن وثانیَ سَبُع  بیت سَالمُ اِنجیل اهل زَبوُر آل محمّد وه معروف ب ها و لغزش خطاها و از

  .دونِ کالم خالق است فوقِ کالم مخلوق و المَثانی و
 برکاااز  فرن رسیده یعنی پنجاه وشش هزارسند  ۵۶۰۰۰ اسناد مرویّه ان به ،عظمت مقام کثرت منفعت وه نظر ب
 در متبحّر حکماء علماء و نوابغ عالم اسالم و نفر از ۶۱ حاله ب تا واند  را روایت کرده اعاظم صلحاء آن و علما

 پایان رسانده است وه ب ۸۶۵را درسال  شرح کَفعَمی که آن اند مانند آن شرح نوشته اسالمی بر علوم مذهبی و
صوفی  اللّه خطّاط شرح موىل فتح شرح مجلسی دوّم و ی اول وشرح مجلس و ییشرح شیخ بها شرح شهید ثانی و

شرح ه صدرالدیّن معروف ب سیّد شرح عرفان نوشته و سبک تصوّف وه را ب آن زیسته و می ۱۲قرن  که در
 ۵۴ را ریاض السّالکني نامیده مشتمل بر آن هجری فوت کرده و ۱۱۱۷ سال سیّدعلیخان دشتکی شريازی که در
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ها  مشهورترین شرح این شرح بهرتین و هجری تألیف شده و ۱۱۰۶سال  در صحیفه کامله و ایدع ۵۴ روضه بعدد
  .است

گانه است که مرحوم ۱۵ های خَمسَةُ عَشَر یا مناجات محتویات صحیفه کامله سجادیه و جمله ملحقات و از و
این مجموعه بنام  للّه اربابی درا جناب آقای نصرت و ،نقل فرموده است بِحار در را ها مجلسی عَلَیه الرَّحمَه آن

استفاده از ادعیه مأثوره  ذوات  خواندن وه ب برای عالقمندان شعر بريون آورده است وه ب نیاز موفّق ترجمه و
 کتاب شریفه ها ممکن است ب آن اطّالع بر ائمه معصومني سَالمُ اللّه عَلَیهِم اَجمَعني و مقدسّه مظاهر الهی و
شیخ عباّس محدّث  مفاتیح الجنان مرحوم آقا مرحوم مجلسی و المَعاد بزادُ  و ییوم شیخ بهامِفتاحُ الفَالحِ مرح

  سایر ملکی تربیزی رِضوانُ اللّه عَلَیهِم اَجمَعني و شیخ جواد عارف بزرگوار مرحوم آقا عالم و وَقایِعُ االَیّام قمی و
  .ها استفاده میشود آن از و  تب ادعیه مراجعهک
ه ب اشتباه یاه ه بمتمنّی است اگر نگارش این مختصر مقدّم التماس دعا دارم و .انندگان محرتمخو خاتمه از در

امتنانم  قرین تشکّر و و ییراهنما نه آباغماض نگریسته لطفاً  دیده عفو وه قصوری برخورد فرمودند ب لغزش و
  .عِندَ کِرامِ الّناسِ مَقبوُلٌ العُذرُ  فرمایند وَ

  ۱۳۹۰ نابشع ۷برابر   ۱۳۵۷/ ۴/ ۲۲ مورّخه 
  جلیله نعمت الهّی  سلطانعلیشاهی  سلسله خاکپای فقراء  مقدار و بی  ذّره

  )ظفرعلی(محمد جواد آموزگار 
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  )مؤلف(شرح حال اربابی 
   

آن مرحوم زمان قُطبُ علی بیدگلی کاشانی است  موفّق فرزند اربابه نصرت اللّه اربابی متخلّص ب مهندس
مراتب  درک و ه فِی االَرَضني حضرت آقای حاج سلطان محمّدسلطانعلیشاه رِضوانُ اللّه عَلَیه راالعارِفني آیةُ اللّ 

 ۱۳۱۸ سال در هجری متوّلد و ۱۲۹۷ سال در خلوص نیّت کم نظري و درجات محبّت و وفا و صفا و صدق و
 مالّ علی طابَ اللّه ثَراه وَ السّالکني حضرت آقای نورعلیشاه ثانی حاج مَالذُ توسط قُطبُ العارِفني وه هجری ب

 ۱۳تاریخ  در عرفان راهیابی گردید و فقر وه ب شد مکّه معظّمه مشرّف میه که ب سفری جَعَلَ الجَنَّةَ مَثواه در
  .رحمت الهی پیوسته ب قمری دارفانی و ۱۳۸۶سال  صفر۲۳شمسی برابر  ۱۳۴۵ خرداد

شمسی  ۱۲۹۹  اردیبهشت اللّه اربابی است که در اردند نصرترشته فقر و مرحوم که عموماً در جمله فرزندانِ آن از
از اوائل  .فارغ التّحصیل گردید کشاورزی کرجدانشکده  شمسی از ۱۳۲۴سال  در وا .بیدگل کاشان متولّد شد در

) همني كتاب(موفّق  نیازو صالحنامه از منظومات وي  سرودن شعر آغاز نمود وه تحصیالت دورۀ متوسطه ب
  .است
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  وـه
 ۱۲۱  
  هـچــادیب

  

  نبانام خداوند بخشندۀ مهره ب
 .تنها پروردگار است دستگاه آفرینش را یکتا آفریدگار و را ستایش سزاوار است که جهانِ هستی را ییخدا
چشم  از. آن کرده که خواسته سرنوشت بندگان را سرشت و باالی آفریدگان آراسته و بر زیبای خلقت را ی مهجا

  .هویداست همگان آشکار و بر ا وناپید همه پنهان و
توفیقش  ییروشنا. جانیان تابنده است جهان و که پرتو دانشش بر ییدانا آسان کننده و را ها که دشواری ییتوانا

 پرتگاهِ پستیِ دیو وه زادگانی راب تاریکیِ بخود واگذاریش آدمی برتر از فرشتگان ساخته و بندگانی را جایگاه
 ها از لغزش پذیرنده است و ها را بخشاینده پوزش گناهان را پوشاننده است و خطاها را. ددان انداخته
. خواهی روی آرند چارهه آستانش  به سازی که همه ب چاره و دارند درگاهش نیازه نیازی که همه ب بی .نگهدارنده

 .وانش ناتوانهای فرا سپاس نعمت ستایشگران از اند و پایانش درمانده بی ها ستایش نیکی گزاران از سپاس
 احسانی که راه بندگیش را وسیلۀ پیغمربان و رؤف با بندگان درگشاده و بر ش راا ییی که شناسانبامهر ی هبخشند

خاندان نیک فرجام  بروان پاک پیمرب اسالم و درود. برگزیدگان جهانند جانشینان معصوم او که بهرتینِ بندگان و
  .ني و پريوانِ نیکوکار سّید المرسلني وامام المّتقني باد پیشوایان اهل یق سایر بزرگانِ دین و او و

نور چشم درویشان جناب آقای حاج سلطان حسني تابنده رضاعلیشاه  آستان قطب زمان و سپس باکسب اجازه از
) ع(حُسیَنعَبداللّهِ ال دعای عَرَفَه اِمامُ الکَونَني اَبی و)ع(کُمَیل مَوىل المَواىل حضرت عَلّیِ عاىل دعای فداه روحی

آمادۀ چاپ کردم چون  آوردم و نظم دره ب اَجمَعني را اللّهِ عَلَیه  سَالمُ )ع(عَشَرَ حضرت سجّاد مناجات خَمسَةُ  و
 ها را کاملرت نماید مدتّها آن وری از بهره ظم هم آهنگ آید وبانها نیز مورد نیاز اهل راز بود که  نثر آن ی مهترج

 از قلم بردم وه دست ب خود نتیجه حاصل نکردم ناچار بود روی آوردم ودلم  هردری که پسنده برای آن ب
همّتِ پري  یاری و توفیق حضرت پروردگار و آنکه با مایگی خود نرتسیدم تا راسیدم وازبیه های آن نه دشواری
 )ثابتعلی( جذبی اللّه  آگاه جناب آقای سیّدهبة دانشمندان ارزش مشایخ عاىل مقدار، های پر ییراهنما بزرگوار و

 آنگاه گوهرگرانبهای منت مناجات و .پایان رسانیدمه ب را آن )ظفرعلی( آموزگار جواد جناب آقای محمد و
نظم خود بهم پیوستم  و نثر ی مههای ترج خرده شیشه با یک را هر دعاها را به قطعات کوچک مناسبی شکستم و

باکمال فروتنی تقدیم آستان پري  ای برآن افزودم و باچهبرآن نهادم ودی)  نیازموفّق( چون همه را ترتیب دادم نام
اخوان ایمانی  برادران روحانی و از بپذیرند و را آن نهند و اخوان ایمانی نمودم که امیّد که منّت روحانی و

 آن خرده نگريند و بر لغزشی رفته باچشم پوشی نگرند و خوانندگان خواستارم که اگر ی مهالتماس دعا دارم وازه
  )موفّق(خاک پای فقرا نصرت الّله اربابی                                                             .پذیرند ه زشم را بپو

  هجری قمری عید میالد حضرت ۱۳۹۵ بانتاریخ سوم شعه ب
  خورشیدی ۱۳۵۳مرداد ماه   ۳۱برابر  ) ع(حسني بن علی 

  
  



۲۱ 

 

  اچهــدیب
  

 ونددرگاه   خداهسپاس   آرم   ب
 دی که هستی آفرین استـخداون

 هستی گرفته او چه هست از آن هر
 خداوندی   که  ما   را   آفریده
 تن  ما  آفریده از  گِل و  خاک
 چو در  پایان  بی آغاز   گردیم
 خداوندی که در پیدا و پنهان

 رینشـز نعمتها است ایمان بهت
 ما لطفش چوبی اندازه  بودهه ب

 ت ما راـساده  اـپیمربها  فرست
 شـانـدگــن ِ    بنـــریـد     بهتــمحمّ 
 ایدـگشـالم   بـروی ما  درِ  اسه ب
 اکشـــاء   تابنـر    اوصیـر    بــدگ

 که بوده دانش  آنان چو دریا
 و  رازش   بر  درگه  حق نیاز 

 جا مناجاتی کز  آنان مانده  بر
 ای افسرده جانم خدایا بنده

 نیستپناهم ده  پناه  دیگرم  
 گناه است وجودم پر سراپای

 اگر دستم نگريی افتم از پای
 تو پروازم  بده  با  بال  ایمان

 واپسني دم روی جانان در که تا
 صحرای قیامت با چنني حاله ب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مانند مثل است و خداوندی که بی
 ن  استـها  و  زمیـدای  آسمانـخ
 هـتگرف  ی ـهست    ه ـیافت    دی ـبلن

 چه   زیبا  جامه  خلقت   بریده
 ما  داده  روان  روشن  و پاکه ب

 سویش  باز  گردیمه م  و  بیـیاز او
 راوانــیده  نعمتها  فـا  بخشـمه ب

 ز هی  نريوی   ایمان  آفرینش
 سوی  خویش  ما را  ره  نمودهه ب

 که   بنماید  خود  راه  خدا  را
 شـانـر زمـر  آخــان  پیغمبـهم
 جان پاک او باده د حق بدرو

 علِی  و یازده   فرزند  پاکش
 پهنا  ژرفی   و  به  هپاکی   و  ب ه ب

 همه بوده ز روی صدق مطلق
 برای  ما  بود    بهرت    دعاها 

 که روی آورده بر این آستانم
 اگر باشد از اینجا بهرتم نیست
 پی بخشایشت چشمم براه است

 نخیزم دیگر از جای چو افتم بر
 ر از من  خدایا  حال ایمانـگیم 

 ببینم   پیش  پا  بسپارمش جان
 بگريم  در  شفاعت  دامن   آل

  

  اتـاجـمن
 خداوندا تو آن کن کز تو شاید

 هاــودی  بدیـو  فرمـدا تــداونـخ
 لیکن خوبی ما هر چه  باشد و

 کژی  دور درست است این سخن از هر
 دـوری که  بایـق  تو  نـبُوَد  توفی

 که از ما جز  گنه کاری نیاید 
هست از ما  آنچ از ما برآید هر

 تو  بود  از  ما  نباشد  از آنِ
 تريه را مانیم بی نور ییفضا
 دـن  نمایـره  را  روشـای  تیـفض



۲۲ 

 دهست روشنـبآن نور تا رد چو
 نتابد  نور  باشد  تريه  و   تار

 اـرمـی از دور فـتـا زشـدایـخ
 که تا جز خوبی از ما بر نیاید
 بیابد  حال ما  یکباره  بهبود

 چنني بودی چه بودی گر خدایا
 ه دمساز گشتیمـکه اینسان  با گن

 بما چنگال شهوت گشت چريه
 عمری شرمساری و مییکنون ما

 اهانـن   گنـامرز   ایـدا   بیخداون
 که دست  ما بود از چاره کوتاه

 ز تو هیچ غمخواری  نداریمــبج
 یناــبرـده ای  و  مهــاینــتو  بخش

 روی  ما درِ  رحمت  نما   بازه ب
 شاـاه   ما   ببخـن  گنـم    کــترّح

  

 خوش  و زیبا  بُوَد مانند  گلشن
ار ـی گرفتـی و  پستـگِ   زشتـچنه ب
 اـم  رـق   بـیـوفـو   تـرتـپ    ناـباـتـب
 رون  رود زشتی نپایدـژی بیــک
 نودراضی و ما از تو خش ما از تو

 نمودی میدرگهت کم  ار چه چیز
 و و خشم و  آز گشتیمـار  دیـدوچ
 رهــاه   بی حسابی  شد  ذخیــگن
دواری ــّا    امیـو    بــاه    تــدرگه ـب

 اهانـدگان  و  بی پنـز  ما  درمان
 جهت   راه بما  بسته  بود از  هر

 ر  از  تو  مددکاری  نداریمــبغی
روانی   تو   آرامش  ده  روح  و

 ز  لطفت  بر سرِ  ما  سایه انداز
 رضوان  رضای  خود  بده  جاه ب

  

  ازـنی راز و
 خداوندا  دلم   را  شاد فرما
 خدایا مشکلم  را  ساز  آسان
 مکن از رحمتت  قطع  امیدم

 دا بده صرب و شکیبمــخداون
 کارمه خدایا چون گره افتد ب

 مرا تسلیم  فرما  بر  قضایت
 سازم دای کارچنان کن ای خ

 چنان مستغنیم کن کرد گارم
 اـو دانـت ییاـدا تو دانـداونـخ
 دانای رازم ای خداوند ییتو
 دانی من بیچاره چونم خود تو
 ارــتـانی  گرفــای نفسـه شـواهـبخ
 بگشا بند پای از دستم گري و تو

 پناهی بندگان پشت و که تو بر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ز  بند  رنج و غم  آزاد فرما
 ذوقم کن فراوان شوق و خدایا

 ز خوان  نعمتت  بخشا نویدم
 مــا   نصیبـــوةِ  دائمت  فرمــصل

 ا بردبارمـــفرم صبوری بخش و
 که تا راضی بمانم با رضایت

 تو  روی نیازمه که نَبوَد جز  ب 
پیش کس حاجت نیارم  تو که جز

ا ــتوان   ییاــاری   توانــر  کــبه 
 ی خداوندبتو روی نیازم ا

 چنگ دیو  اهریمن  زبونمه ب
 دانم  چه  باشد چاره کار نمی
 اـاری ببخشـن گرفتــی زیــرهای

 چه خواهی حقّ آنان هر در کنی 
  

  م کتابـسبب نظ
ز رنج  زندگانی  خسته  بودم   شبی در گوشه ای بنشسته بودم
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 کتابی  برگرفتم   تا   بخوانم
 چو پرده  از جمال او کشیدم

 ن  بودــمناجات   امام  چارمی
 دم صفحه ای آرامش دلخوان چو

 بخود گفتم تو با طبعی که داری
 سان بنظم  آور دعاهایی  که  این
 گِه پري جواب آمد مرا  از  کز  در

 یکی نامه  بدان  درگاه  بنگار 
 شنودم پایان یافت این گفت و چو

 نوشتم  نامه  سر تا  پای  تو  قري
 مراد و   پیشوای   اهل    ایمان

 مت اللّهتاج  نع وصیّ  تخت و
 چندی جواب آمد که آری پس از

 لیکن چون دعاها هست بسیار و
 بندی  کمر را همان بهرت  که  بر

 دعا  که  حضرت سجّاد   گفته
 دعای دیگرش   نامش کُمیل  است

 ده ای   پیش   خداوندــنیاز   بن
 عَرَفَه    نیز  باشد    از  دعاها

 د  غلطانــیکی دریای مرواری
 ه  را نظم  آریاگر این  هر س

 دلشاد گشتم خواندم نامه را چو
 باری خواستم  یکتا  خدا راه ب

دعاهایی که  مثلش کس نبیند 
لب  ها که امام آورده  بر سخن 

ی ـض الهـه از فیـه چشمـگرفت
 نخست آسان نمود این کارِ مشکل

 مایه  بودن مرا بیم  آمد از بی 
 ز بیم اندیشه ای آمد  پدیدار

 ریدن کرده آغازیکی مرغ پ
 راه افتاده در پا یکی بی دست و

 سو داشتم  امّید  بسیار از  آن
 کند مشکل گشایی هّمت پري 

 که را یار بود لطف بزرگان هر
 سان  کار را  آغاز  کردم بدین 

 که دل را شاید از غم وارهانم
 صحیفه حضرت سجّاد  دیدم 

 نیاز و راز  زَینُ العابِدین بود
 مرا از خواندنش گردید حاصل
چرا اوقاتِ  خود باطل گذاری 

 ار    انسانبود  باالتر  از  گفت
گري  اجازت نیست گفتم خامه بر

 این کار دشوار اجازت خواه  بر
گفته بودم  چنان کردم که با خود

درگاه     بلند    حضرت   پري ه ب
گاه  زمان و قطب  دوران  دل  آ

 اهـیشـلـاعـرت  رضــا     حضــمانـه
و  باشد  اگر  همّت  گماری ـنک

 برای تو  بود  این  کار  دشوار
 که تا نظم آوری خَمس عَشَر را

در آن  دریا  بسی  دُرها  نهفته 
 علی فرموده و گنجی است  دربست
 نباشد در  جهان   با  او  همانند
شا ــحسني  بن علی  فرموده   ان

 نیاز  بنده   بر   درگاه    یزدان
 ز  خود  نیکو اثر  باقی گذاری

ز بند  و رنج  و غم آزاد  گشتم 
 م آورم هر سه  دعا راکه تا نظ

 ز دل  برخاسته   بدل  نشیند
ها حقّ مطلب  آن ادا  گشته  بر 

 برد سنگ سیاهی ا میــز دله
سپس بیم وامید افتاد در دل 

 سایه بودن سر امید از لطف بر 
 این کار نیاید از تو که هرگز بر

 چو عُنقا کی تواند کرد پرواز
چو آهو حاش لِلّه  دَوَد کَی هم

 شد همّت پريم مددکارکه با
 غم بخشد رهایی همّت پري ز

 بر او آسان شود هرکاِر دشوار
 درِ   گنج  سخن  باز   کردم



۲٤ 

 دستمههر آنگه  فرصتی آمد  ب
 پایانه سرُودم  چند  بیتی  تا ب

 سخن را با بیانی ساده  گفتم
 کارند ه خود پرهیزهایی  ک همان

 همیشه دستشان در کار  باشد
 پی  توشه  برای  آن  جهانند

 پیش ره مردان حق دارند  در
 چوخودراه سخن باحق نداند
 دعایی کاین چنني از دل برآید
 بدین منوال ساىل بیش بگدشت
 دعاهای سه گانه یافت  انجام
 کنون بر آستان  حضرت   پري
 من واین ارمغان موری بدندان

 پذیرند  آن   راـمیدم  آنکه   با
 ندـوانـخـانی     بــای   ایمـه برادر

  

 خود گوشه ای تنها نشستمکه با
 بنیان خوش آغاز و این کار رسید

 مــردم    آزاده   گفتــرای     مــب
د ــودی     پروردگارنــی   خشنــپ
 دلیکن  روی  دل با یار باش  و

 خدا را از صمیم قلب خوانند
 عذاب آخرت را چاره اندیش

 دـــه     خواننـــاءُ  اللّ ـــالم   اَولِیـک
 گره  از  کار  مشکل   برگشاید
 مرا توفیق یزدان رهنمون گشت
 نیازی  از  موفّق   آمدش نام
 کنم  تقدیم  با تعظیم و توفري

 مانــش  سلیــیـخ     پـلـرانِ  م برد
 بز  برگريند  آن راچو برگ  س

 دــاننـدی  رسـضِ اَلحَمـم فیـبروح
  

  کی یاد   آرندـق را به نیـموفّ
  شاد دارند ییاـش با دعـروان

   
  



۲٥ 

  لــكمي یاـدع
  

  مِـمنِ َالرحیـمِ الّلهِ اَلرحـبِس
وَ خَضَعَ لَها كُلُّ  تي قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء وَ بِقُوَّتِكَ الَّ كَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء اَللّـهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِ     
وَ  الَّتي ال يَقُومُ لَها شَيءٌ  وَ بِعِزَّتِكَ  لَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء وَ بِجَبَرُوتِكَ ا يء  وَ ذَلَّ لَها كُلُّ شَيءشَ

وَ  باقي بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَيء يء ، وَ بِوَجْهِكَ الْوَ بِسُلْطانِكَ الَّذي عَال كُلَّ شَ تِكَ الَّتي مَالَٔتْ كُلَّ شَيءبِعَظَمَ
لُّ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَضاءَ لَهُ كُ  يء وَ بِعِلْمِكَ الَّذي أَحاطَ بِكُلِّ شَ  تي مَالَٔتْ أرْكانَ كُلِّ شَيء بِأَسْمائِكَ الَّ

 .خِرينَيا أَوَّلَ األوَّلِنيَ وَ يا آخِرَ اآل شيء ، يا نُورُ يا قُدُّوسُ 
  بانبنام خداوند بخشنده مهر

واسطه ه ت که با ییتوانا رحمتت که همه چیز رافراگرفته وبه نريو وه کنم ب خداوندا از تو درخواست می         
 بزرگواریت که باه ب برابر آن خوار است و در پیش آن فروتن و همه چیز در غالب هستی، همه چیز چريه و آن بر

ه ب مقاومت نیست و آن نريوی پایداری و برابر در را چیز قدرتت که هیچ عزّت وه ب ای و هآن برهمه غلبه یافت
ذّات مقدّست ه ب بلندی یافته است و پادشاهیت که برهمه چیز برتری وه ب احاطه کرده و بزرگیت که همه جهان را

را پر کرده  چیز همه جا و که همه های شریفت نامه ب برقرار خواهد بود و چنان پایدار و همنیستی جهان  از که بعد
 ییای روشنا. همه چیز روشنی بخشیده است نور ذاتت که بره ب احاطه نموده واست و به دانشت که بر همه چیز 

  .از همه خواهی بود بعد همه بوده و که پیش از منزّه از همه عیب، ای آن ای پاک و بخش و
  است  جهان    دادار  که آن نام ه ب

  است بانهم مهر ده وکه هم بخشن
 اراــردگـا     کـدا    کریمـخداون

 حقّ رحمتت ای خالق پاکـب
 حقّ  قدرتت  ای پاک داورـب
 شـپی م  درـرِ  تعظیـرا س مه   آنـه
 بزرگیت که با آن روی  وــه  نیـب

 یّ   داورـعزّتت   ای ح ّق ــبح
 خدایا     تییاــقّ    کربیــبح
 هاـال  اهیّت  ــّق     پادشــبح
 وجه  باقیت ای  ذات  یکتاـب
 اسماء شریفت پاک یزدانه ب
 علم  ذاتیت  کز عرش اعلیـب
 ور ذات تو  که کرده  روشنــنه ب
 همه عیب پاک از ییتو و نور ییوـت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر آرم  سوی  تو  دست  دعا را
 افالک که بگرفته سراسر خاک و

 ر عالم  سراسرـکه  باشی  چريه  ب
 خویش را  سرِ تسلیم    از تمام  آن

 شدستی چريه   بر هر  چیز آسان
 که   نتوان    ایستادش   در برابر
 که پر کرده  همه  چیز  وهمه  جا
 که  دارد  سروری   بر کّل   اشیا

باقی   وبرجا   ییهمه فانی   تو
 ارکان کرده همه اعیان  و که پر

 احاطه  باشدش  بر  هر چه  اشیا
 همه  اشیاء  را   بر وجه  احسن
 منزّه از  همه نقصی و  از ریب
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 آغاز   هر  آغاز  و   بنیان ییتو
 تو که پیش از همه بودی در آغاز

  

  

 انجام  هر انجام و پایانییتو
   بخواهی  بود خود بعد از همه باز

  

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِـي  وبَ الَّتي تُنْزِلُ النِّقَمَ مَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُاَللّـهُ وبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُ       
وبَ الَّتي تُنْـزِلُ اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُ وبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ اَلّلـهُمَّ اغْفِرْ يل الذُّنُ بَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ الذُّنُو

 .وَ كُلَّ خَطيىَٔة اَخْطَأتُها رْ يل كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ اَللّهُمَّ اغْفِ الْبَالءَ 
خدایا بیامرز از من گناهانی را که . کند میپاره  های عصمتم را من گناهانی راکه پرده برای بیامرز خدایا       

 خشای بریا ببخدا .دهد میتغیري  را ها من گناهانی که نعمت خدایا ببخشای بر.شود میموجب نزول بال وگرفتاری 
 .کند خدایا ببخشای برمن گناهانی که بال نازل می .شود میاثر ماندن آن  بی دعا و که باعث ردّ را من گناهانی

  .هر لغزشی که از من سرزده است وام  هببخشای برمن هرگناهی که کرد خدایا
 بخشاــخدایا  آن   گناهانم    ب
 بخشاــخدایا  آن   گناهانم    ب

بخشا ــگناهانم     ب خدایا  آن  
 بخشاــخدایا  آن   گناهانم    ب
 بخشاــخدایا  آن   گناهانم    ب

 خداوندا  ببخشا  آنچه  دارم
  

  
 که درّ د پرده های عصمتم  را
 که  نقمتها   فرود  آرد  ز  باال

ر بر ما ـدهد تغیی ها که نعمت
به من راه دعا را   که بر  بندد 

 آرد بال را که  چون باران فرود
 گناه   بی  شمارم ز عصیان و

  

كَ أن تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِكَ  وَ وَ أَسْأَلُكَ بِجُودِ اَسْتَشْفِعُ بِكَ إىل نَفْسِكَ وَ  تَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِكَاَللّهُمَّ اِنّي اَ     
 .وَ أَنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ  أَنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ 

 به پشتگرمی با دهم و میرا در برابر خودت شفیع قرار و ت جویم و میتو نزدیکی ه با یاد تو بخداوندا         
ویادت را در  ییت وادارم فرماا سپاسگزاریه ب بخود نزدیک سازی و کنم که مرا تو درخواست می بخششت از
  .دلم اندازی

خداوندا  به  یادت   راه  پویم
 ا از تو خواهمــشفاعت بار اله

 ه  جود  تو  سائلــبر در گشوم  
 ییز شکر خود نصیب  من نما

  

 
 

  

 که    تا  بر  آستانت   را جویم
 بسوی خویش راهم ییکه بگشا

 که تا سازی  بقرب خویش نائل
 ییامم   گشاــرت   باب   الهــبذک

  

وَ تَرْحَمَني وَ تَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً اَللّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل خاشِع أن تُسامِحَني             
  .وَ يف جَميعِ األحوال مُتَواضِعاً ،قانِعاً

من آسان  کنم که بر میترسان است از پیشگاهت درخواست  خوار و ای که فروتن و خداوندا همانند بنده         
  .فروتن داری ه حال مراهم در قانع گردانی و و ای خشنود چه نصیبم کردهنه آب رحم کنی و گريی و

 اه  تو   دارمــا  رو  بدرگــخدای
 مّنــدرت ای رّب ذوال بخواهم از

 م  آریـکه بر من سهل گريی رح
 ر حالــسازی به ام تواضع  بهره

  

 
 

  

 بسویت دست حاجت را برآرم
 وار  و ترسان  وفروتنـا  خــرا پـس
 قسمت  قانع  و خشنود  داریه ب

 والــّل   احفروتن  داریم   در  ک
  

  .رَغْبَتُهُ اَللّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ وَ اَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ وَ عَظُمَ فيما عِنْدَكَ        
اجـت در هنگام سختی ح ش شدّت یافته وا چارگی بی کسی که  کنم مانند درخواست می از تو خدایا بار           
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  . رغبتش زیاد شده باشد سراغ دارد )لطف وکرم  از(چه نزد تو نه آب را بدرگاهت آورده و نیازمندی خود
 حالرا خوانم بهرخداوندا تو

 کاه شاید گشته او را سخت جان
 فراوان باشد  رغبتی   مر او را

  

 
  

 حال بد که  محتاج است وبسان  آن
 حاجت  روی   آورده  به   درگاهه ب
 احسان الطاف و  داری از چه نآه ب

  

وَ جَـرَتْ  ،وَ ظَهَـرَ اَمْـرُكَ وَ غَلَـبَ قَهْـرُكَ ،وَ خَفِـي مَكْـرُكَ ،وَ عَـال مَكانُـكَ ،اَلّلـهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ
  .وَ ال يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ ،قُدْرَتُكَ
 قهـرت غالـب و ريت پنهـان وفرمانـت آشـکار وتـدب .خداوندا پادشاهیت بزرگ وجایگاهـت عـاىل اسـت         

  .فرار از حیطۀ فرمانروایت امکان  پذیر نیست قدرتت جاری است و
 خداوندا  بزرگت پادشاهی  است

 دشمن مکر  تو پنهان بکار استه ب
 خدایا قهر تو چريه است بر ما

 انــچ     امکــدا  ندارد   هیــخداون
  

 
 

  

 جایگاهی است بلندت پایگاه و
یکن امر تو بس آشکار است ل و

 جا نفوذ قدرتت جاری است هر
 شدن  از  امر و فرمانت  گریزان

 
 
  

  

اَللّهُمَّ ال أجِدُ لِـذُنُوبي غـافِراً وَ ال لِقَبـائِحي سـاتِراً وَ ال لِشَـيء مِـنْ عَمَلِـي الْقَبـيحِ بِالْحَسَـنِ مُبَـدِّالً 
ظَلَمْتُ نَفْسي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهْلي وَ سَكَنْتُ إىل قَديمِ ذِكْرِكَ يل  ،مْدِكَسُبْحانَكَ وَ بِحَ ،غَيْرَكَ ال اِلـهَ إالّ أنْتَ

  .وَ مَنِّكَ عَلَيَّ
کردارهای  ی  هتبدیل کنند هایم و پوشاننده زشتی گناهانم و ی هیابم که آمرزند را نمی  تو کسی جز خدایا          
 من بخود .ای آراسته ها خوبی ی مههه ها پرياسته وب بدی ی همنیست، از ه ییخدا تو جز .باشد ها خوبیه زشتم ب

  .من آرامش یافتم منّتت بر یادآوری دیرینت از من وبخشش بی ی هواسطه نادانی تجرّی جستم وبه ستم کردم وب
 خدایا   بر  گناهانم  سراسر
 نه جز تو کس توانم کرد پیدا

 زشتّیِ کردار تو کس مرا نه جز
 ییتو خدا خدایا نیست غري از 
 خویش کردم کریما بس ستم بر

 ز دیرین  یاد تو  بگرفتم  آرام
  

 
  

 نیابم  چون  تو  آمرزنده  دیگر
 پا سرا که زشتی های من پوشد
 رفتار ییبَدل سازد مرا به نیکو
 ییجدا ها تو  پاکی و زشتی

 خویش کردم نادانی تجرّی بر ز
 وده ز آالمـدم  آسـانت شـباحس

  

ي كَمْ مِنْ قَبيح سَتَرْتَهُ وَ كَمْ مِنْ فادِح مِنَ الْبَالءِ اَقَلْتَهُ وَ كَـمْ مِـنْ عِثـارٍ وَقَيْتَـهُ وَ كَـمْ مِـنْ اَللّهُمَّ مَوْال
  .مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ كَمْ مِنْ ثَناءٍ جَميلٍ لَسْتُ اَهْالً لَهُ نَشَرْتَهُ

شانیدی وچه بار بالهای سنگینی که از دوشم موالی من چه کارهای زشت که از من پو ای خدای من و          
های نیک ازمن  چه تعریف چه ناپسندی که برطرف کردی و داشتی و ها نگه آن ها که مرا از چه لغزش برداشتی و

  .ها جاری ساختی بانکه سزاوار نبودم برز
 اـــهـار الـــا     بـــدا   کریمـــداونـخ

 کردی من مستور از چه زشتی ها
 ا که گشتی زان نگهداره چه لغزش

 ان  راـا کز نام نیک من  جهــبس
  

 
 

  

 موىل و من عاجز سرا پاییتو
 من دور کردی ها که از چه سختی
 که کردی دفع آزار ها چه ناخوش
 خور آن را درم دبونمودی پر ن

  

قَعَدَتْ بي اَغْاليل وَ حَبَسَني عَنْ  وَ قَصُرَتْ بي اَعْمايل وَ  ،اَللّهُمَّ عَظُمَ بَالئي وَ اَفْرَطَ بي سُوءُ حايل       
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  وَ مِطايل ،نَفْعي بُعْدُ اَمَلي وَ خَدَعَتْنِي الدُّنْيا بِغُرُورِها وَ نَفْسي بِجِنايَتِها
بندهای هوی  و ام بندگی کوتاهی ورزیده اعمال و در بارخدایا گرفتاریم بزرگ وبدحالیم از حدّ درگذشته و        
 غرور خود مراه دنیا ب دوری آرزو از آنچه سود من درآن است بازم داشته و ريم کرده وهوسِ نفسانی زمني گ و

  .انگاری خود گمراهم ساخته است جنایت وسهله فریب داده ونفس ب
 خداوندا بالیم بس عظیم است

 کوتهی کردم در اعمال قصور و
 بارــال    گرانــرا    دوری    آمــم

 دگر دنیا غرور آورده در پیش
 سهل انگاری من نفس مّکار ز

  

 
 
 

  

 حاىل که بهرم پر زبیم استچو بد
 زمني  گريم  نموده   بند  اغالل

 فع  بسیارشده  مانع  ز سود  و ن
 خویش  ی ــهبازیچ فریبم  داده  با 
 کار مکر آورده در بسی نرينگ و

  

وَ التَفْضَحْني بِخَفِي مَا  ي سُوءُ عَمَلي وَ فِعايلسَيِّدي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أن ال يَحْجُبَ عَنْكَ دُعائ يا     
دَواِم  اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّي وَ ال تُعاجِلْني بِالْعُقُوبَةِ عَلى ما عَمِلْتُهُ يف خَلَواتي مِنْ سُوءِ فِعْلي وَ إساءَتي وَ

  .تَفْريطي وَ جَهالَتي وَ كَثْرَةِ شَهَواتي وَ غَفْلَتي
 زشتی کردارم مانع اجابت دعایم نشود و و نمایم که بدی رفتار میمسألت  تو عزّتت قسم ازه من ب ای آقای        

کار بد وکردار زشت در پنهانی  چه ازنه آبپاداش دادن  در چه از اسرار پنهانم آگاهی رسوایم نسازی ونه آب
  .ییادی غفلتم شتاب نفرمازی های نفسانی و دوام نادانی وبسیاری خواهش زیاده روی و و ام انجام داده

 خدایم  سرورم   پروردگارم
 ایمــد و   کردارهـار  بــکه  رفت

 رسوا انم  نسازی   زار وـپنهه ب
 پی   تفریط   بسیار   جهالت
 نابنگردی در عذاب من شتا

 
 
 
  

 
 
 

 
 
  

 و  خواستارمـزّت   تـحقّ   عــب
 ایمــث   ردّ    دعــگردد   باعــن

 باشد  هویدانهانم  نزد  تو  
 برای  کثرت  شهوات  و غفلت

 هایم   پشیمان که هستم  از بدی
  
 
  

  .وَ عَلَي يف جَميعِ االُمُورِ عَطُوفاً  وَ كُنِ اللّهُمَّ بِعِزَّتِكَ يل يف كُلِّ األحوالِ رَؤوفاً          
  .باشی بانمن مهر با کارهاهمه  در احوال با من رؤف و ی مهدهم که دره میعزّت قسم ه ب را تو بارالها      

 نــبحقّ  عزّتت  ای رّب ذوالمّ 
 همیشه باش با من در همه کار

  

  

 ر حالم  نظر از مهر افکنــبه
 ای رّب دادار نابمهر رؤف و

  

  .وَ النَّظَرَ يف اَمْري  اِلـهي وَ رَبّي مَنْ يل غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرّي        
کارم را از ه نظر توجّه ب خواهان و ضرر خود را از او کیست که زیان و غري از توپروردگار من  ای خدای من و

  .گردم  خواستار
 ارمـروردگــن    و   پـد      مـداونــخ

 کز او خواهم   کند  دفع  مضارم
  

  

 دیگر   ندارم   ییاـبجز  تو  ملج
 کارمه نظر  اندازد  از  لطفش   ب

  

 ،وَ لَمْ اَحْتَرِسْ فيهِ مِنْ تَزْينيِ عَدُوّي ،رَيْتَ عَلَي حُكْماً اِتَّبَعْتُ فيهِ هَوى نَفْسياِلهي وَ مَوْالي اَجْ        
َو  ،فَتَجاوَزْتُ بِما جَرى عَلَيَّ مِنْ ذلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ ،فَغَرَّني بِما اَهْوى وَ اَسْعَدَهُ عَلى ذلِكَ الْقَضاءُ

وَ  ،وَ ال حُجَّةَ يل فيما جَرى عَلَيَّ فيهِ قَضاؤُكَ،لْحَمْدُ عَلي يف جَميعِ ذلِكَفَلَكَ ا ،خالَفْتُ بَعْضَ اَوامِرِكَ
  .اَلْزَمَني حُكْمُكَ وَ بَالؤُكَ

هوای نفسم  آن از انجام فرمودی وىل در صادر فرمانی جاری و من حکم و موالی من بر ای خدای من و         
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خواست  میگونه که  همان او مرا .حفظ نکردم خود را ده ونکر آرایشگری این دشمن حذر از پريوی نمودم و
 من گذشت از بخش که بر زیان این جریان شوم و در من کمک کرد اوه این کار ب قدر در و قضا و فریب داد

من است  ای از اوامرت مخالفت ورزیدم پس بر پارهه نسبت ب احکامت تجاوز کردم و حدود و اجرای بعضی از
که برایم الزم دانی مرا  ییبال و ییمن فرمای  هحکمی که دربار بر گویم و احوال ستایش تواین  ی مهه که در

  .برهانی نیست حجّت و
 راـان    اجــم      فرمــا     دادیــدایـخ

 زــچ پرهیــدر این وادی نکردم هی
 خواست میگونه که   فریبم  داد آن

 من از  انجام  فرمان  کرده عصیان
 احکامت   زطغیان دگر  از  بعض  

 بود  در  کلّ  این  احوال  بر   من 
 اگر  جاری   شود  بر من  قضایت

 انــی   باشد   نه  برهـرا  نه  حجتّ ـم
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 وىل  من   پريوی   کردم  هوی  را
 زــگرّی     خصم    و   نریــز   آرایش

 قضاهم شد مساعد  بهر  این  کار
 فرمان  نهادم   پا  برون  از   خّط

 اوز  کرده  و  ورزیده  عصیانـتج
 نـستایش کردنم  ای  رّب  ذوالمّ 

 ر الزم  شود  بر من  بالیتـو  گ
 وجب  آنـمست  ام هــچرا  که  گشت

  

مُسْتَغْفِراً مُنيباً  وَ قَدْ اَتَيْتُكَ يا اِلـهي بَعْدَ تَقْصيري وَ اِسْرايف عَلى نَفْسي مُعْتَذِراً نادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقيالً           
وَ  ،غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْري ،وَ ال مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ إليه يف أَمْري ،ال أجُِد مَفَرّاً مِمّا كانَ مِنّي ،مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً

  .اِدْخالِكَ اِيّايَ يف سَعَة رَحْمَتِكَ
 در ام رو بدرگاه تو آوردهام  خود روا داشته روی که بر زیاده اینک ای خدای من از این همه کوتاهی و          
 گناهان خوده ب کارم و توبه آمرزش جوی و بخشش طلب و ،انکسار عجز و با پشیمانم و که پوزش خواه و حاىل
ه که پوزشم راب کارم پناهی جز اینه برای رسیدگی ب گاهی و م گریزا برای گرفتاری اعرتاف دارم و اذعان و اقرار و
  .یابم  گريی نمی ری ومرا در سایه رحمت گسرتده خودپذی

 ادمـا   رو  نهـدایـت   خــدرگاهـب
 م عذر خواه  و دل  پشیمانبانز

 ار  سودهــن  بر خاک  استغفـجبی
 ذر گاهـابم   گـگریزم  را   نمی ی

 مـابـود     نیـرای   خـی   بـاهـگـپناه
 که   عذرم   در  پذیری ر از  اینـبغی

  

 
 
 
 
 

  

 پس از  تقصري  و اسراف  زیادم
 االنـحال   انکسار  و  زار   ونه ب

 رف  اذعان  نمودهـمقرّ   و  معت
 در آنچه سرزده  از من  در این راه

 سو   شتابم که  تا در  کار خود  آن
 ریــت  بگیـرحم  ی هرا  در  سایـم

  
  

  

وَ رِقَّـةَ  ،يا رَبِّ ارْحَـمْ ضَـعْفَ بَـدَني.وَ فُكَّني مِنْ شَدِّ وَثاقي ،ضُّري وَ ارْحَمْ شِدَّةَ ،اَلّلـهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْري        
وَ  ،يا مَنْ بَـدَأَ خَلْقـي وَ ذِكْـري وَ تَرْبِيَتـي وَ بِـرّي وَ تَغْـذِيَتي هَبْنـي الِبــْتِداءِ كَرَمِـكَ ،وَ دِقَّةَ عَظْمي ،جِلْدي

  . سالِفِ بِرِّكَ بي
. بخــش ییرانم رهــاگــ بنــدِ از زیانکــاریم رحــم کــن و لیم وبرشــدّت بــدحا و پــذیره خداونــدا پوزشــم را بــ         

 یـادم کـردی و کـه مـرا آفریـدی و ای آن .سستی استخوانم ترحّم فرما و  نازکی پوست ناتوانی تن و پروردگارا بر
مـن دریـغ  از ااحسان پیشني ر روزیم دادی بامن برهمان کرمِ نخستني باش و من نیکی کردی وه ب پرورشم دادی و

  .مدار
 زشم  راــا   لغــارم    ببخشــزیانک وزشم  راــارب  پـذیر یـز من بپ
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 رانمـبخش  بر این بند گ ییاـره
 مـوانـاتــم   نــا رحمی   بجســنم
 که  خلقتم  آغاز   کردی  ییتو

 مرا  پروردی و احسان  نمودی
 و  آغازــکرم فرمای  با  من  همچ

  

 
 
 

  
  

 که رفت از کف عنانمترحّم کن 
 که زار والغر وسست  استخوانم
بیادم  سوی  خود  ره باز کردی 
 درِ  روزی   برویم  بر گشودی

 رازـاحسان   قدیمت   کن   سرافه ب
  

هِ قَلْبي مِْن وَ بَعْدَ مَا انْطَوى عَلَيْ  ،اَتُراكَ مُعَذِّبي بِنارِكَ بَعْدَ تَوْحيدِكَ ،يا اِلـهي وَ سَيِّدي وَ رَبّي          
وَ بَعْدَ صِدْقِ اعْتِرايف و َدُعائي خاِضعاً  ،وَ اعْتَقَدَهُ ضَميري مِنْ حُبِّكَ ،وَ لَهِجَ بِهِ لِساني مِنْ ذِكْرِكَ ،مَعْرِفَتِكَ
اَوْ تُسَلِّمَ اِلَى  ،اَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ ،أوْ تُبَعِّدَ مَنْ أدْنَيْتَهُ ،هَيْهاتَ أنْتَ اَكْرَمُ مِنْ أنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ ،لِرُبُوبِيَّتِكَ

  .الْبَالءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ
تو و  ییلربیز شدن وجودم از شناسا تو و ییریکتا اقرارم ب ای پروردگار من آیا پس از ای خدای من و        

 به بندگی تو و  پس از صدق اعرتافمهم چنني ماالمال شدن دلم از دوستی تو و یاد تو وه م ببانز ییگویا
هیهات تو  .به آتشِ سوزانت عذاب دهی پروردگاری خویش باز باور کنم که مراه فروتنی ب خواندنم ترا با

از  پناهنده خود را دور سازی و خود راه نزدیک ساخته ب تباه گذاری و تر از آنی که پرورش داده خود را بخشنده
  .ای بدست بال سپاری مورد رحمت قرار داده ایت وتحت کف که را آن برانی و در

 خدایا رو بدرگاه تو دارم
 پس از اقرار بر توحید ذاتت

 با یاد  تو پیوسته گویا  بانز
 رارــیت کرده  اقــدلم بر بندگّ

 ویشـدگر آیا توانم داشت  تش
 وىل هیهات  این نَبوَد  سزاوار

 ناالن زار  و که بگذاری تباه  و
 ی از درِ خویشچگونه دور ساز

 کجا داری روا خواهی  پریشان
 ذاریـرا   گ ال   آنــو  یا   اندر   ب 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 پروردگارم و ییکه تو موال
ت ـاتــصف انــریز عرفــدلم لب

 پا دل من  پر  زحّب   تو  سرا 
 ترا خوانده خشوعش آمده بار

 آتش خویش که سوزانی مرا در
 رای با رحم بسیا ز تو بخشنده 

 احسانه کسی را کش برپوردی ب
 خویش بر در کش دهی جا کسی را

 کسی را کز پناهت  بوده  شادان
 رست و غمگساریــه او  را سرپــک

  

وَ عَلى  ،اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلى وُجُوه خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةً ،وَ لَيْتَ شِعْري يا سَيِّدي وَ اِلـهي وَ مَوْاليَ
وَ عَلى ضَـمائِرَ  ،وَ عَلى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإلهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً ،وَ بِشُكْرِكَ مادِحَةً ،بِتَوْحيدِكَ صادِقَةً اَلْسُن نَطَقَتْ

ى صـارَتْ خاشِـعَةً وَ اَشـارَتْ  ،وَ عَلـى جَـوارِحَ سَـعَتْ إىل أوْطـانِ تَعَبُّـدِكَ طائِعَـةً ،حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتـّ
  .يا كَريمُ ،وَ ال اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ ،ما هكَذَا الظَّنُّ بِكَ ،مُذْعِنَةً بِاسْتِغْفارِكَ

 عظمت و برابر که در ییها چهره سازی بر مسلّط می موالی من آیا آتش را دانستم ای آقای من و کاش می        
بر  اند و سپاسگزاریت ستایندهه وبت گویا ا ییکه صادقانه بیکتا ییها بانز بر اند و سجده افتادهه ب بزرگی تو

نتیجه  در ها تابیده و که پرتو دانش برآن ییها دل بر اند یا ت اقرار کردهییخداه روی تحقیق ب که از ییها قلب
ه ب اقرار اند و با های بندگیت شتافته اطاعت در پرستشگاه که از راه فرمانربداری و ییها اندام بر اند یا خاشع شده

 رود و تو چنني گمانی نمی اند؟ نه چنني است ای خدای بزرگوار بر بخششت را کوبیده آمرزش و گناهان خود درِ
  .ایم  کرم تو چنني در نیافته از فضل و
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 وىلــود ومــمعب ییآقا  تو ییوــت
 بسوزانی  بخاک  افتاده  رخسار

 ارــر کــی کو بهانــببسوزانی ز
  

 
 

  

 ؟بدانم کاش این مطلب که آیا
 گی کرده بسیارزربر بسجودت 

 دق  گفتارـده  توحید  گو با صـبُ 
  

 ر آنـی را که هـانـببسوزانی  ز
 های   کرده  اقرار بسوزی    قلب

 اــای  شناســبسوزانی  تو  دله
 رمانـر بفـای  سـوهـبسوزی عض

 ای  گام  بردارـبسوزی عضوه
 درگاه تو هرگز این گمان نیست ز

  

 
 
 
 
 

  

 گویانپی شکر تو گشته مدح 
 ارــق  بسیـمعبودیت با تحقیه ب

ترسان سراپا  که خاشع گشته و
 باناــو   شتـیِ    تــراه   بندّگــب
 رارـال  اقــا حـت   بـرزشـی آمـپ
 فضلت غري عفو ناتوان نیست ز

  

جْري فيها مِنَ الْمَكارِهِ عَلى وَ ما يَ ،يا رَبِّ وَ اَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفي عَنْ قَليل مِنْ بَالءِ الدُّنْيا وَ عُقُوباتِها
وَ  ،فَكَيْفَ احْتِمايل لِـبَالءِ اآلخِـرَةِ ،قَصيرٌ مُدَّتُهُ ،يَسيرٌ بَقاؤُهُ ،عَلى أنَّ ذلِكَ بَالءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ ،أهْلِها

الَنَّـهُ ال يَكُـونُ إّال  ،وَ ال يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ ،وَ يَدُومُ مَقامُهُ ،وَ هُوَ بَالءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ ،جَليلِ وُقُوعِ الْمَكارِهِ فيها
يـا سَـيِّدِي فَكَيْـفَ يل وَ أنَـا  ،وَ هذا مـا ال تَقُـومُ لَـهُ السَّمــاواتُ وَ األرْضُ ،عَنْ غَضَبِكَ وَ اْنتِقامِكَ وَ سَخَطِكَ

  .عَبْدُكَ الضَّعيـفُ الـذَّليـلُ الْحَقيـرُ الْمِسْكيـنُ الْمُسْتَكنيُ
 های آن و شکنجه های دنیا و اندکی از گرفتاری برابر در مرا درماندگی ناتوانی و ،تو پروردگارا           

 ناتوانی درنگش کم، پایداریش اندک و که این گرفتاری و این با ،دانی اهل آن روی آوَرَد می که بر ییها ناگواری
 بزرگ آن را بیاورم که زمانش طوالنی و ها گرفتاری کوتاهست، پس چگونه تاب سختی آن جهان و زمانش

 سبک کردنی نیست زیرا که این بالروی نیاورد مگر از برای گرفتاران آن تخفیف و جایگاهش جاودانی است و
ای آقای  ،را ندارند زمني تاب مقاومت آن است که آسمانها و ییاین چنان بال ناخشنودی تو و انتقام و خشم و

  .زار است چه خواهد گذشت  ه وددرمان مقدار و کوچک وبی،خوار توان وکه نا من پس براین بنده تو
 مـوانـاتـی  نـو دانــدا تــداونـخ
 اـل دنیــذرد  بر اهـه  بگــچنه آب

 ناپایدار است چه این بال اگر
 وانمــت آوردن تــه طاقــچگون
 ها بزرگ است سختی آن رنج و که در
 ستـیـاودانـا جـاری در آنجـگرفت
 دــل آیــامت حاصــز انتقـکرا ـچ
 رـرابـارد در بــاب نــکه ت انـچن

 نــپس ای موالی من موالی ذوالمّ 
وانم ــاتـده  که زار و  نـمن آن بن

  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

م ـانـج جهـی  ورنـدک سختـانهب
 اـالهــا    بــهـوبتـا   و   عقــدیهــب

 است زمانش کوته اندک قرار
 انمچو روی آرد بالی آن جه

 بس سرتک است پای و دیر ییبال
 سبک کردن برای اهل آن نیست

 ل آیدواصـ  تخشم هم  از تندی  و
 رـراسـایش   سـه انــن   آسمــزمی

 من وای بر صد من بگذرد چه بر
 انمـسرده  جـاجز  و افـر  و عـحقی

  

ألليمِ الْعَذابِ وَ  ،وَ لِما مِنْها أضِجُّ وَ اَبْكي ،يْكَ اَشْكُويا اِلهي وَ رَبّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْاليَ أليِّ االُمُورِ اِلَ          
وَ  ،وَ جَمَعْتَ بَيْني وَ بَيْنَ أهْلِ بَالئِكَ ،فَلَئِنْ صَيَّرْتَني لِلْعُقُوباتِ مَعَ أعْدائِكَ ،أمْ لِطُولِ الْبَالءِ وَ مُدَّتِهِ ،شِدَّتِهِ

 ،فَهَبْني يا إلـهي وَ سَيِّدِي وَ مَوْاليَ وَ رَبّي صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ  ،وْليائِكَفَرَّقْتَ بَيْني وَ بَيْنَ أحِّبائِكَ وَ أ
أمْ كَيْفَ  ،فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إىل كَرامَتِكَ  ،وَ هَبْني صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِكَ ،فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ
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  .أسْكُنُ فِي النّارِ وَ رَجائي عَفْوُكَ
 برای کدام ها نزدت شکایت کنم و سختی یک از امور و  موالی من برای کدام پروردگار وآقا و ای خدا و         
 ،مدّت آن شدّت آن یا طوالنی بودن بالو دردناکی عذاب و زاری نمایم، از پیشگاهت ناله و ها در آن یک از
اولیائت  و دوستان میان من و گردآوری و جا کاهل بالیت ی با دشمنانت قرار دهی و با ها شکنجه مرا پس اگر

عذابت صرب نمودم چگونه  گريم بر من ببخش مرا پروردگار موىل و آقا و ای خدا و .افکنی بداحال من ییجدا
چشم پوشیده بردباری کنم از بخششت گرمی آتشت صرب کردم چگونه  من درگذر گريم در دوریت راتحمّل کنم از

  .آتش باشد جایم در و وعفو ته یا چگونه امیدم ب
 روردگارمــمن ای پدــخداون

 پیش آورم منها چه شکایت از
 دّت آنـّی عذای و شــز سخت

 راه شکنجه پیش آری اگر
 من و اهل بالیت را خدایا

 ایتــان و اولیــز خیل دوست
 وىلـم و اــمن ای آق خداوند

 عذابت صرب دارم گرفتم بر
 سوز آتشت ناید خروشم ز

 آتش گريم آرام در چگونه من
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ارمــاحب اختیـوىل وصــمییتو
 نِ ــبنالم از کدام ای رّب ذوالمّ

 دّت آنـم و الـول بــط اـو ی
 ذاریــت واگـانــا دشمنــرا بـم
 گردآری بیک جا جمع و یینما
 سازی چه سازم با بالیت جدا
 اــببخش اهم راــگن ّق خودــبح
 دوریّت چگونه طاقت آرم ز

بخششت چون چشم پوشم  وىل از
 که امیّدم بعفو تو بود تام

  

فَبِعِزَّتِكَ يا سَيِّدى وَ مَوْاليَ اُقْسِـمُ صـادِقاً لَـئِنْ تَرَكْتَنـي ناطِقـاً الِضِـجَّنَّ إلَيْـكَ بَـيْنَ أهْلِهـا ضَـجيجَ 
وَ الُنادِيَنَّكَ اَيْـنَ كُنْـتَ يـا  ،يْكَ بُكاءَ الْفاقِدينَوَ ألبْكِيَنَّ عَلَ ،وَ ألصْرُخَنَّ إلَيْكَ صُراخَ الْمَسْتَصْرِخنيَ ،اآلمِلنيَ

آمالِ الْعارِفنيَ ،وَلِيَّ الْمُؤْمِننيَ   .وَ يا اِلهَ الْعالَمنيَ ،يا حَبيبَ قُلُوبِ الصّادِقنيَ ،يا غِياثَ الْمُسْتَغيثنيَ ،يا غايَةَ 
آینه  مرا بني اهل دوزخ گویا گذاری هر رم اگرخو عزّت صادقانه سوگند میه و موالی من ب پس ای آقا             

 درگاهت فریاد زنم وه فریادِی چون فریادِ دادخواهان ب با ای چون ناله آرزومندان به پیشگاهت بنالم و با ناله
ای منتهی  آرزوی  ای وىل مؤمنان و ییکجا :دهم ندا فریاد با راو ت بچه مردگان به آستانت زاری کنم و مانند

  .جهانیان ای خدای جهان و های صادقان و ای محبوب دل و  ی دادرسِ دادخواهانا عارفان و
 موىلپس ای آقای من معبود و
 زاریــخورم سوگند با صدق وب

 ناالن خ زار وزمیان اهل دو
 سانـبنالم بر درت با گریه آن

 چو بچّه مردگان هردم زنم داد
 زمان با ناله آوای آرم هر بر
 انیــرفت   آرزوی   عاـایــنه

 ای صدق جویانـحبیب قلبه
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 اــت ای ذات یکتــق عزّتــبحّ
م را اگر گویا گذاری انـبز
 دانه افغانــآرم آرزومن بر

 نالند از آن ها که صاحب ناله
 کنم زاری ترا خوان بفریاد 

 تو وىلّ مؤمنان  وای ییکجا
 انیـدگــانـأ  درمــاه  ملجــپن
 انـسبح ّیـح ن وــالمیـه العــال

  

وَ ذاقَ طَعْمَ  ،أفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا إلهي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْد مُسْلِم سُجِنَ فيها بِمُخالَفَتِهِ         
َو  ،ل لِرَحْمَتِكَوَ هُوَ يَضِجُّ إلَيْكَ ضَجيجَ مُؤَمِّ ،وَ حُبِسَ بَيْنَ اَطْباقِها بِجُرْمِهِ وَ جَريرَتِهِ ،عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ



۳۳ 

يا مَوْاليَ فَكَيْفَ يَبْقى فِي الْعَذابِ وَ هُوَ يَرْجُو ما  ،وَ يَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ ،يُناديكَ بِلِسانِ أهْلِ تَوْحيدِكَ
كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهيبُها وَ أنْتَ تَسْمَعُ  اَمْ ،أْمُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النّارُ وَ هُوَ يَ ،سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ

اَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَطْباقِها وَ أنْتَ  ،اَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفيرُها وَ أنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ ،صَوْتَهُ وَ تَرى مَكانَه
اَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ يف عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْرُكُُه  ،يُناديكَ يا رَبَّهُيَتُها وَ هُوَ باناَمْ كَيْفَ تَزْجُُرهُ زَ ،تَعْلَمُ صِدْقَهُ

وَ ال مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ   وَ الَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ  ،هَيْهاتَ ما ذلِكَ الظَّنُ بِكَ ،فيها
  .وَ اِحْسانِكَ

پسندی  بینی ومی میای آیا برخود  ها آراسته همه خوبیه ب ها پرياسته و ز همه زشتیای خدای من که ا        
کاریش مزه عذاب  علّت گنهه ش به بندافتاده وبا سزای نافرمانیه دوزخ بشنوی که ب از ای مسلمان را صدای بنده

 بانز با نالد و گاهت میدره آرزومندانه ب های دوزخ زندانی شده و جنایتش میان طبقه برای جرم و چشد و میرا 
ای آقای من چگونه شایسته است . ت دراز استا دامن پروردگاریه دست توسّلش ب و خواند می یکتا پرستان ترا

را  چگونه گرمی آتش او بردباریت امیدوار است و و ییشکیباه که او چون گذشته ب عذاب باقی باشد درحاىل در
 که آوازش را حاىل در بسوزاند را چگونه شعله آتش او دارد و رحمتت را بیازارد درحالیکه آرزوی فضل و

چگونه طبقات  ش رابدانی وا که ناتوانی حاىل نه آتش اورا فروگريد دراچگونه زب بنگری و جایش را بشنوی و
گاه باشی و صدق او که تو از حاىل خروش اندازد در جوش وه ب را دوزخ او را آزار  ان دوزخ اوبانچگونه نگه آ
که  حاىل آتش رها کنی در در را چگونه او که آوای اَی خدا اَی خدایِ او بدرگاهت بلند باشد و حاىل در دهند

فضل تو  رود این کار از تو نمیه هیهات چنني گمانی ب. کرم تو امیدوار باشد فضل وه آن ب برای آزادی خود از
  .ی نداردا احسانی که بیکتا پرستان کرده هیچ شباهتی با نیکی و دور است و

 منّزه ای خدایمپاک و ییتو
 ّی سبحانـوی ای حــچگونه بشن

 چاهش خالف افکنده در زندان و
 حبس افتاده با جرم گناهانه ب

 بند بدرگاهت بنالد سخت در
 یدـامّ  بد انسان خواندت با بیم و

 باشد ثنا خوان توّسل جوید و
 چنني حال پس ای موىل چگونه با

 ینمودی پیش از اینش بردبار
 ندــشش تو آرزومــبخ فضل وــب

 ش جایــصدایش بشنوی وبینی
 ارهـــش هُمــوانیّ ــاتـی نـدانــب

 صدقش از جان بدانی راستی و
 چونش دگر بار بلندش یارب و

 دــلت آرزومنــآزادی بفض در
 تو دور است بسیار ز ننه هیهات ای

 پرستان یکتا نه این است آنچه با
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ستایم از دل می ز جان وترا ا
 انـدی مسلمـاله عبــصدای ن

 چشد طعم مجازات گناهش
 دانــای سخت زنـمیان بنده

 که باشد رحمتت را آرزومند
 اهل توحید بانکه آید از ز

 که تا برهانیش از رنج نريان
 حال عذابش زار و بد پسندی در

 دواریــکنون دارد چنني امیّ
 چگونه ماند اندر آتش و بند

 نه آتشش سوزد سراپایچگو
 رارهــچسان او را بسوزاند ش

 ندها باشد هراسانــچسان در ب
ان دوزخ راست آزار انــبنگه
د ـای دربنــذاری پــانس واگـچس

 که از فضل تو این نَبوَد سزاوار
 احسان این خوبی و نمودی پیش از

  



۳٤ 

 ،وَ قَضَـيْتَ بِـهِ مِـنْ اِخْـالدِ مُعانِـدِيكَ ،جاحِـديكَ فَبِالْيَقنيِ اَقْطَعُ لَوْ ال ما حَكَمْـتَ بِـهِ مِـنْ تَعْـذيبِ
لكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أسْـماؤُكَ اَقْسَـمْتَ أنْ  ،وَ ما كانَ ألحَد فيها مَقَرّاً وَ ال مُقاماً ،لَجَعَلْتَ النّارَ كُلَّها بَرْداً وَ سَالماً

وَ أنْـتَ جَـلَّ ثَنـاؤُكَ قُلْـتَ  ،وَ أنْ تُخَلِّدَ فيهَـا الْمُعانِـدينَ ،نيَتَمْالَها مِنَ الْكافِرينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَع
  .اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ ،بِاإلنْعامِ مُتَكَرِّماًوَ تَطَوَّلْتَ  ،مُبْتَدِئاً
هماره درآتش ماندنِ دشمنانت نبود ه عذابِ انکارکنندگان وحُکمت به پس یقني قطعی دارم که فرمانت ب        

هایت مقدّس  دادی امّا تو که نام آن جای نمی کس را در کردی وهیچ سالمت می و آینه آتش را یکسره سرد هر
داری  آن نگاه دشمنانت را جاودان در انس پرسازی و ای که دوزخ را از همه کافران جنّ و است سوگند یاد کرده

اَفَمَن کانَ مُؤمِنا : ای انعام فرموده اکراماً از راه فضل و خود آغاز سخن کرده وثنایت بزرگ است  ای که حمد و
  .فاسق شده برابر است؟ نه برابر نیستند   که آن که ایمان آورده و آیا آن ،الیَستَوُونَ کَمَن کانَ فاسِقاً 

 کارنبودی گر یقني حکم تو در
 فرمان نبودی گر ز رأیت حکم و
 سالمت شدی آتش همه برد و

 مقدّس نامت ای دادار اعظم
 از انس ز خیل کافران از جّن و

 است از آن ثنایت خدایا برتر
 بدون پرسش احسان کردی آغاز
 سخن گفتی چنني ای حیِ داور

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  

 که سازی منکرانت را گرفتار
 هر آنه آتش ماندن دشمن ب در

 آن اقامت نکردی هیچ کس در
 قسم خوردی که پر سازی جهنم

 تش جاودان باشد ز هرجنسدرآ
 گردد برایت بانکه جاری بر ز

 درِ رحمت نمودی برهمه باز
 که مؤمن نیست با فاسق برابر

  

، وَ غَلَبْـتَ مَـنْ تَمْتَهـا وَ حَكَمْتَهـاوَ بِالْقَضِـيَّةِ الَّتـي حَ ،إلهي وَ سَيِّدى فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتي قَدَّرْتَها
وَ كُـلَّ  ،وَ كُـلَّ ذَنْـب اَذْنَبْتُـهُ ،أنْ تَهَبَ يل يف هذِهِ اللَّيْلَةِ وَ يف هذِهِ السّاعَةِ كُـلَّ جُـرْم اَجْرَمْتُـهُ ،عَلَيْهِ اَجْرَيْتَها
اِثْباتِهَـا الْكِـرامَ وَ كُـلَّ سَـيِّىَٔة أمَـرْتَ بِ ،، أخْفَيْتُـهُ أوْ اَظْهَرْتُـهُكَتَمْتُهُ أوْ اَعْلَنْتُهُ ،وَ كُلَّ جَهْل عَمِلْتُهُ ،قَبِيح أسْرَرْتُهُ

وَ كُنْتَ أنْـتَ الرَّقيـبَ  ،وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي ،الْكاتِبنيَ الَّذينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُ مِنّي
ي مِـنْ  ،ضْلِكَ سَتَرْتَهُوَ بِفَ ،وَ بِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ ،وَ الشّاهِدَ لِما خَفِيَ عَنْهُمْ ،عَلَيَّ مِنْ وَرائِهِمْ وَ أنْ تُـوَفِّرَ حَظـّ

يا رَبِّ يـا رَبِّ  ،أوْ خَطَأ تَسْتُرُهُ ،أوْ ذَنْب تَغْفِرُهُ ،أوْ رِزْق بَسَطْتَهُ ،أوْ بِرٍّ نَشَرْتَهُ ،كُلِّ خَيْر اَنْزَلْتَهُ أوْ اِحْسان فَضَّلْتَهُ
  .يا رَبِّ

ای  دادهفرمان  نه آب حکمی که الزم دانسته و و ای فرموده که مقّدر حّقِ قدرتیه خدای من وآقای من ب ای         
من  بر در این ساعت این شب و کنم که در میخواست  در تو ای از ات تسلّط یافته بنده حکم برجاری  در و

 هر من سرزده و پنهان از زشتی که در هر و ام گناهی را که کرده هر و ام هر جرمی را که مرتکب شده ییببخشا
کار بدی که  هر وام  اظهار نموده مخفی ساخته یا ام، آشکار کرده پنهان داشته یا را آن و ام نادانی که انجام داده

 ثبت کنند و زند آنچه از من سر ای تا این کار گماشته آنان را بر ثبت آن فرمان داده و مالئکه موکلّه را بنوشنت و
چه از نظر  آن بر ای و خود نیز از وراء آنان مراقب من بوده رار داده وهایم گواهان من ق مراهی اندامه ایشان را به

آن چشم پوشی  از فضل خوده ب ای و را پنهان داشته رحمت خود آنه تیز بني ایشان پوشیده مانده گواه بوده وىل ب
که  ییبخو بخشی و میکه  احسانی فرستی و می هر نعمتی که فرو کنم که از میچنني درخواست  وهم.ای کرده

کنی بهره  میپوشی  که پرده ییخطا و ییبخشا میگناهی که  گسرتی و که می یا یخوان روز کنی و منتشرمی
  خدا ای  خدا ای  خدا ای  ییبیشرتی نصیبم فرما



۳٥ 

 پروردگارمییموىل تو ییتو
 که فرمودی مقدر ییبه نريو

 بفرمانی که خود فرمودی امضا
 این دم این ساعت در این شب در که در
 گناهان آنچه دارم از جرم و هر
 من از زد که سر ییآن نادان هر

 ها کز پی بنوشنت آن بدی
 این کار دررا  کردی آنان موکّل

 هم آنان را گواه من نمودی
 هر آنانبتو خود بودی مراقب 

 رحمت کردی آن را باز پنهانه ب
 خواهم شود حظّم فراوان دگر
 احسانی که لطفت پیش آرد ز

 خود گسرتده داری از آن رزقی که
 خطا که پوشیش چون پرده شب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کنون از آستانت خواستارم
 حکم الزِمُ الِاجرات یکسره ب

 تسلطّ داشتی بنمودی اجرا
 را که کردم ییببخشی هر خطا

سراسر زشتیم پیدا و پنهان 
 روشن نهان مخفی و به پیدا و

 کِرامَ  الکاتِبني  دارند فرمان
افعال و اسرار که بنویسند 
 اعضایم فزودی شهودی هم ز

چه زایشان بوده پنهان  گواهِ آن
 احسان ش با فضل وا بپوشانیدی

 خرياتی که باشی نازل آن ز
 وز آن جودی که فضلت بیش آرد
 گناهی که تواش آمرزگاری

 ربّ  ربّ  یا رحمتت یا لطف وه ب
  

يا خَبيراً  ،يا عَليماً بِضُرّي وَ مَسْكَنَتي ،مَنْ بِيَدِهِ ناصِيَتي يا ،يا اِلهي وَ سَيِّدي وَ مَوْاليَ وَ مالِكَ رِقّي
أنْ تَجْعَـلَ  ،وَ اَعْظَـمِ صِـفاتِكَ وَ اَسْـمائِكَ ،أَسْـأَلُكَ بِحَقِّـكَ وَ قُدْسِـكَ ،يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ ،بِفَقْري وَ فاقَتي

حَّتـى تَكُـونَ  ،وَ اَعْمـايل عِنْـدَكَ مَقْبُولَـةً ،وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً ،رَةًاَوْقاتي مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُو
يا مَـنْ اِلَيْـهِ  ،وَ حايل يف خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، يا سَيِّدي يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّيل ،أعْمايل وَ أوْرادي كُلُّها وِرْداً واحِداً

  .شَكَوْتُ أحْوايل 
 اسـت و تـو کـه سرنوشـتم بدسـت  ای کسـی. صاحب اختیار مـن موالی من و آقای من و من و ای خدای         

حقّ خـودت ه ب .خدا ای خدا  ای خدا  م آگاهی ایا تنگدستی نیازمندی و از  دانی و م رامیا بیچارگی درمانگی و
شـادان  مور وأمـ ه روز مـرا بیـاد خـودبانخـواهم کـه اوقـات شـ تو می هایت از بزرگرتین صفتها ونام پاکیزگیت و و

 یکـی و گفتارم  که همه کردار و جا آن تا پیشگاه خود بپذیری  در اعمالم را خدمت برگماری وه پیوسته ب .داری
کسـیکه   ای تو دارم وه گرمی ب که پشت ای آقای من  ای کسی.پیوسته در راه بندگی تو گام بردارم باشد و برای تو

  شکایت احوالم را پیش تو آرم   
 من ای آقا و موىلخداوند 

 بدست توست یارب سرنوشتم
 و نیازم عجز فاقه و فقر و ز
 تحّق  عّز ذاته تو خواهم ب ز

 هر شب که اوقات مرا هر روز و
 خدمت برگماریه همه وقتم ب
 اخالصه گفتارم ب که تاکردار و

 مرا حاىل عطا سازی که دائم

 فرمانروا و حکفرماییتو 
 تو دانی کَاهلِ دوزخ یا بهشتم

 سازم هستی کار آگاهی و تو
هم صفاتت  اسماء عظیم وه ب
یاد خویش سازی خوش مرتّب ه ب

 همه اعمال من پذرفته داری
 رحمت خاص لطف وه یکی گردد ب

بُوَم در طاعتت شاد و مداوم 



۳٦ 

 تو سپارمآقا که خود بر ییتو
  

 ز احوالم شکایت پیشت آرم
  

  

وَ هَبْ لِيَ الْجِدَّ  ،وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزيمَةِ جَوانِحي ،وِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحيقَ ،يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ          
وَ اُسْرِعَ إلَيْكَ فِي  ،حَتّى أسْرَحَ إلَيْكَ يف مَيادينِ السّابِقنيَ ،وَ الدَّوامَ فِي االِتِّصالِ بِخِدْمَتِكَ ،يف خَشْيَتِكَ
َو  ،وَ اَخافَكَ مَخافَةَ الْمُوقِننيَ ،وَ اَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمخْلِصنيَ ،كَ فِي الْمُشْتاقنيَوَ اَشْتاقَ إىل قُرْبِ  ،الْبارِزينَ

  .اَجْتَمِعَ يف جِوارِكَ مَعَ الْمُؤْمِننيَ
سویت ه آمدِن ب در راام  اراده ساز و گزاریت توانا برای خدمت اعضایم را پروردگارا پروردگارا پروردگارا      
پیوسته بودن بکار  استواری در پایداری و بیم از ناخشنودیت و در فشاری پا به من کوشش و رما وف استوار
صفِ پیشتازانِ بکوی توشتاب کنم و  در سوی تو پیش تازم وه گريندگانِ ب میدانِ پیشی جا که در ت تا آنا بندگی

پیشگاه تو با  بیم داشته باشم و دراز تو  یقني دارندگان، تو نزدیک شوم و هماننده ب ،در ردیفِ آرزومندان
  .گرویدگان گرد آیم

 خداوندا خداوندا خدایا
 بسویت مرغ جانم را برپواز

 خشیتت را ببخشا حال بیم و
 بانکه سویت راه پیمایم شتا

 نهم چشم پیشتازان رو بسویت
 کنم افتادگی چون مخلصینت
 دگر با مؤمنني پاک ایمان

  

 
 
 
 
 

  

 بخدمت  ساز اعضایم توانا
 عزم جزم او را عطا ساز آرو رد

بده پیوسته درکِ خدمتت را 
 بتازم توسن سبقت بمیدان
 چو مشتاقان بگريم راه کویت
 برتسم از تو چون اهل یقینت

 شادان مییبنزدت گرد هم آ
  

َو  ،أحْسَنِ عَبيدِكَ نَصيباً عِنْدَكَوَ اجْعَلْني مِنْ  ،وَ مَنْ كادَني فَكِدْهُ ،اَللّهُمَّ وَ مَنْ اَرادَني بُِسوء فَاَرِدْهُ           
وَ اعْطِفْ  ،وَ جُدْ يل بِجُودِكَ  ،فَاِنَّهُ ال يُنالُ ذلِكَ إّال بِفَضْلِكَ ،وَ اَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ ،اَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ

وَ مُنَّ عَلَيَّ  ،وَ قَلْبي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً ،لَهِجَاًوَ اجْعَلْ لِساني بِذِكْرِكَ  ،وَ احْفَظْني بِرَحْمَتِكَ ،عَلَيَّ بِمَجْدِكَ 
 ،ئِكَبه دعاوَ اَمَرْتَهُمْ  ،فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلى عِبادِكَ بِعِبادَتِكَ  ،وَ اغْفِرْ زَلَّتي ،وَ اَقِلْني عَثْرَتي ،بِحُسْنِ اِجابَتِكَ

  .وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ اإلجابَةَ
هرکه بامن بدسگاىل  و) بدی اورا بخودش برگردان( د بدی کند قصد به او کنبه من قص خداوندا هرکه        
 تو نزدیک تره شان ب جایگاه و ای دارند یش تو بهرهپ بهرتین بندگان خود که در مرا از مکرش پاسخ ده وه ب کند

شامل حال من که فضلت  توان رسید مگر این مقام نمی اینه ب .ده قرار ترین نزدیکان درگاهند برگزیده است و
م بانز .رحمتِ خود مرا نگهداری فرماه ب ی کن وبانبزگواری خود با من مهره ب تو بجود خود مرا ببخش و .شود
لغزشم  حسن قبولت برمن منّت گذار و از خطایم درگذر وه ب تاب فرما و دلم را به دوستیت بی یادت گویا وه را ب
پذیرفنتِ از آنان  را نیز ضمانت  ای و بخواندنت دستور فرموده ه وپرستشت فرمان داده ببخش که تو بندگان را ب را

  .ای کرده
 خدایا هر که بهر من بدی خواست

 کس حیله سازد مکر آرد آن هر
 بهر بندگانت مرا گردان ز

 قرارم ده ز نزدیکانِ درگاه
 اقباله کسی این پایه را یابد ب

 
 
 
 

 راست او آن کن تا نگردد قصدتو
 تالفی کن بدان مکری که دارد
که تا یابم نصیبی ز آستانت 

گاه  بانمحّ ز خاصان و دل آ
 ت باشد او را شامل حالکه فضل



۳۷ 

 بخشش خویشببخشایم بجود و
 مرا با رحمت خاصت نگهدار

 یادت ساز گویاه م را ببانز
 فرمای احسان من منّت نه وه ب

 خداوندا ببخشا لغزشم را
 شده بر بنگان حکمت مسلّم
 بخواند امر کردی بندگان را

  

 
 
 
 
 

  

 من بیشهنظر کن با بزرگیّت ب
شرّ اشرار  کني  و نگهدارم ز

تاب فرما  خود دلم بی مِهرِ ه بِ
 جان اجابت کن دعایِ از دل و

 رحمت پوزشم را پذیرا شو ز
 که رو بر بندگی آرند محکم
 شدی ضامن اجابت کردن آن را

  
  

وَ بَلِّغْنـي  ،فَبِعِزَّتِـكَ اسْـتَجِبْ يل دُعـائي ،لَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَديوَ اِ ،فَاِلَيْكَ يا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهي
  .وَ اكْفِني شَرَّ الْجِنِّ وَ اإلنْسِ مِنْ اَعْدائي ،وَ ال تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجائي ،مُنايَ

عزّتت قسم دعایم را ه دراز کردم پس ب دست نیاز ای پروردگار بسوی تو، روی آوردم و ای خدا تو،ه ب         
  .مرا از شّر دشمنانِ جنّ وانس نگهداری فرما قطع مکن و امیدم را از فضل خود آرزویم برسان وه ب و اجابت نما

 بدرگاهت خدایا رو نمودم
 رب دعایم حقّ  عزّتت یاه ب

 احسان فضل و امیدم را مَبُّر از
  

 
 

  

 بسویت دست حاجت را گشودم
اجابت کن نما حاجت روایم 

 انسان نگهدارم ز شّر ِ جنّ و
  

يا مَنِ اسْمُهُ دَواءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفاءٌ وَ  ،فَاِنَّكَ فَعّالٌ لِما تَشاءُ ،يا سَريعَ الرِّضا اِغْفِرْ لِمَنْ ال يَمْلِكُ إّال الدُّعاءَ         
  .وَ سِالحُهُ الْبُكاءُ  ،اِرْحَمْ مَنْ رَأْسُ مالِهِ الرَّجاءُ ،طاعَتُهُ غِنىً

. کنی چه خواهی می هر که تو ،ای ندارد سرمایه دعا ببخشای کسی را که جزشوی  ای که زود خشنود می          
اش   حربه اش امیدواری و حال کسی که سرمایهه است ب بندگی تو مایه استغنا و شفا تو یاد دوا و که نام تو ای

  .زاری است رحم کن گریه و
 کو سریع آمد رضایشآن ییتو

 آنچه خواهی ییعّاىل نماتو ف
 بود نامت دوای دردمندان

 اطاعت کو بندگی کرد و هر آن
 زاری صاحب آه وه ترحّم کن ب

  

 
 
 

  
  

 را که نَبوَد جز دعایش ببخش آن
 را که نارد روسیاهی بخواه آن

 شود یادت شفای مستمندان
 یابد شفاعت توانگر گردد و

 که باشد مایه اش امّیدواری
  

، صَلِّ عَلى مُحَمَّـد يا عالِماً ال يُعَلَّمُ ،لَمِيا نُورَ الْمُسْتَوْحِشنيَ فِي الظُّ ،يا دافِعَ النِّقَمِ ،عَمِيا سابِـغَ النِّ
 وَ سَـلَّمَ تَسْـليماً ،وَ صَلَّى اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَ االَٔئِمَّةِ الْمَيـامنيَ مِـنْ آلِـهِ ،وَ افْعَلْ بي ما أنْتَ اَهْلُهُ ،وَ آلِ مُحَمَّد

  ".كَثيراً 
دانا ای نیاموخته  ها و کنندگان در تاریکی وحشت ییای روشنا ودور کنند زحمتها و ها  ای بخشنده نعمت         

پیشوایان  خدایا پیمرب خود و .خور تواست بامن آن کن که در درود فرست و )ص( خاندان محمّد محّمد و بر
  .ای که از خاندان اویند درودِ فراوان فرست خجسته

 گونه نعمتبخشنده هرییتو
 ییترسندگان را روشنا ییتو

 تو نا آموخته دانای احوال
 من آن کن که از فضلِ تو آیده ب

 
 
 

 گونه نقمت ز زحمت دافع هر
 به تاریکی وبخشایی رهایی

 آل بر درودت بر محمّد باد و
 شایدمقامت را ب و ییخدا



۳۸ 

 مرّ خداوندا درود بیحد و
 پیشوایان آل طاهرین  وه ب

  

  

 آل  اطهار و پیمرببود بر
 رحمتت بادا فراوان درود و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۳۹ 

 دعـــــاى عـــــرفــــه
 

 الْواسِعُ فَطَرَ صُنْعُ صانِعٍ وَهُوَ الْجَوادُ.لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَال لِعَطائِهِ مانِعٌ وَال كَصُنْعِهِ اَلْحَمْدُ لله الَّذى لَيْسَ          
جازى كُلِّ ال تَضيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ، وَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنائِعَ ال تَخْفى عَلَيْهِ الطَّاليِـعُ واَتْقَنَ،  اَجْناسَ الْبَدائِعِ 

طِعِ وَهُوَ لِلدَّعَواتِ بِالنُّورِ السّا الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ الْجامِعِ راحِمُ كُلِّ ضارِعٍ وَمُنْزِلُ، وَ صانِعٍ وَرائِشُ كُلِّ قانعٍ 
 شَىْءَ يَعْدِلُهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ قامِعٌ فَال اِلهَ غَيْرُهُ وَال،وَلِلْجَبابِرَةِ  وَلِلْكُرُباتِ دافِعٌ وَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ عٌ، سامِ 

  . وَهُوَ َعلى كُلِّشَىْءٍ قَديرٌعُ الْبَصيرُاللَّطيفُ الْخَبيرُ،وَهُوَ السَّمي
نه  ست وا ای کننده ش را ردا شنه بخش رمانش راسرپیچی کننده ورا سزاست که نه ف ییستایش خدا       

ه ب های گوناگون آفریده و پدیده. او بخشنده گشاده دست است.ای برابری کند آفرینشش ساختِ هیچ سازنده
ه نزد او تبا ها نه سرپده کاری از او پنهان ماند و  آغاز نه سر.های آفرینش را استوار ساخته است دانشِ خود پایه

حال هر که بردرگاهش زاری کند ه ب یاری کننده و اهل قناعت را پاداش دهنده است و کس را کردار هر. گردد
با روشنی ) چون قرآن(عی است نازل کننده کتاب جام آرند و فرود ها از آسمان رحمتّ خود بهره رحم آورنده و

کاران  گرداند وستم درجات را عاىل می ند وک برطرف می اندوها را شنود و ها را می اوست که درخواست .تابنده
مانندی ندارد، شنوا وبینا،  کند، مثل و چیزی با او برابری نمی هیچ نیست و جز او ییخدا پس .را سرکوب میکند

گاه و و بانمهر   .هرکاری تواناسته ب آ
 سزد حمد فراوانراییخدا

 عطایش را نه چیزی مانع از کار
 دهد نعمت همه اهل جهان را

 یدا سازد انواع بدایعهو
 نیاید در جهان چیزی پدیدار
 پی حفظ اَربد چیزی سپارند

کار  خوردِ هر دهد پاداش را در              

 
 
 
 
 

  
  

فرمان  که نتوان تافت او را سر ز
 به بازار صنعش صانعی نارد چو
 آن نعمت که پایان نیست آن را از
 حکمت آرد اقسام صنایعه ب

 انای اسرارکه پنهان باشد از د
 نابودش ندارند بُوَد محفوظ و

 یار بُوَد مر قانعان را یاور و
  

  

 کس بر درش زاری نماید آن هر
 کاورد رو ییمردم سودهاه ب

 همانگونه که نازل کرد قرآن
 در پذیرد دعای بندگان را

 کیوانه ها را ب رساند منزلت
 ذات خداوند نیست جز ییخدا
 هم بصري است کو سمیع و ییخدا
 د از قدرت آن ذات یکتاسز

  

 
 
 
 
 
 

  

 او رحم آورد یاری نمایدبر
 بُوَد از آسمان رحمت او

 اشراق ایمان نور دانش وه ب
 جان مردم باز گريد از بال
 اندازد بساط زور گویان بر

 همانند را و عدیلی نیست او
هم خبري است  کریمی کو لطیف و

 همه کاری توانا که باشد بر
  

نِعْمَتِكَ قَبْلَ َاْن اِبْتَدَاْتَنى بِ  كَ رَبّى وَ اِلَيْكَ مَرَدّىبانمُقِرّاً  وبِيَّةِ لَكَاَشْهَدُ بِالرُّبُ وَ  إِلَيْكَ اِنّى اَرْغَبُ  اَللّهُمَّ         
وَاخْتِالفِ الدُّهُوِر مِنَ التُّرابِ ثُمَّ اَسْكَنْتَنِى االْصْالبَ آمِناً، لِرَيْبِ الْمَنُونِ  شَيْئاً مَذْكُورا وَخَلَقْتَنى اَكُونَ

تُخْرِجْنى  ،وَالْقُرُونِ الْخالِيَةِ لَمْ َازَلْ ظاعِناً مِنْ، صُلْبٍ اِىل رَحِمٍ فى تَقادُمٍ مِنَ االْيّامِ الْماضِيَةِ  وَالسِّننيَ فَلَمْ



٤۰ 

وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ لكِنَّكَ  نَقَضُوا عَهْدَكَفى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ، الْكُفْرِ الَّذينَ  لِرَاْفَتِكَ بى وَلُطْفِكَ ىل وَاِْحسانِكَ اِلَىَّ 
يَسَّرْتَنى وَفيهِ اَنْشَاءْتَنى وَمِنْ قَبْلِ ذلِكَ، رَؤُفْتَ بى بِجَميِل  اَخْرَجْتَنى لِلَّذى، سَبَقَلى مِنَ الْهُدَى الَّذى لَهُ 

  .وَسَوابِـغِ نِعَمِكَ  صُنْعِكَ 
بازگشتم  پروردگار منی و تو دارم که  اقرار دهم و واهی میت گا بکردگاری خواستارم و راو ت خداوندا       

 در خاکم آفریدی و از کردی و آغاز را بخشش خود جهان هستی پای نهم توه که ب پیش از این. بسوی تواست
پشت پدرانم جای دادی  دگرگونی روزگاران نگهدارم بودی در آمدهای دوران و پیش حوادث زمان و حاىل که از

 آنجاکه با از شکم مادری جای گرفتم وه پشت پدری ب دوران پیشني پیاپی از درگردش ایام گذشته و گونه همني و
پیمربانت  اهی که پیمان ترا شکستند ورگم دوره پیشوایان کفر و در احسان داشتی مرا لطف و بودی و بانمن مهر

یافِنت  و بانتا )د خاتم پیمربانت بربکت وجو(که آفتاب هدایت جهان نیاوردی وىل درزمانیه را تکذیب کردند ب
بخشش نعمتهای  پیش از این نیز با آفرینش نیکو و پرورش دادی و بوجود آوردی و راه راست آسان بود مرا

  .ها کردی یبانفراوان بمن مهر
 درگاه تو دارمهخدایا  رو ب
 یکتا خدایم ییهمی دانم تو

 آغازی که من نابود بودم در
 مرا از خاک پاکی آفریدی

 هر گونه دگرگونی دوران ز
 طوفان حوادث و ز بالها ز

 پی از صلب پدرها که تا پی در
 یکایک انتقالم گشت تأمني

 احسان که بودت لطف و ییجا آن از
 کارــان  تبهــوایــد  پیشهعه ب

 پیمان شکستم ره سپَردند که با
 نیاوردی بدین دار فنایم 
 ولیکن در زمانی بارالها 

 جهانت درکه پرتو افکن آمد 
 علم ازل بودت مقررّ چو در

 چه بودم این عهد هدایت هر در
 پیش من از ی باباننمودی مهر

۱  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تو دارم ییگواهی بر خدا
 آیم سویت بازه پس از مردن ب

 خویش بخشیدی وجودم جود ز
 مکانم صُلب آبائم گزیدی

 آفات وگزند روزگاران ز
 عطاها نجاتم داد احسان و

 م در بطون مادران جاگرفت
در ایام گذشته عهد پیشني 

 بودی فراوان نابمهر رؤف و
 همه در راه کفرت گام بردار
رسوالن تو را تکذیب کردند 
 نکردی با ظاللت آشنایم
 مرا از مهر آوردی بدنیا

ت ـرانــم پیغمبـوجود خات
 من کردی میسّر هدایت بهر

 پای وجودم برپوردی سرا 
 نعمت خویش لطف وه برپوردی ب

  

بَيْنَ لَحْمٍ وَدَمٍ وَجِلٍْد لَمْ، تُشْهِدْنى  فابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىٍّ، يُمْنى وَاَسْكَنْتَنى فى ظُلُماتٍ ثَالثٍ          
تآمّاً سَوِيّاً  نْيااَمْرى ثُمَّ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى، سَبَقَ ىل مِنَ الْهُدى اِلَى الدُّ  خَلْقى وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَيْئاً مِنْ 

لَبَناً مَرِيّاً وَعَطَفْتَ عَلَىَّ قُُلوبَ، الْحَواضِنِ وَكَفَّلْتَنى  وَحَفِظْتَنى فِى الْمَهْدِ طِفْالً، صَبِيّاً وَرَزَقْتَنى مِنَ الْغِذآءِ
  .وَالنُّقْصانِ وَكَالْتَنى مِنْ طَوارِقِ الْجآنِّ، وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزِّيادَةِ  االُمَّهاتِ الرَّواحِمَ

 نه بر پوست وخون جایم دادی، گانه میان گوشت و های سه در تاریکی و ای آفریدی آب گندیده از مرا       
گاه ساختی و  با سپس مرا باسرشتی هدایت پذیر و .من واگذار کردیه آفرینشم کاری ب نه در چگونگی خلقتم آ



٤۱ 

شري گوارای  از داریم فرمودی و گهواره نگه بودم در زادچون کودکی نو جهان آوری وه آراسته ب خلقتی کامل و
مرا  را برمن گماشتی و بانپرستاران مهر مادر دلسوز و دایگان انداختی و دلهای مرا در مهر روزیم دادی و مادر
  .داشتی بیشم سالم نگه کم و هر از اهریمنان حفظ کردی و پریان و گزند از

 مرا از قطره آبی آفریدی
 پوست مسکن گوشت و میان خون و

 این تحوّل نی اثر بود مرا در
 خلقت نبودی واگذار امری ز

 عصر هدایت لطف در که تا از
 مرا   آراسته  با  خلقت  تام 

 گهواره بودم در ایّامی که در
 بدادی روزیم از شري مادر
 نمودی نرم قلب دایگان را

 بانمن بگماشتی چندین نگهه ب
 کم بی هیچ انگار مرا از بیش و

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ظلمات سه گانه پروریدیهب
 بدادی  و برپوردی  تن من

نه از کیفیّت خلقت خرب بود 
 من زیرا نبودم هیچ قدرته ب

 که بود افراشته از علم رایت
بیاوردی بدین عالم سرانجام 
 نمودی حفظ چون بیچاره بودم

 بس گوارا لّذت آور ییغذا
 را بانپرستاران و اّم مهر

آسیب شیطان  گه زکه دارندم ن
 سالمت دادی وگشتی نگهدار

  

عَلَىَّ سَوابغَ االِ نْعامِ وَ رَبَّيْتَنى  اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَالمِاَتْمَمْتَ  ،رَحيمُ يا رَحْمنُ حتّى فَتَعالَيْتَ يا        
اَلْهَمْتَنى مَعْرِفَتَكَ  بانعَلَىَّ حُجَتَّكَ .تى اَوْجَبْتَ وَاعْتَدَلَتْ مِرَّ زايِداً فى كُلِّ عامٍ حَتّى إ ذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتى

نَبَّهْتَنى  وَ،وَاَرْضِكَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِكَ سَمآئِكَ  وَاَيْقَظْتَنى لِما ذَرَاْتَ فى، وَرَوَّعْتَنى بِعَجائِبِ حِكْمَتِكَ
تَقَبُّلَ  وَفَهَّمْتَنى ما جاَّءَتْ بِهِ رُسُلُكَ وَيَسَّرْتَ ىل ،طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ  لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَاَوجَبْتَ عَلَىَّ

  .عَلَىَّ فى جَميعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَلُطْفِكَ ،مَرْضاتِكَ وَمَنَنْتَ
ه م را ببانکه ز آن پی برد، پس از نه آبست که دانش کسی  آن که ذات پاکت  برتر از بانای بخشنده مهر       

ه که وجودم ب این هرساله بیشرت پرورشم دادی تا من تمام کردی و بر کرانت را بی بخشش سخن گفنت گشودی و
که برمن واجب کردی  )که نريوی خردباشد(گاه حجّتت را جانم اعتدال یافت آن نريوی تن و کمال رسید و

 آسمان و در بیدارم کردی تا ت چشمم را خريه ساختی وا های دانش شگفتیه در دلم انداختی وب ت راا ییشناسا
 فرمانربداری و ت برپدازم وا آوری یاد گزاری و سپاسه ب هشیارم ساختی تا بنگرم و های آفرینشت را زمني تازه

 ت راا آوردن بخشنودی من فهمانیدی و رویه چه را که پیمربانت آوردند ب آن من واجب کردی و بر پرستشت را
  .من منّت نهادی بر خود یبانمهر یاری و ها با همه این در من آسان کردی و بر

 خدایا ذات تُست آن گوهر پاک
 مبانپس ای بخشنده وای مهر

 کامل نعمت خویش نمودی تام و
 گشت که تاشد خلقتم کامل بهر

 من حجّتت را نمودی فرض بر
 عجایب حکمتت کردی نمایان

 خواب غفلتم بیدار کردی ز
 آسمانت که بینم در زمني و

 
 
 
 
 
 
 

 ادراک که برتر باشد از هر فهم و
 مبانگشودی بر سخن گفنت ز

 بیشام  ساله فزودی تربیت هر
جانم معتدل گشت  قوای جسم و

 الهامت بخود کردی شناسا کز
 ا عقل من گردید حريانه آن کز

 هشیار کردی توجّه دادی و
 های خلقت در جهانت شگفتی



٤۲ 

 را هم نمودیتوجّه دادی و
 طاعتِ خویش م بندگی وبرای

 مرا اعطا نمودی فهم آن را
 بمن دادی نشان راه رضا را
 بمن منّت نهادی اندر این کار

  

 
 
 
 

  

گاهم نمودی  بذکر وشکرت آ
 دادی قدرتی بیش نمودی فرض و

که بشناسم ره پیغمربان را 
 قضا را که تا گردن نهم حکم و

 لطف خویش بسیار مراهی وه به
  

  
  

وَرَزَقْتَنى مِنْ اَنواعِ  مْ،تَرْضَ ىل يا اِلهى نِعْمَةً دُونَ اُخرىاِذْ خَلَقْتَنى مِنْ خَيْرِ الثَّرى لَ ثُمَّ         
اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَميعَ  عَلَىَّ وَاِْحسانِكَ الْقَديمِ،اِلَىَّ حَتّى اِذا الْمَعاشِ،وَصُنُوفِ الرِّياشِ بِمَنِّكَ الْعَظيمِ االْْعظَمِ

اَنْ دَلَلْتَنى اِىل ما يُقَرِّبُنى،اِلَيْكَ  يَمْنَعْكَ جَهْلى وَجُرْاءَتى عَلَيْكَ النِّعَمِ وَصَرَفْتَ عَنّى كُلَّ النِّقَمِ، لَمْ 
 فَاِنْ دَعَوْتُكَ اَجَبْتَنى وَاِنْ سَىَٔلْتُكَ، اَعْطَيْتَنى وَاِنْ اَطَعْتُكَ شَكَرْتَنى وَاِنْ وََوفَّقْتَنى لِما يُزْلِفُنى لَدَيْكَ 
  .اِلَىَّ مالٌ الَنْعُمِكَ عَلَىَّ وَاِحْسانِكَ شَكَرْتُكَ زِدْتَنى كُلُّ ذلِكَ، اِكْ

 از ها اکتفا نفرمودی و نعمت یکی ازه خاک پاک آفریدی برای من ب از که مرا ای خدای من پس از آن         
ها تنها  سرچشمه همه این نعمت نوع وسائل زندگانی برخوردارم فرمودی و هر پوشاک و گونه خوراک و هر

برطرف  را ها همه رنج من تمام کردی و بر را ها چون همه نعمت و. من بود حسان دیرینت برا اندازه و لطف بی
باعث رسیدن من  چه مایه نزدیک شدن من به پیشگاهت ونه آبم ا ییراهنما از راو باکی من ت بی ساختی نادانی و

چون  ودم پذیرفتی درخواست کر تو چون از چون خواندمت اجابت کردی و .نداشت باز بود آستان قربته ب
همه این  .هایت افزودی نعمته گزاریت نمودم ب چون سپاس برداریت کردم پاداش نیکویم دادی و فرمان
   .کمال رسانیه ب احسانت را ها برای این بود که انعام و یبانمهر ها و بخشش

 من جامه خلقت بریدیچو بر
 یک نعمت که اَم فرمودی اعطاه ب
 وانهای گوناگون فرا نعمت ز 
 پوش اقسام خوراکم دادی و ز

 من نمودی این همه الطاف بر
 جهلم برایت باکی و دگر بی

 که گردی رهنمای من بکویت
 گَه خواندمت گشتی پذیرا آن هر
 کردم طاعتت پاداش دادی چو

 انّ ــمن ها دادی ربّ ِ همه این
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بهرتین خاک آفریدی مرا از
 را نکردی اکتفا افزودی آن

روزیم از راه احسان  نمودی
 نوش لذّت و اساس زندگّی و

 نقمت نمودی دورم از هر رنج و
 هم عطایت لطف و نشد مانع ز

سویت ه راه تا آیم  ب یینما
 را آنچه خواستم بخشیدی آن هر
هاش دادی  هر شکرت فزونیه ب

احسان  ها و بُوَد اِکمال نعمت                    
  

تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُكَ وَعَظُمَتْ االَّؤُكَ فَاءَىَّ نِعَمِكَ  مُعيدٍ حَميدٍ مَجيدٍ  ،سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِئٍفَسُبْحانَكَ          
اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُحْصِيَهَا الْعآّدُونَ  عَطـاياكَ اءَقُومُ بِها شُكْراً وَهِىَ يا، رَبِّ  اِلهى اُحْصى عَدَداً وَذِكْراً اءَمْ اَىُّ.يا

مَِن  ،اَللّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّّرآءِ اءَكْثَرُ مِمّا ظَهَرَ ىل ما صَرَفْتَ وَدَرَاءْتَ عَنّى ،الْحافِظُونَ ثُمَّ لُغَ عِلْماً بِهَااَوْ يَبْ
   .الْعافِيَةِ وَالسَّّرآءِ

 ستوده و وگرداننده  باز آورنده و   که پدید ییگویم ای خدا میتسبیح  کنم و پاکی یاد میه را بو پس ت      
را یاد و های ت یک از نعمت است ای خدای من کدامهایت بزرگ  نعمت وهمه پاک و های ت نام ،بزرگواری
 آن خدا بزرگرت از های تو ای که نعمت صورتی عطاهای تو بپاخیزم در یک از سپاس کدامه ب نام برم و آورم و
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  . داری آن را بدانند حساب طرز نگه دارندگان شمارش آن برآیند یا نگه ست که شمارندگان از عهده ا
است  ییها خوشی ای بیش از عافیت و برطرف کرده که از من برگردانیده و ییها رنج ها و زیان ی هخدایا انداز بار

  .من پیدا شده است که در
 منزّه کردگاریآن پاک و تو

 ز جودت آفرینش گشته پیدا
 حمیدی تو بستوده صفاتی و

 پاک هایت باشد و مقدّس نام
 کدامني نعمتت را شرح بتوان
 کدامني از عطاهایت که دارم

 آن است افزون از !خدایا نعمتت
 کجا علم تمام اهل عالم

 ها زیان خدایا رنج بسیار و
 ها عافیت خوشی و فزون است از

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

پروردگاری  ،ای دهــپدید آرن
مبدا ه قدرت باز گردانی به ب

 تو با عزّت خداوند مجیدی
 ه آالء تو بريون ز ادراکهم
شماره کرد آسان  یا ذکر و و

پی شکرش توان دستی برآرم 
 که بشمارد کسش امری عیان است

 نسل آدم جنّ و آن ز رسد بر
 که لطفت کرده از من دفع آنها

 هویدا من گشته پیدا و که در
  

  
  

وَباطِنِ مَكْنُونِ  ماتِ يَقينى وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدىاِلهى بِحَقيقَةِ ايمانى وَعَقْدِ،عَزَ اَنـَا اَشْهَدُيا وَ           
وَخَذاريفِ مارِنِ  مَسارِبِ نَفْسى ،خُرْقِ مَجارى نُورِ بَصَرى وَاَساريرِ صَفْحَةِ جَبينى وَ  وَعَالئِقِ .ضَميرى

حَنَكِ فَمى ،لِسانى وَمَغْرَزِ لَفْظِ  وَما ضُمَّتْ وَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاىَ وَحَرَكاتِ  ،عِرْنينى وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى
حَباَّئِلِ عُنُقى وَمَا  وَحِمالَةِ اُمِّ رَاءْسى وَبُلُوعِ فارِغِ  ،وَمَساغِ مَطْعَمى وَمَشْرَبى وَفَكّى وَمَنابِتِ اَضْراسى

واشى،كَبِدى وَما حَوَتْهُ وَاءَْفالذِ حَ صَدْرى وَحمائِلِ حَبْلِ وَتينى وَنِياطِ حِجابِ قَلْبى ،اشْتَمَلَ عَليْهِ تامُورُ
وَبَشَرى،  شَعْرى عَوامِلى وَاَطرافُ اَنامِلى وَلَحْمى وَدَمى وَ ،قَبضُ وَ شَراسيفُ اَضْالعى وَحِقاُق مَفاصِلى

جَوارِحى وَمَا، انْتَسَجَ عَلى ذلِكَ اَيّامَ رِضاعى وَما  مُخّى وَعُرُوقى وَجَميعُ  وَعَصَبى وَقَصَبى وَعِظامى وَ
حاوَلْتُ،وَاجْتَهَدْتُ مَدَى  مِنّى وَنَوْمى،وَيَقَظَتى وَسُكُونى وَحَرَكاتِ رُكُوعى وَسُجُودى اَنْ لَوْ االْرْضُ اَقلَّتِ

الْمُوجَِب  اَنْ اءُؤَدِّىَ شُكْرَ،واحِدَةٍ مِنْ اءَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِكَ اِّال بِمَنِّكَ  االَعصارِ وَاالْحْقابِ لَوْ عُمِّرْتُها
  .ىَّ بِهِ،شُكْرُكَ اَبَداً جَديداً وَثَنآءً طارِفاً عَتيداًعَلَ

 درون پنهان خاطرم و روشنم و پرستی پاک و یگانه پیوند فرایض یقینم و وایمانم بحقیقت  ای خدای من        
بینیم های نرمه استخوان  پرّه شکاف رازهای نفسم و راز چینهای پیشانیم و های روشنی چشمم و بستگی رشته  بهم
جای بهم  م وبانهای سخن ساز ز جنبش هایم و پوشاند لب می آید و هم میه چه ب آن های پرده گوشم و روزنه و

استخوانِ جای  هایم و نوشیدنی ها و گاه مزه خوراکی چشیدن هایم و گاه دندان ورُسنتام  آرواره بستگی دهان و
 بندهای رشته شاهرگ قلبم و وام  برگرفته فضای سینه چه در آن های گردنم و فراخ جای رشته پی دماغم و مغز و
 قبض هایم و استخوان بند هایم و های دنده استخوان های اطراف جگرم و پاره مخصوص پرده دلم و رگ

 استخوانم ومغز و پی و مویم و پوست و خونم و گوشت و های سرانگشتانم و کناره وام  نريوی عامله )وبسط(
جا مانده ه بزمني  چه بر آن م وا ایّام شريخوارگی هایم بهم پیوسته در چه از بافت آن یم وها همه اندام هایم و رگ
خاک نهادنم گواهی ه پیشانی ب شدن و خم جنبشم و آرامش و بیدارم و خواب و پريایش تنم و اثر کاهش و بر
 سپاس یکی از در عمری را سالیان دراز کوشش کنم و در طول روزگاران و دهم که اگر درصدد برآیم و می

این نعمت سپاسی جاودانی و نو و  عهده آن برنیایم مگر به نعمت توفیق که باز بر هایت بگذرانم از نعمت



٤٤ 

  .شود می ستایشی تازه و بزرگ بر من واجب
 دهم منخداوندا گواهی می

 صدق دل که باشد از یقینمه ب
 دگر با باطن سّر  ضمريم

 چني این جبني نقش بنماه ب
 پیچیده مخزنام  مهمحیط شا 
 پوشد آن را میچه دو لبم نه آب
 مبانهای بی حّد ز جنبشه ب

 باال  وینيدو فک پا برَ بطِ هر
 بر ویشگاه  انیاب و ثنایا
 بسُتخوانی که برگردن سوار است

 هست مخزن گهی کو وسعت نه آب
 خون و شریانی که یکسر قلب وه ب

 دگر آن رگ که دل کرده حمایل
 ته است با دلگاهم که پیوس جگر

 بسطش قوای عامله با قبض و
 بخون و گوشت هم موی وپی وپوست
 همه اندام من آنچ از غشاها

 من کم گشته هموار دگر آنچه ز
 همه بیداری من همه خواب و

 رکوع من سجود من دگر بار
 که گربا قصد کوشش ای خدایم

 ناید از من طی زندگی بر شود
 مگر با نعمتِ توفیق کان هم

 ته سپاسی تازه گویمکه پیوس
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

راست با ایمان متقن  درست و
 پاکیِ توحید دینم خلوص و

شعاع نور چشمان بصريم 
 ها های  این نفس راه و شکاف 

 صماخ گوش این گرينده مخزن
 هنگام دهن بسنت دهان راه ب

 دهانم که تا لفظی برآید از
 جا هایش بهم پیوسته هر که پی

 ها اهِ طعم خوردنیچشید نگ
آن استوار است  مغز بر دماغ و

 برای رشته اعصاب گردن
 بر اش بگرفته در فضای سینه

 رگ خاصی که دارد پرده دل
 بند مفاصل ها وُسع دندهه ب

سر انگشتان همه با خّط ربطش 
 مغز استخوان ورگ که نیکوسته ب
 جا عهد شريخواری مانده بر ز

 پشت زمني بار شده ناچار بر
بیداری من  جنبش و کون وس

 دهد ای رّب دادار گواهی می
 هایم طول عصرها و قرنه ب

 هات گفنت نعمت یکی از شکر
سازد بدیگر شکر مُلزم  مرا

 ثنای تازه بی اندازه گویم
  

  
  

 فِهِ وَ انِفِهِ ما،حَصَرْناهُ اِنْعامِكَ سالِ وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِكَ اءَنْ نُحْصِىَ مَدى حَرَصْتُ اَنـَا، لوْ وَ اَجَلْ          
وَالنَّبَاءِ الصّادِقِ وَاِنْ تَعُدُّوا  ذلِكَ وَاَنْتَ الْمُخْبِرُ فى،كِتابِكَ النّاطِقِ  عَدَداً وَال اَحْصَيناهُ اَمَداًهَيْهاتَ اءنّى

 كَ وَرُسُلُكَ ما اَنْزَلْتَ،عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ وَاِنْبآؤُكَ وَبَلَّغَتْ اَنْبِيآؤُ نِعْمَةَ الله ال تُحْصُوها،صَدَقَ كِتابُكَ اْللّهُمَّ
   .وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ

آینده  را از گذشته وو پایان ت م که بخشش بیییپی آن برآ داران مردمِ جهان در همه حساب من و آری اگر        
عهده این  به پایان آن را توانیم، هیهات کجا از نه رسیدن م وییدریابیم نه از عهده شمارش آن برآ شماره کنیم و

اگر بخواهید ((وَاِن تَعدّوُا نِعمَةَ اللّهِ ال تُحصُوها: ای قرآن ِصادقت فرموده م که خود درکتاب ناطق وییکار برآ
 همه نشان راستی دارند و ای خدا کتاب تو و پیام تو))دیینیا عهده شمارش آن بر شمارید ازه ب را نعمت خدا

دین  ای و ها فرود آورده آن همان است که ازجایگاه وَحیَت بر رسوالنت رسیده و است که به پیمربان و نیسخ



٤٥ 

  .ای آنان تشریع فرموده خود را بر
 ابنای آدمخدایا گر من و

 حال بگذشته و که از بخواهیم آن
 مییحدود نعمتت  پیدا نما
 ما چنني کاری نیاید هرگز از

 را قدرت آید کجا هیات ما
 سان درکتاب ناطق خویش که آن

گاه بیان فرمودی و  بنمودی آ
 های دادار که گر خواهید نعمت

 راست خداوندا حقیقت باشد و
که خود پیغمربان را  ییها سخن

                            ز روی آن کتاب و وحیِ پنهان 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 همه اهل حساب از خلق عالم
 هم از آینده با یاری اقبال

 مییاحصا نما شمارش کرده و
درکش خرد باشد توانا  نه بر

 های تو احصا نماید که نعمت
قرآن آن کتاب صادق خویش ه ب

 با وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّه مرا
شمارید از شما کی آید این کار 

 راست جمله پیغامت که ما کتاب و 
 نمودی  وحی یا الهام آن را

 ساننمودی دین خود تشریع آ
  
  
  

مُوقِناً اَلْحَمْدُ لله  ،وَاءَقُولُ مُؤْمِناً اَشَْهدُ بِجَهْدى وَجِدّى وَمَبْلَغِ طاعَتى وَوُسْعى ،غَيْرَ اَنّى يا اِلهى       
وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ  الفَيَكُونَ مَوْرُوثاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، شَريكٌ فى مُلْكِهِ فَيُضآدَّهُ فيَما ابْتَدَعَ وَ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً

 سُبْحانَ الله الْواحِدِ ،سُبْحانَهُ لَوْ كانَ فيهِما الِهَةٌ اِال الله لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا صَنَعَ فَسُبْحانَهُ ،فَيُرْفِدَهُ فيما
مَالَّئِكَتِهِ  مْدُ لله حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ لَمْ يَكُنْ، لَهُ كُفُواً اَحَدٌ اَلْحَ االَحَدِ الصَّمَدِ الَّذى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ

آلِهِ الْمُرْسَلنيَ وَصَلَّى الله عَلى خِيَرَتِهِ مُحَمَّدٍ  ،الْمُقَرَّبنيَ وَاَنْبِيآئِهِ ـّاهـِريـنَ  ،خاتَمِ النَّبِيّنيَ وَ الطَّيـِبـيـنَ الط
  .وَسـَلَّمَ الْمـُخـلَصـيـنَ 

 کمال ایمان و با دهم و طاقتم گواهی می میزان طاعت وه ب ه تالش ودازانه بخدای من  ایعالوه ه ب       
دستی  نه درپادشاهی هم را اِرث بَر باشد و سزاست که نه فرزندی گرفته تا او را ییستایش خدا :گویم اطمینان می

ومنزّه  را یاری دهد پس پاک آفرینش او کاری نیازمند است تا در نه بهم دارد که با نوآوریش سازگاری کند و
 پاک و .پاشد شد واز هم می نابود می جز او خدایان دیگری بودند دستگاه آفرینش تباه و ست که اگرا ییخدا

 را همتا و کس او نه هیچ ده شده ویینه خود زا نیازی که نه فرزندی آورده و بی یگانه و منزه است خدای یکتا و
پیمربان فرستاده شده اوبرابری کند  فرشتگان نزدیک وگونه که با ستایش  که بدان ییستایش خدا .همانند است

 که همه از پاکان و  باد خاندان او خاتمِ پیمربان و) ص(روان بهرتین بنده او محمّد رحمت خداوند بر درود و و
  .ترینِ بندگان خدایند پاکیزگانِ جهان و ویژه

 دهم بیشدگر باره گواهی می
 قدر طاقتم از روی ایمانه ب

 ه حمد بس فراوانهمی گویم ک
 که نگرفته است فرزندآن خداوند

 داری ندارد شریکی در جهان
 برای او نباشد  یاور و  یار

منّزه آن خداوند  زهی پاک و
 ییاگر غري از خدا بودی خدا

 
 
 
 
 

  

 جهد نزد خالق خویشجّد وهب
 حّد ایقان کر تا سروُسع  فه ب

 بود مخصوص ذات پاک یزدان
 را اِرث بَر باشد همانند که او

 که در ایجاد او ضدّیت آرد
 که در صنعش بود او را مددکار

 مثل مانند که باشد بی شریک و
 یینبودی نظم عالم را بقا



٤٦ 

 زمني آسمان پاشیدی از هم
منّزه آن یگانه  بود پاک و

آمد  کسی که لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 
 گونه حمدی کان برآید کنم آن

 که باشد آن سرشته کنم حمدی 
 فخر رهربانشه درود حقّ ب

 آل او که پاکان جهانند بر
  

 نماندی هیچ نظمی بهر عالم
 جاودانه خدای بی نیاز و

 آمد ذاتِ سرمد ندارد مثل و
 آن هم برتر آید حامد از هر ز
 و هر فرشته حمد انبیاه ب

 رانشــاتم پیغمبـد خــمحمّ 
 خالص بندگانند خاصانند و ز 

  

وَخِرْىل فى قَضآئِكَ بِمَعْصِيَتِكَ، اَخْشاكَ كَانّى اَراكَ وَاَسْعِدْنى بِتَقويكَ وَال تُشْقِنى ،اَللّهُمَّ اْجعَلْنى        
  .اَخَّرْتَ وَال تَاْخيرَ ما عَجَّلْتَ.ى ال اءُحِبَّ تَعْجيلَ ماقَدَرِكَ حَّت وَبارِكْ ىل فى

ت ا مرا با پرهیزکاری بینم و میبرابر خود  ترا در ییدلم انداز که گو چنان در خشیتت را آن خداوندا بیم و        
 جا که در آن خجسته فرما تا من نیک و قَدَرت را بر قضا و ت تريه بخت مساز وا بنافرمانی خوشبختی بخش و

چه را زود خواهی دیرتر آن را دوست  آن خواهی زودتر آن را نخواهم و  برایم دیر چه را ناخوش آن خوش و
  .نداشته باشم

 خداوندا مرا ازخَشیَت آن ده
 مرا از طاعتت بخشا سعادت 

 بَرکَت آور خدایا خريخواه و
 جریان تقدیر پیش آمد و که در

 دگر آنچه تو آن را زود خواهی
  

 
 
 

  

 پیش دیده که گویا بینمت در
 زعصیانت مکن اهل شقاوت

از شّر  قضا از خري و ز تقدیر و
چه خواهیش دیر  نخواهم زود آن

 نخواهم دیرتر ز امر الهی
  

صيَرةَ ورَ فى بَصَرى وَالْبَوَالنُّ فى قَلْبى وَاالِخْالصَ فى عَمَلى ،لْ غِناىَ فى نَفْسى وَالْيَقنيَاَللّهُمَّ اجْعَ      
وَاَرِنى  انْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى وَ .وَمَتِّعْنى بِجَوارِحى وَاجْعَلْ سَمْعى وَبَصَرى اَلْوارِثَيْنِ مِنّى دينى ،فى

  . عَيْنىى وَمَـاءرِبى وَاَقِرَّ بِذلِكَ فيهِ ثار
 در دینم قرار ییبینا مم وچش در ییروشنا آالیشی درکارم و یقني در دلم وبی وخداوندا بی نیازی در ذاتم        
من ستم روا دارد ه که ب آن مرا بر چشمم را دو وارث من گردان و مند ساز وگوش و از اندامم بهره مرا ده و

  .را بدان روشن گردانام  دیده روا شدنِ حاجتم را نمایان ساز و و در این راه گرفنتِ انتقام  پريوزی بخش و
 خداوندا تو نفسم را غنی ساز

 در عمل اخالص آورمرا ان
 مذهب بصريت بخش اندر دین و

 بگردان ای خداوندِ جهانم
 نــببخشا نصرتم ای رّب ذوالمّ 

 انتقامم و ییآن حاجت روا از
  

 
 
 
 
 

  

 انوار یقینم  در دل اندازز
فرما دیدگانم را منوّر ه ب
رب  مندم ساز یا اعضا بهرهه ب

 گوش را از وارثانم دو چشم و
 من د ظلم برکس کو نمای آن بر

 فرما شاد کامم عیان فرما و
  

ىل يا  وَاخْسَاءْ شَيْطانى وَفُكَّ رِهانى وَاْجَعْلْ  ،وْرَتى وَاْغْفِرْ ىل خَطيَّىَٔتىعَ اَللَّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبَتى وَاسْتُرْ        
  .وَاالُوْىل االْ خِرَةِ  اِلهى الدَّرَجَةَ الْعُلْيا فِى

 و ای ،ام از ذِمّه شیطانم را بران و گناهم را بیامرز و بپوشان و عیبم را کن وطرف خداوندا اندوهم را بر       
  .فرماام  آن جهان بهره این جهان و را در ها خدای من بلندترین پایه 



٤۷ 

 خداوندا غم از من دور فرما
 ببخشایم خطاها و گناهان

 عقبی خداوند تو در دنیا و
  

 
  

 سراسر عیب من مستور فرما
 از ذِمّه برهان م  وبران شیطان
 ترین رُتبت ببخشا مرا عاىل

  
  

  

 بَصيراً وَلَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى خَلْقاً ،خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى سَميعاًاَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَما           
فَاَحْسَنَْت  اَنْشَاءْتَنىفَعَدَّلْتَ فِطْرَتى رَبِّ بِما،اءْتَنْى بِما بَرَ كُنْتَ عَنْ خَلْقى غَنِيّاً رَبِّ ،سَوِيّاً رَحْمَةً بى وَقَدْ
نـَعْمَتَ عَلَىَّ بِما اَ  عافَيْتَنى رَبِّ بِما كَالْتَنى وَوَفَّقْتَنى رَبِّ  ،حْسَنْتَ اِلَىَّ وَفى نَفْسىصُورَتى رَبِّ بِما اَ

وَاَقْنَيْتَنى  وَسَقَيْتَنى رَبِّ بِما اَغْنَيْتَنى ،يْتَنى رَبِّ بِما اَطْعَمْتَنىعْطَاَوْلَيْتَنى وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَ رَبِّ بِما ،فَهَدَيْتَنى
الْكافى صَلِّ عَلى .مِنْ سِتْرِكَ الّصافى وَيَسَّرْتَ ىل مِنْ صُنْعِكَ رَبِّ بِما اَلْبَسْتَنى،اَعْزَزْتَنى بِما اَعَنْتَنى وَ رَبِّ

 الدُّنْيا وَصُرُوفِ اللَّياىل وَاالَّيامِ وَنَجِّنى مِنْ اَهْوالِ  ،بَواَّئِقِ الدُّهُورِ ى عَلىمُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَعِّن
  .خِرَةَِواكْفِنى شَرَّ ما يَعْمَلُ الّظالِمُونَ فِى االَرْضِ االْ ،وَكُرُباتِ

گونه که مرا  همان را،سپاس ت. شنوایم گردانیدی گونه که مرا آفریدی بینا و را، همانه خداوندا ستایش ت       
که مرا  پروردگارا چنان. نیاز بودی که از آفرینش من بی ی کردی با اینبانمن مهره ساختی و بام  آفریدی آراسته

. هستی بخشیدی صورت نیکویم دادی که مرا پروردگارا چنان. ساختی پرياسته آفریدی سرشتم را میانه رَو
که سرپرستیم کردی توفیقم  پروردگارا چنان. م را عافیت بخشیدیمن احسان کردی وجوده که ب پروردگارا چنان

سرم افکندی  که سایه بر پروردگارا چنان. م کردیا ییکه بمن انعام فرمودی راهنما پروردگارا چنان .دادی
که  پروردگارا چنان. که خوراکم دادی سريابم  فرمودی پروردگارا چنان. من بخشیدیه ها ب خوبیی  مهازه
که برمن  پروردگارا چنان .م داشتیا کمک کردی گرامی که مرا پروردگارا چنان .دادیام  کردی سرمایه نیازم بی

خاندان  و) ص(محّمد های خود در دسرتسم گذاشتی بر دازه کافی از ساختهانه بنیدی اپاکی پوش جامه صفا و
مددکاری ده و از  ان یاری وروز و بانآمدهای شپیش  های روزگاران و مرا در سختی درود فرست و) ص(محمّد

    .داریم فرما شرّ رفتار ستمکارانِ روی زمني نگه  از بخش و ییاندوه آن رها غم و های این جهان و بیمناکی
    

  

 چنانم کآفریدیسپاس تو
 سپاست کآنچنانم کردی ایجاد
 لباس رحمتت شد خلقت من

چنانکه آفریدی صورتم را 
 خداوندا چنانم  کآفریدی

 که درِ احسان گشادیچنانم 
 سان آن چنانم که مراقب بودی 

 که باب انعامم گشودی چنان
 سر که سایه افکندیم بر چنان

 چنانم که غذا دادی فراوان
 که بی نیازم ساختی نیز چنان
 که ای خدا یاریم دادی چنان
 که دادیم از صُنع کافی چنان

 ها شامل حال تو کردی موهبت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شنیدی عطا کردی مرا دیدی و
نهادی خلقتم را نیک بنیاد 
 که بودی بی نیاز از خلقت من
 بدادی اعتداىل فطرتم را
برایم بهرتین صورت گزیدی 

 نفسم عافیت را بهره دادیه ب
 آسان مرا توفیق دادی سهل و

ی و راهم نمودی هدایت کرد
 عطایت بر رخم در نبستی بر

مرا سرياب فرمودی ز احسان 
 بمن سرمایه بخشیدی همه چیز

 سر نهادی کاله عزّتم بر
 پوشانیدیم از سرت صافیه ب

درودت بر محمّد باد برآل 



٤۸ 

 محال زارمدد کن گاهِ رنج  و
 اندوه دنیا ز رنج آخرت و

 ظلم اشخاص ستمکار شّر و ز
  

 روز حوادث باش یارمشب و
 مرا آزاد فرما خداوندا

 مرا در این جهان محفوظ میدار
  

فَاحْفَظْنى وَفى .دينى فَاحْرُسْنى وَفى سَفَرى وَ فَاكْفِنى وَما اَحْذَرُ فَقِنى وَفى نَفْسى اَخافُ مَّ مااَللّهُ       
عَظِّمْنى وَمِنْ شَرِّ النّاسِ فَ  وَفى نَفْسى فَذَلِّلْنى وَفى اَعْيُنِ فَبارِكْ ىل اَهْلى وَماىل فَاخْلُفْنى وَفيما رَزَقْتَنى

وَبِعَمَلى فَال تَبْتَلِنى وَنِعَمَكَ فَال  فَال تُخْزِنى سَلِّمْنى وَبِذُنُوبى فَال تَفْضَحْنى وَبِسَريرَتىوَاالِنْسِ فَ الْجِنِّ
 .غَيْرِكَ فَال تَكِلْنى تَسْلُبْنى وَاِىل

 و دار نم را نگهییآ جان و و هراسم حفاظت فرما میچه  آن از داری کن و چه بیم دارم نگه آن مرا از خداوندا       
در پیش  مرا ای برکت ده و چه روزیم کردهنه آب جانشینم عطا فرما و ییدارا در خانواده و در سفر محفوظم دار و

به گناهانم  و آدمی سالمتم دار از شّر پری و ارزنده ساز و در دیدگان مردم بزرگ و سرافکنده و خود خوار و
 از من باز مگري و هایت را نعمت پسندم گرفتار مکن وبکار نا های پنهانم خوار مگردان و با اندیشه رسوا مساز و

  .مرا بغري خودت وامگذار
 چه بیم دارمهرخداوندا ز

 هرچیزی کزان باشم هراسان ز
 دین من دور از خطر دار تو جان و

 مالم عطا کن جانشني اهل و
 پیش نفسم خوار کن خوار مرا در
 انسان شّر جنّ و دارم ز نگه

 رمابه پندار بدم خوارم مف
 مدار از من تو نعمتهای خود باز

  

 
 
 
 
 
 
 

  

خوارم  مگذار داری کم ونگه
 آسان نگهدار ای خدایم سهل و

 مرا محفوظ هنگام سفر دار
من رزقِ حاللم ه مبارک کن ب

 بزرگم ساز نزد خلق بسیار
 مسازم مفتضح بهر گناهان
 مگردانم دوچار کار بیجا
 بغري از خود سروکار مینداز

  

وَاَنْتَ رَّبى  اِلَى الْمُسْتَضْعَفنيَ ىل.اِىل بَعيدٍ فَيَتَجَهَّمُنى اَمْ هى اِىل مَنْ تَكِلُنى اِىل قَريبٍ فَيَقْطَعُنى اَمْاِل      
  .وَبُعْدَ دارى وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتَهُ اَمْرى.وَمَليكُ اَمْرى اَشْكُو اِلَيْكَ غُرْبَتى

 ییمن ترشرو خویشانِ نزدیکم که از من ببُرَّند یا به بیگانگان دورم که باه بگذاری؟  می که واه خدای من مرا ب ای
دور  کسی و تو از بیه ب .صاحب اختیارِ منی که تو پروردگار من و حاىل که مرا ناتوان شُمَرند در آنان کنند یا با

  .نمک ای شکایت می داده بدست او برابر کسی که همه کارم را در خواری خود خانمانی و از
 گذاریمیکه اَم واخدایا با

 بخویشم که ببُرَّد عُلقه خویش
که خواهندم هُماره و  یا آ

 پروردگارم ییخداوندا  تو
 دوری منزل تو از غربت وه ب

 نـشکایت آورم ای رّب ذوالمّ 
  

 
 
 
 
 

  

 سروکارم بدست که سپاری؟
 به بیگانه که نفرت آورد بیش

 ناتوان بی راه چاره ضعیف و
 ر صاحب اختیارمکا در ییتو

 دگر از خواریم کافتاده مشکل
 آن کو صاحب امر است برمن از 

  
  

عافِيَتَكَ اَوْسَعُ ىل   اُباىل سُبْحانَكَ غَيَْر اَنَّ غَضَبَكَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَىَّ فَال ىَّتُحْلِلْ عَلَ اِلهى فَال       
 بِهِ اَمْرُ االَوَّلنيَ االْرْضُ وَالسَّمواتُوَكُِشفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ وَصَلُحَ  ذى اَشْرَقَتْ لَهُوَجْهِكَ الَّبِنُورِ  فَاَسْىَٔلُكَ يا رَبِّ 

الْعُتْبى لَكَ الْعُتْبى حَتّى تَرْضى قَبْلَ  سَخَطَكَ لَكَ  وَاالْ خِرينَ اَنْ ال تُميتَنى عَلى غَضَبِكَ وَال تُنْزِلْ بى



٤۹ 

  .ذلِك
همه عیب، باکی  غري تو، ای پاک از من خشم نگريی از که اگر بر  روا مدارمن  خدای من خشمت را بر      

  هب ها تابیده و آسمان زمني و ذاتت که پرتو آن بر ییروشنا پروردگارا بر .من گسرتده است ندارم چرا که عافیتت بر
کنم که مرا با  است میبهبودی یافته است از تو درخو نه آبپسینیان  کار پیشینیان و ها برطرف شده و تاریکی نآ

پیش از مرگ از  خشنودی تو جویم تا من فرو نریزی چندان راه رضای تو پویم و غضبت را بر خشمت نمريانی و
  .ییببخشا من خشنود شوی و

 من غضبناکخداوندا مشو بر
 منزّه ذاتت این هم سهل آید

 سوگند ای خداونده ترا خواهم ب
 ها آسمان که تابد بر زمني و

 این را ح کار آن وکند اصال
 حال قهر خود نمريان مرا در

 رهِ خشنودیت چندان بپویم
 که پیش ازمرگ گردی راضی ازمن

  

 
 
 
 
 
 
  

 که جز خشمت ندارم از کسی باک
 تر آید که عفو از قهرت افزون

 مانند نورِ وجهت ای بی مثل وه ب
ها  نماید رفع تاریکی از آن

 آخرین را امور اوّلني و
 از خشم نريانسرم  نباران بر

 رضای خاطرات چندان بجویم
 نـمرا ای رّب ذوالّم ییببخشا

     

لِلنّاِس .الْعَتيقِ الَّذى اَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ وَجَعَلْتَهُ الْحَرامِ وَالْمَْشعَرِ الْحَرامِ وَالْبَيْتِ .اِلهَ اِّال اَنْتَ رَبَّ الْبَلَدِ  ال     
  .اَمْناً

آن فرود  ای که برکت خود را بر سال کعبه خانه کُهَن الْحَرامِ و تو پروردگار مکّه و الْمَشْعَرِ جز تو نیست  ییخدا       
  .ای را جایگاهِ آرامشِ مردم قرار داده آن آورده و

 نیست دیگرییغري از تو خداه ب
 تو بر بیتُ العَتیقِ کعبه آری

 فرخنده آن را مبارک کردی و
  

 
  

 که رّب مکّه ای و رّب مشعر
صاحبی پروردگاری  ییاخد

 مقام امن کردی آن مکان را
  

 بِفَضْلِهِ يا مَنْ اَعْطَى الْجَزيلَ بِكَرَمِهِ يا.عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ يا مَنْ اَسْبَغَ النَّعْمآءَ يا مَنْ عَفا عَنْ          
اِلـهى وَاِلـهَ آبائى .نِعْمَتى يا فى صاحِبى فى وَحْدَتى يا غِياثى فى كُرْبَتى يا وَلِيّىعُدَّتى فى شِدَّتى يا

النَّبِيّنيَ وَ  جَبْرَئيلَ وَميكائيلَ وَاِسْرافيلَ وَربَّ مُحَمَّدٍ خاتِمِ .وَيَعْقُوبَ وَرَبَّ اِبْراهيمَ وَاِسْماعيلَ وَاِسْحقَ 
  .كـهيَّعَّصَّ وَطـه وَيسَّ وَالْقُرآنِ الْحَكيمِ.نَزِّلَنْجيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقانِ وَمُ الْمُنْتَجَبنيَ وَمُنْزِلَ التَّوريةِ وَاالِ.الِهِ

. که به فضل خود احسانت را کامل کردی ای که آن.بردباری خود از گناهان بزرگ درگذشتیه ب که ای آن       
ای همدم ایّام تنهایم وای  نوای روز سختیم و ای برگ و ،کرم خود عطای فراوان بخشیدیه که ب ای آن

اسمعیل  خدای پدران من ابراهیم و ای خدای من و ای.ای خداوند و وىلّ نعمتم اندوهم و ران رنج وفریادرس دو
 خاندان پاک و پروردگار محمّد خاتم پیمربان و اسرافیل و ل وییمیکا ل وییپروردگار جرب یعقوب و اسحق و و

الْقُرآِن  يسَّ وَ طـه وَ  های كـهيَّعَّصَّ وَ هنازل کننده سور قرآن و و زبور اِنجیل و فرود آورنده تورات و او، برگزیده
  .الْحَكيمِ

 مدارابخشنده با حلم و ییتو
 خلق از نعمت خویشه عطا کردی ب

 احسان راه جود و تو بخشیدی ز
 
 

 برنا گناهان بزرگ از پري و
 شان بیش بسی از حّد استحقاق

 خلوقت عطاهای فراوانه مب



٥۰ 

 اَال یاعُدَّتى فى شِدَّت ارحَم 
 رس گاه بالیم فریاد ییتو

 خدای من هم آبائم همه خوب
 پروردگار رّب جربیل ییتو

 رانیـم پیغمبـخدای خات
 اِنجیل آرندۀ تورات و فرود

ای کو خود فرستاد  فرود آرنده
یاسني  آرندۀ طاها و فرود

  

 
 
 
 

  

 صاحِبى فى وَحْدَت ارحَماَال يا
صاحب عطایم  وىلّ نعمت و
 یعقوب یل واسمع چو ابراهیم و

 سرافیل خدای پاک میکال و
 اندانیــده خــخدای برگزی

 فرقان تنزیل مُصحَف و زَبوُر و
 یا  عني  هم  صاد ها قرآن  کافه ب
 ینيقرآنِ    حکیمی    صدق     آه ب

  

لَكُنْتُ مِنَ  وْال رَحْمَتُكَ وَلَ الْمَذاهِبُ فى سَعَتِها وَتَضيقُ بِىَ االْرْضُ بِرُحْبِها حنيَ تُعْيينِى اَنْتَ كَهْفى       
اَعْدآئى  مِنَ الْمَفْضُوحنيَ وَاَنْتَ مُؤَيِّدى بِالنَّصْرِ عَلى وْال سَتْرُكَ اِّياىَ لَكُنْتُوَلَ الْهالِكنيَ وَاَنْتَ مُقيلُ عَثْرَتى

  .اِيّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبنيَ وَلَوْال نَصْرُكَ
من تنگ شود  ش برا زمني با همه پهناوری من سخت گردد و ش برا ه گسرتدگیهای زندگانی با هم راه چون       

اگر  و ییها دارنده من از لغزش تو باز گمان از نیست شوندگان بودم و بی اگر رحمتت نبود تو پناه منی و
ر یاریت نبود گردم و اگ  دشمنانم پريوز تو نريو دهنده منی که بر گمان از رسوا شدگان بودم و پوشیت نبود بی پرده
  .گمان از شکست خوردگان بودمه ب

 طریق زندگی با وسعت خویش
 ها که دارد زمني با آن فراخی 
 زهر جانب چو آید بسته راهم 
 نبود از رحمت تو شامل من 
 داری که لغزش از من دور ییتو

 جا پرده پوشی تو هر نبود ار
 خود بر دشمنانم یاریّ ِ  تو با

 منبود ار نصرتت حِرزِ وجود
  

 
 
 
 
 
 

  

برای من چو سختی آورد پیش 
 من این جهان را تنگ دارد چو بر
 پناهم پشت و ییکهف تو ییتو

 شک شامل من هالکت بود بی
 گناهان مرا مستور داری

شدم یکباره رسوا  یقیناً می
ظفر بخشی شوی راحت رسانم 
 به پیش دشمنان مغلوب بودم

  

عَلى اْلمُلوُكُ نيرَ الْمَذَلَّةِ  فَاَوْلِيآىُٔهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ يا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ وِّ وَالرِّفْعَةِ سَهُ بِالسُّمُنَفْ يا مَنْ خَصَّ       
االْزْمَِنةُ  تُخْفِى الصُّدُورُ وَ غَيْبَ ما تَاْتى بِهِعْيُنِ وَما خائِنَةَ االْ اَعْناقِهِمْ فَهُْم مِنْ سَطَواتِهِ خائِفُونَ يَعْلَمُ 

  .هُورُوَالدُّ
وای  ،ای دوستان انداخته سرِ بر سایه عزّت خود را را ویژه خویش ساخته وبلند پایگاهی  جاهی و که واال ای آن
 ها و دزدیده نگاهِ گوشه چشم تو.ندا بیمناک از شکوه تو گردن نهاده وه که پادشاهان بدرگاهِ تو یُوغ خواری ب آن

  .دانی روزگاران را می ها و پرده زمانآمدهای پسِ  پیش وها راز پنهانِ درونِ سینه
 آنکس که جاه ومنزلت داد ییتو

 ز رحمت چرت عّز ونیک زادی
 خواریه کس که شاهانت ب آن ییتو

 به پیش بارگاه عزّت تو
 توآگاه از نگاه گوشه چشمان

 
 
 
 

 نمودی خاص خود باری تعاىل
 بفرق دوستان خود نهادی

 وغ برگردن بزاریفکنده یُ
 قهر وسطوت تو شده خائف ز

زاسراری که در دلهاست پنهان  
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 آگه از حوادث آنچه آید تو
  
  

  

 حاالت زمانه آنچه زایدز
  

  .يا مَنْ ال يَعْلَمُهُ اِّال هُوَ كَيْفَ هُوَ اِّال هُوَ يا مَنْ ال يَعْلَمُ ما هُوَ اِّال هُوَ  يا مَنْ ال يَعْلَمُ        
گاه نیست،ا ستیکه جز تو کسی از چگونگی ه ای آن         کیستی و  داند که جز تو کسی نمی وای آن ت آ
  .شناسد را نمی که جر تو کسی تو وای آن ،چیستی

 نیستکس که جز تو باخرب آن ییتو
گاه ییتو  کز کُنهِ ذاتت نیست آ
 کس که غري از تو نداند آن ییتو

  

 
 

  

 ز کیفیّات ذات تو که آن چیست
 کسی جز تو که باشد بسته این راه

 جا باز ماند تو، چون عقل این ز
  

االَسْمآءِ يا ذَاالْمَعْرُوفِ الَّذى ال  يا مَنْ لَهُ اَكْرَمُ يامَنْ كَبَسَ االَرْضَ عَلَى الْمآءِ وَسَدَّ الْهَوآءَ بِالسَّمآءِ        
  .يَنْقَطِعُ اَبَداً

ها برای  نام که بهرتین ای آن. ای هآسمان مسدود کرده ب را هوا آب قرار داده و بر که زمني را ای آن         
  .که رشته احسانت قطع نشود ییای خداوند نیکو. تواست

 ، برآب جا دادی زمني راییتو
 برای ذات تو است اَسماءِ حُسنی

 آن دارای جودی کز وجودت تو
  

 
 

  

 هوا را ز آسمان سدبستی این را
 ها نیست اَسما گرامی تر از آن

 نگردد منقطع احسان وجودت
  

  

مَلِكاً يا ر ادَّهُ عَلى  وَجاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِيَّةِ  مُقَيِّضَ الرَّكْبِ لِيُوسُفَ فِى الْبَلَدِ الْقَفْرِ وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ  يا     
يُّوبَ وَمُمْسِكَ يَدَىْ اَ كَظيمٌ يا كاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوى عَنْ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ يَعْقُوبَ بَعْدَ اَنِ 

  .عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِ وَفَنآءِ عُمُرِهِ    اِبْرهيمَ
ه ب رساننده او ای بريون آورنده او از چاه و گیاه و آب و بی بانای وادار کننده کاروان برای یوسف در بیا     

 و که چشمانش از اندوه سفید شد س ازآنپیعقوب ه ای بازگرداننده یوسف ب.بردگی مقام شاهی پس از
 ای نگهدارنده دست ابراهیم از کشنت پسر در هنگام پريی و سختی ایّوب و ای برطرف کننده رنج و .بردباری کرد
  .پایان زندگانی

 صحراهکز پی یوسف ب،آن ییتو
 برآوردی بدَلو از قعر چاهش
 رسانیدی بیعقوب آن پسر را
 تو کردی برطرف هر رنج وآالم
 نگهدارندۀ  دست براهیم

 سنّ پريی که در پایان عمر و
  

 
 
 
 
 

  

رساندی کاروانی را بدانجا 
 چوکردت بندگی کردی تو شاهش

چو اندوه داد از کف بصر را 
که صربش بود هنگام  ز ایّوب  آن

 کردن فرزند بی بیم بانقر ز
 آن دلريی کند با بانپسر قر

  

مَنْ اَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ يا  فَوَهَبَ لَهُ يَحْيى وَلَمْ يَدَعْهُ فَرْداً وَحيداً يا يامَنِ اسْتَجابَ لِزَكَرِيّا      
  .اِسْرآئيلَ فَاَنْجاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقنيَ مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنىَّ 

که  ای آن.وتنها نگذاشتی را تک او اوعطا کردی وه ب حیی رای که درخواستِ ذکریّا را پذیرفتی و ای آن       
  .سپاهیانش را غرق کردی فرعون و بخشیدی و ییرا رها ها آن ل شکافتی وییبرای بنی اسرا دریا را

 که اجابت کردی آخرآنییتو
 که در پريیش یحیی کردی اِعطا
 به یونس نیز کردی لطف افزون

 
 

ر ــای پیمبــای زکریـدع
 تنها یار و را نگذاشتی بی وِ
 بطن ماهی آوردیش بريون ز
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 دگر بشکافتی از جود دریا
 دی از این طرفه  راهشدا ییرها

  

  

 موسی ل وـییفرزندانِ اسراهب
 سپاهش نمودی غرق فرعون و

  

مِنْ خَْلقِهِ يا مَنِ  نْ عَصاهُاَرْسَلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ يا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلى مَ يا مَنْ        
وَقَدْ حاَّدُّوُه  يَاْكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ غَدَوْا فى نِعْمَتِهِ  اسْتَنْقَذَالسَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ وَقَدْ

  .وَناَّدُّوهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ
کارت شتاب  بندگانِ گنه کیفر که در فرستادی ای آن حمت خودپیشاپیش ر که بادهای مژده دهنده را ای آن      
بخششت  که از آن نکارشان از گمراهی رهانیدی باا ها پس ازمدت را)زمان موسی( که جادوگران ای آن .نداری

پیمربانت را  تو دشمنی کرده شریک گرفتند و با پرستیدند و ترا غري خوردند و روزیت را برخوردار بودند و
  .ودندتکذیب نم

 رب باد پیشاپیش بارانتو یا
 گنهکاران وکفّار رب بر تو یا
 موسی رب ساحران را عهدِ  تو یا

 روزی تو خوردند که دائم رزق و
 گه دیگران را آن پرستیدند

 رسوالنِ ترا کردند انکار
  

 
 
 
 

  

 آور فرستادی فراواننوید
 کیفر پدیدار شتابت نیست در
 کفرِ بس هویدا پس از انکار و

 م از نعمت تو بهره بردندمدا
 دشمنی  بسته میان را شرک وه ب

 تو کردی عفوشان ای رّب غفّار
  

الْمَوْتى يا مَنْ  ال نِدَّلَكَ يا دآئِماً ال نَفادَ لَكَ يا حَيّاً حنيَ ال حَىَّ يا مُحْيِىَ  يا اَلله يا اَلله يا بَدىَّ يا بَديعُ       
  .سَبَتْهُوَ قآئِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَ 

ای هستی جاودانی که نیستی .ای که همانندی نداری .آفریننده ای نو ای پدید آورنده و خدا، خدا، ای ای      
 ای بپا دارنده هرکس با ای زنده کننده مردگان و. ای نبود ای زنده سرمدی هنگامی که هیچ زنده. برایت نیست

  .چه بدست آورده است آن
 نیـریـقدای بیـدا خـخداون

 چون الهی تو ذات سرمدی، بی
 نبُد هستی جهان را بودی و تو

 چه  در کار که را با هر تو باشی هر
  

 
 

  

 آفرینی نو پدید آرنده و
 درگاهت فنا را نیست راهیه ب
که زنده سازی مردگان را  ییتو

 دار و  نگه   بانبدست  آید   نگه
  

خَطيَّىَٔتى فَلَمْ يَفْضَحْنى وَرَ انى عَلَى الْمَعاصى فَلَمْ  وَعَظُمَتْ لَهُ شُكْرى فَلَمْ يَحْرِمْنى  يا مَنْ قَلَّ      
وَنِعَمُهُ ال تُجازى  رَزَقَنى فى كِبَرى يا مَنْ اَياديهِ عِنْدى ال تُحْصى يَشْهَرْنى يا مَنْ حَفِظَنى فى صِغَرى يا مَنْ 

ةِ وَالْعِصْيانِ يا مَنْ هَدانى لِالْ يمانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ اَعِْرَف بِاالِساىَٔ يا مَنْ عارَضَنى بِالْخَيْرِ وَاالِحْسانِ وَعارَضْتُهُ 
  .شُكْرَ االِمْتِنانِ 

بر گناهانم  و هایم بزرگ بود و رسوایم نساختی  لغزش و امیدم نکردی نا گزاریم اندک بود و که سپاس ای آن
ها  ییکه نیکو ای آن .ی روزی دادیپري در داری کردی و کودکی نگه که مرا در ای آن. آبرویم نریختی دیدی و

احسان  خوبی وه من ب که با ای آن .سپاس است ییهایت بريون از توانا نعمت و شمار هایت برمن بی بخشش و
که شناسای  م کردی پیش از آنا ییکه با ایمان رهنما ای آن. برو شدی نافرمانیم رو زشتکاری و با روی آوردی و

  .سپاس نعمتت باشم
 ذلیلم نکردی هیچ محروم و  شکری قلیلمکس که با آن ییتو
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 بزرگ آمد خطای من هُماره
 حال عصیان دیدی باز مرا در

 کس که از آفات بسیار آن ییتو
 هنگام پريی کس که در آن ییتو

 تو بخششهات بريون از شمار است
 احسان من باخري وه تو رو کردی ب
 ها ایمان پیش از اینه رهم دادی ب

  

 دی هیچ بارهمرا رسوا نکر
 نربدی آبرو ای محرم راز

 دار کودکی گشتی نگه مرا در
 گريی بدادی روزیم بی سخت
 دست سپاس نعمتت برناید از

عصیان  عوض زشتی و نمودم در
 که باشم شکر نعمت را شناسا

  

طْشانَ فَاَرْوانى وَذَليالً فَاَعَزَّنى وَجـائِعاً فَاَشْبَعَنى وَعَ يا مَنْ دَعَوْتُهُ مَريضاً فَشَفانى وَعُرْياناً فَكَسانى       
فَاَغْنانى وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنى وَغَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنى  فَعَرَّفَنى وَوَحيداً فَكَثَّرَنى وَغائِباً فَرَدَّنى وَمُقِالًّ وَجاهِالً 

  .وَالشُّكْرُ وَاَمَْسكْتُ عَنْ جَميعِ ذلِكَ فَابْتَدَاَنى فَلَكَ الْحَمْدُ 
 را خواندم مرا پوشانیدی وو هنگام برهنگی ت م بخشیدی وا خواندم بهبودی راو که هنگام بیماری ت ای آن     

 راو خواری تهنگام  خواندم سريابم فرمودی و راو هنگام تشنگی ت سري کردی و را خواندم مراو هنگام گرسنگی ت
خواندم انجمنم  راو ت ییدادی وهنگام تنهام ییخوانم شناسا راو هنگام نادانی ت خواندم گرامیم داشتی و

خواندم  راو دستی ت هنگام تهی بازگردانیدی و جا نه آب خواندم مرا راو هنگام دوری از دیارم ت بخشیدی و
م را ا ییخواندم دارا راو هنگام توانگری ت خواندم یاریم کردی و راو هنگام یاری جسنت ت وتوانگرم ساختی 

واز هرگونه دهش (آغازِ به بخشش کردی خود ها خودداری کردم تو همه این خواهشهنگامی که از  نگرفتی و
  .سپاس سزاوار تو است پس ستایش و)دریغ نفرمودی

 کس که چون بیماریَم بودآن ییتو
 را بازو برهنه بودم خواندم ت

 تاب چو بودم گُرسِنِه یا تشنه بی
 خواری جانب عزّت کشاندی ز

 دیجمعیّت تو دا بُدَم تنها و
 نوا بودم ز احسان فقري وبی

 آن در چو استمداد کردم من از
 صاحب مال چو خود بودم غنّی و

 بود از خواندنت خودداریم باز چو
 گفت بسیار  پس حمد باید راو ت

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 را خواندم شفا بخشیدیَم زودوت
 پوشانیدیم گشتی سبب سازه ب

کردی تو سرياب  طعامم دادی و
 رساندی ییداناه نادانی ب ز

 غایب وطن را ره گشادی  بُدَم
ان ـغنی کردی مرا ای رّب منّ 

مظفّر  مرا منصور کردی و
 را بهر حال من آن تو نگرفتی ز 

 احسان کردی آغاز تو خود اکرام و
 سپاس وشکرِ خاص آورد در کار

  

وَنَصَرَنى  عَوْرَتى وَغَفَرَ ذُنُوبى وَبَلَّغَنى طَلِبَتى دَعْوَتى وَسَتَرَ يا مَنْ اَقالَ عَثْرَتى وَنَفَّسَ كُرْبَتى وَاَجابَ        
  .عَلى عَدُوّى وَاِنْ اَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَكَرائِمَ مِنَحِكَ ال اُحْصيها

 زشتیم را پوشانیدی و خواهشم را پذیرفتی و برطرف کردی و اندوهم را ذشتی وگلغزشم در که از ای آن     
 ها و نیکی ها و بر دشمنم پريوزی دادی اگر بخواهم بخشش آرزویم رسانیدی وه ب گناهانم را بخشیدی و
  .شمارم هرگز نتوانمه دهشهای ارجمندت را ب

 که درگذشتی از خطایمییتو
  را خواندم زمن گشتی پذیراو ت

 زغم کردی رهایم اندوه وز
 بپوشانیدی از من هربدی را



٥٤ 

 گناهانم ببخشیدی فراوان 
شّر دشمنانم دور کردی  ز

ها واحسان  اگر خواهم که نعمت
احصا نمایم  شماره کرده و        

  

 احسان مطلوبم رسانیدی زهب
 مرا برخصم خود منصور کردی

 قدرِ تو یزدان عطاهای گران
 نیاید ای خدایم دستم بر ز

  

 الَّذى اَجْمَلْتَ اَنْتَ  الَّذى ذى اَحْسَنْتَ اَنْتَ الَّذى مَنَنْتَ اَنْتَ الَّذى اَنْعَمْتَ اَنْتَ الَّ يا مَوْالىَ اَنْتَ        
 رَزَقْتَ اَنْتَ الَّذى وَفَّقْتَ اَنْتَ الَّذى اَعْطَيْتَ اَنْتَ الَّذى اَغْنَيْتَ اَنْتَ  اَفْضَلْتَ َانْتَ الَّذى اَكْمَلْتَ اَنْتَ الَّذى

سَتَرْتَ .اَنْتَ الَّذى عَصَمْتَ اَنْتَ الَّذى تَ اَنْتَ الَّذى هَدَيْتَ الَّذى اَقْنَيْتَ اَنْتَ الَّذى اوَيْتَ اَنْتَ الَّذى كَفَيْ
الَّذى  اَنْتَ الَّذى مَكَّنْتَ اَنْتَ الَّذى اَعْزَزْتَ اَنْتَ الَّذى اَعَنْتَ اَنْتَ  اَنْتَ الَّذى غَفَرْتَ اَنْتَ الَّذى اَقَلْتَ

الَّذى عافَيْتَ اَنْتَ الَّذى اَكْرَمْتَ  تَ َانْتَ الَّذى شَفَيْتَ اَنْتَعَضَدْتَ اَنْتَ الَّذى اَيَّدْتَ اَنْتَ الَّذى نَصَرْ
  .الْحَمْدُ دآئِماً وَلَكَ الشُّكْرُ واصِباً اَبَداً تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ فَلَكَ 

که خوبی کردی  ییتو که احسان فرمودی ییکه نعمت دادی تو ییکه نیکی کردی تو ییای موالی من تو     
که  ییتو که توفیق بخشیدی ییتو که روزی دادی ییتو کمال رسانیدیه ب)نعمت را(که ییتو ه برتری دادیک ییتو

که  ییتو که سرپرستی کردی ییتو دادی که پناه ییتو که سرمایه بخشیدی ییتو نیاز کردی که بی ییتو عطا فرمودی
که گذشت  ییتو که آمرزیدی ییتو کردی پوشی که پرده ییتو کنار داشتی گناه بر که از ییتو فرمودی ییراهنما
که نريو  ییتو که مدد کردی ییتو که کمک فرمودی ییتو داشتی که گرامی ییتو که توانگر ساختی ییتو فرمودی
 که بخشش کردی و ییتو که تندرستی دادی ییتو که بهبودی بخشیدی ییتو که یاری فرمودی ییتو بخشیدی
  .سپاسِ جاودانی سزاوار تو است و برتری دادی پس ستایشِ همیشگی برکت و

 حدّ بیشکه خود عطا کردی ز ییتو
 که باز کردی بابِ احسان ییتو
 که فضل خود شامل نمودی ییتو
 درِ روزی گشادی که خود ییتو
 که کسرتش دادی عطا را ییتو
 کرم سرمایه دادی که از ییتو
 که خلق را دادی هدایت ییتو 
که بس گنه مستور کردی  ییتو

 بخشیدی خطاهای فراوانتو 
 مکنت که جاه بخشودی و  ییتو
که خلق را یاری نمودی   ییتو
دادی ای خدا تأیید قدرت  تو 

 که خود شفا دادی بمرضی ییتو  
 تو خود اکرام فرمودی همه چیز 
          ستایش پس ترا باشد سزاوار   

 که گسرتاندی نعمت خویشییتو 
 کردی فروان ییکه نیکو ییتو
 که لطف خود کامل نمودی ییوت
 که خلق را توفیق دادی ییتو
 که خود غنی کردی گدارا ییتو
سایه دادی  الطاف پناه و ز

 امورِ بندگان کردی کفایت
 کردی که بس خطاها دور ییتو

 پذیرفتی بسی عذر گناهان
 عزّت که آبرو دادی و ییتو

کمک کردی مددکاری نمودی 
 تنصر تو دادی ای خدا یاری و 

 تو بخشیدی به مردم عافیتها
 مبارک کرده، دادی برتری نیز
 سپاس شکر باید کرد بسیار

  

هَمَمْتُ  الَّذى الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبى فَاغْفِرْها ىل اَنـَا الَّذى اَسَاْتُ اَنـَاالَّذى اَخَْطاْتُ اَنـَا ثُمَّ اَنـَا يا اِلهىَ         
الَّذِى اعْتَمَدْتُ اَنـَا الَّذى تَعَمَّدْتُ اَنـَا الَّذى وَعَدْتُ  غَفَلْتُ اَنـَا الَّذى سَهَوْتُ اَنـَا اَنـَاالَّذى جَهِلْتُ اَنـَاالَّذى



٥٥ 

بى اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَعِنْدى وَاَبوُءُ بِذُنُو نَكَثْتُ اَنـَا الَّذى اَقْرَرْتُ اَنـَا الَّذِى وَاَنـَاالَّذى اَخَْلفْتُ اَنـَاالَّذى
ذُنُوبُ عِبادِهِ وهُوَ الَغَنِىُّ عَنْ طاعَتِهِمْ وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ  يا مَنْ ال تَضُرُّهُ فَاغْفِرْها ىل

  .فَلَكَ الْحَمْدُ اِلـهى وَسَيِّدى وَرَحْمَتِهِ 
م که بدی کردم، این منم که این من. من ببخشای رب گناهانم اعرتاف دارم پس گناهانم راه خداکه ب این منم ای      
این منم که  این منم که نادانی کردم، این منم که کوتاهی نمودم، این منم که کمر به نافرمانی بستم، ،نمودم خطا

این منم که وعده  ،این منم که دیده ودانسته بدی کردم فراموشی پیش گرفتم، این منم که پشت گرم به خود شدم،
این منم که نزد خود به  خطا کردم،ه این منم که اقرا ب ،پیمان شکستم نم که وعده بجا نیاوردم، این منم کهدادم وم

تو زیانی ه که گناهان بندگانت ب پس برمن ببخشا ای آن ،گناهان نمودمه بازگشت ب نعمتت اعرتاف کردم و
بخشش تو کار نیک  یاری وه ستی که بتوفیق دهنده کسانی ه نیازی و برداری آنان بی از فرمان و رساند نمی
  .است آقای من ستایش سزاوار تو کنند، پس ای خدای من و می

 مقرّم  بر گناه خود  خدایا
کس که بد کردم فراوان  منم آن
 که جهالت پیشه کردم منم آن
 کس که کردم سهوِ بسیار منم آن
 کس که خُلفِ وعده کردم منم آن
دها را ــکه شکستم عه منم آن

م که اعرتاف آوردمت پیش من
باز گشتم  گناهان گه بر شد آن

کس که جرم بندگانت  آن ییتو
نیازی  طاعات آنان بی تو از

اگر شایسته کاری آید از کس 
را باشد سزاوار و ستایش پس ت                   

  
تو از من درگذر جرمم ببخشا 

 عصیانه بستم ب خطا کردم کمر
 کردمشدم غافل خطا اندیشه 

 کار خویشم اعتمادی رفت دره ب
 بسی دانسته راه کج سَپَردم
 منم کِاقرار بنمودم خطا را

 حدّ بیش احسانِ ز نعمتها  وه ب
 خدایا درگذر زین کار زشتم

 زیانت نخواهد بود هرگز بر
 سازی کار نیک آنان کاره ب

 ت بسا همراهی بود از رحمت و
 تو اَی موالی من ای رّب دادار

  

وَالذا قُوَّةٍ فَاَنْتَصِرَ  فَارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ فَاَصْبَحْتُ ال ذا بَر آءَةٍ ىل فَاَعْتَذِرَ  لـهى اَمَرْتَنى فَعَصَيْتُكَ وَنَهَيْتَنىاِ       
كُلُّها نِعَمَكَ  سَ بِبَصَرى اَمْ بِلِسانى اَمْ بِيَدى اَمْ بِرِجْلى اَلـَيْ  مَوْالىَ اَبِسَمْعى اَمْ فَبِاءَىِّ شَىْءٍ اَسْتَقْبِلُكَ يا

 .الْحُجَّةُ وَالسَّبيلُ عَلَىَّ عِندى وَبِكُلِّها عَصَيْتُكَ يا مَوْالىَ فَلَكَ 
را  ها نهی کردی آن) ازکارهای بد(مرا ت کردم وا فرمان دادی نافرمانی) ها خوبیه ب(مرا  ای خدای من تو      

او پوزش طلبم و نه مرا صاحب قدرتی است تا از او گناهی است تا از   جا آوردم اینک نه مرا پاک کننده ازه ب
 دست وه م یا ببانزه چشمم یا به گوشم یا به ب ،چه چیز بدرگاه تو روی آرم یاری خواهم پس ای آقای من با

ام، ای موالی من  ها نافرمانی ترا نکرده با همه این های تو نیستند و ها که من دارم نعمت مگر همه این ،پایم
  .بسته است چرایم  راهِ چون و تمام وحجّتت برمن 

 خدایا دادیم برخري فرمان
 خداوندا تو نهیم کردی از بد
 کنون پوزش پذیری نیست من را
 نه صاحب قدرتی بدهد پناهم

 
 
 

 عصیانهخالف امر تو کردم ب
 کآن نزیبد یینمودم کارها

رّا ــکه سازد از گناهانم   مب
 کز او دفع عقوبتها بخواهم



٥٦ 

 پس ای موالی من پروردگارم
 م یا نگاهمبانگوشم یا زه ب

 هایت بودند ها نه نعمت مگر این
 من خواه ناخواه پس ای موالی بر

  

 
 

  

 درگاهت چگونه روی آرمهب
 پایم    عذر خواهمه دستم یا به ب

که بر بارِ گناهانم فزودند 
 ای راه تو با اِتماِم حجّت بسته

  

 باءِ وَاالُمَّهاتِ اَنْ يَزجُرُونى وَمِنَ الْعَشائِرِ وَاالِخْوانِ اَنْ يُعَيِّرُونى وَمِنَ السَّالطنيِ االْ يا مَنْ سَتَرَنى مِنَ         
  .اِذاً ما اَنْظَرُونى وَلَرَفَضُونى وَقَطَعُونى اَنْ يُعاقِبُونى وَلَوِ اطَّلَعُوا يا مَوْالىَ عَلى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنّى

از پادشاهان که  برادران که نکوهشم کنند و از خویشان و مادران که آزارم دهند و ز پدران وکه مرا ا ای آن      
 و دادند دانستند مهلت نمی دانی آنها می ای موالی من اگر آنچه را که تو از من می.دهند پنهان داشتیام  شکنجه
  .بریدند میاز من  راندند و خود می مرا از

 تو پنهانم نمودی از نظرها
 دار برادرها نگه ویشان وخ ز

 عقابی پادشاهان قهر و هم از
 خودای موىل چنانکه هستی آگاه
گاه بودند گر آنان چنني آ  آ
 نظر در من نمی کردند دیگر

  

 دل آزاریِ مادر پدرهاز 
 شدی تا سرزنش نارند درکار

 انـنگاهم داشتی ای رّب منّ 
 زشتیهای این رسوای درگاهه ب

د نمودن میتحمّل  کجا صرب و
 راندند از در میمن بربیده  ز 

  

آىَٔةٍ فَاَعْتَذِرُوَال ذُو قُوٍَّة  بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيِّدى خاضِعٌ ذَليلٌ حَصيرٌ حَقيرٌ ال ذُو بَر فَها اَنـَا ذا يا اِلـهى        
جَحَدْتُ يا مَوْالىَ  سُوَّءاً وَما عَسَى الْجُحُودَ وَلَوْ وَال قائِلٌ لَمْ اَجْتَرِحْ وَلَمْ اَْعمَلْ فَاَنْتَصِرَ وَال ُحجَّةٍ فَاَحْتَجَّ بِها

غَيْرَ ذى شَكٍّ اَنََّك  يَنْفَعُنى كَيْفَ وَاَنّى ذلِكَ وَجَوارِحى كُلُّهاشاهِدَةٌ عَلَىَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ وَعَلِمْتُ يَقيناً 
 ال تَجُورُ وَعَدْلُكَ مُهْلِكى وَمِنْ كُلِّ عَدْلِكَ مَهْرَبى فَاِنْ  وَاَنَّكَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذى سآئِلى مِنْ عَظايِمِ االُمُورِ 

  .فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكـَرَمـِكَ  تُعَذِّبْنى يا اِلـهى فَبِذُنُوبى بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَىَّ وَاِنْ تَعْفُ عَنّى
ناچیزم که نه پاک  تنگدل و ر وخوا ای سرافکنده و آقای من در پیشگاه تو بنده خدای من و من اینک ای     

نه حجّتی مراست که  نه صاحب قدرتی دارم که از او یاری خواهم و گناهی دارم که از او پوزش طلبم و  کننده از
نشاید انکار کنم که اگر ای موالی من  وام  بدی انجام نداده کار گویم که گناهی نکرده و نمی دلیل آورم و نه آب

گمان  بی بطور یقني و گواهند وام  چه انجام داده آن هایم همگی بر ی ندهد که اندامانکار هم کنم برایم سود
ستم  داد است و عدل وه دانم که داوریت ب می کنی و بزرگم بازخواست می)وگناهان(دانم که تو از کارها  می
خدای من اگر  م پس ایجوی پناه میعدلِ کلّ ِ تو ه آن ب از کنی  وىل همان دادگریت نابود کننده من است و نمی

 جوانمردی و اگر از من درگذری از بردباری و کیفرِ گناهانم عذاب دهی سزاوار آنم وه بعد از اتمام حجّتت مرا ب
  . بزرگواری تو است

 تویی موىل تویی پشت و پناهم
 من آن افکنده سر در پیشم وخوار
 نه کس دارم کند پاک از گناهان
 نه صاحب قدرتی برخویش یابم

 نه برهان مخود حجّتی داربانه 
 نه بتوان گفت ناکرده گناهم

 
 
 
 
 

 ای غرقِ گناهم دت بندهبه نز
 تنگدل، ناچیز چون خار ذلیل و

 که رو آرم بسویش عذر خواهان
 بهر کمک سویش شتابم که تا

 که تا سازم  بدست آویز عنوان
 کار زشت خود بی اشتباهمه ب 



٥۷ 

 توانم کرد انکارچگونه می
 چه دارم جوارح آن که اعضاء و

 یییقني دانم زمن پرسش نما
 تو باشی داور امّا داد پیشه
 همان عدلت هالکم آورد پیش

 حجّت گرم ای رّب منّان پس از
 من ببخشی ای سبب ساز گر بر و

  

 
 
 
 

  

 مرا سودی چسان آید از این کار
 کارم کردار و گواهانند بر

 ییهر کار مُهِم کاوش نما ز
 ند ریشهبجور از کس نخواهی ک

 پناه آرم بکُّل عدلت از خویش
 دهی کیفر بُوَد مزد گناهان

 احسانت بود باز حلم وجود و ز
  

ـّى كـُنـْتُ مـِنَ الظّالِمـيـنَ ال اِلهَ اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مَِن  ال اِلهَ اِّال اَنـْتَ         سـُبـْحانـَكَ اِن
 اِنّى كُنْتُ مِنَ اَْنتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الْمُوَحِّدينَ ال اِلهَ اِّال اَْنتَ سُبْحانَكَ اِّال  الْمُسْتَغْفِرينَ ال اِلهَ

كـُنـْتُ مـِنَ الْوَجـِليـنَ ال اِلهَ اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ  الْخـاَّئِفـيـنَ ال اِلهَ اِّال اَنـْتَ سـُبـْحانـَكَ اِنـّى
كُنْتُ مِنَ الْمُهَلِّلنيَ ال  اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الّراغِبنيَ ال اِلهَ اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى اِلهَ اِّال الرَّاجنيَ ال

ـّى كـُنـْتُ مـِنَ اِلهَ اِّال اَنـْتَ سـُبـْحانـَكَ  ـّـاَّئِليـنَ ال اِلهَ اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الْ اِن مُسَبِّحنيَ ال اِلَه الس
  .اباَّئِىَ االَوَّلنيَ  اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ رَبّى وَرَبُّ  اِّال اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الْمُكَبِّرينَ الاِلهَ

من از  و  راستو نیست پاکی ت ییخدا تو جز .کارانم ستم من از راست وو نیست پاکی ت ییخدا تو جز     
راست و نیست پاکی ت ییجز تو خدا .پرستانم یکتا از من راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. خواهانم آمرزش

 راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. ناکانم من از بیم راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. من ترسندگانم و
نیست پاکی  ییجز تو خدا. نمداریت از مشتاقا من به بی راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. ارانمودامیمن از 

 ییجز تو خدا. من از درخواست کنندگانم راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. تهلیل گویانم من از راست وو ت
جز تو . من از تکبري گویانم راست وو نیست پاکی ت ییجز تو خدا. من از تسبیح گویانم راست وو نیست پاکی ت

  .پیشني من هستیپروردگار پدران  گار من وتو پرورد راست وو نیست پاکی ت ییخدا
 رّب دادارنیست جز تو ییخدا
 ذاتِ اللّه نیست جز تو ییخدا
 پاک یزدان نیست جز تو ییخدا
 حّی سُبحان نیست جز تو ییخدا
 رّب  مَنّان نیست جز تو ییخدا
ای خداوند تو نیست جز ییخدا
 رّب رّزاق نیست جز تو ییخدا
 انخالقِ ج نیست جز تو ییخدا
 صاحبِ جاه نیست جز تو ییخدا
محرم راز  نیست جز تو ییخدا
نیست جز تو رّب رحمان  ییخدا
              ای سبب ساز نیست جز تو ییخدا

 تو پاکی من بفنس خود ستمکار 
 پیشت مغفرت خواهبه  تو پاکی من

 یکتا پرستان تو پاکی من خود از
 قهرت سخت ترسان تو پاکی من ز

 بیم تو هراسان تو پاکی من ز
 لطف آرزومنده تو پاکی من ب 

 دیدار تو مشتاقه تو پاکی من ب
 تهلیل گویان تو پاکی من ترا
 سائل بدرگاه تو پاکی من ترا

 به تسبیحت سرافراز تو پاکی من
 را تکبري گویانو تو پاکی من ت

 تو رّب من هم آبائم زآغاز
  

اَنّى  لِذِكْرِكَ مُوَحِّداً وَاِقْرارى بِـاالئِكَ مُعَدِّداً وَاِنْ كُنْتُ مُقِرّاً اً وَاِخْالصىاَللّهُمَّ هذا ثَنائى عَلَيْكَ مُمَجِّد       
اِىل حادِثٍ ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنى بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنى  لَمْ اُحْصِها لِكَثْرَتِها وَسُبُوغِها وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها



٥۸ 

الْعُسْرِ وَتَفريجِ الْكَْربِ  لِ الْعُمْرِ مِنَ االِغْنآءِ مِنَ الْفَقْرِ وَكَشْفِ الضُّرِّوَتَسْبيبِ الْيُسْرِ وَدَفْعِاَوَّ وَبَرَاْتَنى مِنْ 
وَاالْ  وَلَوْ رَفَدَنى عَلى قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَميعُ الْعالَمنيَ مِنَ اَالوَّلنيَ وَالْعافِيَةِ فِى الْبَدَنِ وَالسَّالمَةِ فِى الدّينِ 

تُحْصى االَّؤُكَ وَال يُبْلَغُ  تَقَدَّسْتَ وَتَعالَيْتَ مِنْ رَبٍّ كَريمٍ عَظيمٍ رَحيمٍ ال.وَالهُمْ عَلى ذلِكَ خِرينَ ما قَدَرْتُ 
تِكَ سُبْحانَكَ ال بِطاعَ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَتْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَ وَاَسْعِدْنا ثَنآؤُكَ وَال تُكافى نَعْمآؤُكَ صَلِّ عَلى

  .اِلهَ اِّال اَنْتَ
که  یاد تو است درحاىله اخالص من ب دارم و که بزرگ می  درحاىل خداوندا این سپاس من بدرگاه تو است     
ام  که اقرار کننده این کنم با ها را شماره می که آن حاىل های تو است در من به نعمت اقرار دانم و را یکتا میو ت

شماره نتوان کرد ) چون من(ای  پدید آمده نو پیشی گرفنت بر پیاپی بودن و عّلت فراوانی وه ب ت راهای که نعمت
هستی بخشیدی از ابتدای زندگانی  که مرا آفریدی و هنگامی آغاز مرا منظور نظر داشتی و که از همان روزی بی

اسباب آسایشم را فراهم  اختی وبرطرف س رنجم را م رهانیده توانگرم کردی وا ها از تنگدستی نعمت نه آب
اگر همه مردم  تن عافیت ودر دین سالمتم بخشیدی و در رهانیدی واز اندوهم  سختیم را برداشتی و نمودی و

این کار را  ییکدام توانا آنان هیچ یاد آوری نعمتت یاری کنند من و واپسنيِ آنان مرا در جهان از نخستني تا
سپاست دور از  شمار و هایت بی که نیکی بانمهر دگار بخشنده و بزرگ وبرتری ای پرور تو پاک و .نداریم

تمام  ما هایت  بر درود فرست و نعمت) ص(خاندانی محمّد  پاداش است، بر محمّد و هایت بی نعمت دسرتس و
  .نیست ییجز تو خدا راست وو را سعادتمند گردان پاکی ت برداریت ما فرمانه ب کن و

 ازمنخدایا این ستایش باشد
 یاد تواست اخالص من ایدره ب

 هات اقرار مرا باشد به نعمت
 اگر چه معرتف باشم هماره

 ها شماره بسکه آن نیاید بر
 ها راست با برهانِ روشن هم آن

 که از عهد ازل در بذل نعمت
 مرا چون آفریدی نعمت خویش
 مبدّل ساختی با چاره سازی

 هر غم من برداشتی هر رنج و ز
 ختی برایمنمودی دفع هر س

 تنم را عافیت دادی سراپا
 اگر یاری کنند اهل زمینم

 هات بشماریم یکبار که نعمت
 کریمی تو ذات پاکِ واال و

 نه آالءِ تو کس احصا نماید
 سپاس نعمتت نتوان بهر حال

 ها نما تکمیل بر ما تو نعمت
 مانند مثل و شریک و پاکی از تو

  

 نـذوالمّ د وـترا که خوانمت ذوالمج 
 ت  را یاد آورا یییکتا  همه

 که خواهم برشمارم مختصر وار
 شماره هات ناید در که نعمت
 هویدا بسیار و فراوانند و

 تقدّم بر وجود حادثِ من
 مرا منظور فرمودی ز رحمت
 بدادی ز اوّل عمرم زحّد بیش

 نیازی بی نیازم   بر غنا  و
 همه آسایشم کردی فراهم

 اندوه والم کردی رهایم ز
 من سالمت کردی اعطابدینِ  

 آخرینم اولّني و خالیق ز
 آنان چنني کار نیاید از من و

 میـرحی می وـد عظیــخداون
 آید دست کس بر ثنایت نی ز
 برآل محمّد باد و درودت بر

 اـرمــد فـمنـادتـان سعـاعتمـطـب
 ای خداوند تو نیست جز ییخدا

  



٥۹ 

 السَّقيمَ وَتُغْنِى الْفَقيرَ وَتَجْبُرُوَتُغيثُ الْمَكْرُوبَ وَتَشْفِى  وَتَكْشِفُ السُّوَّءَ اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تُجيبُ الْمُضْطَرَّ        
لْعَلِىُّ الْكَبيرُ يا مُطْلِقَ وَال فَوَْقكَ قَديرٌ وَاَنْتَ ا وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهيرٌُم الصَّغيرَ وَتُعنيُ الْكَبيرَ الْكَسيرَوَتَرْحَ

صَلِّ عَلى  الْمُسْتَجيرِ يا مَنْ ال شَريكَ لَهُ وَال وَزيرَالْخآئِفِ  رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغيرِ يا عِصْمَةَ الْمُكَبَّلِ االْسيرِ يا 
عِبادِكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُوليها وَ طَيْتَ وَاَنـَلْتَ اَحَداً مِنْ اَعْ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِنى فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ اَفْضَلَ مامُحَمَّدٍ وَ الِ 

لَطيفٌ بِما سَيِّىَٔةٍ تَتَغَمَّدُها اِنَّكَ وََحسَنَةٍ تَتَقَبَّلُها وَ  تَكْشِفُها وَدَعْوَةٍ تَسْمَعُها.وَبَلِيَّةٍ تَصْرِفُه ا وَكُرْبَةٍ ءٍ تُجَدِّدُه ااالَّ
  .شَىْءٍ قَديرٌ تَشاَّءُ خَبيرٌ وَعَلى كُلِّ

ه غمدیده را ب کنی و اندوه را برطرف می رنج و پذیری و میبنده درمانده را  که درخواستِ ییتو خداوندا      
ه ب کنی و شکسته را جربان می سازی و دست را توانگر می تهی بخشی و میبیمار را بهبودی  رسی و می فریاد

تو  نیست و ییتوانابرتر از تو  جز تو یار ومددکاری و و ییفرما بزگساالن یاری میه ب کوچکان دلسوزی و
 پناهنده ترسان  ای پناه و ای روزی دهنده کودکِ  شريخوار و ،آزاد کننده زندانی گرفتار ای.بزرگواری واالجاه و

 آن در پایان روز از درود فرست و خاندان او و) ص(محمّد  بر بانپشتی نه مددکار و و ،داری که نه انباز ای آن و
که تجدید  ییها نیکی وی بخش میکه  ییها چه از نعمت: دهی می کنی و بندگانت عطا می هر یک ازه چه ب
شنوی  میکه  ییچه از دعا سازی، و طرف می اندوهی که بر گردانی و که برمی ییبال چه از گرفتاری و کنی، و می
ی بانگمان تو مهر پوشانی، باالترینِ آن را عطا فرما، بی چه از کردار زشتی که می شوی، و کارِ نیکی که پذیرا می و
  . ییهر کار تواناه ب و  ییچه خواهی دانا هره ب و

 دگان راــای بنـدا دعـخداون
 درد هر رنج و سازی برطرف هر تو
 حال بیمار شفا بر ییبخشاه ب

 دلگري بدست آری دلِ تنگ و
 یاور جز تو نیست یارب یار وه ب

 کبريی تو خود واال مقامی و
 طفل شري خواریه تو روزی ده ب
 هر حاله انبازی ب نداری یار و

 این آخرِ روز خداوندا تو در
 چیزی که بخشی بندگان را هر آن

 اندازه داری ها که بی نعمت ز
 را که باشی حائل آن ییبالها
 گوش گريی که تواش در ییدعا
 پا که پوشانی سرا ییها بدی

خبريی  همانا تو لطیفی و                         

 پذیری خاصه از درماندگان را 
 دیدگان گرد رخ غم از ییز دا
کار  کس و ی سازی فقريِ بیغن

 پري کودک و کمک بر کنی رحم و
 قدرت از تو برتره نباشد کس ب

اسريی  بخشِ محبوس و ییرها
 خواری پناهِ مردم ترسان و

آل  بر محمّد باد و درودت بر
 دارم همرهی با بخت پريوز که

 آن را ا به من بهرت ازفرمعطا 
 که دائم تازه داری ییهم آال
 ه سازی زائل آن راه کوغم اَند

 را در پذیری همه نیکی که آن
 ها بهرتم فرمای اعطا از این

 قدیری کاری توانا و هره ب
  

مَنْ سُئِلَ َاوْسَعُ مَنْ اَعْطى وَاَسْمَعُ وَ دُعِىَ وَاَسْرَعُ مَنْ اَجابَ وَاَكْرَمُ مَنْ عَفىللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ اَ        
تُكَ دَعَوْتُكَ فَاَجَبْتَنى وَسَىَٔلْ وَالسِواكَ مَاْمُولٌ ما لَيْسَ كَمِثْلِكَ مَسْىُٔولٌ وَاالْ خَِرةِ َورحيمَهُ الدُّنْيا يارَحمنَ

  .وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَنى وَفَزِعْتُ اِلَيْكَ فَكَفَيْتَنى اِلَيْكَ فَرَحِمْتَنىفَاَعْطَيْتَنى وَرَغِبْتُ 
 پذیرد و میها را  ترین کسی که خواهش شتابنده شود و کسی که خوانده میترین  نزدیک ییتو خداوندا       



٦۰ 

شنواترین کسی که از او درخواست  بخشد و میترین کسی که  دست  گذرد وگشاده می ترین کسی که در بخشنده
 خواهی دل نه جز  تو مطلوبی و نه چون تو .دو جهان هر بانمهر آن جهان و ای بخشنده این جهان و. کنند می
 تو اعتماده ب ی کردی،بانتو راغب شدم مهره را خواندم پذیرفتی، از تو درخواست کردم ارزانی داشتی، بو ت .دارم

  .دیکردم کفایتم فرمو  فریاد بخشیدی، پیشِ تو ناله و یینمودم رها
 تر کسنزدیکییخداوندا تو

 که زودتر باشی پذیرا ییتو
 ای بیش هر بخشنده گذشتِ تو ز
 و خواهش سائالن راچو باشد از ت

 آن جهان تو هم اندر این جهان و
 را باشد همانندو نه مطلوبی ت

 گه خواندمت گشتی پذیرا آن هر
 رغبت کردم اظهار تو چون شوق وه ب

 چو بر تو اعتمادم شد نمایان
 نـچو زاری کردمت ای رّب ذوالمّ 

  

 توان خواندن دگر بس که او را می 
چو بردارد کسی دست دعا را 

 سعت از همه اعطای تو بیشوه ب
 که زودتر بینوشی آن را ییتو

 تو بانمهر همه بخشنده ای و
 نه جز بَر تو توان بود آرزومند

را  چه خواستم بخشیدی آن هر آن
 ارــبسیهای  یبانرـنمودی مه

 نجاتم دادی آسان ها سختی ز
 سر من فکندی سایه خود بر

  

الّطاهِرينَ اَجْمَعنيَ وَتَمِّمْ لَنا يِّكَ وَعَلى الِهِ الطَّيِّبنيَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِ  فَصَلِّ َعلى مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ         
  .امنيَ رَبَّ الْعالَمنيَ شاكِرينَ وَالِ الَّئِكَ ذ اكِرينَ امنيَ عَطآىَٔكَ وَاكْتُبْنا لَكَ  نَعْمآىَٔكَ وَهَنِّىْٔنا

هایت  نعمت فرست و درود برخاندان پاک و پاکیزه او ات و دهفرستا ات و پیمربت و بنده)ص(خداوندا محمّد   
پذیر ه آر ب شماره هایت ب یادآورانِ نیکی گزاران و از سپاس را ما ما گوارا ساز و بخششت را بر تمام کن و ما بر را
  .پذیر ای پروردگار جهانیانه ب )درخواست مارا(

 خداوندا درودت باد بی حدّ 
 نبیّ خاندانش درودت بر 
 ما نعمتت را تام فرما و برت

 را شاکرِ درگاه خود خوان تو ما
 دعا بپذیر از ما خیلِ مسکني

  

رسول خود محمّد  آن عبد وبر 
 پاک جانش لُ البَیتِ پاک وهبر اَ

ما  عطایت را گوار ساز بر
هم از یاد آورانِ نعمتت دان  

 خداوندِ جهان، آمني آمني
  

اَمَِل  الطّالِبنيَ الرّاغِبنيَ وَمُنْتَهىاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ يا غايَةَ فَسَتَرَ وَ فَقَدَرَوَقَدَرَ فَقَهَرَ وَعُصِىَ  مَلَكَاَللّهُمَّ يا مَنْ       
   .عِلْماً وَوَسِعَ الْمُسْتَقيلنيَ رَاْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْماًيا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ  الرّاجنيَ

 بینی و مینافرمانی  ،شوی چريه می داری و ییتوانا دهی، فرمان می ی داری وکه پادشاه آن  ای خداوندا،     
منتهی  ای باالترین خواسته جویندگان و خواستاران و. ییبخشا می شنوی و درخواستِ آمرزش می پوشانی، می

هان پوزش خوا بردباری بر بخشش و ی وبانمهره ب همه احاطه داری و که بدانش بر ای آن .آرزوی امیدواران
  .بخشی میگشایش 

 قاهروییخداوندا تو دارا
 پوشانی چو خلق آرند عصیانه ب
 مقصودِ خاص خواستاران ییتو
 دانشت نیز کس که علم و آن ییتو

 
 
 

 قادر وییهرکاری تواناهب
 بیامرزی چو خواهند از تو غفران 
 دوارانـاءِ امیّ ــایت مَلجَ ــنه

 چیز فرا بگرفته هر و محیط است
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 احسانوییشکیباترا مهر و
    

 بود گسرتده بهر عذر خواهان
  

  

وَ خِيَرَتِكَ مِنْ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَعَظَّمْتَها بِ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّفْتَها.اَللّهُمَّ اِنّا نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ       
جََعلْتَهُ رَحْمَةً  الُْمنيرِ الَّذى اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمنيَ وَ السِّراجِ  النَّذيرِ خَلْقِكَ وَاَمينِكَ عَلى وَحْيِكَ الْبَشيرِ 

  .لِلْعالَمنيَ
امني ِ وَحیَت  بهرتین آفریده و ات و فرستاده پیمرب و) ص(محمّد ی هواسطه خداوندا در این آغازِ شبی که ب      

ی است که وجودش نعمتِ بانچراغ ِ تا اننده وترس نوید دهنده و او خود ای و ش بخشیدها بزرگی شرف و
  .ایم تو روی آوردهه باشد ب رحمتِ جهانیان می مسلمانان و

 درگاهِ تو داریمهبخدایا، رو
 باشد آخرِ روز در این موقع که

 حدّ شرف دادیش بی بزرگی و
 که او خود اشرفِ خلق زمني است

 نذیر است نزد تو بشري است و ز
 مینشتو فرمودی عطا بر مسل

  

 سویت دست حاجت را برآریمهب 
 در این عصری که باشد عالم افروز
 به پیغمرب رسول خود محمّد

 امني است برای وحی تو بهرت
 هدایت را چراغی بس منري است

 ينَشـالَمـتو کردی رَحمَةَ لِلْع
  

عَظيمُ فَصَـلِّ عَلَيْـهِ وَعَلى الِِه لِذلِكَ مِنْكَ يا  مَّدٌ اَْهلٌمُحَ  اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ كَما       
اللُّغاتِ صْواتُ بِصُنُوفِ االَ  اَجْمَعنيَ وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِكَ عَنّا فَاِلَيْكَ عَجَّتِ الطَّيِّبيـنَ الطّاهِرينَ  الْمُنْتَجَبيـنَ 

تَهْدى بِهِ وَرَحْمَةٍ تَنْشُرُها  بَيْنَ عِبادِكَ وَنُورٍ لِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ اً مِنْ كُنَصيب فَاجْعَلْ لَنَا اَلّلهُمَّ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ
  .يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ تُجَلِّلُها وَرِزْقٍ تَبْسُطُهُ بَرَكَةٍ تُنْزِلُها وَعافِيَةٍ وَ

 حدّ خداوندا درودت باد بی
 شک سزاوار محمّد کو بود بی

 جانشه ا کردگارا پس بـبزرگ
 جهانند برگزیده درکه آنان 

 زشتیهایِ ما ای رّب منّانه ب
 فغانها گ وبانت رد که بر ییتو

نرا  چه آ خدایا پس در این عصر آن
 نوری که خالیق راست رهرب ز
 آن بَرکَت که هستی نازل آن از

هم از گسرتده رزقت کردگارا 
                     ما رحمت آور خداوندا تو بر 

 
 
 
 
 

  

 هم آلِ محمّد محمّد را و
 برای این درود، ای رّب دادار

 خاندانش درودت باد هم بر
 هم پاکیزه جانند همه پاکند و

 عفوت پردۀ بخشش بپوشان ز
 ها بانواع زانه ببلند آید 

 را بخشی بندگان تو دانی خوب و
 سر ز آن رحمت که آرد سایه بر و

 سالمت جامه کَش پوشی برابدان
 ار ای بخشای ما یک بهره هر ز

ر ـتبانی مهربانرـ که از هر مه
  

الْقانِطنيَ وَال تُخْلِنا مِْن وَالتَجْعَلْنا مِنَ  الْوَقْتِ مُنْجِحنيَ مُفْلِحنيَ مَبْرُورينَ غانِمنيَ اَللَّهُمَّ اَقْلِبْنا فى هذَا        
لِ ما نُؤَمِّلُهُ مِْن لِفَضْ مَتِكَ مَحْرُومنيَ وَالوَال تَجْعَلْنا مِنْ رَحْنُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ  رَحْمَتِكَ وَال تَحْرِمْنا ما

اَقْبَلْنا  االَجَْودينَ وَاَكْرَمَ االَكْرَمنيَ اِلَيْكَ اَجْوَدَ  قانِطنيَ وَال تَرُدَّنا خائِبنيَ وَال مِنْ بابِكَ مَطْرُودينَ ياعَطآئِكَ 
وَعافِنا فَقَدْ مَدَدْنا مِلْ لَنا حَجَّنا وَاعْفُ عَنّا مَناسِكِنا وَاَكْ ىاّمنيَ قاصِدينَ فَاَعِنّا عَلوقِننيَ وَلِبَيْتِكَ الْحَرامِ مُ

  .فَهِىَ بِذِلَّةِ االِعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ اِلَيْكَ اَيْدِيَنا
مندان  باشیم  بهره خوبی دیدگان و رستگاران و روایان و چنان گردان که از کام را آن این هنگام ما در خداوندا     
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امید  فضلت داریم ناه را از امیدی که ب ما بهره مگردان و از رحمتت بی ز نا امیدانِ درگاهت قرارمده ورا ا ما و
 ما مان نفرما و ایم مأیوس عطای تو چشمِ امید دوختهه از این فضیلت که ب از بخششت محروم مگردان و مساز و

ه بزرگوارترینِ بزرگواران ب ینِ بخشندگان وتر از درگاهت مران ای بخشنده را بی بهره از آستانت باز مگردان و
ات را پذیرفته آهنگ زیارت آن  خانهِ کعبهه دعوت ب ایم و بخششت روی آورده سوی تو با اطمینان بدهش و

رستگاری بخش که  از ما درگذر و کامل کن و را حجّ ما را یاری فرما و انجام مناسک حج ما ایم پس در کرده
  .گناهان ماسته که نشانه خواریِ اعرتاف ب ییها هم دست و دراز است آنسوی ته های ما تنها ب دست

    
  

  

 ماخداوندا در این هنگام بر
 مندان بهره خوبی دیدگان و ز

 بهره از بخشایش خویش مکن بی
 ز محرومان از رحمت مفرما
 که ما را بهرِ عطایت آرزومند
 مران از پیش خود چون نا امیدان

 همه پیشبخشش از  در جود و ییتو
 درگاه تو روی آوردگانیمه ب
 دعوت گشتگانت در شماریم ز

 خدایا در مناسک یار ما باش
 تقصرياتِ ما یکباره بگذر ز
 ها را پیش آریم سویت دسته ب

  

 رستگاری بهره فرما نجاح و 
 را، زمحرومان مگردان شُمَر ما

 دلریش مکن از فضل خود محروم و
اعطا  مکن   نومیدمان از فضل و

 چشم انتظاریم ای خداوند همه
 مطرودینِ درگاهت مگردان ز

ای بیش  کرم داری زهر بخشنده
 احسان کردگانیم فضل و یقني بر

 که آمني گوی قصد کعبه داریم
 انصار ما باش پیِ تکمیل حج ز

 عطا کن عافیت ما را از این در
 گنه اقرار داریم خواری بره ب

  

غَيْرَُك  سِواكَ وَال رَبَّ لَنالَنا  الْعَشِيَّةِ ما سَىَٔلْناكَ وَاكْفِنا مَا اسْتَكْفَيْناكَ فَال كافِىَ  هذِهِ فَاَعْطِنا فى.اَللّهُمَّ      
  . الْخَيْرَ وَاجْعَلْنا مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ فينا قَضآؤُكَ اِقْضِ لَنَاكَ مُحيطٌ بِنا عِلْمُكَ عَدْلٌ نافِذٌ فينا حُكْمُ

م ییجو نیازی می آنچه بی از عطا کن و ماه خواهیم ب میچه را از تو  اه آنخداوندا پس در این شامگ     
 ما روان و فرمانت بر. جز تو برای ما پروردگاری نیست ای نداریم و نیازمان فرما که غري از تو کفایت کننده بی

  .گردانما را اهل خري  ما درست است درباره ما به نیکی فرمان ده و داوریت بر ما محیط و دانشت بر
 خداوندا در این شام آنچه خواهیم

 نیاری خواستاریم چه بی هر ز
 نه جز تو هست کافی کارها

 ما روان است همه فرمان تو بر
 را روا داری همان حکم وقضا

 انـر فرمـده برخیـا بـرای مـب
  

 
 
 
 

  

 پناهیم بی پشت و هعطا فرما ک
 ببخشا چون کسی جز تو نداریم

 مارا هست یینه غري از تو خدا
 بما علمت محیطِ جاودان است

 را حّق ما همه عدل است ماه ب
 ردانـر گــرا زاهلِ خی همه ما

  
 

وَال تُهْلِكْنا  اَجْمَعنيَ  االَجْرِ وَكَريمَ الذُّخْرِ وَدَوامَ اْليُسْرِ وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا بِجُودِكَ عَظيمَ  اَللّهُمَّ اَوْجِبْ لَنا     
                        .يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَعَنّا رَاْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ  ال تَصْرِفْمَعَ الْهالِكنيَ وَ

 آسایشِ همیشگی برای ما مقدّر گردان و ذخريه پسندیده و بزرگ و بخشش خود پاداشِ ی خداوندا از خزانه     
بخششت را از ما باز مگري، ای  ی وبانمهر را با هالک شوندگان نابود مفرما و ما را بیامرز و همگی گناهان ما

  .انبانرتین مهربانمهر
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 ماجود خویش برخداوندا ز
 پای کرامت کن پس اندازی گران

 انــاهــامّی گنـمـرزا تـیامـب 
 رأفت ِ خویش مگري از ما تو رحم و

  

 
 
 

  

 ما را فرض بر ها کالن پاداش
ما آسایشِ دائم ببخشای ه ب

 اننمري بسانِ هالکان ما را
 بیش بانکه باشد مهرت از هر مهر

  

اِلَيْكَ مِنْ اِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ وَتَنَصَّلَ  وَشَكَرَكَ فَزِدْتَهُ وَتابَ مِمَّنْ سَىَٔلَكَ فَاَعْطَيْتَهُ الَْوقْتِ  اَللّهُمَّ اجْعَْلنا فى هذَا    
  .ذَاالْجَاللِ وَاالِكْرامِ فَغَفَرْتَها لَهُ ياذُنُوبِهِ كُلِّها 

چون  ،را از آنان قرار ده که چون از تو درخواست کردند عطا فرمودی این هنگام ما خداوندا در      
همه گناهان  سوی تو کردند پذیرفتی چون ازه خود افزودی چون بازگشت ب ی هگزاریت نمودند بداد سپاس
  .یینیکو دارای بزرگواری و یا زاری جستند برآنان بخشودی، بی

 دگارااین وقت دعا پرور در
 که آوردند دست خواهشت پیش

 جان جا شکرت جو آوردند ازه ب
 توبه چون بسویت رو نمودنده ب

 زار از گناهان بری گشتند و بی
 آن صاحب جالىل ای خداوند ای تو

  

همانند کسانی دار ما را  
 استعدادشان بیش عطا کردی ز

 نعمتهات افزودی فراوانه ب
 چه بودند پذیرفتی از ایشان هر

احسان  مرزیدی آنان را زآ تو
انند ـهم ا بیـرامی امّـکه ذُوالِاک 

  

عَلَيْهِ اسْتُرْحِمَ يا مَنْ ال يَخْفى  مَنْ سُئِلَ وَيا اَرْحَمَ مَنِ تَضَرُّعَنا يا خَيْرَوَنَقِّنا وَسَدِّدْنا وَاقْبَلْ اَللّهُمَّ       
اَال ُكلُّ  وَال مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ سْتَقَرَّ فِى الْمَكْنُونِ مَا االْجُفُونِ وَال لَحْظُ الْعُيُونِ وَال  اِغْماضُ

كَبيراً تُسَبِّحُ لَكَ عُلُّواً  وَوَسِعَهُ حِلْمُكَ سُبْحانَكَ وَتَعالَيْتَ عَمّا يَقُولُ الّظالِمُونَ عِلْمُكَ ذلِكَ قَدْ اَحْصاهُ 
وُّ الْجَدِّيا وَالْمَجْدُ وَعُلُ الْحَمْدُ  شَىْءٍ اِّال يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فَلَكَمَنْ فيهِنَّ وَاِنْ مِنْ ونَ وَالسَّبْعُ وَاالَرَضُ السَّمواتُ

  .الْكَريمُ الرَّؤُوفُ الرَّحيمُ.الْجِسامِ وَاَنْتَ الْجَوادُ وَاالِكْرامِ وَالْفَضْلِ وَاالِنْعامِ َواالَيادِىذَاالْجَال لِ 
 و کنند میای بهرتین کسی که از او درخواست . تّضرع ما را بپذیر برجا دار و پا توفیق ده و را خداوندا ما        
 چه در نه آن ها و نه اشاره چشم وها هم زدن مژه که نه بر آن ای.خواهند میترین کسی که از او بخشایش  بانمهر
ها را  همه این.ماند اند از تو پنهان می هها در خود پیچید های دل چه را نهفته نه آن خانه ضمريها جا گرفته و نهان

 هم با گویند آنکاران  برتر از آنی که ستم پاک و.ت وسعت بخشیده استا بُردباری تنها دانشِ تو ضبط کرده و
چیز در  و هیچ کنند می پاکی یاده ها است ب آن چه در آن ها و زمني گانه و های هفت را آسمانو ت .برتری بزرگ

 بلندبختی سزاوار تو بزرگی و پس ستایش و.کند میرا ستایش و تد مگر این که به پاکی شو جهان پیدا نمی
 بخشنده و که صاحب جود و ییتو. های بزرگ نعمت دهش و بخشش و و یینیکو ای دارایِ بزرگواری و.است

   .یبانمهر رؤف و
 خداوندا موفق دار ما را

 عزّت کن نظر در خواری ماه ب
 استارندتو بهرت کس که از او خو

 کس که از تو نیز پنهان نآ ییتو
 اسرار سرائره ب ییتو دانا
 ها را فرا بگرفته علمت هم این

 
 
 
 
 

 طاعت کن کردگارا قوی بر
زاری ما  پذیرا شو دعا و

 رحام آرندـاست ر  کَشـتو بخشات
 های مژگان اشاره چشم و جنبش

 مکنون ضمائر توآگاهی ز
 گشایش داده حلمت همه وسع و



٦٤ 

 منزّه کردگاریآن پاک و تو
 برتر از آنی که خواندند بزرگ و

 را تسبیح گو هفت آسمان استو ت
 نباشد هیچ موجودی به عالم

 عزّت مجد و ،بزرگی و یینکو
 مصاحِب اِکرا خدای ذوُالجالل و

کریمی  که صاحبِ جود و ییتو                

 
 
 
 
 

  

 را تو داری ها که اعلی مرتبت
 ی خداوندگرها، ا را بیدادو ت

 هرآنچه اندر آن است ها و زمني
 را گوید دمادمو مگر حمدِ ت

 بُوَد خاصِ تو ای دریای رحمت
 انعام فضل و دارای جود و ییتو

 هم کریمی خداوندِ رؤف و
  

 ارِ مِنَ النّ تِقْ رَقَبَتىوَعافِنى فى بَدَنى وَدينى وَ امِنْ خَوْفى وَاَعْمِنْ رِزْقِكَ الْحَاللِ  اَللَّهُمَّ اَوْسِعْ عَلَىَّ          
  .فَسَقَةِ الْجِنِّ وَاالِنْسِوَادْرَءْ عَنّى شَرَّ  اَللّهُمَّ ال تَمْكُرْ بى وَال تَسْتَدْرِجْنى وَال تَخْدَعْنى

گردنم را از  داری کن و نگه از ترسم نم ببخش وییآ تن و درستی در برمن گشایش ده و خداوندا روزیِ حاللت را
ه ب موردِ اِستِدراج قراد مده و مرا در نداز و مکرت می کارم را با و خداوندا سر. آزاد فرما بندِ آتش دوزخت

  .انس دور ساز مرا از شرّ بدکارانِ جنّ و.پاداشِ مکر با من رفتار مکن
 خداوندا تو وسعت بخش برمن

 جانم جسم و سالمت دار دین و
 مرا از آتشِ دوزخ رها ساز
 فریبت را برایم هیچ مپسند

 انسان شّر فاسقان جّن و ز
  

 
 
 
 

  

 رزقِ بیمّن ز روزّی حاللم و
 امانم بیم امن و بده در خوف و

مکرت ای خدا کارم مینداز ه ب
 ز اِستِدراج دورم دار واز بند

 احسانه حفظم کن ب بدارم دور و
  

مُحَمَّدٍ وَ اِل اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ صَلِّ عَلى  وَيااَبْصَرَ النّاظِرينَ وَيا اَسْرَعَ الْحاسِبنيَ يا اَسْمَعَ الّسامِعنيَ يا       
  .مُحَمَّدٍ السّادَةِ الْمَيامنيِ

 .انبانرتینِ مهربانوای مهرای شنواترینِ شنودگان وای بینا ترینِ بینندگان وای شتابنده ترینِ شُمارگران       
  .رود فرستخجستگانند د که همه از سروران و )ص( خاندانِ برمحمّد و )ص( برمحمّد

 کس بدیدنبیناتر از هر ییتو
 پیش بانسرعت ازحساب ازحاسه ب

 آلش درود بر محمّد باد و
  

 
 

  

کس در شنیدن  هر تواناتر ز
 ان جهان بیشبانمهر از مهره ب

 با جاللش ل البَیتِ پاک وـبراَه
  

اَعْطَيْتَنى مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْفَعْنى ما  ضُرَّنى ما مَنَعْتَنى وَاِنْ اَعْطَيْتَنيها لَمْ يَاَللّهُمَّ حاجَتِىَ الَّتى اِنْ وَاَسْىَٔلُكَ        
وَاَنْتَ عَلى  لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ ال شَريكَ  مِنَ النّارِ الاِلهَ اِّال اَنْتَ وَحْدَكَ اَسْىَٔلُكَ فَكاكَ رَقَبَتى

  .كُلِّشَىْءٍ قَديرٌ يا رَبُ يا رَبُ يا رَبِّ
من بازگريی زیانم نرساند  چه را از درخواستِ نیازی دارم که اگر این نیازم را برآوری دیگر هر داوندا از توخ     

کنم که گردنم را از بندِ  میسودم ندهد پس درخواست  ییو اگر این حاجتم را روانسازی هر چه دیگر عطا فرما
 ستایش سزای تو راست وو ، پادشاهی تانبازی بی نیست که یکتا و ییجز تو خدا. بخش ییآتش دوزخت رها

  .پروردگار ای  پروردگار ای ییهر کاری توانا تو بر است و
 خدایا حاجتی در پیش دارم

 چه محرومم کنی باز دگر از هر
 مـاجت روایـح اگر ییرماـنف

 اگر سازی روا نیک است کارم 
 مرا ندهد زیانی ای سبب ساز
 ایمـنیاید سودی از دیگر عط



٦٥ 

 ییهمی خواهم که با لطف خدا
 نیست غري از تو خداوند ییخدا

 از آن همه مُلکِ وجود است
 لْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ است مطلبلَكَ الْمُ

  

 ییرها یبند دوزخم بخشز
 مانند و انباز و بی ییکه یکتا

 دریای جود است ستایش خاصِ تو
 رَبّ یـاارَبُ و ـادری يـچه ق هره ب

  

فَكَيْفَ ال عِلْمى  فى فَقْرى اِلـهى اَنـَا الْجاهِلُ فىاىَ فَكَيْفَ ال اَكُونُ فَقيراً غِن فىاِلـهى اَنـَا الْفَقيرُ      
  .جَهْلىاَكُونُ جَهُوالً فى 

 من که در.دست نباشم گدستیم تن دستم پس چگونه در زمانِ تهی هنگام توانگری تنگ خدایا من که در     
  .لتم نادان نباشمنادانم پس چگونه در وقتِ جها ییهنگام دانا

 نیازیخدایا من که وقت بی
 چگونه با چنني فقری که دارم
 من اندر حني دانشمندی خویش
 چگونه با چنني جهلی که دارم

  

 
 
 

  

 فقريم از تو خواهم چاره سازی
 با حالِ زارم نوا نباشم بی

 درگاهت نباشم جاهلی بیشه ب
 کارمه نادان ب نباشم جاهل و

  

اِىل عَطآءٍ  عِبادَكَ الْعارِفنيَ بِكَ عَنْ السُّكُونِمَقاديرَِك مَنَعا  اخْتِالفَ تَدْبيرِكَ وَسُرْعَةَ طَوآءِ اِلـهى اِنَّ       
  .يَليقُ بِكَرَمِكَ اِلهى مِنّى ما يَليقُ بِلُؤْمى وَمِنْكَ ماوَالْيَاسِ مِنْكَ فى بَالَّءٍ 

 که بردهش و را از اینو ت، بندگان شناسای تشتاِب دگرگونی تقدیر خدایا این گوناگونی تدبريت و      
چه از من سرزند سزاوارِ  خدایا آن. دارد آزمون از تو ناامید شوند باز می در گرفتاری و بخششت آرامش یابند و

  .بزرگواری تو است چه تو کنی شایسته بخشایش و آن پستی من است و
 های تدبريخدایا این تفاوت

 شود مانع شناسا بندگان را
 جنبِ عطایت آسایند در که

 زند آنچ از من زار خدایا سر
 چه برآید از تو یزدان دگر آن

  

 
 
 

  

 که داری، این شتاب سري تقدیر
 نور معرفت پروردگان راه ب
 یأس آیند هنگام بالیته ب

 ستیم باشد سزاوارـپ مرا بر
 را شایسته لطف است واحسانو ت

  

وُجُودِ ضَعْفى اِلهى اَفَتَمْنَعُنى مِنْهُما بَعْدَ  وَالرَّاءَْفةِ ىل قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفى فِنَفْسَكَ بِاللُّطْاِلهى وَصَفْتَ        
مِنّى فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الْحُجَُّة  عََلىَّ وَاِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوىفَبِفَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ  ظَهَرَتِ الْمَحاسِنُ مِنّى اِنْ

  .عَلَىَّ
 ای، آیا پس از ی وصف کردهبانمهر به لطف و را ه وجود ناتوانِ مرا بیافرینی ذات خودک پیش از این خدایا

از من آشکار شود بسته به فضل توست  ییها داری؟ خدایا اگر خوبی من دریغ می را از ناتوان آن دو نآفریدن ای
دلیل  من حجّت و بر راو ت عدل تواست وه زند واگذار ب از من سر ییها اگر زشتی من منّت داری و بر و

  .)که عقوبتم کنی(است
 که آفرینیخدایا پیش از آن

 را نمودی وصف ذات خویش ما
 کنون که ناتوانی نیستم

 احسن خداوندا اگر بر وجهِ 
 هم عطای تو است باری فضل و ز

 
 
 
 

 ینیمرا با این چنني ضعفی که ب
 اراـی کردگانـبف و مهرـلطه ب

 رأفت خویش لطف وز کنی مَنعم 
 آید کارهای نیکی از من بر

 گذاری من منّته کز آن شاید ب
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 زند اعمال زشتیمن گر سر ز
و کار  مرا   افتد  سر  عدل  توه ب

  

  
 که پیش آرد مرا بد سرنوشتی

  حجّت  بود  بر  این  منِ   زاررا و ت
اَنـَا ها اَخيبُ وَاَنْتَ الْحَفِىُّ بىصِرُ ىل اَمْ كَيْفَ اَنْتَ النّاوَكَيْفَ اُضامُ وَ كَيْفَ تَكِلُنى وَقَدْ تَكَفَّلْتَ ىلاِلهى       

وَُهَو اَشْكوُ اِلَيْكَ حاىل اَمْ كَيْفَ  اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِما هُوَ مَحالٌ اَنْ يَصِلَ اِلَيْكَ يْكَ بِفَقْرى اِلَيْكَ وَكَيْفَ اَتَوَسَّلُ اِلَ
تُخَيِّبُ اماىل وَهِىَ قَدْ وَفَدَتْ اِلَيْكَ اَْم  كَيْفَ اَمْ   وَهُوَ مِنَكَ بَرَزٌ اِلَيْكَ يَخْفى عَلَيْكَ اَمْ كَيْفَ اُتَرْجِمُ بِمَقاىل ال

  .وَبِكَ قامَتْاَْحواىل  كَيْفَ ال تُحْسِنُ 
چگونه مورد ستم قرار گريم که تو یاور  دار امور منی و که عهده خود واگذاری با اینه خدایا چگونه مرا ب      
زنم  دامنت میه ل بتو دست توسّه زی اینک با نیازمندی بدلسو ی وبانمید بمانم که تو بمن مهرچگونه ناا منی و

آورم که  یا چگونه شکایتِ حالم را پیش تو توسّل جویم و توه آستانت راه ندارد به یازمندی که بن باوىل چگونه 
 تو به پیشگاهت نمایان است و چگونه سخنم ترجمانِ حال درونیم باشد که آن سخن از تو پوشیده نیست و بر

ه ش با چگونه احوالم را نیکو نسازی که ایستادگی آستان تو فرود آمده وه چگونه امیدم را ناامید سازی که ب
  .تواست

 ذاریـه واگـونـدا چگـداونـخ
 هر حاله که تو هستی کفیل من ب

 آزار من آید ظلم و چگونه بر
 چسان نومیدی آید یا زیانی

 فقری که دارم ن اینک از رهِـم
 درگاهه ل کی قبول افتد بـتوّس
 سان آرم شکایت برتو یزدانـچ

 چگونه ترجمانِ حال را من
 چسان زآمال نومیدم گذاری
 چسان نیکو نگردانی مرا حال

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 پاس من نداری مرا با خویش و
 کلِ احوال در ییوکیل من تو

 مددکار که تو هستی مرا یار و
 یبانهرم من رؤف و که تو با

 تو دستِ توّسل پیش آرمه ب
 پیش تو راه فقری که ندارده ب

زحال خود که نَبوَد از تو پنهان 
 است روشن کنم عرضه که پیش تو

 دواریـّتوام امی د برـکه باش
 رِ احوالـکه باشد از تو این تغیی

  

اَقْرَبَكَ مِنّى وَاَبْعَدَنى  يحِ فِعْلى اِلهى ماقَبجَهْلى وَما اَرْحَمَكَ بى مَعَ  اِلهى ما اَلْطَفَكَ بى مَعَ عَظيمِ      
  .يَحْجُبُنى عَنْكَ الَّذىعَنْكَ وَما اَرْاَفَكَ بى فَمَا 

تو خدایا چه اندازه . یبانباکارِ زشتم چقدر با من مهر من لطف داری وه خدایا با نادانیِ بزرگم چه اندازه ب    
  .ستداشته ا پرده نگاه ئوفی پس آن چیست که مرا از تو درمن ر چقدر با من از تو دورم و من نزدیکی وه ب

 لِ بسیارـجهدا مرا باـداونـخ
 داوندا مرا با قبح اعمالـخ
 من داوندا چه نزدیکی تو باـخ
 حّد با من بُوَد مهرت فراوان هچ

  

 ودارـت نمـچه اندازه بود لطف 
 چه حّد مهر تو باشد شامل حال

 نـتو ای ربّ ذوالمّ  عجب دورم ز
 تو یزدان ه چیزم کرده محجوب ازچ

  

كُلِّشَىْءٍ حَتّى ال اِلَىَّ فى  االَطْوارِ اَنَّ مُرادَكَ مِنّى اَنْ تَتَعَرَّفَثارِ وَتَنقُّالتِ اِلهى عَلِمْتُ بِاخْتِالفِ االَ    
  .اَوْصافى اَطْمَعَتْنى مِنَنُكَنى نى كَرَمُكَ وَكُلَّما ايَسَتْلُؤْمى اَنْطَقَ  فى شَىْءٍ اِلهى كُلَّما اَخْرَسَنىاَجْهَلَكَ 

همه چیز  در آفرینش من این است که خود را دگرگونی روزگار دانستم که مرادِ تو از خدایا از گوناگونی آثار و     
کند  میام  بسته بانخدایا هرچه پستیم ز .فراموشت نکنم هیچ چیز از تو غافل نمانم و در شناسانی تاه برمن ب



٦۷ 

  .اندازد طمع میه مرا ب تو گرداند احسانِ ناامیدم می  هرچه اوصافم سازد  و گویا می بزرگواری تو مرا
 ارـهای آثاوتـدایا از تفـخ
 من است از دانستم مراد توه ب

 که درهرچیزسازی خویش مشهود
 ا هرچه پستیّم کند اللخدای
 چه نومیدم گذارد م هرخصال

  

 
 
 
 

  

 وارـونی اطـونه دگرگـهرگز
 وجه احسن برتو  ییشناسا

 نه بینم خاىل از تو هیچ موجود
ت کند گویای احوال ا کریمیّ 

 د آردـانِ تو امیّ ـرا احسـم
  

حَقايِقُهُ دَعاوِىَ فَكَيْفَ ال  ال تَكُونُ مَساويهِ مَساوِىَ وَمَنْ كانَتْ مَساوِىَ فَكَيْفَ  اِلهى مَنْ كانَتْ مَحاسِنُهُ      
يَتْرُكا لِذى مَقالٍ مَقاالً وَال لِذى حالٍ مَشِيَّتُكَ الْقاهِرَةُ لَمْ  وَ النّافِذُ  حُكْمُكَ تَكُونُ دَعاويهِ دَعاوِىَ اِلهى 

  .اعْتِمادى عَلَيْها عَدْلُكَ بَلْ اَقالَنى مِنْها فَضْلُكَ وَحالَةٍ شَيَّدْتُها هَدَمَ مِنْ طاعَةٍ بَنَيْتُها  حاالً اِلهى كَمْ
 هایش بد نباشد وکسی که حقایقش همه ادّعا ی است پس چگونه بدیهایش همه بد خدایا کسی که خوبی     
نه  ای جای مقاىل و  گوینده ات نه بر اراده چريه خدایا فرمانِ نافذ و .جا نباشد ست پس چگونه ادعّاهایش بیا
استوار کردم که نه تنها  افکندم و خداوندا چه بسا بنای طاعتی پی. صاحِب حال حاىل باقی گذاشته است بر

  .ها منصرف کرد آن ها را فرو ریخت بلکه بخششت مرا از آن دادگسرتیِ تو پایه اعتمادم بر
 که خوبیّش بُوَد بدخدایا آن

 کسی را کَش حقایق ادّعاهاست
 را جاری است فرمانو خداوندا ت

 حاىل لصاحب حاه که نگذارد ب
 خدایا بس فکندم طرح طاعت
 که عدلت اعتمادم را فرو ریخت

  

 
 
 
 

  

 د نباشدـهایش چگونه ببدی
 جاست چگونه ادعّاهایش نه بی

 آن اراده تو مسلّط هست بر
 اىلـمقامی نیز بر صاحب مق

 بهر اطاعت ها کشیدم نقشه
 دگر عزم مرا فضل تو بگسیخت

  

ةً وَعَزْماً اِلهى كَيْفَ اَعِْزُم مَحَبَّفِعْالً جَزْماً فَقَدْ دامَتْ  اِلهى اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنّى وَاِنْ لَمْ تَدُمِ الّطاعَةُ مِنّى      
  .االْ مِرُتَ وَكَيْفَ ال اَعْزُِم وَاَنْ وَاَنْتَ الْقاهِرُ

گمان دوستِی  گريی کنم بی ندارم که انجامش را پی ییبرجا دانی که اگر فرمانربداریِ پا خود می خدایا تو      
برداریت کنم که تو  خدایا چگونه آهنگِ فرمان .پرورانم میپایداری دارم که همیشه نیّتِ این دوستی را دردل 

  .آنی  فرمان دهنده نیایم که تو ت برا پی بندگی  چگونه در و ییها شکننده آهنگ
 خداوندا تو دانی گر ندارم

 لیکن در محبّت باشدم عزم و
 خداوندا چسانم عزم باشد
 چگونه از عزیمت هم کشم دست

  

 
 
 

  

عمل در طاعت وسست است کارم 
 عزمم بود جزم ت ثابت وبه نیّ 

 که قهرت عزم من از هم بپاشد
 پا بس که فرمانت مرا بنموده 

  

يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ  بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنى اِلَيْكَ كَيْفَ الْمَزارِ فَاجْمَعْنى عَلَيْكَ  تَرَدُّدى فِى االْثارِ يُوجِبُ بُعْدَ  اِلهى       
لَكَ مَتى تّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهَِر لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَ يْكَ اَيَكُونُ اِلَما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ بِ

يَتْ عَْينٌ اِلَيْكَ عَمِ  تَكُونَ االْ ثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ عَليْكَ وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى  غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِىل دَليلٍ يَدُلُّ 
  .حُبِّكَ نَصيباً يباً وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْرَقال تَراكَ عَلَيْها 

من خدمتی واگذار که از وصالت برخودار ه دوریم از دیدار است پس ب راهِ آثار مایه از توه خدایا توجّهم ب      
یا برای دیگری جز تو آ .سویت راهیابی شومه باست  تو پا نیازمندِ چه خود سرا آن توانم با چگونه می .گردم
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سوی تو ه ای تا نیازمند دلیلی باشی که ب تو گردد؟ کِی پنهان شده ییمایه پیدا پیدایشی هست که از تو نباشد و
کور باد چشمی که نبیند تو ناظرش هستی  .تو باشده آثارت مایه نزدیک شدِن ب ای تا کند وکِی دور شده ییرهنما

  .ای ندارد ت بهرها یای که از دوست کار باد بنده زیان و
 ارـوی آثـه سـن توّجـا ایـخدای
 تـویشـا بخـی فرمـم خدمتـبرای

 چگونه بر تو رهیابی شوم من
 ظهوری جز ظهورت هست آیا

 باشد نیازت کِی پنهان شدی، تو
 کجا تو دور باشی تا که ناچار

 چشمی کَت نبیند کور بادا دو
 کار ای بادا زیان سودا بندهه ب

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 دور از حضورت کرده بسیارمرا
 که باشد رهنمونِ من به پیشت

 نـچه هست محتاج تو ذُوالمّ نه آب
 سازد ظهورت را هویدا که تا

 رهیابی، که بشناسد بازته ب
 تو واصل شوند از راه آثاره ب

 پیدا ناظری، پنهان و که بر او
 کار که از مهرت نصیبش نیست در

  

 االِسْتِبصارِ حَتّى اَرْجِعَ اِلَيْكَ نْوارِ وَهِدايَةِ اِلَيْكَ بِكِسْوَةِ االَ اِلَى االْ ثارِ فَارْجِعْنى بِالرُّجُوعِ اِلهى اَمَرْتَ         
الْهِمَّةِ َعنِ االِعْتِمادِ عَلَيْها اِنَّكَ  السِّرِّ عَنِ النََّظرِ اِلَيْها وَمَرُْفوعَ خَلْتُ اِلَيْكَ مِنْها مَصُونَ مِنْها كَما دَ

  .شَىْ قَديرٌكُلِّ.عَلى
ه  و ییجامه روشنا بپوشاندن  مرا توآثارت رجوع کنند ه ب ای که برای شناختِ تو فرمان داده تو خدایا      
ت پا گذارم دلم ا ییشناسا مرزه تو آرم که چون به سوی خویش بازگردان تا از آثار رو به ب ییچراغ بینا ییرهنما

گمان تو برهمه  گرمی نشان دهم، بی آثارت پشت آن گردد که بر تر ازهمتّم بلند آثارت مصون ماند وه از توجّه ب
  .ییتوانا کار

 ارـز آثـای فرمان کخدایا داده
 ییبپوشان جامه از نور خدا

 درگاهه آثار برگردم ب که تا ز
 پندار مصون مانَد دلم از شکّ و

 ادمـت زیـاهی هّمـرود کوت
 من لطفی چنني فرما که تنهاه ب

  

 
 
 
 
 

  

 دت،مرا روسوی خودآرشناسن
 ییاستبصار  فرما رهنماه ب

 تو راه ییچو یابم بر شناسا
 آثار نخواهد تا نظر کردن در

 ار باشد اعتمادمـآث که بر
 تو هستی برهمه چیزی توانا

  

اَسْتَدِلُّ  وَبِكَ الْوُصُولَ اِلَيْكَ  عَلَيْكَ مِنْكَ اَطْلُبُ يَدَيْكَ وَهذاحاىل ال يَخْفى  اِلهى هذاذُلّى ظاهِرٌ بَيْنَ      
  .الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ بِنُورِكَ اِلَيْكَ وَاَقِمْنى بِصِدْقِ عَلَيْكَ فَاهْدِنى 

تو پوشیده نیست؛  این است چگونگیِ حالم که بر آشکار است و پیش تو خدایا این است خواریم که در       
خود ه ب ت مراا ییروشناه جویم، پس ب اهت رهنمونی میاز تو برای رسیدنِ به پیشگ خواهانِ وصال تو هستم و

  .برجا دار پیشگاهی خود مرا پا م درا راستیِ بندگیه ب کن و ییرهنما
 دانی که خوارمخدایا خوب می

 کویته تو خواهم وصالِ خود ب ز
 نورِ خود رهم برخویش بنماه ب

  

 نه پنهان است از تو حالِ زارم 
 سویته تو جویم نمودن ره ب ز
 پا م دار برا صدقِ بندگّیه ب

  

الْقُرْبِ وَاسْلُكْ  لهى حَقِّقْنى بِحَقائِقِ اَهْلِ بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ اِ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَصُنّى اِلهى عَلِّمْنى مِنْ       
عَلى  اخْتِيارى وَ اَوْقِفْنى عَنْ تَدْبيرى وَبِاخْتِيارِكَ عَنِ.اَغْنِنى بِتَدْبيرِكَ ىل بى مَسْلَكَ اَهْلِ الْجَذْبِ اِلهى
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  .اضْطِرارىمَـراكِـزِ
هت که نزدیکان درگا ییها دار، خدایا مرا بحقیقت پرده حفظ مرا نگه در از گنجینه دانشت مرا بیاموز و خدایا    
 . کن تدبريت از تدبريم مستغناه خدایا ب .مرا بر راهی که ربوده شدگاِن تو دارند رهسپار فرما کن و دانند دانا می
گاه ساز مواضعِ پریشانی و مرا بر گردان و  نیاز اختیارت از اختیارم بیه ب   .مراکزِ اضطرارم آ

 رارـلم اَسـا عـوزم خدایـبیام
 این راه خداوندا نصیبم کن در

 آن مسلکی بیش مرا وادار بر
 رـنیازم کن ز تدبی خدایا بی

 فکن با اختیار خویش کارم
گاه فرما مرا کن واقف و  آ

  

 
 
 
 

  

 دار پرده حفظت نگهر دمرا
 های نزدیکانِ درگاه حقیقت
 پیش تو دارند در بانکه مجذو

 رِ خود گريـمرا در سایه تدبی
 به فرما بی نیاز از اختیارم 
 ها موقع درماندگی جا و ز

  

نى فَانْصُرْ مْسى بِكَ اَنْتَصِرُوَشِرْكى قَبْلَ حُلُولِ رَمِــنْ شَكّـى  اِلـهى اَخْرِجْنى مِنْ ذُلِّ نَفْسى وَطَهِّرْنى      
 وَبِجَنابِكَ اَنْتَسِبُ فَالضْلِكَ اَرْغَبُ فَال تَحْرِمْنى وَفى فَ تَكِلْنى وَاِّياكَ اَسْىَٔلُ فَال تُخَيِّبْنىوَعَلَيْكَ اَتَوَكَّلُ فَال

  .تُبْعِدْنى وَبِبابِكَ اَقِفُ فَال تَطْرُدْنى
 .شرکم پاک ساز دىل و از دو ود فرو برد از خواریِ نفسم بريون آر وکه خاک گورم در خ خدایا پیش از آن     

ازپیشگاهت در خواست میکنم  خود وامگذار،ه ب کنم مرا جویم مرا یاری ده بر تو توکّل می من از تو یاری می
 از خود ودانم  حضرتت وابسته میه بدهم محرومم مسازد خود را  به بخششت رغبت نشان می ناامیدم مگردان و

  .ایم مرا از درگاهت مران آستانت ایستاده بر دورم مکن و
 که مرگ آیدآنخدایا پیش از

 مرا از خواریِ نفسم رها ساز
 باش یارم میجویم ز تو،  مدد
 رماـأیوسم مفـو مـت ،مـتو خواه ز
 خود مکن دور از ،ام تو وابستهه ب

  

 
 
 
 

  

خاک گور پنهانم نماید هب
 ازشرک جانم را برپد شّک و ز

 منمای خوارم ،کنم توکّل می
 د منماـنومی ،مـفضلت راغبه ب
 ورـای مهجـمنمام  هـتو پیوسته ب

  

يَصِلَ اِلَيْكَ  اِلـهى اَنْتَ الْغَنِىُّ بِذاتِكَ اَنْ يْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنّى فَكَ تَقَدَّسَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَاِلهى      
  .غَنِيّاً عَنّىكَ فَكَيْفَ ال تَكُونُ فْعُ مِنْالنَّ

از طرفِ تو برای آن علّتی باشد پس چگونه از سوی من علّتی برآن آن است که  از ت پاکرتا خدایا خشنودی      
  .نیاز نباشی من بی نیازی پس چگونه از تو رسد بیه ای از حضرتت ب که بهره ذاتاً از این خدایا تو.توان یافت می

 ستات پاک از آنخداوندا رضای
 من چگونه علّتی دارد اگر

 یستـو ذاتـازی تـنیّ  ا، بیـخدای
 که باشی نیاز از خود بدین حدّ بی

  

 
 
 

  

 آن علّتی بست بر که بتوان از تو
 نـرضایت را بخواهم رّب ذوالمّ 

 که سُود از خود برای حضرتت نیست
اشی ـن نبـاز از مـنی ونه بیـچگ

  
تَنْصُرَنى  الشَّهْوَةِ اَسَرَنى فَكُنْ اَنْتَ النَّصيرَ ىل حَتّىينى وَاِنَّ الْهَوى بِوَثائِقِ ضآءَ وَالْقَدَرَ يُمَنّ الْقَ  اِلهى اِنَّ       

  .اَسْتَغْنِىَ بِكَ عَنْ طَلَبىوَاَغْنِنى بِفَضْلِكَ حَتّى وَتُبَصِّرَنى 
پس تو  سازد، ابندهای شهوت گرفتارم میهوس به پ هوی و کند، و قدر مرا دلبسته آرزوها می خدایا قضا و     
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نیاز  ها بی لطفِ تو از خواهشه ب فضل خود توانگرم ساز تاه ب م بخشی، وا ییبینا م کنی وا مددکار باش تا یاری
  .گردم

 سَري تقدیر ای خداوند قضا و
 هوای نفس گردد پای گريم

 که برمنِ زار یاری کن چنان تو
 فضلت ساز مستغنی مرا بیشه ب

  

 
 

  

 ندـاره آرزومـازد هُمـرا سـم
 رمـوتها اسیـدِ شهـد دربنـکن

 باشی کمک کار و ییدهی بینا
 نیاز از خواهشِ خویش که گردم بی

  

اَزَلْتَ االْغْيارَ َعْن كَ َووَحَّدُوكَ وَاَنْتَ الَّذى عَرَفُو االْنْوارَ فى قُلُوبِ اَوْلِيآئِكَ حَتّىالَّذى اَشْرَقْتَ  اَنْتَ        
لَهُمْ حَيْثُ اَوْحَشَتْهُمُ الْعَوالُِم  اِىل غَيْرِكَ اَنْتَ الْمُوْنِسُ بُّوا سِواكَ وَلَمْ يَلْجَىُٔوا يُحِ وبِ اَحِبّائِكَ حَتّى لَمْ قُلُ

  .تْ لَهُمُ الْمَعالِمُبانحَيْثُ اسْتَ هَدَيْتَهُمْ  وَاَنْتَ الَّذى
های  که از دل ییتو را یکتا دانند وو ت بشناسند و راو ت دی تابان ها تا ییهای اولیائت وروشنا که دل ییتو      

 که چون جهان و ییتو. کسی جز تو پناه نیاورنده ب را دوست ندارند و دودی تا جز تو دوستانت گردِ اغیار را ز
شان  ییکند،رهنما نان را از راهِ راست دورآ ها نشانه چون نشان و دمشان باشی و جهانیان بوحشتشان اندازد هم

  .ییفرما
 قلوب اولیائتکه درییتو

 در راه عرفانت گذارند که پا
 که پاک گردی گردِ اغیار ییتو

 که غري از دوستّیِ تو نخواهند
 عوالم وحشت آرد چون برآنان

 ها دورشان دارد چو از راه نشان
  

 
 
 
 
 

  

 دایتـوار هـیدی انباناـبت
 و  اقرار  آرندـت   یییکتاه ب
 برارقلب دوستان خویش وا ز

 در دیگر پناهند نه جز تو بر
 تو باشی بهر آنان مونس جان

گاه باشی رهنما و تو  سازی آ
  

دَالً وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغى رَضِىَ دُونَكَ بَ فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ لَقَدْ خابَ مَنْ .ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذى        
بَدَّلْتَ عادَةَ  يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ مافَ واكَ وَاَنْتَ ما قَطَعْتَ االِحْسانَ وَكَيْ سِ عَنْكَ مُتَحَوِّالً كَيْفَ يُرْجى

 .االِمْتِنانِ
 از غريه شک کسی که ب بی.را یافته استو چه از دست داده کسی که ت را از دست داده وو که ت چه یافته آن      

داشته  چگونه امیدی جز تو. یِ حال نافرمانیت کرد زیان دیددگرگون وکسی که با گردید ناامید شد تو خشنود
  .ای بخششت نکشیده از غريِ توچیزی خواهند که تو دست ازچگونه  ای و نربیده که تو احسانت را   باشند

 داد از دستت زغفلتکسی کو
 سویت آورد رو کسی کت یافت و

 تو بگزید بشد محروم هرکس جز
 چسان جز تو امیدی داشت بتوان
 چسان از غري تو چیزی توان خواست

  

 از بهر دولت چه پیدا کرد او 
 داد از کف یا چه گم کرد چه کس را

 کس از تو بربید خسارت دید هر
 هرگز نکردی قطع احسان که تو

 که خوی بخشش تو پای برجاست
  

مَالبِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا وَيا مَنْ اَلْبَسَ اَوْلِياىَٔهُ مُتَمَلِّقنيَ يَدَيْهِ  حَالوَةَ الْمُؤ انَسَةِ فَقامُوا بَيْنَ يامَنْ اَذاقَ اَحِبّآىَٔهُ       
  .يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرينَ بَيْنَ 
گویان  پیشگاهت خوش آمد آنان در ای و ت را چشانیدها دوستان ِخود شريینی همدمیه که ب ای آن       

آنان بر آستانت  ای و ت را پوشانیدها بزرگواری و های شکوه باالی اولیای خود جامه اَی که بر و اند،  ایستاده
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  .اند پا ماندهه آمرزش خواهان ب
 که کرده شريین کام جان راییتو

 از آن بر آستانت سر نهاده
 بیش که اولیائت را کم و ییتو
 آن در پیشگاهت پای برجا از

  

 
 

  

 شريینیّ اُنست دوستان راز
 بپا بهر خوش آمد ایستاده

 یبت خویشبنت کرده لباس ه
 شده خواهاِن آمرزش سراپا

  

 الْجَوادُ بِالْعَطآءِ قَبْلَتَوَجُّهِ الْعابِدينَ وَاَنْتَ  قَبْلَ الذّاكِرينَ وَاَنْتَ الْبادى بِاالِحْسانِ اَنْتَ الذّاكِرُ قَبْلَ       
  .ضنيَمِنَ الْمُسْتَقْرِهّابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا طَلَبِ الطّالِبنيَ وَاَنْتَ الْوَ

تو روی ه ندگان بنک که پرستش نآ پیش از تو آغاز کننده بخششی که یادت کنند و آن ای پیش  از کننده تو یاد     
بخشش  از ای و جستجوی آن باشد تو بسیار بخشنده که خواستاران در پیش از آن ییتو بخشنده عطا آرند و

  .ای گرينده خویش وام 
 آریکز بندگانت یاد ییتو

 آنت ازِ احسان پیش ازبُوَد آغ
 باران پیش از آن عطا بخشی چو تو
 حدّ بیش بخشنده نعمت ز ییتو

  

 
 
 

  

 اد، آریـدت یـاوَرَنـر کـلوتـج
 در عابدانت که روی آرند بر

 از تو حاجت خواستاران که خواهند
که خواهی وام ازاین بخشیده خویش 

  

عَلَيْكَ اِلـهى اِنَّ رَجآئى ال  وَاجْذِبْنى بِمَنِّكَ حَتّى اُقْبِلَاِلَيْكَ  حْمَتِكَ حَتّى اَصِلَبِرَ اِلـهى اُطْلُبْنى        
 الْعَوالِمُ اِلَيْكَ وَقَدْ اَوْقَعَنىاَطَعْتُكَ فَقَدْ دَفَعَتْنِى  وَاِنْ وَاِنْ عَصَيْتُكَ كَما اَنَّ خَوْفى ال يُزايِلُنىقَطِعُ عَنْكَ يَنْ

  .عِلْمى بِكَرَمِكَ عَلَيْكَ
خدایا هرگز  .آرم بسوی تو رو اِحسانت مرا بکشان تاه ب تو پیوندم وه تا ب رحمتت مرا فراخوانه خدایا ب      

 .برداریت کنم گونه که بیمَم برطرف نگردد هرچند فرمان ت نمایم همانا امیدم از تو بریده نشود هر چند نافرمانی
  .کوی تو کشانده بکرم تو مرا  م از لطف وا آگاهی سوی تو راند وه عوالم آن مرا ب جهان و

 خدایمرحمت سوی خود خوان ایه ب
 رماـذوب فـرا مجـت مـاحسان ز

 خدایا قطع امیّد از تو امکان
 من دست بردار که بیمت از چنان

 مرا از خود عوالِم راند سویت
  

 
 
 
 

  

حضرت تو واصل آیم  برکه تا
 که تا یکرو کنم سوی تو دل را

 احسان چه پویم راهِ گر ،ندارد
 نباشد گرچه طاعت باشدم کار 

 کویته هم احسانت کشانیدم ب
  

الذِّلَّةِ اَرْكَزْتَنى كَيْفَ اَسْتَعِزُّ وَفِى  وَاَنْتَ اَمَلى اَمْ كَيْفَ اُهانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلى اِلـهىاِلهى كَيْفَ اَخيبُ       
  .ال اَسْتَعِزُّ وَاِلَيْكَ نَسَبْتَنى اَمْكَيْفَ 

جایگاهی  که در چگونه خوار شوم با این آرزوی منی و که تو امید و باشم با این دایا چگونه ناامیدخ     
   .است آستان توه م با چگونه ارجمند نباشم که بستگی ای یا خواری جایم داده

 باشی آرزویمخدایا چون تو
 کس باشم نزد هر چگونه خوار

 چگونه دعویِ عزّت نمایم
 اهمچگونه مسندِ عزّت نخو

  

چگونه راه نومیدی بپویم  
 بس تو توکلّ دارم و که من بر

 خواری است جایم که اندر مرکز
 که وابسته توام، باشی پناهم

  

اَنْتَ اَْغنَيْتَنى وَقِرُ وَاَنْتَ الَّذى بِجُودِكَ كَيْفَ اَفْتَ وَاَنْتَ الَّذى فِى الْفُقَرآءِ اَقَمْتَنى اَمْ اِلـهى كَيْفَ ال اَفْتَقِرُ       
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شَىْءٍ فَرَاَيْتُكَ ظاهِرًا تَعَرَّفْتَ اِلَىَّ فى كُلِّ شَىْءٌ وَاَنْتَ الَّذىتَ لِكُلِّ شَىْءٍ فَما جَهِلَكَ تَعَرَّفْ الَّذى ال اِلهَ غَيْرُكَ
  .كُلِّ شَىْءٍ وَاَنْتَ الظّاهِرُ لِكُلِّ شَىْءٍفى 
که  ای، یاچگونه بینوا باشم با این یان بینوایان جای دادهم که تو خود مرا در خدایا چگونه بینوا نباشم با این    

پس چیزی  ای همه چیز شناسانده بر نیست، خود را ییتو خدا که جز ییتو ای، و نیازم کرده تو به بخشش خود بی
م ا همه چیز آشکار دیده را درو من ت ای و من نشان دادهه همه چیز ب در که خود را ییتو نیست و را نشناسدو که ت
  .ییکه برهمه چیز پیدا ییتو و

 پاچسان مسکني نباشم من سرا
 چسان باشم فقري ای چاره سازم

 ییکه نیست غري از تو خدا ییتو
 ست ییچیزی چنانت آشنا بهر
 کس که درهرچیز برمن آن ییتو

 همه چیز ظهورت را بدیدم در
  
  

 بنيِ فقريان دادیم جاکه در 
 نیازم که با جودت نمودی بی

 ییهست جا ییتو خدا زنه غري ا
 ای نا آشنا نیست که با تو ذرهّ

 روشن پاک و شناساندی خودت را
 همه چیز ظاهر بر پیدا و ییتو

  

بِمُحيطاتِ غْيارَ مَحَوْتَ االْ ثارَ بِاالْ ثارِ وَ الْعَرْشُ غَيْباً فى ذاتِهِ مَحَقْتَ االْ بِرَحْمانِيَّتِهِ فَصارَ  يا مَنِ اسْتَوى       
  .اَنْ تُدْرِكَهُ االَبْصارُ عَرْشِهِ عَنْ  االْنْوارِ يا مَنِ احْتَجَبَ فى سُرادِقاتِ  اَفْالكِ

ذات خویش  همه بزرگی در پرتو با را عرش خود ای و فرا گرفته جهان را که به بخشندگی خود ای آن       
 ی هبرگريند در گان را بابیگان های هستیِ دیگر محو نموده و های هستی را به نشانه نشان. ای داشته پنهان

  .ای پنهان گشته ها سراپرده عرش خود از دیده که در ای آن ای، و نابود کرده ییسپهرهای روشنا
 رحمانیّت خویشهکه بآن ییتو

 انوار آن ذاتِ قدیمت که در
 دیگر اثرها اثرها را تو با

 احاطه کرده با افالکِ انوار
 های عرش پنهان پرده در ییتو 

  

 
 
 

  

 پش بگرفته در هست راجهانِ
 همه پنهان شده عرش عظیمت

 هم محو از نظرها کنی پنهان و
 هم نابود اغیار محو و یینما

 از این رو درک آن با دیده نتوان
  

اَنْتَ  تَغيبُ وَ  وَاَنْتَ الّظاهِرُ اَمْ كَيْفَ  فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ االِسْتِوآءَ كَيْفَ تَخْفى يامَنْ تَجَلّى بِكَمالِ بَهآئِهِ         
  .وَْحدَهُ الْحاضِرُ اِنَّكَ عَلى كُلِّشَىْءٍ قَديرٌ وَالْحَمْدُ لله.الرَّقيبُ

چگونه پنهان  ،ای با بزرگیت جهان آفرینش را فراگرفته ای و خود تجلّی کرده ییکه با سراپا روشنا ای آن      
گمان تو  بی. ییجا  همه ناظر در حاضر و و بانهچگونه ناپیدا باشی که تو همه را نگ و ییباشی که همه جا پیدا

  .ییسزد که یکتا را ییستایش چون تو خدا و ییهمه چیز توانا بر
 جاکه تجلّی کرده هرآن ییتو

 بزرگیّت محقّق ساخته نیز
 و پنهان  ییچگونه  ناپدید   آ
 باشی چوحاضر چسان غائب شوی،

 تویی که بر همه چیزی توانا
  

 
 

  
  

 اـه یـالِ    روشنـکم   رـاالتـب هـب
حريت انگیز  ییجهان را اِستوا
 و هر جا نمایان  ییکه  تو  پیدا

 هر جای  ناظر  ،مراقب  بر همه
    را خدا سزد یکتا ستایش می
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  رــة عشـات خمسـمناج
  اَلمُناجاتُ االُوىل

  نَ ـيـمُناجاتُ التّائِب
 حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

بَسَتْنِى الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَّتي، وَجَلَّلَنِى التَّباعُدُ مِنْكَ لِباسَ  مَسْكَنَتي، وَاَماتَ قَلْبي عَظيمُ اِلـهي اَلْ       
افِراً، وَال جِنايَتي، فَاَحْيِهِ بِتَوْبَة مِنْكَ يا اَمَلي وَبُغْيَتي وَيا سُؤْيل وَمُنْيَتي فَوَ عِزَّتِكَ ما اَجِدُ لِذُنوُبي سِواكَ غ

 بابِكَ لِكَسْري غَيْرَكَ جابِراً، وَقَدْ خَصَعْتُ بِاالِنابَةِ اِلَيْكَ، وَعَنَوْتُ بِاالِسْتِكانَةِ لَدَيْكَ، فَاِنْ طَرَدْتَني مِنْ  اَرى
مِنْ سُوِء  فَبِمَنْ اَلُوذُ، وَِانْ رَدَدْتَني عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ اَعُوذُ، فَوا َاسَفاهُ مِنْ خَجْلَتي وَافْتِضاحي، وَوا لَهْفاهُ

  .عَمَلي وَاجْتِراحي

  ارانـه کـمناجات توب - یکم
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

 جنایتِ بزرگم دل بر قامتم افکنده و ییدوری از تو، لباسِ بینوا خواری برمن پوشانیده و خدایا گناهان، جامهِ 
ه ب ،ای مطلوب و آرزوی من ودِ من مقصو ای امید و. گردان سویت زندهه بازگشتِ به تو دلم ب ،ساختهام  مرده

ای نمی بینم، پس  هایم جز تو جربان کننده برای شکست یابم و ای نمی تو بخشنده عزّتت سوگند برای گناهانم جز
پناه که  از درگاهت برانی در اگر تو مراام  آستانت روی آوردهه خواری ب با درگاهت فروتنی کرده وه زاری ب با

من و وای از  ییرسوا که پناه برم، پس آه از  شرمساری وه گردانی ب از پیشگاهت بازجای گريم واگر تو مرا 
  .کاری من زشت کرداری وگنه

 که دادار جهان استبنام آن
 خدایا جامه خواری و زاری

 نـدرگاه تو ذوالمّ  مرا دوری ز
 بزرگیّ  جنایت از همه بیش

 احسان   لطف و راه  خداوندا  ز 
 ی که جویممقصود تویی امیّد و

 بعّز تو نیابم جز تو دیگر
 دورانه نبینم جز تو دیگر کس ب

 آوردمت سر پیش ِ درگاه فرود
 گر اَی موىل مرا رانی تو از در

 از پیشگاهم نمایی دور اگر
 حسرت از این شرمساری دریغ و

 
 

 است نباکه هم بخشنده وهم مهر  
ری کا من زشت پوشانیده بره ب

 تن کرده بر یینوا لباس بی
 پیش مردگی آورده در مرا دل

 توبه   این   دلم  را    زنده   گردانه ب
 هم آرزویم تویی مطلوبم و

 که آمرزد گناهانم سراسر
 شکستم را کند همواره جربانِ 
 فروتن گشتمت با زاری وآه

 درگاهِ که گردم روی آوره ب
 روم پیش که تا بدهد پناهم

 هم زشتکاری و هم از رسوایی



۷٤ 

 مآه از سرنوشتدگر افسوس و
  

 کردار زشتم حد وگناهِ بی
  
  

  
    

اَنْ تَهَبَ يل مُوبِقاتِ الْجَرائِرِ وَتَسْتُرَ عَلَيَّ  وَيا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِاَسْاَلُكَ يا غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبيرِ       
وِكَ وَغَفْرِكَ وَال تُعْرِني مِنْ جَميلِ صَفْحَِك فاضِحاتِ السَّرائِرِ وَال تُخْلِني يف مَشْهَدِ الْقِيامَةِ مِنْ بَرْدِ عَفْ

  .وَسَتْرِكَ
 راام  اندازه کنم که گناهان بی ای جربان کنِ استخوانِ شکسته از تو درخواست می و بزرگ بخشنده گناهِ ای     

 نداری وام  بهره آمرزشت بی و وردی عفس عرصه گرم رستاخیز از در بپوشانی و راام  کننده اسرار رسوا ببخشی و
  .پرده پوشیت برهنه نگذاری از جامه زیبای بخشایش و

 بخواهم از تو بخشنده گناهان
 گناهانم که آمرزی همه جرم و

 سوزان قیامت بروزِ حشر
 غفرانم از دوش لباس رحمت و

  

 
 
 

  

 شکسته استخوان را کرده جربان
 باشی پناهم بپوشی لغزش و

 کرامت و چشانی سردی عفو 
 باشی خطا پوشنیندازی مرا 

  

  .اِلـهي ظَلِّلْ عَلى ذُنُوبي غَمامَ رَحْمَتِكَ وَاَرْسِلْ عَلى عُيُوبي سَحابَ رَأفَتِكَ       
  .هایم نازل ساز سِحاب رأفتت را بپوششِ عیب خدایا از ابرِ رحمتت برگناهانم سایه انداز و      

 خدایاز ابر رحمت سایه انداز
 هم از بارانِ لطف خود بباران

  

  
 عصیان وگناه شرمگني سازهب

که تا شوید زمن عیب فراوان 
  

  اِلـهي هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ االْبِقُ اِّال اِىل مَوْالهُ اَمْ هَلْ يُجيرُهُ مِنْ سَخَطِهِ اَحَدٌ سِواهُ    
ی جز او پناهش خشم موىل کسِ دیگر یا از سویِ کسی جز موالیش باز میگردد؟ وه خدایا آیا بنده گریزپای ب    

  میدهد؟ 
 خداوندا  گریزان  بندهِ   زار

 جز موىل چه کس او را رهانده ب
  

  
بار  کجا جز سوی موىل افکند

 خشم وسوی احسانش بخواند ز
  

ارُ مِنَ الْخَطيـىَٔةِ اِلـهي اِنْ كانَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً فَاِنّي وَعِزَّتِكَ مِنَ الّنادِمنيَ، وَاِنْ كانَ االِسْتِغْف      
  .حِطَّةً فَاِنّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ، لَكَ الْعُتْبى حَتّى تَرْضى

اگر طلبِ آمرزش از گناه موجِب  و.بزگواریت سوگند من پشیمانمه خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه است ب      
  تا خشنود گردی پیشگاهت روی آرم  خواهانم، برعتبه و ریزش خطا است من از آمرزش

 خدایا گر پشیمانی زعصیان
 اگر استغفار در پوشد خطا را
 نجویم از تو جز راه رضایت

  

 
  

بود توبه، بسی هستم پشیمان 
 کردگارا ،مـمن از مستغفرین 

 که تا حاصل کنی از من رضایت
  

  .وَبِعِلْمِكَ بي اَرْفِقْ بياِلـهي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، تُبْ عَلَيَّ وَبِحِلْمِكَ عَنّىِ، اعْفُ عَنّي    
من، بامن  ی هدانشت درباره ب از من درگذر و ،من بردباریت باه ب پذیر وه ب راام  توبه ،من ت برییتواناه خدایا ب    
  .فرما مدارا رفتار نرمی وه ب

 حقّ قدرتت پروردگاراهب
 حلمته خدایا درگذر از من ب

  

  
 را شو پذیراام  رحمت توبهز

 لمته عدارا کن ببحالِ من م
  

فَما » تُوبُوا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً«فَقُلْتَ  فْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ اِلـهي اَنْتَ الَّذي فَتَحْتَ لِعِبادِكَ باباً اِىل عَ      
  .عُذْرُ مَنْ اَغْفَلَ دُخُولَ الْبابِ بَعْدَ فَتْحِهِ
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تُوبُوا اِلَى اللِه : نامش را توبه نهادی وفرمودی بندگانت گشودی وخدایا تو دری از بخشایش خود بر روی       
 این دره که از در آمدن ب پس عذر آن)آالیش سوی خدا بازگشت کنید بازگشتی خالص وبیه ب(تَوْبَةً نَصُوحاً

  کوتاهی کرده چیست؟
 خداوندا زعفوت ای سبب ساز

 گاه نهادی توبه نامش گفتی آن
 ت غافلرا کو اس چه باشد عذر آن

  

 رویِ بندگان کردی دری بازهب 
 درگاهه دم بییتوبه خالص آه ب

 کز این درکِی تواند گشت داخل
  

  .اِلـهي اِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ     
  .خوشایند است و  تهشایس ناپسند است عفو و بخشش از تو ات زشت و خدایا اگر گناه از بنده      

  زتو عفو وکرم نیکو سرشت است           خدایا گر گنه از بنده زشت است  
يا  اِلـهي ما اَنَا بِاَوَّلِ مَنْ عَصاكَ فَتُبْتَ عَلَيْهِ، وَتَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ، يا مُجيبَ الْمُضْطَرِّ،        

رِّ يا عَليماً بِما فِي السِّرِّ يا جَميلَ السِّتْرِ، اِسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ اِلَيْكَ كاشِفَ، الضُّرِّ يا عَظيمَ الْبِ 
 وَتَوَسَّلْتُ بِجَنابِكَ وَتَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ، فَاسْتَجِبْ دُعائي وَال تُخَيِّبْ فيكَ رَجائي وَتَقَبَّلْ تَوْبَتي وَكَفِّرْ 

  .يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ خَطيـىَٔتي بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ
او  و تو بر ت شدا خواستاِر نیکی او درگذشتی و تو از و من نخستني کس نیستم که نافرمانیت کرد خدایا     

ای  وای دارندۀ بزرگ احسان  ،زیان ای برطرف کننده بدحاىل و پریشان و ای فریادرسِ درمانده و.بخشیدی
ی باندامان مهره دست ب بزرگواریت درخواستِ گذشت دارم و از بخشش و ،ای نیکو پرده پوش ،دانای رازِ پنهان

گناهانم   از پذیر وه بازگشتم را ب امیدم را ناامید مگردان و پس درخواستم را اجابت کن و ام، دهزبخشایش تو  و
  انبانرتین مهربانای مهر یت درگذر،بانمهر ش وشبخه ب

 خدایا اولیّن کس نیستم
 ین درامیّد کرم امد بده ب
 را رس درماندگان فریاد ییتو

 داننده راز ییبزرگ احسان تو
شفیع خویش سازم رحمتت را 

 نهم رو تدرگاهه ب ،جو توسّل
 اجابت کن دعایم را ز احسان

توبه برویم باز میدار  درِ
     رحمتت ای حّی داور مّن وه ب

که عصیان کرده وبخشیدی تو ذوالمّن  
 رتواحسان کردیش چون بودمضط

 هم زیان را رافع گزند و ییتو
 پوشنده عیب ای سبب ساز ییتو

 پناه خود نمایم عزّتت را
 الطاف نیکو پیِ بخشایش و

 ز عفو خویش مأیوسم مگردان
 آر ها فرود دوشم بارِ لغزش ز
 رـتبانان مهرباناز مهر ییتو

  

  

  نَـاَلثّاِنيَةُ  مُناجاتُ الشّاكي
  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

عَرِّضَةً، اِلـهي اِلَيْكَ اَشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ اَمّارَةً وَاِلَى الْخَطيىَٔةِ مُبادِرَةً، وَبِمَعاصيكَ مُولَعَةً، وَلِسَخَطِكَ مُتَ       
مَسَّهَا الشَّرُّ  تَسْلُكُ بي مَسالِكَ الْمَهالِكِ وَتَجْعَلُني عِنْدَكَ اَهْوَنَ هالِك، كَثيرَةَ الْعِلَلِ، طَويلَةَ االَمَلِ اِنْ

 عُ بي اِلَى الْحَوْبَةِ تَجْزَعُ، وَاِنْ مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ مَّيالَةً اِلَى اللَّعِبِ وَالَلَّهْوِ مَمْلُؤةً بِالْغَفْلَةِ وَالسَّهِْو تُسْرِ
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 .وَتُسَوِّفُني بِالتَّوْبَةِ

  مناجات شکایت داران –دوّم 
  انـبنام خداوند بخشنده مهره ب

گناهانت ه گرينده به نافرمانی و ب پیشی بدی وه خدایا نزد تو از نفسِ خود شکایت دارم که بسیار امر کننده ب       
پایه ه ارزشم را پیش تو ب کشاند و می مهای نابودی ه راه ب گذارد و مرا در دسرتسِ خشمت می است و آزمند

 و کند رسد بیتابی می زویش دراز است، چون بدی میرشته آر ش فراوان وییبهانه جو و رساند خوارترین مردم می
ندانم کاری است  دوچار فراموشی و خواستارِ بازیچه وسرگرمی و دارد و ابد از دیگران دریغ میی چون نیکی می

  .)متأخري اندازه ب ارن آ تا(دهد  دراز می و توبه کردن وعده دور در کشد و سوی گناهم میه ب بانشتا و
 ار جهان استکه دادنام آنه ب

 خداوندا شکایت پیشت آرم
 کار بد نمایده کا وادارم ب

نافرمانیت بس آز دارد ه ب
نابودی کشاند ه همه را هم ب

بسی درامرطاعت طفره باز است 
شود بیتاب اگر شرّی دهد روی 

لَعِب را سخت خواهان  بود لَهو و
    مرا سوی گنه با سرعت آرد 

 
  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 دستِ دیو نفس زشتکارم ز

 هُماره سوی بدکاری گراید
 مرا در معرضِ خشمت درآرد
 کند خوارم به پیشت تا تواند

 کار آرزوی او دراز است هره ب
 وگر خريی رسد بُخلش کند روی

 بانغفلت بس شتا وىل در سهو و
 توبه باز دارد دهد وعده ز

  

يُضِلُّني وَشَيْطاناً يُغْويني، قَدْ مَالَ بِالْوَسْواسِ صَدْري وَاَحاطَتْ هَواجِسُُه اِلـهي اَشْكُو اِلَيْكَ عَدُوّاً        
   .بِقَلْبي، يُعاضِدُ لِيَ الْهَوى وَيُزَيِّنُ يل حُبَّ الدُّنْيا وَيَحُولُ بَيْني وَبَيْنَ الطّاعَةِ وَالزُّلْفى

را ام  سینه برد، می دره راه ب از اهریمنی که مرا و زدسا دشمنی که مرا گمراه می تو شکایت دارم از خدایا نزد      
 کند و پريوِیِ هوی وهوس کمکم  می در ،دلم را آرزوهای نابجایش فراگرفته های ناروایش پر کرده و اندیشه

  .اندازد می یینزدیک شدن به پیشگاهت جدا برداری و فرمان میانِ من و دهد و نظرم آرایش می دوستیِ دنیا رادر
 درگاههآورم شاها بشکایت

 زدشمن، کو مرا گمراه سازد
 د سینه منزپراز تشویش سا
 یار من هوی را کند دمساز و

 نماید دورم ازقربِ خداوند
  

 
 
 
 

  

 شیطان بدخواه زدست دشمن و
 زشیطان، کو رهم پرچاه سازد
 بدل وسواسش آید سایه افکن

دهد جلوه برایم حبّ جارا 
 جدا سازد زطاعت پای دربند

  

الْبُكاءِ مِنْ  اِلـهي اِلَيْكَ اَشْكُو قَلْباً قاسِياً مَعَ الْوَسْواسِ مُتَقَلِّباً، وَبِالرَّيْنِ وَالطَّبْعِ مُتَلَبِّساً، وَعَيْناً عَنِ        
 . خَوْفِكَ جامِدَةً، وِ اِىل ما يَسٌرُّها طامِحَةً 

پلیدی و آلودگی  از اسطه وسواس دگرگون گشته ووه دلِ سختی که ب شکایت دارم ازبه پیشگاهت  بارخدایا       
   .چه خوش دارد  نگران استنه آب کنم از چشمی که ازگریسنت از خوف تو خشگ و پوشیده شده وشکایت می

 خدایا شکایت دارم از دل
 وسواسِ شیطان دگرگون گشته از

 
  

 وسواس گشته سخت غافلکه از
 گشته فراوان های آن پلیدی
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 هم از چشمی که از ترست نگريد
  

 
  

 هرچه دل بخواهد روی بنهدهب
  

بَالغَةِ اِلـهي ال حَوْلَ يل وَال قُوَّةَ اِّال بِقُدْرَتِكَ، وَال نَجاةَ يل مِنْ مَكارِهِ الدُّنْيا اِّال بِعِصْمَتِكَ، فَاَسْألُكَ بِ          
تَعَرِّضاً وَال تُصَيِّرَني لِلْفِتَنِ غَرَضاً وَكُنْ يل عَلَى االَعْداِء حِكْمَتِكَ وَنَفاذِ مَشِيَّتِكَ اَنْ ال تَجْعَلَني لِغَيْرِ جُوْدِكَ مُ

اَرْحَمَ  ناصِراً وَعَلَى الَمخازي وَالْعُيُوبِ ساتِراً وَمِنَ الْبَالءِ واقِياً، وَعَنِ الْمَعاصي عاصِماً بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يا
 .الرّاحِمنيَ

ه ب نیست جز ییهای این جهان رها مرا از ناگواری تو و ییتواناه یست مگر بن یینريو و ییخدایا مرا توانا     
دیگرانم نسازی  کنم که خواستارِ بخشش تو درخواست می ات از نفوذ اراده دانشت و ییپس برسا داری تو، نگاه
از  شانی وهایم را بپو عیب ها و ییرسوا و ییفرما بر دشمنانم پريوز نشانه تريهای فتنه جهانم نگردانی و و

  .انبانرتین مهربانبخششت ای مهر ی وبانمهره ب گناهان بازم داری، و از  داریم کنی و ها نگه گرفتاری
 توانیخدایا نیست نريو و

 رنج دنیا از بال و ییرها
 همی خواهم زتوازحکمتِ خویش

 معرض جودم نیاری در جزه ب
 کیدِ دشمن بخشیم از ییرها

 ییبال مرا داری نگه از هر
 رحمتت ای حیّ داور مهر وه ب

  

 
 
 
 
 

  

 مگر نريوی تو نريو رسانی
 حفظت ای تواناه نباشد جز ب

 نفاذ رحمتت را آوری پیش
 من نباری فتنه را بر بال و

 من ییپوشی عیب وهم رسواه ب
 ییاز هرگون خطا ییمصون  فرما

 رـتبانان مهرـباناز مهر یـیتو
  

    

  نَـمُناجاتُ الخآِئفي  ةُلثّالِثَاَ
  حیمِ رَّحمنِ الرَِّم اللّهِ البِس

كَ اِلـهي اَتَراكَ بَعْدَ االْيمانِ بِكَ تُعَذِّبُني اَمْ بَعْدَ حُبّي اِيّاكَ تُبَعِّدُني اَمْ مَعَ رَجائي لِرَحْمَتِكَ وَصَفْحِ       
  .بَنيتَحْرِمُني اَمْ مَعَ اسْتِجارَتي بِعَفْوِكَ تُسْلِمُني حاشا لِوَجْهِكَ الْكَريمِ اَنْ تُخَيِّ 

  انـدگـاجات  ترسنـمن –سوّم 
  بانبخشنده مهر نام خداونده ب

 ت از خود برانی یا باا تو مرا عذاب کنی آیا مرا پس از دوستیه ای خدای من آیا باور کنم که پس از ایمان ب     
دست عذاب ه ب مراام  بخششت آوردهه با پناهی که ب بهره گذاری یا گذشت تودارم مرا بی ی وبانمهره امیدی که ب

  .بسپاری؟ مبادا از تو ذاتِ بزرگوار که مرا ناامید سازی
 که دادار جهان استنام آنه ب

 خدایا از تو باور دارم آسان؟
 ز بعدِ دوستیّ تو که دارم
 مرا با آرزوی رحمِ بسیار
 پناه آورده بر عفو خداوند
 کِی از ذاتِ کریمت هست باور

  

 
 
 
 

  

ست ا بانهم مهر که هم بخشنده و
عذابم بعد ایمان  ییکه بنما

 خود پروردگارم؟ مرا رانی ز
 بهره سازی ای جهاندار؟ بی خود ز

 عذاب من بود آیا خوشایند؟
 که حاجت ناروایم رانی از در
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ني وَلَيْتَني عَلِمْتُ اَمِنْ اَهِْل لَيْتَ شِعْري اَلِلشَّقاءِ وَلَدَتْني اُمّي اَمْ لِلْعَناءِ رَبَّتْني، فَلَيْتَها لَمْ تَلِدْني وَلَمْ تُرَبِّ     
  .السَّعادَةِ جَعَلْتَني وَبِقُرْبِكَ وَجِوارِكَ خَصَصْتَني فَتَقِرَّ بِذلِكَ عَيْني وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسي

اگرچنني است؟ ! ده یا برای سختی پرورشم دادهییکه مادرم برای بدبختی مرا زادانستم  ای کاش می      
ای و ویژه قرب  دانستم که آیا مراخوشبخت کرده کاش می ای داد و نه پرورشم می د وییزا مادر می کاش نه مرا ای
  .دلم آرام گريد ای ؟ تابدان چشمم روشن شود و جوارِ خود گردانیده و

 کاش بودی کردگارامرا ای
 پیِ بدبختی آیا مادرم زاد؟
 اگر باشد چنني ای کاش مادر

دانستم این را  کاش می دگر ای
خویش دادی؟  جوارِ مرا قرب و

که تا دل شاد گردد دیده روشن 
  

 
 

  

دانستم این را؟  که می خرب، تا این
یا از بهر رنجم پرورش داد؟  و

پرود در بر  نمی زاد و نمی
 مرا اهل سعادت کردی آیا؟
 عطای خویش ازحّد بیش دادی؟
 شود آرام قلب و خاطر من

  

جُوهاً خَرَّتْ ساجِدةً لِعَظَمَتِكَ اَوْ تُخْرِسُ اَلْسِنَةً نَطَقَتْ بِالثَّناءِ عَلى مَجْدِكَ وَجَاللَتِكَ اِلـهي هَلْ تُسَوِّدُ وُ    
تَغُلُّ اَكُفَّاً اَوْ تَطْبَعُ عَلى قُلُوب انْطَوَتْ عَلى مَحَبَّتِكَ اَوْ تُصِمُّ اَسْماعاً تَلَذَّذَتْ بِسَماعِ ذِكْرِكَ يف اِرادَتِكَ اَوْ 

عَذِّبُ عَتْهَا االْمالُ اِلَيْكَ رَجاءَ رَأفَتِكَ اَوْ تُعاقِبُ اَبْداناً عَمِلَتْ بِطاعَتِكَ حَتّى نَحِلَتْ يف مُجاهَدَتِكَ اَوْ تُرَفَ
  .اَرْجُالً سَعَتْ يف عِبادَتِكَ

ه را که ب ییها بانز کنی؟ یا سیاه می اند خاک افتادهه راکه پیشِ بزرگی تو ب ییها ای خدای من آیا چهره     
آنها پنهان است مُهر  که دوستیت در ییها دل بر یا گردانی؟ اند الل می شده بزرگواریت گویا سپاسِ بزرگی و

ه را که ب ییها سازی؟ یا دست برند کر می ت میاز شنیدنِ یادت لذّ خواستِ توه که ب را ییها یا گوش نهی؟ می
 برداریت پرداخته و فرمانه را که ب ییها کشی؟ یا اندام ست ببند میدرگاهت بلند ا  هی تو آرزومندانه ببانامیدِ مهر

  کنی؟ اند شکنجه می ت کوشیدها راکه در راهِ بندگی ییپاها دهی؟ یا آزار میاند  کوششِ خود الغر شده  از
 تو رویِ سجده آران را خدایا

 ها را کنی الل؟ بانآیا آن ز تو
 چنان دل را که پنهان کنی مُهر آن

 را که لذّت ییها گوشکنی کر 
 را که باشند ییها هم آیا دست

 طاعت بیازاری تنی را که ز
 جا را که هر ییدهی آزار پا

  

 
 
 
 
 

  

 درگاهت سیه گردانی آیا؟هب
 اجالل؟ که گویندت ثنای مجد و

هر پرده آن؟  بُوَد مِهر تو در
 هم آیاتِ قدرت؟ برند از ذکر و

درگاهت بلند آری تو دربند؟ ه ب
 اطاعت؟ غر هم از جهد وشده ال

 وشا؟ـوده کـیّت بـدگـراه بنـب
  

  .اِلـهي ال تُغْلِقْ عَلى مُوَحِّديكَ اَبْوابَ رَحْمَتِكَ وَال تَحْجُبْ مُشْتاقيكَ عَنِ النَّظَرِ اِىل جَميلِ رُؤْيَتِكَ    
رت را از جمال خود بند و آرزومندان دیدایش مروی بندگانِ یکتاپرست خوه درهای رحمتِ خود را ب خدایا    

  .محروم مساز
 خدایا برزخ یکتا پرستان

 کویت مکن محروم مشتاقی ز
  

 
  

در رحمت مبند از راه احسان 
 دیدارِ جمالِ بس نکویت ز

  

كَ كَيْفَ تُحْرُِقهُ اِلـهي نَفْسٌ اَعْزَزْتَها بِتَوْحيدِكَ كَيْفَ تُذِلُّها بِمَهانَةِ هِجْرانِكَ وَضَميرٌ انْعَقَدَ عَلى مَوَدَّتِ          
  .بِحَرارَةِ نيرانِكَ
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دىل را که به  سازی و ذلّتِ دوریت خوار میه ای چگونه ب یکتا پرستیت گرامی داشتهه جانی را که بخدایا        
  .سوزانی تابِ آتشت میه دوستیت بستگی یافته چگونه ب
 توحیدت دهی بارهکسی را که ب

 پیوند بسته با مهرِ تو دىل کو
  

  
 جرانت خدایا چون کنی خوار؟زه

 قهرش بند تا بند؟ه چسان سوزی ب
  

اِلـهي اَجِرْني مِنْ أليمِ غَضَبِكَ وَعَظيمِ سَخَطِكَ يا حَّنانُ يا مَنّانُ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ يا جَبّارُ يا قَّهارُ            
يحَةِ الْعار اِذَا امْتازَ االَخْيارُ مِنَ االَشْرارِ وَحالَِت يا غَفّارُ يا سَتّارُ نَجِّني بِرَحْمَتِكَ مَنْ عَذابِ النّارِ وَفَض

  .لَمُونَاالَحْوالُ وَهالَتِ االَهْوالُ وَقَرُبَ الْمحْسِنُونَ وَبَعُدَ الْمُسيـىُٔونَ وَوُفّيَتْ كُلُّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ ال يُظْ
ای بخشنده  احسان و ای بخشاینده پُر گري، ناخشنودیِ بزرگت در پناه فرساو خشم جان از مرا خدایا        
بدان از هم شناخته  و بانآن هنگام که خو در پوش، ای آمرزنده پرده فرمای سخت چريه و ای فرمان ،بانمهر
ه باران ردرسند و بد ک مقام قرب میه شود؟ نکوکاران ب ها پدیدار می گردد و بیمناکی شوند و حالها دگرگون می می

ه شود، مرا ب کس ستم نمی برهیچ و آورد چه کرده بدست می هرکس سزای آن شوند و ار میدوری از رحمت دوچ
  .بخش ییننگ رها ییرسوا ود از شکنجه آتش وخرحمت 

 خداوندا مرا ایمن نگهدار
 تو پُر مهر وعطا با بندگانی

 قهاّری عظیما تو جبّاری و
چو روزِ حشر خوانی بندگان را 

 هم آثار دگرگون باشد احوال و
نکوکاران زقرب حق دل آرام 

 رفتار کردار و رسد پاداش هر
رحمت وارهانم از تفِ نار ه ب

  

 
 

  

 زخشم وقهر خود ای رّب غفار
 یبانرـمه ای و ایندهـو بخشـت

 تو ستّاری و غفّاری رحیما
 بدان را نیکان مَر سازی ز جدا

 بس خط بار مهالک ترسناک و
 آالم پر درگاه و بدان رانده ز

 خورد آن کار ستم در هر کس، بیه ب
 ننگم برون آر ییهم از رسوا

  

  

  نَ ـمُناجاتُ الرّاجِي لرّابِعَةُاَ
  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

بَهُ وَاَدْناهُ وَاِذا جاَهَرُه يا مَنْ اِذا سَأَلَهُ عَبْدٌ اَعْطاهُ، وَاِذا اَمَّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُناهُ وَاِذا اَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّ       
  .بِالْعِصْيانِ سَتَرَ عَلى ذَنْبِهِ وَغَطّاهُ وَاِذا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ َاحْسَبَُه وَكَفاهُ

  دوارانـمناجات امی –ارم ـچه
  بانمهر نام خداوند بخشندهه ب

را  او است دوزد تو چه نزدنه آب چون چشم امید و ،ییعطا فرماو اه ب چیزی خواهد تو ای از که چون بنده ای آن
چون آشکارا  پیش خود جایش دهی، و خود نزدیکش کنی وه تو روی آورد به چون ب برسانی، و به آرزویش

 تو واگذارد کارش را انجام دهی وه خود ب چون کار بپوشانی، و پوشی کنی و پرده نافرمانیت کند گناهش را
  .نیازش گردانی بی

 است بانهم مهر که هم بخشنده و  که دادار جهان استنام آنه ب
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 آنی چون کسی خواهد زکویت تو
 چو خواهد حاجتی از بحرِ احسان
 چو گردد آشکارا غرقِ عصیان
 توکّل چون کند او را نوازی

  

 سویته عطا سازی، چو رو آرد ب
 سازیش شادان آری حاجت و بر
 احسانه پوشانی گناهش را به ب

کارهایش چاره سازی  کنی در
  

يْتَهُ اِلـهي مَنِ الَّذي نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِراكَ فَما قَرَيْتَهُ وَمَنِ الَّذي اَناخَ بِبابِكَ مُرْتَجِياً نَداكَ فَما اَوْلَ          
كَيْفَ اَرْجُو اَيَحْسُنُ اَنْ اَرْجِعَ عَنْ بابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفاً وَلَسْتُ اَعْرِفُ سِواَك مَوْىلً بِاالِحْسانِ مَوْصُوفاً 
وْلَيْتَني ما لَمْ غَيْرَكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَكَيْفَ اُؤَمِّلُ سِواكَ وَالْخَلْقُ وَاالَمْرُ لَكَ أَاَقْطَعُ رَجائي مِنْكَ وَقَدْ اَ

  .اَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِكَ اَمْ تُفْقِرُني اِىل مِثْلي وَاَنـَا اَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ
 که با کیست آن نکردی؟ و ییتو او را پذیرا امیدِ مهمانی بخوانِ نعمتت درآمد وه که ب ا کیست آنخدای       

که  درگاهِ تو بازگردم با آن او نبخشودی؟ آیا سزاوار است که ناامید ازه ب و آمد فرود خانه توه آرزویِ بخشش ب
ه ها همه ب بندم که خوبی غريِ توامیده نه بشناسم که آوازه احسانش همه جا پیچیده باشد، چگو نمی ییجز تو موال

که  آن آیا از تو امید ببُرّم با. راستورزومند گردم که آفرینش و فرمان تجز تو آه تو است و چگونه ب دستِ
که  حال آن سازی و مچون من نیازمنده به مرا یا .ای فرموده من عطاه خواست نکرده از گنجینه احسانت بدر

  .ام هعنایتت چنگ زد  برشته
 بهر میهمانیچه کس یا رب ز

 رحمت چه کس خواهانِ بخشش گشت و
 که ای آرام جانم دگر با آن

 بود شایسته  آیا  گر برانی
 چسان دارم امیدِ خویش از غري

 غريِ تو امیدی چون توان بسته ب
 نومیدی چسان رو بر تو آرمه ب

 چگونه سازیم محتاجِ چون من
  

 
 
 
 
 
 

  

 ی؟بانبرت آمد نکردی مهر
بهره از آن خواِن نعمت؟  که شد بی
 احسان ندانم در چون تو کسی را

 نخوانی؟ سوی خود ازخویش و مرا
 و هرخري؟ باشد جود دست تو که در

 خلق را داری تو دردست؟ که امر و
 که بی درخواست هرچیز از تو دارم؟

 من بگرفتمت از لطف دامن؟ چو
  

قاصِدُونَ وَلَمْ يَشْقَ بِنِقْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ كَيْفَ اَنْساكَ وَلَمْ تَزَلْ ذاكِري، وَكَيْفَ يا مَنْ سَعِدَ بِرَحْمَتِهِ الْ        
  .اَلْهُو عَنْكَ وَاَنْتَ مُراقِبي

بخت  سختیِ انتقامت تريهه خواهان ب آمرزش و ،رحمتت خوشبخت شونده روی آورندگان بکه  ای آن       
  .دیگری پردازم که پیوسته مراقبِ منیه چگونه از تو ب و یادِ منیه ه همیشه بچگونه فراموشت کنم ک ،نگردند

 کس که براهل ارادتآنییتو
 نه برمستغفرین از نیک بختی
 چگونه من فراموشت نمایم

 گردان چگونه باشم از تو روی
  

 بخشی سعادت ترحّم آری و 
 سختی رسد از انتقامت رنج و

 که تو یادِ منی ای مقتدایم
 بانوسته مرا باشی نگهکه پی

  

اجْعَلْني  وَ خْلِصْني بِخالِصَةِ تَوْحيدِكَ فَاَ نَيْلِ عَطاياكَ بَسَطْتُ اَمَليوَلِ  ذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ يَدياِلـهي بِ       
  .مِنْ صَفْوَةِ عَبيدِكَ

آالیش  پرستیِ بی یکتاه تو بام  رسیدن عطایت گسرتدهه دامان آرزویم را ب وام  دامنِ کرمت زدهه خدایا دست ب       
  .سازام  از بندگانِ برگزیده خاصم گردان و
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 درگاهت نهادمهخدایا رو ب
 بود گسرتده دامانِ امیدم
 تو با توحیدِ خاصم ساز دمساز

  

 
  

 فضلِ خویش شادمه که گردانی ب
 عطایِ تو نویدم که آید از

 زخیلِ بندگانِ خالصم ساز
  

رِب اِلَيْهِ يَلْتَجِىُٔ وَكُلُّ طالِب اِيّاهُ يَرْتَجي يا خَيْرَ مَرْجُوٍّ وَيا اَكْرََم مَدْعُوٍّ وَيا مَنْ ال يَرُدُّ يا مَنْ كُلُّ ها          
مِنْ  مُنَّ عَلَيَّ سائِلَهُ وَال يُخَيِّبُ امِلَهُ يا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِداعيهِ وَحِجابُهُ مَرْفُوعٌ لِراجيهِ اَسْاَلُكَ بِكَرَمِكَ اَنْ تَ

مُصيباتِ الدُّنْيا عَطائِكَ بِما تَقِرُّ بِهِ عَيْني وَمِنْ رَجائِكَ بِما تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسي، وَمِنَ الْيَقنيِ بِما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ 
  .وَتَجْلُو بِهِ عَنْ بَصيرَتي غَشَواتِ الْعَمى بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ

ترین  ای گرامی تو دارد، بهرتین آرزو شده وه هر آرزومندی امید ب تو آرد وه ای پناه ب ریزندهگ که هر ای آن       
ه که درگاهت ب آن ای. آرزومندِ خویش را ناامید نگردانی در نرانی و ای آنکه خواستارِ خود را از خوانده شده و

ه خواهم که ب تومی بزرگواریت ازه ب. است روی خواهندگان باز است و پرده پیشگاهت از برابرِ امیدواران  برگرفته
برمن آسان  های جهان را یقینی که دشواری امیدی که دلم را آرامش دهد و من عنایتی که چشمم را روشن کند و

رتین بانیت ای مهربانمهر رحمت وه ب ،ییرا از جلو چشم بصريتم برگريد عطا فرما ییهای نابینا پرده گرداند و
  .انبانمهر

 بگریزد زهر درالهی هرکه
 که دارد امیدی هر خدایا هر

 دوارانـتو بهرت مرجعِ امّی
 درِ خویش نرانی سائلی را از

 که رحمتت بنده نواز است ییتو
 یک از خواستاران برای هیچ

 بخشی آنسان ییتو خواهم عطا ز
 امیدت در دلم چندان دهی جای

 اِعطا ییمن فرماه یقینی را ب
 زچشم پرده غفلت کند دور

 رحمتت ای حّی داور بحقّ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 گه تو روی آور درشود بر
 امّیدِ تو آرده درگاهت به ب

 اهِ خواستارانـگرامی ِتر پن
 درویش دارا و آری حاجتِ بر

 در بخشایشت برجمله باز است
 در بهر احسان حجابی نیست بر

 آن که گردد دیده من روشن از
که دل آرام گريد ای دل آرای 

 دم  آالم  دنیاکه آسان ساز
 سرای سینه را سازد پر از نور

 رـتبانرـان مهـبانرـاز مه ییوـت
  

  

 نَ ـمُناجاتُ الرّاغِبي  ةُلخامِسَ اَ
  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

كانَ جُرْمي قَدْ اَخافَني اِلـهي اِنْ كانَ قَلَّ زادي فِي الْمَسيرِ اِلَيْكَ فَلَقَدْ حَُسنَ ظَنّي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَاِنْ       
اذَنَني  مِنْ عُقُوبَتِكَ فَاِنَّ رَجائي قَدْ اَشْعَرَني بِاالْمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاِنْ كانَ ذَنْبي قَدْ عَرَضَني لِعِقابِكَ فَقَدْ

بَّهَتْنِى الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِكَ وَآالئِكَ، وَاِْن حُسْنُ ثِقَتي بِثَوابِكَ وَاِنْ اَنامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ االِسْتِعْدادِ لِلِقائِكَ فَقَدْ نَ 
  .اَوْحَشَ ما بَيْني وَبَيْنَكَ فَرْط الْعِصْيانِ وَالطُّغْيانِ فَقَدْ انَسَني بُشْرَى الْغُفْرانِ وَالرِّضْوانِ

  انـباجات  راغـمن  –جم ـپن



۸۲ 

  باننام خداوند بخشنده مهره ب
اگر بزهکاریم  تو حُسن ظنّم زیاد است وه در واگذاریِ کارم بندک است اام  سوی تو توشهه سفر ب خدایا اگر در
دسرتِس  و اگر گناهم مرا در دهد انتقامت آگهی می آسودگی ازه ب ترساند امیدواریم مرا ات می مرا ازشکنجه
خواب ه آمادگیِ دیدارت ب اگر غفلتم مرا از دهد و من میه گذارد حُسنِ اعتمادم نویدِ پاداشت را ب عذابت می

گردن کشیم میاِن  نافرمانی و روی در اگر زیاده سازد و بیدار می هایت مرا نیکی بزرگواری و ییبرد شناسا فرو می
  .کشاند دهد ویگانگی می می ییآشنا ده آمرزش وخشنودیت مراژافکند م میتو بیگانگی  من و

 که دادار جهان استنام آنه ب
 گرم توشه است اندک ای خدایم

 سن ظنّم هست بسیارولیکن حُ
 فراوان اگر جرمم بزرگ است و

 امیدِ عفو تو بخشد مدامم
 آرد ییجا مرا در رگگناهم 

 وثوقم برتو افزاید امیدم
 راخواب غفلت ارباشم گرفته ب

 احسان ها و نعمت ییشناسا
طغیان  عصیان و اگر افراط در

رضایت  غفران و ها ز بشارت
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

 است بانهرکه هم بخشنده وهم م
 آیم این راهی که من سوی تو در

 کار تو در که دارم بس توکّل بر
 که باشم ازو بالش سخت ترسان
 نویدِ ایمنی از انتقامم
 که از رنج عذاب جان سپارد

 خوبّی جزا بدهد نویدمه ب
 آماده شدن از بهر دیدار ز

 به بیداری کشاند کارم آسان
 تو یزدان مرا بیگانه سازد با

نماید آشنایت مرا یارب 
  

وارِ قُدْسِكَ، وَاَبْتَهِلُ ِالَيْكَ بِعَواطِفِ رَحْمَتِكَ وَلَطائِفِ بِرِّكَ اَنْ تُحَقِّقَ باناَسْاَلُكَ بِسُبُحاتِ وَجْهِكَ وَ      
  .دَيْكَ وَالَّتمَتُعِّ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَظَنّي بِمااُؤَمِّلُهُ مِنْ جَزيلِ اِكْرامِكَ وَجَميِل اِنْعامِكَ فِي الْقُرْبى مِنْكَ وَالزُّلْفى لَ 

ت پیش ا لطایفِ نیکی ت وا یبانعواطف مهره ب خوانم و را میو هایِ قدست ت روشنیه ب تابشهایِ ذاتت وه ب   
 نزدیکیِ جاه و دهشِ نیکو و بخششِ بزرگ و بدآنچه امید دارم از کنم که گمانم را تو بزاری درخواست می

  .یابیم از فیضِ دیدارت تحقّق بخشی هرهب تو وه پایگاهم ب
 اشراقات ذاتتهخوانم ب راو ت
 درگاهِ تو خواهانم بزاری ز

 تحقّق بخشی این امیّدها را
 اِکرامِ جزیلت مقامِ قرب و

 نظر انداخنت سویِ جمالت
  

 
 
 

  

 پاکیّ صفاتت نور قدس وهب
 لطف ورحمت و احسان که داریه ب

 پروردگارا ،توام که باشد بر
اِنعامِ جمیلت  ،ارِ رحمتجو

 زالتـشدن مبهوت حسن الی
  

، وَها اَنـَا مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحاتِ رَوْحِكَ وَعَطْفِكَ وَمُنْتَجِعٌ غَيْثَ جُودِكَ وَلُطْفِكَ فارٌّ مِنْ سَخَطِكَ اِىل رِضاكَ      
  .، مُفْتَقِرٌ اِىل رِعايَتِكَهارِبٌ مِنْكَ اِلَيْكَ راج اَحَْسنَ ما لَدَيْكَ مُعَوِّلٌ عَلى مَواهِبِكَ

 رحمت تو پیِ باران بخشش و در آورده و یِ تو دربانمهر برابرِ نسیم خوشی و اینک منم که خود را در     
 که نزدِ تو است ییها به بهرتین نعمت سویی تو گریزان وه آور واز تو ب ت رویا ازخشمِ تو بخشنودی وام  برآمده

  .یِ تو نیازمندمبانبه نگه متکّی وهایِ تو  به بخشش امیدوار و
 من اینک رو سوی لطف توآرم
  هم از باران جود ای رّب دادار

 هایِ مهرت خواستارمبخششز
های بسیار  بُوَم خواهانِ بخشش



۸۳ 

 فرارملطفت درهخشم تو ب ز
 آری همی خواهم که امیّدم بر

   مرا بر بخششت بس اعتماد است 
 

  

 آرم توگریزان از تو رو سویِ 
 احسانی که داری بهرت لطف و ز
 حفظت احتیاجم بس زیاد استه ب

  

لْمِكَ فَال اِلـهي ما بَدَاْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ فَتَمِّمْهُ وَما وَهَبْتَ يل مِنْ كَرَمِكَ فَال تَسْلُبْهُ وَما سَتَرْتَهُ عَلَيَّ بِحِ      
  .اغْفِرْهُ تَهْتِكْهُ وَما عَلِمْتَهُ مِنْ قَبيحِ فِعْلي فَ

ای از  کرم خود که ارزانی داشته چه از آن جام رسان، وانه بای  بخشش خودکه آغاز فرموده چه از خدایا آن      
  .آنچه از کار زشتم میدانی بیامرز ای از پرده بريون میفکن، و بردباری خود پوشیدهه چه از من ب آن من باز مگري، و

 خدایا آنچه را فرمودی آغاز
 ز کرم فرمودی اعطاآنچه ا هر

 گناهی را که حلمت کرده پنهان
 هرآنچه دانی از زشتیِ کارم

  

 
 

  

 جامش رسان بازبانفضلِ خود ز
 آن هم بیفزا بر مگري آن را و

 پرده آن مسازش آشکار از
 خوارم مکن رسوا و بیامرز و

  

يْتُكَ طامِعاً يف اِحْسانِكَ راغِباً فِي امْتِنانِكَ، مُسْتَسقِياً اِلـهي اِسْتَشْفَعْتُ بِكَ اِلَيْكَ وَاسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْكَ، اَتَ     
يَّ وابِلَ طَوْلِكَ مُسْتَمْطِراً غَمامَ فَضْلِكَ، طالِباً مَرْضاتَكَ قاصِداً جَنابَكَ، وارِداً شَريعَةَ رِفْدِكَ مُلْتَمِساً سَنِ

ريداً وَجْهَكَ طارِقاً بابَكَ مُسْتَكيناً لِعَظَمَتِكَ وَجَاللِكَ، الْخَيْراتِ مِنْ عِنْدِكَ وافِداً اِىل حَضْرَةِ جَمالِكَ، مُ
ةِ بِرَحْمَتِكَ يا فَافْعَلْ بي ما اَنْتَ اَهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَال تَفْعَلْ بي ما اَنَا اَهْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنَّقْمَ

  .اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ
ام  آمده سویِ توه ب خواهم و پیشگاهت زنهار می از تو در دهم و رگاهت شفیعِ خود قرار میده را بو خدایا ت     
پیِ ابرِ  در به نعمتت رغبت نشان داده، تشنه باران بخششت و دوخته و احسانت چشم طمعه که ب حاىل در

هایت  االترین نیکیجویبارِ بخششت وخواهنده ب بر آستانت و وارده ب آور روی ت وا خواهانِ خشنودی رحمتت و
هستم، ت ا نیازمندِ بزرگی وبزرگواری حلقه زن بردرت و خواستارِ دیدارت و ت وا ییآمده به پیشگاهِ زیبا در و

پاداش بد بامن چنان رفتار مکن که  شکنجه و با آن کن که شایسته آنی و یِ خودبانپس بامن به بخشایش ومهر
  .انانبرتین مهربانرحمتت ای مهره سزاوارِ آنم، ب

 را  پیشوشفیع خود همی آرم ت
 هرکاره طمع دارم زِاحسانت ب

 هم ازبارانِ رحمت آب خواهم
 زدل، خشنودیت را گشته طالب

 نهر بخششت جویای احسان ز
 مهمان چو درگاهت نهاده روه ب
 بابِ رحمتت حلقه بدر زنه ب

 یباناز مهر تو از بخشایش و
 زار نقمت مرا زمدار از رنج وا
 ت ای حیّ داداربحّق رحمت

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

تو آرم پناه از تو ز تشویش هب
 های بسیار نعمته بُوَم راغب ب 

 زِ ابر فضل تو جویای باران
 سویت آمدن گردیده غالبه ب
 هات خواهان ییباالتر نکو ز

 پیِ دیدار باشوقی فراوان
 جاللت را فروتن بزرگی و

 آن کن که خود شایان آنی منه ب
 هستم سزاوار نسان که منآمکن 

 رـتبانان مهربانهرـاز م ییوـت
  

  



۸٤ 

 نَ ـالشّاكِري تُمُناجا  ةُلسّادِسَاَ
  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

 اِلـهي اَذْهَلَني عَنْ اِقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِكَ وَاَعْجَزَني عَنْ اِحْصاءِ ثَنائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ وَشَغَلَني عَنْ       
  .مَحامِدِكَ تَرادُفُ عَوائِدِكَ وَاَعْياني عَنْ نَشْرِ عَوارِفِكَ تَوايل اَياديكَذِكْرِ 

  زارانـمناجات شکرگ –م ـشش
باننام خداوند بخشنده مهره ب  

ریزشِ فضلت مرا از احصاء ثنایت عاجز  گزاریت غافل کرده و احسانت مرا ازسپاس پیاپی بودن خدایا      
هایت مرا از انتشار  دمادم شدنِ دهش هایت بازداشته و آوریِ نیکی یاد یت مرا ازبودن عطاها درپی پی و ساخته
  . هایت درمانده کرده است خوبی

 که دادار جهان استنام آنه ب
 سپاست خدایا غافلم کرد از
 ثنایت خدایا عاجزم کرد از

 همه از ذکر محامد داشت بازم
 ها بست کامم زنشرِ مرحمت

  

 
 
 

  

 است بانمهر که هم بخشنده وهم
 استـقی ایِ بیـعط انداز پی یـپ

 سخایت هُماره ریزشِ فضل و
 ن کار سازمآپیاپی بخششِ 

 عامم هایِ خاص و دمادم لطف
  

َت وَاَنْ وَهذا مَقامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْماءِ وَقابَلَها بِالتَّقْصيرِ وَشَهِدَ عَلى نَفْسِهِ بِاالِهْمالِ وَالتَّضْييعِ        
حالُ الرَّؤوفُ الرَّحيمُ الْبَّرُ الْكَريمُ الَّذي ال يُخَيِّبُ قاصِديهِ وَال يَطْرُدُ عَنْ فِنائِهِ امِليهِ بِساحَتِكَ تَحُطُّ رِ

بالَ الْقُنُوطِ الرّاجنيَ وَبِعَرْصَتِكَ تَقِفُ امالُ الْمُسْتَرْفِدينَ فَال تُقابِلْ امالَنا بِالتَّخْييبِ وَاالِياسِ وَال تُلْبِسْنا سِرْ
  .وَاالِْبالسِ

 وسستی  بر و کوتاهی خود اعرتاف دارده برابر ب در و ردآ کسی که به فراوانی نعمتت اقراراین است حال        
محروم  درگاهت راه بزرگواری که روی آوران ب نیکوکار و و بانمهر رؤف و تو .دهد کاری خویش گواهی می تباه
آرزویِ خواستاران  آید و آستانه تو فرود می بارِ امیدواران در رانی، پیشگاه خود نمی زت را اانسازی وآرزومند نمی
  .پوشان جامه یاس ونومیدی برما می ناامیدی روبرو مکن و را محرومی و ایستد، پس آرزوهای ما میدرگاه تو ه ب

 کو دارد اقراربُوَد این حالِ آن
 وىل اندر مقابل کرده تقصري

 کو بهرحالدهد برخود گواهی 
 خداوندا  رؤفی  و رحیمی

 خویش نسازی ای خدا محروم از
 نرانی زآستانت ای خداوند

 امیّد فراوانه درگاهت به ب
 درگاهه ه آرزومندان بدستا

پس این آمال ما را ای خطا پوش 
قراری  مکن محروممان با بی      

 
 
 
 
 
 
 

  

 احسان بسیار وُسع رحمت وهب
 رگرينموده ناسپاسی، گشته د

 کاری واهمال شده کارش تبه
 کریمی بزرگی و نکوکار و

 کسی را کو پشیمان آیدت پیش
 کسی را کآیدت بس آرزومند

 دوارانـفرود آرند بار امی
 راه امیّد عنایت چشم بره ب

 مکن با یأس ونومیدی هم آغوش
 خواری مپوشانمان لباس یأس و

  



۸٥ 

شُكْري وَتَضاءَلَ يف جَنْبِ اِكْرامِكَ اِيّايَ ثَنائي وَنَشْري جَلَّلَتْني نِعَمُكَ  اِلـهي تَصاغَرَ عِنْدَ تَعاظُمِ االئِكَ        
تُحَلُّ وَطَوَّقَتْني مِنْ اَنْوارِ االْيمانِ حُلَالً وَضَرَبَتْ عَلَيَّ لَطائِفُ بِرّكَ مِنَ الْعِزِّ كِلَالً، وَقَلَّدَتْني مِنَنُكَ قَالئِدَ ال 

الؤُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِساني عَنْ اِحْصائِها وَنَعْماؤُكَ كَثيرَةٌ قَصُرَ فَهْمي عَنْ اِدْراكِها فَضْالً عَِن اَطْواقاً ال تُفَلُّ فَآ
لِذلِكَ  اسْتِقْصائِها، فَكَيْفَ يل بِتَحْصيلِ الشُّْكرِ َوشُكْري اِيّاكَ يَفْتَقِرُ اِىل شُكْر فَكُلَّما قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ

  .لَكَ الْحَمْدُ اَنْ اَقُولَ
برابر  هایِ توام در ذکر بخشش ستایشم و هایت کوچک است و جنبِ بزرگی نعمت خدایا سپاسم در        

لطایفِ بخششت چرتِ عزّت  های ایمان آراسته و زیورِ روشنی های تو مرا با نعمت .ناچیز است بزرگواریت خُرد و
 های تو نعمت. اند طوقهایِ ناگشودنی انداخته های ناگسستنی و هایِ تو بگردنم قالّده نیکی سرِ من افراشته و بر
 چنان بسیار است که اندیشه من از احسان تو آن ها ناتوان است و م از شمارش آنبانچنان فراوان است که ز آن

م های تو گزار پس چگونه توانم سپاس نعمت ،یادآوردنِ آن کردن و ییجو چه رسد به پی دریافتِ آن کوتاه است تا
    .گویمه را ستایش دیگری بو هر ستایشم باید ت بر زیرا سپاسم نیازمند سپاس دیگری است و

 خدایا شکر من کوچک نماید
 ثنایم ندارد ارزشی حمد و

 احسان من پوشید نعمتهات زه ب
 دگر الطاف نیکویت الهم
 چنانم نیکیت قلّاده بنهاد
 چنان محکم بگردن طوقها بست

 است را بسیاری نعمت چنانو ت
 بدانسان بخشش تو هست بسیار

 ماند درکش باز چو اندیشه ز
 چگونه شکرت از دستم برآید

آید لَكَ الْحَمْدُ  بانچه بر ز آن هر 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 هات آید برابر چون به نعمت
 برِ اکرام وجودت ای خداوند

 از نور ایمان ها پا حلّه سرا
 جاهم بسر افراشت چرتِ عّز و

 یش نگشادبگردن که دگر دست
بگسست  بند که نتوان پاره کرد و

م ناتوان است بانکز احصائش ز
 که ماند فهم از ادراکش ازکار
 چسانش یاد آوردن تواند
 که برهر شکر شکری دیگر آید

 پاسش گفتنم باید لَكَ الْحَمْدُ ه ب
  

آتِنا ِمنْ اِلـهي فَكَما غَذَّيْتَنا بِلُطْفِكَ وَرَبَّيْتَنا بِصُنْعِكَ فَتَمِّ         مْ عَلَيْنا سَوابِـغَ النِّعَمِ وَادْفَعْ عَنّا مَكارِهَ النِّقَمِ وَ
آجِالً وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْنِ بَالئِكَ وَسُبُوغِ نَعْمائِكَ حَمْداً  يُوافِقُ حُظُوظِ الدّارَيْنِ اَرْفَعَها وَاَجَلَّها عاجِالً وَ

  .وَنَداكَ يا عَظيمُ يا كَريمُ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ  رِضاكَ وَيَمتَرِى الْعَظيمَ مِنْ بِرِّكَ 
ما  بر را پروریدی فراوانی نعمتت را ما دواحسان خه ب ما خوراک دادی وه طف خود به که ب خدایا چنان     

ما ه جهان را ب یِ دوها بزرگرتینِ کامیابی زود باالترین و یا دیر و مابردار از هایِ انتقامت را ناگواری تمام کن و
 کنم چنان ستایشی که در راه خشنودی تو باشد و نعمتت ستایش می فراوانی احسانت و یینیکو را برو ت .بهره ده
  .انبانرتین مهربانرحمتت ای مهره ای بزرگ وبزرگوار، ب بخششت را برانگیزاند، نیکی و

 چنانکه    پروراندیخدایا   آن
 ما گونه پیِ احسان بر همان
 م از ما بازگردان ای خداونده

 های دوعالم بخش مارا خوشی
 حُسن آزمونته سپاس آرم ب

 
 
 
 

 غذای مارساندی لطف خودهب
 کرم کن نعمتت تکمیل فرما
 همه سختی که آید ناخوشایند

را  ها بده باالترین بهره
 های زاندازه برونت به نعمت
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 گونه بایدآنسپاسم ای خدا
 نصیب من کند احسان بسیار

 حّق رحمتت ای حیّ داوره ب
  

 
 

  

 کزان خشنودی تو حاصل آید
 کرم داری واحسان همه جود و

 رتبانان مهرباناز مهر ییتو
  

  

 نَ للّهِ ـمُناجاتُ المُطيعي  ةُعَلسّابِاَ
  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال

لَنا بُلُوغَ ما نَتَمَنّى مِنِ ابْتِغاءِ رِضْوانِكَ وَاَحْلِلْنا بُحْبُوَحةَ  اَلّلهُمَّ اَلْهِمْنا طاعَتَكَ وَجَنِّبْنا مَعْصِيَتَكَ وَيَسِّرْ       
الْباطِلَ  جِنانِكَ وَاقْشَعْ عَنْ بَصائِرِنا سَحابَ االْرْتِيابِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنا اَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ وَالْحِجابِ وَاَزْهَقِ 

رائِرِنا، فَاِنَّ الشُّكُوكَ وَالظُّنُونَ لَواقِحُ الْفِتَنِ وَمُكَدِّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنايِـحِ عَنْ ضَمائِرِنا وَاَثْبِتِ الْحَقَّ يف سَ
  .وَالْمِنَنِ

  مناجات فرمانربداران خدا –هفتم 
  انـبرـده مهـداوند بخشنـام خـنـه ب

را  آرزوی  ماه راه رسیدن ب و مادور کن از رابالی نافرمانیت  دل ما انداز و در خداوندا شوق فرمانربداریت را    
 را ابر ما های بینی روشن برابر از آرو میان بهشت خود فرود را در ما که دریافت خشنودیت باشد آسان فرما و

از خاطرهای ما  پندار را برافکن و های شکّ و پرده پوشش و های ما دل از ساز و پراکنده دودىل را گمان و
درستی را در درونهایِ ما پا برجادار  که شکّ  گمانهای بد باور کننده  ستی ورا های بیهوده را برانداز و اندیشه
    .هاست یینیکو ها و کننده پاکی احسانتريه  و ها فتنه

 که دادار جهان استنام آنه ب
 خدایا میل طاعت بخش برما

 چه آرزو داریم یکسر آن هر
 میان آن بهشت جاودانی

 پندار و تو از ما ابرهای شکّ
 دلهای ما یکسو بیفکن هم از

 زباطن دور فرما میل باطن
 را مسلّم که تردید وگمان ما

 از ظّن هم آلوده شود از شکّ و
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 است بانکه هم بخشنده وهم مهر
 فرما گناهان دور عصیان و ز

 که خشنودیت باشد، کن میسّر
عطا کن منزىل آنسان که دانی  
 پیش دیدگان یکباره بردار ز

 پرده ظّن ریب و حجاب شّک و
دل  حقیقت را نما  پاینده در

 سازد فراهم ها فتنه فساد و
 های روشن نعمت عطای پاک و

  

كَ وَقُرْبِكَ اَلّلهُمَّ احْمِْلنا يف سُفُنِ نَجاتِكَ وَمَتِّعْنا بِلَذيذِ مُناجاتِكَ وَاَوْرِدْنا حِياضَ حُبِّكَ وَاَذِقْنا حَالوَةَ وُدِّ    
وَاَْخلِصْ نِيّاتِنا يف مُعامَلَتِكَ فَاِنّا بِكَ وَلَكَ وَال وَسيلَةَ لَنا اِلَيْكَ ِاّال  نا فيكَ و هَمَّنا يف طاعَتِكَ دَ وَاجْعَلْ ِجها

  .اَنْتَ
 بر بخش خود برخوردارمان فرما و تاجات لذّ آور از من های نجات خود فرود کشتی را در خداوندا ما     

سوی ه ا در راهِ بر کوشش ما قرب خود بچشان و از شريینی محبّت و سار دوستیِ خویش وارد ساز و چشمه
آالیش  بی را درمعامله با خودت پاک و های ما بر و نیتّ  کاره پريوی از فرمانت ب ت مارا درهمّ  خودت قرار ده و
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  تو دستاویزی نداریم درگاه تو جزه ب م وییاز تو ساز که مابرایِ تو و
 را زیادیخدایا برنشان ما

 مه سارِ مهرت ساز سريابزچش
 دوستیّت ای خداوند زقرب و

 را سویِ خود بگردان جهدِ ماه ب
 پیِ انجام تکلیفت خدایا

 رو سویِ تو آریم ،م از توییچو ما
  

 
 
 
 

  

 رستگاری کشتّیِ نجات وهب
 ز لذّات مناجاتت ثمر یاب

 خرسند تو شريین کاممان فرما و
 را رسان در راهِ طاعت قصدِ ما

 نیّتِ خالص ببخشاتو ما را 
 وسیله جز تو سویِ تو نداریم

  

اِلـهي اِجْعَلْني مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ االَخْيارِ وَاَلْحِقْني بِالصّالِحنيَ االَبْرارِ السّابِقنيَ اِيلَ الْمَكْرُماتِ       
رَفيعِ الدَّرَجاتِ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْء  الْمُسارِعنيَ اِلَى الْخَيْراتِ الْعامِلنيَ لِلْباقِياتِ الصّالِحاتِ، السّاعنيَ اِىل

  .قَديرٌ وَبِاالِجابَةِ جَديرٌ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ
جانب ه گريندگاِن ب ات برسان که آنان پیشی به نیکانِ شایسته ات گردان و برگزیده بانخو از مرا خدایا    

کنندگان در راه  کوشش جاودانی و ندگانِ کارهای شایسته وانجام ده ها و سوی نیکیه شتابندگان ب هاو برتری
رحمتت ه ها سزاواری، ب و بر پذیرفنتِ خواهش ییتوانا تو بر همه چیزگمان  بی هایِ واال هستند و رسیدنِ بجایگاه

  .انبانرتین مهربانای مهر
 ای خداوندزبدهبانتو از خو

 ها شتابند که ایشان سوی نیکی
 دانندجاو پیِ اعمالِ نیک و

 خداوندا بهر چیزی قدیری
 رحمتت ای حیّ داور حّقِه ب

  

 
 
 

  

 پیونده قرارم ده، به نیکانم ب
 از خريات یابند سبقت بهرهه ب

جهانند  آنپیِ عاىل مقامِ 
دعایِ بندگان را در پذیری 

 رـتبانان مهربانهرـاز م ییوـت
  

  

 نَ ـالثّامِنة  مُناجاتُ المُريدي
  حیمِ رَّال حمنِرَّبِسِم اللّهِ ال

  .سُبْحانَكَ ما اَضْيَقَ الْطُّرُقَ عَلى مَنْ لَمْ تَكُنْ دَليلَهُ وَما اَوْضَحَ الْحَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبيلَهُ   

  دانـاجات ارادتمنـمن –م ـهشت
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

وشن است راهِ حق پیشِ کسی که تو برکسی که تو راهنمایش نباشی وچه ر ها است راه چه دشوار پاک خدایا  
  . رهربیش کنی

 که دادار جهان استنام آنه ب
 خدای پاک، راه آید چه دشوار
 چه روشن راهِ حق گردد نمایان

  

 
  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 یار کسی را کش نباشی رهرب و

 آسان ییکسی راکَش توره بنما
  

وُصُولِ اِلَيْكَ وَسَيِّرْنا يف اَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ قَرِّبْ عَلَيْنَا الْبَعيدَ وَسَهِّلْ اِلـهي فَاسْلُكْ بِنا سُبُلَ الْ       
 يَطْرُقُونَ وَاِيّاكَ عَلَيْنَا الْعَسيرَ الشَّديدَ وَاَلْحِقْنا بِعِبادِكَ الَّذينَ هُمْ بِالْبِدارِ اِلَيْكَ يُسارِعُونَ وَبابَكَ عَلَى الدَّوامِ
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 الرَّغائِبَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ يَعْبُدُونَ وَهُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ الَّذينَ صَفَّيْتَ لَهُمُ الْمَشارِبَ وَبَلَّغْتَهُمُ 
كَ وَرَوَّيْتَهُمْ مِنْ وَاَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطالِبَ وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ الْمَآرِبَ وَمَالَتَ لَهُمْ ضَمائِرَهُمْ مِنْ حُبِّ

  .صايف شِرْبِكَ فَبِكَ اِىل لَذيذِ مُناجاتِكَ وَصَلُوا، وَمِنْكَ اَقْصى مَقاصِدِهِمْ حَصَّلُوا
 م وییآ در که به پیشگاهِ توفرما ها ترین راه نزدیک رهسپارِ رسیم و توه راهی افکن که به را ب ما خدایاگذارِ      

پیوند که در ه گروهِ آن بندگانت به ب را ما ما آسان فرما و بر دشوار را سخت و ما نزدیک ساز ودور را ب
از شکوهِ تو  پرستش کنان و راو شب و روز ت پیوسته بدرِ سرایت حلقه زنان و ند وبانسویت شتاه گرفنتِ ب پیشی

 ای و شان رسانیدههای خواستهه ب ای و ها پاک داشته ترسانند، آنان کسانی هستند که روش و رفتارشان را از آالیش
 از ای و دوستیت لربیز کرده از دلهایشان را ای و ساخته فضلِ خودنیازشان را رواه ب ای و برآورده آرزوهایشان را

تو بدورترین  اند و از بخشِ تو دست یافته مناجاتِ لذّته آنان ب ،ای سريابشان فرموده )محبّت خود( آبِ پاک
  .اند هایِ خود رسیده خواسته

 درگاههبوصولِ مارخدایا ب
 تر راه رسان ما را از نزدیک

 تو راهِ دور را نزدیک فرما
 را ملحق ساز ما نما نزدیک و

 ند یکسربانکه سویِ تو شتا
 روز بانمایندت ش پرستش می
 پا هایِ آنان را سرا تو مشرب

 تو برمطلوبشان یا رب رساندی
 همه حاجت روا گشته زاحسان

 بتا وصلت تشنگان بودند بیه ب
 ز یمنِ لطف واحسانی که دیدند

 اقصی مقصدِ خویشه همه آنان ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 راه بنما پیش ما کرم فرما و
 ن شاهآدرگاهِ  م برییکه تاآ

 ما مشکل آسان ساز بر تو سخت و
عالم آرا  خاصانِ پاک و نه آب

 هُماره میزنندت حلقه بردر
 دل پر از سوز ناک و زخشیت بیم

ها  ودگیـاک از آلـودی پــنم
 رب کشاندی سویِ مقصودشان یا

 هایِ ایشان پر از مهرت شده دل
 آبِ معرفت گشتند سرياب ز
 دـیدنـاتت رسـذّاتِ مناجـلـه ب

 رسیده، هم گرفته راه در پیش
  

فِلنيَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحيمٌ رَؤوٌف فَيا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلنيَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عائِدٌ مُفْضِلٌ وَبِالْغا     
نْزًِال وَبِجَذْبِهِمْ اِىل بابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَني مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظًّا وَاَعْالهُمْ عِْندَكَ مَ 

  .وَاَْجزَلِهِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْماً وَاَفْضَلِهِمْ يف مَعْرِفَتِكَ نَصيباً 
ه ب و ای، کننده احسان ی سود رسان، وبانمهر ان بانه آب ای، و سویت روی آورندهه روی آورندگانِ به بکه  ای آن  

تو درخواست  ای،از درگاهت کشانندهه مهرخود ب دوستی و با آنان را ی، وبانمهر یادت رؤف و غفلت کنندگاِن از
را ام  ت بهرها از دوستی ترینِ آنان قرار دهی، و یهبلند پا مندترینِ ایشان و پیشگاهت از زمره بهره کنم که مرا در می

  .آنان برتر گردانی ت نصیبم را ازا یی، ودر شناساییبزرگرت فرما
 کس که باشی روی آورآن ییتو

 ی خود برآنانبانز راهِ مهر
 که غفلت کرده پیشه ییها آن بر
دوستّیِ خویش آنگاه  لطف وه ب 
آنان  خواهم کز خدایا از تو می 

 
 

  

ان کاورندت روی بردر نه آب
 احسان ییرسانی سود وهم فرما

باشی همیشه  بانهر رؤف وم
درگاه ه کشانی سوی خود آری ب

 احسان نصیبم بیشرت سازی ز 
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نزد خویشنت بدهی پناهم  هب 
زون افدهی از دوستّیت بهره 

  

 از ایشان برتر آری جایگاهم
 اندازه بريون ببخشی معرفت ز

  

فَقَدِ انْقَطَعَتْ اِلَيْكَ هِمَّتي وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتي فَاَنْتَ ال غَيْرُكَ مُرادي وَلَكَ ال لِسِواكَ سَهَري      
وَسُهادي وَلِقاؤُكَ قُرَّةُ عَيْني وَوَصْلُكَ مُنى نَفْسي، وَاِلَيْكَ شَوْقي وَيف مَحَبَّتِكَ وَلَهي وَاِىل هَواكَ صَبابَتي 

بُغْيَتي وَرُؤْيَتَكَ حاجَتي وَجِوارُكَ طَلَبي وَقُرْبُكَ غايَةُ سُؤْيل وَيف مُناجاتِكَ رَوْحي وَراحَتي وَرِضاكَ 
  .وَعِنْدَكَ دَواءُ عِلَّتي وَشِفاءُ غُلَّتي وَبَرْدُ لَوْعَتي وَكَشْفُ كُرْبَتي

که خواسته منی نه  ییتو ،تو نشسته با رغبتم از همه بازگشته و تو پیوسته، وه همتّم از همه گسسته و ب خداوندا    
دیدارت روشنی چشم من و وصالت آرزوی  ،خوابی من نه برای دیگری بی برا ی تو است بیداری و و ،تو غريِ

دیدارت نیازِ من  است،خشنودیت دلخواهِ من و هوای توه م با دلباختگی سوی تو وه شوقِ من ب ،جان من است
داروی دردِ  تو و نیازِ با  آسایش من در راز و خوشی و ،آرزوی من است وجوارت خواسته من ونزدیکیت نهایت

  .ییهم تو و اند برطرف کننده نشاننده سوزِ دلم و فرو درمانِ تشنگی من نزد تواست و من و
 سوی تو است تنهاهمرا همّت ب

 مرادی غري تو هرگز نیابم
 لقایِ تو است نورِ دیدگانم

 پا سوی تو بُوَد  شوقم سراه ب
 هُماره در سرم باشد هوایت

 دیدارت نیازم هست بسیاره ب
 مرا قربت نهایت خواهشِ دل
 برای درد من درمان تو باشی
  ز     تو    سوزِ    دلم    آرام    گريد

 
 
 
 
 
 
 

  

 پا باشد سرا دلم مشتاقِ تو
 خوابم است بیداری و برای تو

 وصالت آرزوی جسم وجانم
 شیدا مهرت گشته سرگردان وه ب

 یشه مقصدم باشد رضایتهم
 جوارِ تو است مطلوبِ من زار

 دل رامشِ مناجاتت خوشی و
 عالجِ این دلِ سوزان تو باشی
 غم   و    اندوه ِ    من     پایان     پذیرد

عِصْمَتي  فَكُنْ اَنيسي يف وَحْشَتي وَمُقيلَ عَثْرَتي وَغافِرَ زَلَّتي وَقابِلَ تَوْبَتي وَمُجيبَ دَعْوَتي، وَوَلِيَّ     
 حِمنيَ وَمُغْنِيَ فاقَتي وَال تَقْطَعْني عَنْكَ وَال تُبْعِدْني مِنْكَ يا نَعيمي وَجَنَّتي وَيا دُنْيايَ وَآخِرَتي يا اَرَْحمَ الرّا

درخواستم  را قبول کن وام  توبه از لغزشم درگذر و پذیر وه پوزشِ خطایم را ب همدمم باش و ییپس هنگام تنها
از  رشته امیدم را از خویش مبّران و نیازیم رسان و از تنگدستی به بی پاکدامنیم باش و باننگه و ارا اجابت فرم

  .انبانرتین مهربانآخرتِ من ای مهر بهشتِ من وای دنیا و کامی و پیشگاهت دورم مگردان، ای مایه شاد
 تو پس هنگام وحشت همدم باش
 خدایا در گذر از لغزشِ من

 را اجابت کن خدایا دعوتم
 از فاقه برهان ،توانگر کن مرا

 جنّت سرایم یینعمت تو ییتو
 حقّ رحمتت ای حّی داوره ب

  

 
 
 

  

 گهِ سختی پی  بیش وکمم باش
 پوزشِ من من توبه پذیر و ز

 حفاظت کن خدایا عصمتم را
 دورم مگردان امیدم مگسل و

 عقبی برایم ییدنیا تو ییتو
ر ـتبانان مهربانرـاز مه ییوـت

  

  

  نَ ـمُناجاتُ المُحِبيّ   ةُعَاسِلتّاَ



۹۰ 

  حیمِ رَّحمنِ الرَّبِسِم اللّهِ ال
  .حِوَالًاِلـهي مَنْ ذَا الَّذي ذاقَ حَالوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَالً وَمَنْ ذَا الَّذي اَنـِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ       

  دارانـاجات  دوستـمن –م ـنه
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

نزدیکیِ تو خو ه وآن کیست که ب ؟ جایِ تو دیگری را برگزیده ب که شريینیِ محبّتت را چشید وخدایا آن کیست     
  آنی روی از تو بگردانید؟ گرفت و

 
 که دادار جهان استنام آنه ب

 خدایا کیست کز شهد محبّت
 که با تو آشنا شد خدایا آن

  

 
  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 وجست با غريِ تو صحبت؟ چشید

 شد؟ کجا دیگر دمی از تو جدا
  

قائِكَ وَرَضَّيْتَهُ اِلـهي فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوِاليَتِكَ وَاَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ وَشَوَّقْتَهُ اِىل لِ         
وَحَبَوْتَهُ بِرِضاكَ وَاَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِالكَ وَبَوَّأتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ يف  بِقَضائِكَ وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ اِىل وَجْهِكَ،

كَ وَاَخْلَيْتَ وَجْهَُه جِوارِكَ وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَاَهَّلْتَهُ لِعِبادَتِكَ وَهَيَّمْتَ قَلْبَهُ الِرادَتِكَ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشاهَدَتِ 
وَصَيَّرْتَُه  غْتَ فُؤادَهُ لِحُبِّكَ وَرَغَّبْتَهُ فيـما عِنْدَكَ، وَاَلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ وَاَوْزَعْتَهُ شُكْرَكَ وَشَغَلْتَهُ بِطاعَتِكَ لَكَ وَفَرَّ

  .مِنْ صالِحي بَرِيَّتِكَ وَاخْتَرْتَهُ لِمُناجاتِكَ وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْء يَقْطَعُهُ عَنْكَ 
برایِ مهر و محبّتت  ای و ده که برای نزدیکی و دوستی خود برگزیده در ردیفِ کسی قرار را ما خدایا    
ارزانی  اوه ب نعمتِ دیدن رویت راای، ساخته آمدت خشنود به پیش مشتاق و دیدارته ب ای و آالیشی بخشیده بی

جواِر  در جایگاهِ راستان و را در او ای، و پناه گرفته در خشمت دوری و از کرده و خشنودیت سرافرازه ب داشته و
شیفته دوستی  را ای،و دلِ او شایسته پرستشِ خویش ساخته و خود کرده ییای، و ویژه شناسا جای داده خود

را برای محبّتِ  دلِ او و سوی خویش یک جهت ساختهه را ب رویِ او ای،و برای مشاهده خویش برگزیده نموده و
او الهام ه گزاریت را ب سپاس و ،ای انداخته دلِ او یادت را گردانیده و تو غبش چه نزدِنه آب ای،و پرداخته خود

ای، و برای راز و نیاز خود  داده برداریت وادار نموده و از نیکوکارترینِ جهانیانش قرار فرمانه ب فرموده و
  .ای از تواش کند بریده چیز که دور دلبستگی او را از هر و ،ای برگزیده

 رااخداوندا ز راهِ لطف م
 دوستّیِ خویش دادی که قرب و

 نمودی سخت مشتاق لقایت
 فرمودی سرافرازه دیدارش به ب
پناهش  دوری خود در قهر و ز
انش ـاه راستـایگـردی جـسپ

ش کردی ییتو مخصوصِ شناسا 
 دلش سوی اراده خود نمودی

 سویِ خویش گردانیدیش چهره ب
دادی او را به نعمتهات رغبت 

 
 
 

  

 مقام آن کسی ده کردگارا
 خود پاکیش دادی برایِ مهر

 قضایت را بر رضا بخشیدی او
 خشنودیّ خود کردیش دمساز ز

 گرفتی و به خود دادی تو راهش
 جوارِ خود مکانش بدادی در

 تو اهلِ بندگیِ خویش کردی
 رویش بابِ دیدارت گشودیه ب

 تهی کردی دلش از هرچه جز مهر
 خاطر یادِ خود بنهادی او راه ب



۹۱ 

اطاعتکر وختی شآموبدو 
دی ـروریـانش پـدگـر بنتـبه ز
تو داشتش باز  چیزی که از هر ز

  

 طاعته همه سرگرمیش دادی ب
 هم از بهر مناجاتت گزیدی

 ساز اش را ای سبب بریدی عُلقه
  

رُهُمُ الزَّفْرَةُ وَاالَننيُ جِباهُهُمْ ساِجَدةٌ اَلّلهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأْبُـهـُمُ االِرْتِياحُ اِلَيْكَ وَالْحَننيُ وَدَهْ          
تِكَ وَاَفْئِدَتُهُمْ لِعَظَمَتِكَ وَعُيُونُهُمْ ساهِرَةٌ يف خِدْمَتِكَ وَدُمُوعُهُمْ سائِلَةٌ مِنْ خَشْيَتِكَ وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّ 

  .مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهابَتِكَ
ناله کردن پیش تو  ها آه و زندگی آن تو وه خوش بودنِ ب و آن ها شاد قرار ده که خویخدایا مارا از آنان         

هایشان از بیم تو  اشک ،دیدگانشان در راه بندگی تو بیدار و سجده گزار پیشگاهِ بزرگیِ تو شان در است، پیشانی
  .هایشان از شکوهِ تو از جای کنده است دل دوستی تو وابسته وه و قلوبشان ب روان

 را از آنانبگردان ای خدا ما
 آه تمام عمر را با ناله و

 زار تعظیمت همه در سجده وه ب
 زخوفت اشگشان جاری است برچهر

 جا بیم تو برکنده از جالل و
  

 
 
 

  

 شادان که ذاتاً با تو خوش باشند و
 درگاهه شب ب بسر آرند روز و

 خدمت چشمشان پیوسته بیدار ز
مهر شان وابسته از  تو دلهایه ب

 پا قلوبِ پاکِ آنان را سرا
  

تاقنيَ يا مَنْ اَنْوارُ قُدْسِهِ الَبْصارِ مُحِّبيهِ رائِقَةٌ وَسُبُحاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِ عارِفيهِ شائِقَةٌ يا مُنى قُلُوبِ الْمُشْ      
آمالِ الُمحِبّنيَ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَل يُوصِلُني اِىل قُرْبِكَ، وََانْ تَجْعَلَكَ  وَيا غايَةَ 

وَامْنُْن  اَحَبَّ اِلَيَّ مِمّا سِواكَ، وَاَنْ تَجْعَلَ حُبّي اِيّاكَ قائِداً اِىل رِضْوانِكَ وَشَوْقي اِلَيْكَ ذائِداً عَنْ عِصْيانِكَ 
اِلَّى وَال تَصْرِفْ عَنّي وَجْهَكَ وَاجْعَلْني مِنْ اَهْلِ االِسْعاِد بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ عَلَيَّ وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ 
  .وَالْحَظْوَةِ عِنْدَكَ يا مُجيبُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ

های شناسندگانت را  فروغِ رویِ تابناکِ تو دل که انوارِ قدسِ تو برای دیدگانِ دوستانت لذّت دهنده و نای آ     
ِی داران از پیشگاهت دوستیِ ِتو دوست ای منتها آرزویِ دوست هایِ آرزومندان و امید دل ای شوق آورنده است،ه ب

خواهم که خود را  می م وتو نزدیک کند درخواست داره هر کاری که مرا ب دوست داشنتِ را دوست دارد وو که ت
 م راا آرزومندی یت سازی وسویِ خشنوده م را پیشرو با دوستی تر گردانی و یزِ دیگر دوست داشتنیمن از هرچ بر
 دوستی وچشمِ ه بامن ب تو افکنم برمن منِت گزار و تو مایه دوریم از نافرمانیت قرار دهی، به نگاهی که بره ب

ده، ای روا کننده  مندان قرار بهره بختان و نزدِ خود از نیک مرا در نگردان و روی از من بر ی بنگر وبانمهر
  .انانبرتین مهربانای مهر و)حاجتها(

 که نور پاک جاودانتییتو
 جهان را ت  مرـهای ذات تجلّی

 جان مشتاقان، تو امیّدِ دل وه ب
 خواهم که نیکوست تو مهر تو می ز

 گه مهرِ هر کاری که آن کار پس آن
 عُلقه خویش دگر خواهم که مهر و

 که دوستیّم رهرب آید چنان
 دگر شوق توام همّت گمارد

 
 
 
 
 
 
 

چشم دوستانت ه دهد لذّت ب
 شوق آورده قلبِ عارفان راه ب
 ارانـایت آرزویِ دوستـنه

 دگرمهر کسی کو داردت دوست
تو نزدیک بسیار ه مرا سازد ب

هر چیزی بدل اندازیم بیش  ز
 خشنودیِ تو ره نماید سویِ

 مرا از ننگ عصیان باز دارد



۹۲ 

 منخدایا منّتی بگذار بر
 مهر بنگر لطف و من با چشم وه ب

 به نزدِ خود سعادتمند گردان
 خداوندی مُجیب ای حّی داور

  

 
 

  

 وجه احسن که بینم روی تو بر
 مگردان، روی آور من رو بر ز

 خرسند گردان من و ببخشا بر
 رتـبانان مهرـباناز مهر ییوـت

  

  

 نَ ـاَلعاشِرَةُ  مُناجاتُ المُتوَسِّلي
  بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

وَسيلَةٌ اِلَيْكَ اِّال عَواطِفُ رَأفَتِك وَال يل ذَريعَةٌ اِلَيْكَ اِّال عَوارِفُ رَحْمَتِكَ وَشَفاعَةُ نَبِيَِّك  اِلـهي لَيْسَ يل        
فَوِْز لَةً اِيلَ الْنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَمُنْقِذِ االُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ فَاجْعَلْهُما يل سَبَباً اِىل نَيْلِ غُفْرانِكَ وَصَيِّرْهُما يل وُصْ

 بِرِضْوانِكَ وَقَدْ حَلَّ رَجائي بِحَرَمِ كَرَمِكَ وَحَطَّ طَمَعي بِفِناءِ جُودِكَ فَحَقِّقْ فيكَ اَمَلي وَاخْتِمْ بِالْخَيْرِ 
اَعْيُنَهُمْ  عَمَلي وَاجْعَْلني مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذينَ اَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُوحَةَ جنَّتِكَ وَبوَّأْتَهُمْ دارَ كَرامَتِكَ وَاَقْرَرْتَ 

  .بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقائِكَ وَاَوْرَثْتَهُمْ مَنازِلَ الصِّدْقِ يف جِوارِكَ

  مناجات توّسل کنندگان -دهم 
  باننده مهرـداوند بخشـنام خه ب

 شفاعتِ پیمربت که پیمربِ  جز عوارفِ بخشایشت و ای و ت وسیلها یبانجز عواطف مهر پیشگاهِ تو خدایا در
 آمرزشت قراره سبب رسیدنم ب را دو پس این ،زحمت است دستاویزی ندارم رهاننده پريوان از اندوه و ت ورحم
خواستِ من به پیش  مده وآدرخانه کرمت فرود ه امیدِ من ب .گردان و وسیلۀ بدست آوردنِ خشنودیت قرارده 

مرا از بندگانِ  پایان رسان وه نیکی به کارم را ب پس آرزویم را برآورده گردان و ،فرو نهاده سرای بخششت بار
ا در روزِ لق خانه کرامتت جای دهی ورد آری و میانِ بهشتت فرود که آنان را در شمار آره ب برگزیده خود

  .در جوارِ خود وارثِ جایگاهِ راستانشان گردانی دیدارت روشن سازی وه چشمانشان را ب
 که دادار جهان استنام آنه ب

 ارمـپروردگ وـویِ تـله سـوسی
 ندارم هیچ دستاویز دیگر
 دگر خواندن شفیع خود پیمرب
 که امّت را رهاننده است از غم

 نـای رّب ذوالمّ  را دو پس این هر تو
 درگاهه ها را ب وسیله ساز آن

امیدم در حریم فضل تو باز 
نهاده آرزویِ من گرانبار 

را که دارم  ییبرآور آرزو
ر آر شما مرا زان بندگان در

هم آنان را دهی در جنّتت راه 

 
 
 
 
 

  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 یت ندارمبانري از مهرـغه ب
 این در جز بخشایشت یا رب دره ب

نبیّ رحمتت در روز محشر 
 رسد فیض از وجودش بهر عالم 

رزش من سبب فرما پیِ آم
 خشنودیت پیدا کنم راه که بر

 باز شچشم خواهش گشاده رخت و
 بخششت بار به پريامون جود و

 خوبی ختم کن انجام کارمه ب
 که از بگزیدگان باشند هموار

 ات جاه خانه  کرامت ببخشی در
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چو آید روز دیدارت پدیدار 
دانها ه جوارِ خویش بخشی ب

  

 دیداره چشمشان روشن بیینما
منزلگاهِ صدق خود دهی جا ه ب     

الْوافِدُونَ عَلى اَكْرَمَ مِنْهُ وَال يَجِدُ الْقاصِدُونَ اَرْحَمَ مِنْهُ يا خَيْرَ مَنْ خَال بِهِ وَحيدٌ وَيا يا مَنْ ال يَفِدُ        
رْمانَ َوال اَعْطَفَ مَنْ اَوى اِلَيْهِ طَريدٌ اِىل سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفّي فَال تُولِنِي الْحِ

  .ني بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرانِ يا سَميعَ الدٌّعاءِ يا اَرْحَمَ الرّحِمنيَتُبْلِ
ای . ی نیابدبانرت از تو میزبانمهر ،قاصدانِ بارگاه و بر بزگوارتر از تو مهمان نشوند که واردانِ درگاه، ای آن    

سویِ ه ب .تو پناه آرنده از درها برتین کسی که راندگانِ بانای مهر تو خلوت کنند، و کسانِ با بهرتین کسی که بی
 و پس مرا سرگشته نا امیدی مگردانام  دامنِ کرمت چنگ زدهه ب وسعت بخشایشت دست امید دراز کرده و

  .انبانرتین مهربانای مهر ای شنوده دعایِ بندگان و. زیان مساز گرفتاری ناکامی و
 کس که مهمانان نیابندآن ییتو

 در که روی آرند بر هم آنانی
 کسان بهرت سبب ساز بر بی ییتو
 رتبانبر بی پناهان مهر ییتو

 بسویِ درگهت دستم دراز است
 خداوندا تو محرومم مگردان

پذیرایِ دعا ای حّی داور 
  

 
 
 
 
 

  

 چو تو بخشنده تا سویش شتابند
 رتباننیابند از تو یاری مهر

 که راز آرند در خلوتگه راز
 کس چون شدندت روی آور هر ز

دامنِ احسانِ تو دست  زده بر
 خسران مکن سرگشته حرمان و

 رـتبانان مهربانرـاز مه ییوـت
  

   

 نَـاَلحادِية عَشرَة مُناجاتَ المُفتقري
  بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

نُكَ وَرَوْعَتي ال اِلـهي كَسْري ال يَجْبُرُهُ اِّال لُطْفُكَ وَحَنانُكَ وَفَقْري اليُغْنيهِ اِّال عَطْفُكَ وَِاْحسا        
ها اِّال طَوْلُك، يُسَكِّنُهااَمانُكَ وَذِلَّتي ال يُعِزُّها اِّال سُلْطانُكَ، وَاُمْنِيَّتي ال يُبَلِّغُنيها اِّال فَضْلُكَ وَخَلَّتي ال يَسُدُّ

غَيْرُ رَأفَتِكَ وَغُلَّتي ال يُبَرِّدُها وَحاجَتي ال يَقْضيها غَيْرُكَ وَكَرْبي ال يُفَرِّجُهُ سِوى رَحْمَتِكَ وَضُرّي ال يَكْشِفُهُ 
يَقِّرُّ دُوَن اِّال وَصْلُكَ وَلَوْعَتي ال يُطْفيها اِّال لِقاؤُكَ وَشَوْقي اِلَيْكَ ال يَبُلُّهُ إّال النَّظَرُ اِىل وَجِْهكَ وَقَراري ال 

اِّال طِبُّكَ وَغَمّي ال يُزيلُهُ اِّال قُرْبُكَ وَجُرْحي ال  دُنُوّي مِنْك، وَلَهْفَتي ال يَرُدُّها اِّال رَوْحُكَ، وَسُقْمي ال يَشْفيهِ
  .يُبْرِىُٔهُ اِّال صَفْحُكَ وَرَيْنُ قَلْبي ال يَجْلُوهُ اِّال عَفْوُكَ وَوَسْواسُ صَدْري ال يُزيحُهُ اِّال اَمْرُكَ

  دانـازمنـاجات نیـمن -ازدهمـی
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

نوا نرساند، و ه احسانِ تو ب ی وبانمهر جز م رایینوا بی و بخششِ توجربان نکند، ف وخدایا شکستم را جز لط
فضلِ  آرزویم را جز و ارجمندی نکشاند،ه تو ب ییروا خواریم را جز فرمان و جز پناهِ تو آرامش ندهد، ناکیم را بیم
اندوهم را جز رحمتِ تو  و و روا نسازد،وحاجتم را جز ذاتِ ت ،جز توانگریِ تو نبندد راهِ نیازم را و نیاورد، تو بر
برجا  تو پاه آرامشم را جز نزدیک شدنِ ب یِ تو برطرف نکند، وبانپریشانیم را جز مهر شادی برنگرداند، وه ب

غمم را جز قرب تو  بیماریم را جز درمانِ تو بهبودی نبخشد، و و اندوهم را جز شادی بخشیِ تو نزداید، ندارد، و
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را ام  تو پاک نکند، و وسواس سینه دلم را جز عفوِ زنگِ جز بخشایش ِتو مرهم نگذارد، و من جراحتِ بر نربد،و
  .جز فرمانِ تو برطرف نسازد

 که دادار جهان استنام آنه ب
 خدای من شکستم را که پیوند

 نیازم طرف فقر و نسازد بر
 کِی آرامش پذیرد دل ز تشویش

 جایِ خواریم کی عزّت آیده ب 
 مـگردد آرزویـنآورده  رـب

 پریشان حالیم را بهرِ اصالح
 آید نه از غري توام حاجت بر
 آالم نسازد دور از من رنج و

 کِی سوز عشقت زایل آید مرا
 گدازم فرو ننشاند این سوز و
 سویته عالجِ آتشِ شوقم ب

 جز با قرب کویت ای دالرامه ب
 حسرت کِی شود کم من اندوه و ز

 نه دردم رو بهبودی گذارد
 ردد برطرف اندوهم از دلنگ

 کجا زخم دلم را مرهم آید
 مرا زنگار از دل برنگريد
 مرا از سینه وسواسی که دارم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 مهرِ تو خداوند دهد جز لطف و

 سازم احسانِ چون تو کار جزه ب
 امانِ تو مگر روی آورد پیش
 مگر نريوی تو بازو گشاید

 ر فضلت گشاید در برویممگ
 نباشد غري جودت هیچ مفتاح
 نه جز بخشایش تو غم زداید

 غري از رأفت تو ای دالرامه ب
 مگر وصلت برایم حاصل آید
 مگر دیدار تو ای دلنوازم

 رویته نباشد جز نظر کردن ب
 گريد مرا هرگز دل آرام نمی
 خرّم سازی مرا تو شاد و مگر

 عالج تو مگر بهبودی آرد
 د مرا قربِ تو حاصلمگر آی

 مگر بخشایش تو رو نماید
 مگر عفوِ تو عذرم در پذیرد

 ارمـر کردگـجز امه ردازد بـنپ
  

نيَ وَيا فَيا مُنْتَهى اَمَلِ االْمِلنيَ وَيا غايَةَ سُؤْلِ السّائِلنيَ وَيا اَقْصى طَلِبَةِ الطّالِبنيَ وَيا اَعْلى رَغْبَةِ الرّاغِب       
ني وَيا اَمانَ الْخائِفنيَ وَيا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَّرينَ وَيا ذُخْرَ الْمُعْدِمنيَ وَيا كَنْزَ الْبائِسنيَ وَيا وَلِيَّ الصّالِح

  .غِياثَ الْمُسْتَغيثنيَ وَيا قاضِيَ حَوائِجِ الْفُقَراءِ وَالْمَساكنيَ وَيا اَكرَمَ االَكْرَمنيَ وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ
ای برترین  ای باالترین خواسته خواستاران، و و ،لوب جویندگانمطوای نهایت  ،رزوی آرزومندانای منتها آ     

ای اندوخته  ای پذیرنده دعای بیچارگان،و و،وای پناه ترسندگان ،ای دوستِ نیکوکاران و ،خواهش خواهندگان
ای  و ،درماندگان یازِ نیازمندان وای برآورنده ن و ای فریادرس دادخواهان، و ،نوایان ای گنجینه بی و دستان، تهی

  .انبانرتین مهربانمهر و ،بزرگوارترین بزرگواران
 پس ای باالترین آمالِ دلخواه

 دگانیـواهنـواهش ِ خـایت خـنه
 را بانتواعلی رغبتی مر راغ

 آرام دلِ ترسنده جانی تو
 نوایان توشه برای بی ییتو
 فریادرس درماندگان را ییتو

 
 
 
 
 

 دانِ درگاهـکه دارند آرزومن
مطلوبِ خاص بندگانی  ن وـبهی 

 ولییی صالحان این جهان را
دگی ـانـوَةِ درمـدَعـبُ الـجیـمُ
 گدایان گنجِ فقريان و ییتو

 روا سازی نیازِ بندگان را
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 کرم پیشکریمی دراز هر ییتو
  

 بیش ی مهر توبانمهر هم از هر 
  

عي وَابْتِهايل اَسْاَلُكَ اَنْ تُنيلَني مِنْ رَوْحِ رِضْوانِكَ وَتُديمَ عَلَيَّ نِعَمَ لَكَ تَخَضُّعي وَسُؤايل وَاِلَيْكَ تَضَرُّ   
  .امْتِنانِكَ

ه کنم که مرا ب از تو درخواست می درگاهِ تو است وه زاریم ب پیشگاهِ تو خواری و فروتنی وخواهشم در    
  .انیپیوسته گرد  برایم هایِ نعمتت را خوشی خشنودیت شادمان داری و

 خضوع آرم به پیشت ای خدایم
 زاری آرم پیش و هنزدت البه ب

 ییکه با خشنودیت شادم نما
  

 
  

 هم از درگاهِ تو خواهش نمایم
 امیّدواری خواهم از تو باه ب 
 ییلطفی دائمت شادم نماه ب

  

بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقى  الشَّديدِ مُعْتَصِمٌ وَ  وَها اَنـَا بِبابِ كَرَمِكَ واقِفٌ وَلِنَفَحاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ وَبِحَبْلِكَ     
  .مُتَمَسِّكٌ

ه ب وام  رشته محکمت چنگ زدهه ب وام  جویِ نسیمِ احسانت شده پی وام  درگاه کرمت ایستادهه این منم که ب    
  .ام آویخته دستاویزِ استوارت در

 درگاهت ستادهههم اینک من ب
 یاری برایِ نفحه احسان و

 ان محکمت چنگزده بر ریسم
  

 
  

 لطف دل نهادهه اکرامت بز
 پا مانده در چشم انتظاری سرا

عُروَةُ اّلوثقات آونگ  شده بر
  

نُفْهُ اِلـهي اِرْحَمْ عَبْدَكَ الذَّليلَ ذَا الّلِسانِ الْكَليلِ وَالْعَمَلِ الْقَليلِ وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَزيلِ وَاكْ       
  .الظَّليلِ يا كَريمُ يا جَميلُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ  تَحْتَ ظِلِّكَ 

عطای ه کردارِ بسیار کم است، ب مانده و ش از سخن بازبانات رحم کن که ز چاره این بنده بیه خدایا ب       
  .انبانمهررتین بانای مهر آر، ای بزرگوار وای نیکو رفتار و او را بزیرِ سایه پایداریت در منّت گذار و او بزرگت بر

 اــدایـدا، خــداونـخ،داــداونـخ
 ش کندوبسته استبانکه از شرمت ز

 او منّت بنه از نعمت خویش بر
 جمیل ای حیّ داور کریمّی و

  

 
 

  

 اـاین بنده زارت ببخشتو بر
 عمل اندک روانش زار وخسته است
 دِهَش جا زیر سایه رحمت خویش

ر ـتبانرـان مهـبانرـاز مه ییوـت
  

  
 نَ ـانيَةُ عَشَرَ مُناجاتُ العارِفياَلثّ

  بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
اِلـهي قَصُرَتِ االَلْسُنُ َعنْ بُلُوغِ ثَنائِكَ كَما يَليقُ بِجَاللِكَ وَعَجَزَتِ الْعُقُوُل عَنْ اِدْراكِ كُنْهِ جَمالِكَ    

كَ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَريقاً اِىل مَعْرِفَتِكَ اِّال بِالْعَجْزِ عَنْ وَانْحَسَرَتِ االْبْصارُ دُونَ النَّظَرِ اِىل سُبُحاتِ وَجْهِ
  .مَعْرِفَتِكَ

  انـارفـاجات عـمن -مـدوازده
  باننام خداوند بخشنده مهره ب
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ن کنهِ جمالِ تو ناتواه کوتاه است وخردها از پی بردن ب باشد ستایشی که شایسته بزرگیِ تو از ها بانز خدایا        
ت ییشناختت جز ناتوانی از شناساه برایِ مردم راهی ب تو. درمانده است برابرِ انوار روی تو خسته و ها در چشم و

 .ای نگشوده
 که دادار جهان استنام آنه ب

 چنان کآید سزاوار خدایا آن
 خردها عاجز از درکِ جاللت

 درمانده یکسر نظرها خسته و
 بندگانت تو نگشودی رهی بر

 این کار که همه آنها در مگر این
  

 
 
 
 

  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 ها مانده از کار بانثنایت را ز

 ن کنهِ جمالتآهم از ادراکِ 
 انوارِ جمالِ نیک منظر ز
 این جهانت سویِ معرفت دره ب
 عجزِ خویش بنماید اقراره ب

  

وْقِ اَِليْكَ يف حَدائِقِ صُدُورِهِمْ وَاََخذَتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتَِك اِلـهي فَاجْعَلْنا مِنَ الَّذينَ تَرَسَّخَتْ اَشْجارُ الشَّ  
اضِ الْمحَبَّةِ بِمَجامِعِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ اِىل اَوْكارِ االْفْكارِ يَأْوُونَ وَيف رِياضِ الْقُرْبِ وَالْمُكاشَفَةِ يَرْتَعُونَ وَمِنْ حِي

الْمُصافاتِ يَرِدُونَ، قَدْ كُشِفَ الْغِطاءُ عَنْ اَبْصارِهِمْ وَانْجَلَتْ ظُلْمَةُ  بِكَاْسِ الْمُالطَفَةِ يَكْرَعُونَ وَشَرايِـعَ 
حْقيقِ الرَّيْبِ عَنْ عَقائِدِهِمْ وَضَمائِرِهِمْ وَانْتَفَتْ مُخالَجَةُ الشَّكِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَرائِرِهِمْ وَانْشَرََحتْ بِتَ

سَبْقِ السَّعادَةِ فِي الزَّهادَةِ ِهمَمُهُمْ وَعَذُبَ يف مَعنيِ الْمُعامَلَةِ شِرْبُهُمْ وَطابَ يف الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ، وَعَلَتْ لِ
 رْبابِ اَنْفُسُُهمْ مَجْلِسِ االُنْسِ سِرُّهُمْ وَاَمِنَ يف مَوْطِنِ الَمخافَةِ سِرْبُهُمْ وَاطْمَأنَّتْ بِالرُّجُوعِ اِىل رَبِّ االَ

 وَاسْتَقَرَّ بِإدْراكِ السُّؤْلِ وَنَيْلِ  اِىل مَحْبُوبِهِمْ اَعْيُنُهُمْوَقَرَّتْ بِالنَّظَرِ  زِ وَالْفَالحِ اَرْواُحهُمْفَوْوَتَيَقَّنَتْ بِالْ 
  .وَرَبِحَتْ يف بَيْعِ الدُّنْيا بِاالْخِرَةِ تِجارَتُهُمْ الْمَأْمُولِ قَرارُهُمْ

پای  آتش دوستیِ تو سرا هایشان ریشه کرده و باغ سینه در وده که درختانِ شوق ت آنان قرار از را ما خدایا      
مکاشفه  باغهایِ قرب و در برند و پناه می ها اندیشه و های تفکّر آشیانهه هایشان را فرو گرفته، پس آنان ب دل
 آالیش در جویبارهایِ دوستیِ  پاک و بیه ب و آشامند ی میباناز چشمه سارهایِ محبّت باجام مهر چرند و می
های آنان پاک  و درون نه عقایدییآ زنگِ دودىل از که پرده از پیش چشمانِ آنان برداشته شده و حاىل در آیند، می
بلندی  ییشناساحقیقتِ ه هایشان ب سینه ها برطرف گردیده است و هایِ آن اندیشه پریشانیِ تردید از دلها و و

راهشان  محفلِ اُنس پاک و در  خانه درونشان نهان یده وگرد بندگی گوارا سارِ چشمه در ها آشامیدنیِ آن گرفته و
 سویِ خدایِ بزرگ آرامش یافته وه بازگشتِ ب جانهایشان با آرام شده و بیم امن و جایگاهِ ترس و در

ه خاطرشان ب روشن گردیده و محبوبِ خوده گاهِ بن بادیدگانشان  پريوزی یقني کرده و رستگاری وه هایشان ب روان
   .جهانِ دیگر بسود رسیده استه فروشِ این جهان ب دادوستدشان در آرزو آرام گرفته وه رسیدنِ ب سته ویافنتِ خوا

 راگونه مابده یارب قرار آن
 پاست باغِ سینه بره ب که  آنان را
 هایِ آنان ز آتش شوق همه دل

 مأمن پناهِ خاص و پس ایشان را
 هایِ قرب ودیدار باغ همه در

 رحمت آبِ حوضِ بیاشامند ز
 چشمه سارِ اخالص وصفا نیزه ب
 حالیکه حجابِ حبّ دنیاه ب

 
 
 
 
 
 
 

 خیلِ بندگانِ حق شناساز
 جاست ریشه بر درختِ شوق کان از

 ذوق هم نورانی از سوزان و بود
 خلوتی افکارِ روشن بود در
 بار سبک نند شاداب وخراما

 سایه محبّت جامِ لطف در ز
 فرود آیند دل از وجد لربیز
 شده یکسو ز چشم جانِ آنها
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 ریب زنگاری که بودهز شکّ و
 دل مرایشان را هم از اندیشه و

 ز راهِ معرفت از درگهِ حق
 ها ده همّت واالی آنیرس
 نزدِ چشمه طاعت رسیدهه ب

 مقام انسِ حق را کرده ادراک
 ها گاهِ سخت کاروان منزل ز

 وی رَبُّ االَربابسه هم از رفنت ب
 پاکی روحشان بگرفته یاری ز

 سویِ محبوب گشته دیده افکن
 مرادِ خود رسیده مطلوب وه ب

 عقبیه همه بفروخته دنیا ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شده از باطنِ آنان زدوده
 شده آلودگّی شبهه زائل

 شرح صدر گردیده موفّقه ب
 خوف تا باالترین جا ز زهد و

 گوار ِ آن چشیده آب خوش ز
 ها شده پاک باطن آن ضمري و

 ها بیمِ جان س وهرا گذشته بی
 تاب روانشان گشته از تب و

 رستگاری فوز وه یقني کرده ب
 جمالش چشمشان را کرده روشن
 ز نا آرامیِ خاطر رهیده
 بسی سود از تجارت برده اینجا

  

هامِ يف مَسالِكِ الْغُيُوبِ اِلـهي ما أَلَذَّ خَواطِرَ االِلْهامِ بِذِكْرِكَ عَلَى الْقُلُوبِ وَما اَحْلَى الْمَسيرَ اِلَيْكَ بِاالَوْ     
فيكَ وَما اَطْيَبَ طَعْمَ حُبِّكَ وَما اَعْذَبَ شِرْبَ قُرْبِكَ فَاَعِذْنا مِنْ طَرْدِكَ وَاِبْعادِكَ وَاجْعَلْنا مِنْ اَخَصِّ عارِ

نيلُ بِرَحْمَتِكَ وَمَنِّكَ يا وَاَصْلَحِ عِبادِكَ وَاَصْدَقِ طائِعيكَ، وَاَخْلَصِ عُبّادِكَ يا عَظيمُ يا جَليلُ يا كَريمُ يا مُ
  .اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ

سوی تو با ه چه شريین است سريِ ب گذرند، و ها می دل بر تو یادِه که ب ییها است اندیشه خدایا چه خوشایند   
ا پس مار است شرابِ قربِ تو، چه خشگوار چه دلپذیر است مزه دوستیِ تو، و.پیمایند میکه پنهانی را  ییپندارها

راستگوترینِ  و ترینِ بندگان شایسته ترینِ شناسندگان و برگزیده از ده، و کردنِ درگاهت زنهار دور از راندن و
ه ای بخشنده صاحب احسان، ب بزرگوار، و ترینِ  پرستندگانت گردان، ای بزرگ و آالیش بی برداران و فرمان
  .انبانترین مهر بانت، ای مهرا یینیکو ی وبانمهر

 زیباسته لذّت بخش وخداوندا چ
 سرهای آنان چه خوش فکری است در

 چه شريین است مهرت کردگارا
 بده زنهارمان از دور کردن

 را از خواصِ عارفان ساز تو ما
 هم از صادقرتین اندر اطاعت

 لیـلیـج ّی وـدا عظیمـداونـخ
 بخششت ای حّی داور مهر وه ب

  

 
 
 
 
 
 

  

 هاست که یادت پرتو افکن سویِ دل
یت راه پیمایند پنهان که سو

 شرابِ قرب و وصلت بس گوارا
 درگاهت چو دشمن هم از راندن ز

 بهرت بندگان آستان ساز ز
 طاعت هم از خالصرتین در زهد و

 لیـیمفی و ـّمـو کریـا تـخدای
 رـتبانرـان مهـانـبرـاز مه یـیوـت

  

  
 نَ ـاَلثّالِثَةُ عَشَرُ مُناجاتُ الذّاكِري

  حمنِ الرَّحیمِ بِسِم اللّهِ الرَّ
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 اِلـهي لَوْالَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ اَمْرِكَ لَنَزَّهْتُكَ مِنْ ذِكْري اِيّاكَ عَلى اَنَّ ذِكْري لَكَ بِقَدْري ال بِقَدْرِكَ       
يانُ ذِكْرِكَ عَلى اَلْسِنَتِنا وَما عَسى اَنْ يَبْلُغَ مِقْداري حَتّى اُجْعَلَ مَحَالًّ لِتَقْديسِكَ وَمِنْ اَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنا جَرَ

  .ئِكَ وَتَنْزيهِكَ وَتَسْبيحِكَبه دعاوَاِذْنُكَ لَنا 

  دگانـمناجات یادکنن - سیزدهم
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

یادت کنم زیرا که  بانزه دانستم که ب از آن می برتر پاک و را تو خدایا اگر اطاعت فرمانت برمن واجب نبود    
برایِ تقدیسِ تو داشته باشم  ییرسد که جا جا نمینه آبارزش من  خور تو و دازه من است نه درانه ب یادآوریِ من

کنیم خود  پاکی یاده ب آالیش دانیم و بی را بخوانیم وو ای که ت های ما واجازه بانهمني جاری شدنِ نام تو بر ز و
  .های تو برایِ ماست از بزرگرتینِ نعمت
 هان استکه دادار جنام آنه ب

 من خدایا گر نبودی فرض بر
 را دانستمی باالتر از آنو ت

 پیشگاهت یاد من در چه ذکر و
 ممقامی را ندار من آن قدر و

 ولیکن نامِ تو ای رّب باری
 ثنایت تنزیه و دگر تسبیح و

  

 
 
 
 
 

  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 نـقبولِ امر از درگاهِ ذوالمّ 

 آنآرم بهر  بانکه نامت بر ز
 بود درخورد من نی قدر جاهت

 خاطر آرم را درو که تقدیسِ ت
 است جاری ما بانکه بر ز همني

 اذنِ تو است باالتر عطایته ب
  

آنِسْنا ضَّرّاءِ وَاِلـهي فَاَلْهِمْنا ذِكْرَكَ فِي الْخَالءِ وَالْمَالءِ وَاللَّيْلِوَالنَّهارِ وَاالِعْالنِ وَاالِسْرارِ وَِفي السَّرّاءِ وَال     
  .بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ وَاسْتَعْمِلْنا بِالْعَمَلِ الزَّكِيِّ وَالسَّعْيِ الْمَرْضِيِّ وَجازِنا بِالْميزانِ الْوَفِيِّ 

 ما انداز  و دلِ ما ناخشوی در پنهان، خوشی و روز وشب، آشکار و انجمن، و ییتنها در خدایا یادِ خود را      
  .میزان کامل پاداشمان دهه ب کارِ نیکو وکوشش پسندیده وادار، وه ب ن وذکرِ خفی مأنوس گرداه ب را

 خدای من،خدایِ عالم افروز
 ناخوش، نهان وآشکارا خوش و
 ما را ز رویِ لطف بر دگر ما

 آید کرداری که با پاکی بره ب
 عامل خود وادارمان فرما و تو

  

 
 
 

  

بگاهِ خلوت وجلوت، شب وروز 
را  مابیادِ خویش مُلهَم ساز 

 تو با ذکرِ خفی مأنوس فرما
 کوشش، کان پسند خاطر آیده ب

اداشِ کامل ـان پـبده پادشم
  

اِّال  اِلـهي بِكَ هامَتِ الْقُلُوبُ الْوالِهَةُ وَعَلى مَعْرِفَتِكَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَبايِنَةُ فَال تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ       
فُوسُ اِّال عِنْدَ رُؤْياكَ اَنْتَ الْمُسَبَّحُ يف كُلِّ مَكان وَالْمَعْبُودُ يف كُلِّ زَمان وَالْمَوْجُوُد بِذِكْراكَ وَال تَسْكُنُ النُّ

كَ وَمِنْ كُلِّ يف كُلِّ اَوان وَالْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسان، وَالْمَُعظَّمُ يف كُلِّ جَنان وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّة بِغَيْرِ ذِكْرِ
  .بِغَيْرِ اُنْسِكَ وَمِنْ كُلِّ سُرُور بِغَيْرِ قُرْبِكَ وَمِنْ كُلِّ شُغْل بِغَيْرِ طاعَتِكَراحَة 

ها  دیدرات جانه جز بند، ا باهم تو ییخردهای گوناگون درشناسا هایِ سرگشته شیدایِ تواَند و خدایا دل    
را یابند و ت همه آن در پرستشت نمایند و همه هنگام در پاکی یادت کنند وه ب که درهمه جا ییتو .آرامش نپذیرد

 هر از از هر آسایش جز اُنسِ تو و وشی جز یادِ تو وخ هر از .همه دلها بزرگت دانند در را خوانند وو ت بانبهر ز و
  .برداریِ تو پشیمان وآمرزش خواهم کار جز فرمان از هر خرسندی جز نزدیکیِ تو و
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 هایِ شیدا، ای خداوند همه دل
 پریشان اطر زار وخ عقول و

 نه دلها به یادت گريد آرام
 هر مکانند را تسبیح خوان درو ت
 را یابند  هر آن  و اوانیو ت

 همه دلها که از تو یاد آرند
 من ازهر لذّتی  جز یادت ای دوست

 هرشادی بجز قرب تو ای شاه ز
  

 
 
 
 
 
 

  

 بند اند و پای در را  سرگشتهوت
 ت سامانییگرفته با شناسا

 رام دیدارت شوده ها جز ب نه جان
 هر زمانند ستایش گویِ تو در

 یبانز خوانندت بهر لفظ وه ب
 خدمت پیش دارند سرِ تعظیم و

 جز اُنست که نیکوسته هر کاری ب ز
 هرکاری نه طاعت مغفرت خواه ز

  

» لهَ ذِكْراً كَثيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصيالًيا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْكُرُوا ال«اِلـهي اَنْتَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ      
فَاَمَرْتَنا بِذِكْرِكَ وَوَعَدْ تَنا عَلَيْهِ اَنْ تَذْكُرَنا تَشْريفاً لَنا وَتَفْخيماً » فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُمْ«وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ 

  .جِزْ لَنا ما وَعَدْتَنا يا ذاكِرَ الذّاكِرينَ وَيا اَرْحَمَ الرّحِمنيَوَاِْعظاماً وَها نَحْنُ ذاكِرُوكَ كَما اَمَرْتَنا فَاَنْ 
بامداد  و اید خدا را بسیار یاد کنید که ایمان آورده ای کسانی: ((ای وفرمایشت حقّ است که فرموده خدایا تو خود

یاد خود ه تو ب))را یاد کنم مرا یاد کنید تا شما: ((سخنت حّق است که ای و باز خود فرموده و))دییشامگاه بستا و
 شکوه و تا مایه آبرومندی و ییای که چون یادت کنیم ما را یاد فرما ما وعده کردهه ب ای و را فرمان داده ما

گونه که وعده  پس تو نیز همان ای، گونه که فرمان داده کنیم همان یاد می راو م که تییباشد، ما بزرگواریِ ما
  .انبانرتین مهربانای مهر کننده از یادکنندگان و ای یاد ،ساز دهآور ای حاجت ما را بر فرموده

 قرآنهخداوندا تو خود گفتی ب
 که هست ایمانتان یار که ای آنان

 شامگاهان دگر هر بامداد و
 یادم آرید: تو گفتی، راست گفتی

 را یادِ خویش کردی امر ماه ب
 از این راه یادآری و که از ما

 فرمان و کنون آنسان که بودت امر
 وفا کن ات یارب  تو هم بر وعده

 رـتبانهرـان مـبانرـاز مه ییوـت
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 کالمی حقّ برایِ اهلِ ایمان
 همه یادِ خدا آرید بسیار 

تسبیحِ فراوان  د وییثنا گو
 هیچ تردید که آرم یادتان بی

 عطا را دادی وعدهِ لطف وه ب
 جاه شرافت بخشی و بزرگی و

منان  تو یاد آوریم ای رّب ز
را روا کن  یادت حاجتِ ماه ب

 اد آورـهم از یاد  آورانت  ی
  

  
 نَ ـاَلرّابِعَةُ عَشَر مُناجاتُ المُعتَصِمي

  بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
نيَ وَيا راحِمَ الْمَساكنيِ اَلّلهُمَّ يا مَالذَ الّالئِذينَ وَيا مَعاذَ الْعائِذينَ وَيا مُنْجِيَ الْهالِكنيَ وَيا عاصِمَ الْبائِس      

مُسْتَضْعَفنيَ وَيا مُجيبَ الْمُضْطَرّينَ وَياكَنْزَ الْمُفْتَقِرينَ وَيا جابِرَ الْمُنْكَِسرينَ وَيا مَأوَى الْمُنْقَطِعنيَ وَيا ناصِرَ الْ
ذْ بِعِزَّتِكَ فَبِمَنْ اَعُوذُ وَاِنْ لَمْ اَلُذْ وَيا مُجيرَ الْخائِفنيَ وَيا مُغيثَ الْمَكْرُوبنيَ وَيا حِصْنَ الالّجئنيَ اِنْ لَمْ اَعُ

  .بِقُدْرَتِكَ فَبِمَنْ اَلُوذُ



۱۰۰ 

  انـدگـمناجات پناهن-دهمراـچه
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

 نوایان و دارنده بی ای رهاننده نیست شوندگان وای نگه آوران و ای پناهگاهِ پناه ای پناه پناهندگان و ،خداوندا
 ای جربان کننده شکستگان و ای گنجینهِ نیازمندان و ای اجابت کننده درماندگان و چارگان و یای بخشاینده ب

ای فریادرسِ مستمندان وای  ای پناه دهنده ترسندگان و ای یاری کننده ناتوانان، و ای منزلگاهِ از همه بریدگان و
ه تو پناه نیاورم پس ب ییتواناه اگر ب ناه برم، وکه په جای نگريم ب پناهِ ارجمندیِ تو پناهگاهِ پناهندگان، اگر من در

  .که پناهنده شوم
 که دادار جهان استنام آنه ب

 خدایا ای پناهِ بی پناهان
 بخشِ جمله هالکانی ییرها

 دست ای بر هر تهی تو بخشاینده
 فقريِ ناتوان را تو گنجی هر

 تو خود منزلگهِ آوارگانی
 پناهی تو بهر ترسنده از جان 

 م پناه آرندگان رادژی محک
 عزّ تو نباشده پناهم گر ب

 اگر   بر     قدرتِ       تو        التجایم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 نهار خواهان سنگرِ ز ذ وامع
 یـانـارگــچـــــبی دهِــــدارنـهــگـن

 ای هست کجا بیچاره مُجیبِ هر
 کنی جربان همه بشکستگان را

 چارگانی بی  معني  و یاورِ
 مستمندان فریاد رس بر ییتو

 تکیه گاهی، بندگان را ،پناهی
 بگو دیگر پناهم بر که باشد
 نباشد    ،      مُلتجی     پیش     که    آیم

حِ اَبْوابِ صَفْحِكَ وَقَدْ اَلْجَاَتْنِي الذُّنُوبُ اِىل التَّشَبُّثِ بِاَذْيالِ عَفْوِكَ وَاَْحوَجَتْنِى الْخَطايا اِلَى اسْتِفْتا     
ةِ عَطْفِكَ وَما وَدَعَتْنِى االِساءَةُ اِلَى االِناخَةِ بِفِناءِ عِزِّكَ وَحَمَلَتْنِى الَمخافَةُ مِنْ نِقْمَتِكَ عَلَى الَّتمَسُّكِ بِعُرْوَ

  .لَمَ اَوْ يُهْمَلَحَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ اَنْ يُخْذَلَ وَال يَليقُ بِمَنِ اسْتَجارَ بِعِزِّكَ اَنْ يُسْ 
هایم ناچارم نموده که از درهای بخششِ تو  لغزش دامان بخشش تو زنم،وه گناهانم مرا وادار کرده که دست ب     

ترسِ از انتقام تواَم وادار نموده که  و آستانه بزرگواری تو بار فرو نهم،ه بدکاریم برآن داشته که ب .گشایش بخواهم
 گردد، و که چنگ برشته دوستی تو زند این نیست که خوار سزایِ آن. زِ خود کنمرا دستاویو ریسمانِ مهر ت

  .ورد این نیست که واگذار شود یا بیهوده ماندآپناه  عزّتِ توه که ب شایسته آن
 گناهانم مرا کردند ناچار

 کاری محتاج کرد این زشت مرا
 مرا کردارِ بد بنمود وادار
 من از بیمِ عذابت کردم آهنگ

 که زد بر رشته ات دست آنسزایِ 
 عزّ تو روا نیسته پناهنده ب

  

 
 
 
 

  

 هرکاره که گريم دامن عفوت ب
 که خواهم از درت آمرزگاری

 ات بار خانه عزّته فرود آرم ب
زنم بر ریسمانِ مهرِ تو چنگ 

پست  و کس ماند که بی نباشد این
شود تسلیم یا مهمل کند زیست 

  

نا مِنْ حِمايَتِكَ وَال تُعْرِنا مِنْ رِعايَتِكَ وَذُدْنا عَنْ مَوارِدِ الْهَلَكَةِ فَاِنّا بِعَيْنِكَ وَيف كَنَفِكَ اِلـهي فَال تُخْلِ          
ا مِنَ وَلَكَ اَسْاَلُكَ بِاَهْلِ خاصَّتِكَ مِنْ مَالئِكَتِكَ وَالصّالِحنيَ مِنْ بَرِيَّتِكَ اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنا واقِيَةً تُنْجين

يَ كاتِ وَتُجَنِّبُنا مِنَ االْفاتِ وَتُكِنُّنا مِنْ دَواهِي الْمُصيباتِ وَاَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنا مِنْ سَكينَتِكَ وَاَنْ تُغَشِّالْهَلَ
مَتِكَ يا وارِ مَحَبَّتِكَ وَاَنْ تُؤْوِيَنا اِىل شَديدِ رُكْنِكَ وَاَنْ تَحْوِيَنا يف  اَكْنافِ عِصْمَتِكَ بِرَأفَتِكَ وَرَحْبانوُجُوهَنا 



۱۰۱ 

  .اَرْحَمَ الرّاحِمنيَ
دور فرما، که ما زیرِ نظر  ها از مهلکه ت ناامید مگردان وا از سرپرستی بهره مساز و ت بیا یبانخداوندا مارا از پشتی

کنم که  بندگانی نیکت از تو درخواست می از فرشتگان و :حقّ برگزیدگاِن درگاهته ب از آنِ توایم، حمایتِ تو و و
پناه گريد،  ها در از سختیِ مصیبت از آسیبها دور دارد و دهد و ییگماری که ما را از نابودی رهاه ی بانببرما نگه

 تتحبّهای م را با روشنی هایِ ما فرود آری وچهره هایِ ما دل چنني درخواست دارم که آرامشت را بر هم و
بخششت، ای  مهر وه گريی، ب تِ خویشپناهِ عصم در را در پایگاهِ استوار خود جای دهی و ما پوشانی و فرو
  .انبانمهررتین بانمهر

 را کن حمایتماخدایِ من تو
 را ما مساز از لطفِ خود نومید

 ما با شدت چشم عنایت که بر
 خواهم ای اللّه اللّه ز تو می

 چه از نوع ملک یا آدمیزاد
 داری گماری که بهر ما نگه

 بخش از آفاتِ بسیار ییهار
 دلهاه ب هم آرامش فرو آری
 دهی بیش ییز رُکنِ محکمت جا

 بخششت ای حیّ داور مهر وه ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 را از رعایت بهره مامکن بی
 دار از مهالک کردگارا نگه
 حمایت ییفرما باشیم و راو ت
 حقّ بندگانِ خاصِ درگاهه ب

 هایشان باشد خداداد که خوبی
 داری کز آسیب و هالکت دور

 دار ها نگه شوی از ناگواری
 نورِ مهر خود پوشی رخِ ماه ب
گريی در پناهِ عصمت خویش ه ب
 رـتبانرـان مهـانـبهرـاز م ییوـت

  

  
  نَ ـاَلخامِسَةُ عَشَر مُناجاتُ الزّاهِدي 

  بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
لْمَنايا يف حَبائِلِ غَدْرِها فَاِلَيْكَ نَلْتَجِيءُ مِنْ اِلـهي اَسْكَنْتَنا داراً حَفَرَتْ لَنا حُفَرَ مَكْرِها وَعَلَّقَتْنا بِاَيْدِي ا      

الّلَهَا الْمحْشُوَُّة مَكائِدِ خُدَعِها وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ االْغْتِرارِ بِزَخارِفِ زينَتِها فَاِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُالّبَهَا الْمُتْلِفَةُ حُ
  .بِاالْفاتِ الْمَشْحُونَةُ بِالنَّكَباتِ

 مناجات پرهیزکاران -زدهمـپان
  باننام خداوند بخشنده مهره ب

های  ر دامهایِ مرگ د را با دست ما هاکنده، و ای که با فریبش بر سر راه ما چاه نشیمن داده ییخدایا مارا در سرا
 آرایشِ زیورهایش هاز فریفته شدن ب آورم و تو پناه میه هایش ب افسونِ خود فرو آویخته است، از بدسگاىلِ خدعه

آمدگانش را تباهی کشاننده است، فرا  فرود نابودکننده و زنم، چرا که او خواهندگانش را دامن تو می چنگ در
کنده از رنج و آسیبها وه گرفته ب   .است ها سختی آ

 که دادار جهان استنام آنه ب
  ییسرا را در خداوندا تو ما

 است بانهم مهر که هم بخشنده و
 ییجا طرفه مکان دادی عجیب و



۱۰۲ 

 سر راهفریبش درمکر وکه از
 وندستِ مرگمان در دام افسه ب 
 آرا خود آنهایِ  خدعه مکر و ز

 را فریبد که زیورش ما از این
 ورد پیشآهالکت  جهان است و

 ساکنانش خواه ناخواه برای
 هر حال دنیا پرآسیب است در

  

 
 
 
 
 

  

 هم کنده بسی چاه نهاده دام و
 فتنهِ دون آنآویخته  فرو
 کردگارا ،تو ناه آریم برپ

 م بیحّدییجو میتو  توسّل بر
 بیش کم و ش بیبانبرایِ طال

 فکنده دامِ نابودی فرا راه
 ها است ماالمال دنیا سختی ز

  

اُمُورَنا بِحُسِْن اِلـهي فَزَهِّدْنا فيها وَسَلِّمْنا مِنْها بِتَوْفيقِكَ وَعِصْمَتِكَ وَانْزَعْ عَنّا جَالبيبَ مُخالَفَتِكَ وَتَوَلَّ        
شْجارَ كِفايَتِكَ وَاَوْفِرْ مَزيدَنا مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَاَجْمِلْ صِالتِنا مِنْ فَيْضِ مَواهِبِكَ وَاَغْرِسْ يف اَفْئِدَتِنا اَ

اَقْرِرْ اَعْيُنَنا يَوْمَ لِقائِكَ بِرُؤْيَتِكَ مَحَبَّتِكَ وَاَتْمِمْ لَنا اَنْوارَ مَعْرِفَتِكَ وَاَذِقْنا حَالوَةَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ وَ
كَ يا اَرْحَمَ وَاَْخرِجْ حُبَّ الدُّنْيا مِنْ قُلُوبِنا كَما فَعَلْتَ بِالصّالِحنيَ مِنْ صَفْوَتِكَ وَاالَبْرارِ مِنْ خاصَّتِكَ، بِرَحْمَتِ

  .الرّاحِمنيَ وَيا اَكْرَمَ االَكْرَمنيَ
 داریت از گزند آن سالمت دار، و نگه توفیق وه ب و ،بخش ییپارسا رایِ سپنج زهد واین س را در خدایا ما       
را از  افزونیِ بهره ما شایستگی نیکو سرپرستی فرما، وه را ب کارهای ما و های نافرمانی از برِ ما بريون آر، جامه

باغِ  ت را درا هایِ دوستی نهال وبخششِ عطاهایت نیکوتر گردان،  اِنعامِ ما را از گشایشِ رحمتت فراوانرت کن، و
لذّت آمرزشت را بما  شريینیِ بخشایش و حدّ کمال رسان، وه ب ما ت را برا ییشناسا انوارِ و ،های ما بنشان دل

های ما بريون ران،  از دل دوستیِ این جهان را دیدارت روشن گردان، وه را در روزِ لقا ب هایِ ما چشم بچشان، و
رتین بانیت ای مهربانمهره ب ،ای نیکان ویژه درگاهت رفتار فرموده ات و وکارانی برگزیدهگونه که با نیک همان
  .بزرگوارترین بزرگواران و ،انبانمهر

 خداوندا تو در این دار دنیا
 ن داراز ایپاکیت به  توفیق وه ب
 تن جامه است بر سرپیچی اگر ز
 نیکی کار و بار ما برب پیشه ب
 یکه دار ییها فیضِ موهبت ز

 کار قلب ما نهالِ دوستی در
 ما شريینیِ عفوت چشان بیشه ب

 را روز دیدار خدایا چشم ما
 حبّ  دنیا ا دوستّی وـخدای

 اَبرار که با شایستگان کردی و
 بیش بانبُوَد مهرِ تو از هر مهر

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 زهد بخشا ما رغبتّی وهب
 دار سالم نگه مان ده وییرها

رکن تو از اندام ما این جامه ب
 فراوان بخش برما رحمت خویش

 رستگاری ما انعام بخش وه ب
 ت انوارییما تاب از شناساه ب

 ببخشا لذّت آمرزش خویش
 جمال خویشنت دار تو روشن بر

 چنانی از دلِ ما آن برون بر
 گزیده بندگانِ نیک رفتار

کرم پیش  از هر کریمی در ییتو
  

 



۱۰۳ 

 انــایــپ
 ارپایان از همه آنان که درکه ب

 که تا ماند نکو آثاری از من
 رضایِ نور استاد سخن سنج
 خدا رحمت کند او را که آن مرد

  

 
 

  

 نظر دادند در اصالح اشعار
 یک تن تشکّر با شدم خاصه ز

 که عمری برد در راهِ ادب رنج
در اصالحِ مطالب یاریَم کرد

  
  

  سود کارِ نظم چون طبعم بیا  هر ز
  بودیک  پنجاه و سیصد و و هزار 

  

  اســـسپ
  

 نظم را انجام دادمچو نثر و
 نآنظر فرمود بر دیباچه 

 که پایان یافت کارش دعاهاچون((
 همان شیِخ دل آگه اهلِ کرمان

 عارفی کو نکته سنج است ادیب و
 دعاها را حضور شیخ بردم

 را ها نظم که این بیمایه نثر و
 بگذشت این کار از سه ساىل بیشرت

 بودسفر  جنابش را اغلب در
 دارـدیـد پـی آمـه فرصتـبناگ

 شمارم کنون باشد سپاس بی
 این کارِ سختم کرد یاری که در

 کار خداوندش دهد توفیق در
 کارِ خود چون میکشم دستز کنون ا

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 حضور حضرت پريش نهادم
 :گه این چنینم داد فرمان پس آن

 ))نظر باید کند آموزگارش
 فانعر که باشد رهنمایِ علم و

 مایه گنج است نظم بس پر به نثر و
 پیِ اصالح، نزد او سرپدم

کند تطبیق با اصلِ دعاها 
 حق عیان گشت یُسر و عُسر، که بعد از

 کاریش گاهِ حضر بود یا پر و
 که تا انجام شد این کارِ دشوار

 ارمـت آموزگـلطف و همّ ز
 اریـود آموزگـردش نمـشاگه ب

 بسیارکه کرد این بنده را شرمنده 
 هفت است پنجاه و و سیصد و هزار

  

  



۱۰٤ 

  هـــمـاتـخ
 دینی وکردم این کتاب مورد استقبال برادران  منتشر شد باور نمی پنج سال پیش که کتاب نیاز موفق چاپ و

جانشینان  دانستم که تاثري کالم پیشوایان دین و دانشمندان صاحب قریحه عرفانی قرار گريد، زیرا نمی و ایمانی
زین  امام الکونني ابی عبداللّه الحسني و و) ع(موىل المواىل حضرت علی عاىل سلني اعنی وسیدالمر

عرفه  نظم دعاهای کمیل و چنان در ترجمه نثر و العابدین حضرت سیدالساجدین سالم اللّه علیهم اجمعني
جناب آقای رویشان نور چشم د روشن ضمري، قطب زمان و تأیید پري اجازه و عشر اثر گذاشته و مناجات خمسه و

دانشمندان  و دو مقدمه زیبا به قلم توانای مشایخ بزرگوار و فداه حاج سلطانحسني تابنده  رضا علیشاه روحی
 مرحوم آقای محمد جواد آموزگار سلمه اللّه و»ثابتعلی« اللّه جذبی آقای سید هبة  جناب مقدار عاىل

گهر بخشیده  و جلوه در هم چیده مراه های ب خرده شیشه این کتاب اثر نموده که در رحمة اللّه علیه)ظفرعلی(
قریحه شعری چنان نبود که به چنني کار بزرگی دست زنم  پا تقصري را سرمایه علمی و گرنه این حقري سرا است و

  .نشر این اثر بزرگ را پیدا کنم توفیق تهیه و و
 .انجام چنني کاری موفق ومؤید داشتگزارم که مرا بر  جان را ستایشگو وسپاس خالق انس و خدای جهان و

 انتشار یافته کمیاب شده بود و چاپ و )با ترياژ دو هزار جلد( ۱۳۵۷سال  های نیاز موفق که در چون نسخه
خود قدرت این کار را نداشتم لذا به پیشنهاد  و داشتند برادران ایمانی عالقه خود را به تجدید چاپ اعالم می

عالقمندان به نشر  فرجام و فقرای نیک نام و که از فرهنگیان نیکسیف الهی  آقای رضاشرکت برادر ایمانی 
  .آمدم در پی مقدمات کار بر عرفانی است با آغوش باز جواب مثبت دادم و کتب اسالمی و

آگاه  پس از کسب اجازه از پیشگاه پري بزرگوار برای مقدمه چاپ دوم کتاب به دولتسرای شیخ راه دانشمند
علت کسالت مزاج ه ن وجود عزیز را چنان یافتم که بشتافتم متأسفانه آ اللّه تعاىل بی سلمهجناب آقای جذ

جناب آقای مقدار  دانشمندعاىل از طرفی دسرتسی به شیخ بزرگوار و قدرت دست به قلم بردن نداشتند و
ن گرفته است مرغ جانش به شاخسار جنان آشیا از دو سال است جهان فانی را وداع گفته و که بیشآموزگار

نشر کتب  شوق در تهیه و قدری را که مظهر ذوق و وجود گرانکه چگونه گذشت زمان  مقدور نبود، متأثر از این
بردن ندارد و وجود زیجود دیگری را که با   قلمه دست ب که قدرت راه رفنت و هم شکسته عرفانی بوده چنان در

 مدفن خاک پنهان کند و ایمان بودند تن پاک در ت دین ومظهر تقوی عرفان و بیان آسمانی منبع انتشار علم و
ناچار چون راه دیگر  .ارادتمندان باقی گذارد برای دوستان و یاد خريش را جان به جان آفرین تسلیم دارد و

ای بنگارم لذا به نوشنت این خاتمه اقدام کردم امید است مورد قبول  داد خود مقدمه ادب هم اجازه نمی نداشتم و
التجا به درگاه کربیا  موقع خواندن این دعاها و خوانندگان گرامی تقاضا دارد در از برادران ایمانی و. گريد قرار
  .شادم فرمایند یاد و
مريیونس از زحمات بی شائبه برادر ایمانی آقای  و سیف الهیکاری صمیمانه برادر گرامی آقای  پایان از هم در

 دقت را در با معاضدت کارمندان صدیق چاپخانه کمال محبت و کهجعفری مدیر مسئول چاپخانه رودکی  
 جا آورده است قدردان وه هزار جلد کتاب نیاز موفق مبذول داشته وظیفه برادری را ب ۵تجلید  انجام چاپ و
  .سپاسگزارم

        ۱۳۶۳شت ـاردیبه ۲۷مطابق   )عج( روز میالد حضرت قائم ۱۴۰۴ بانتاریخ پنجشنبه پانزدهم شعه ب
  نصرت اللّه اربابی ـــ    خاک پای فقرای نعمت الهی سلطانعلیشاهی       




