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  هو
121  

  مقدمه چاپ چهارم
  

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
  لّراحمنيربِ اني مسنِي الّضر واَنت اَرحم ا

هاي              بخش است مناجات و راز و نیازي که از سوز درون و ناله چه بسیار براي روح لذّت
درونی را که با معشوق حقیقی درد دل  احساسات و عواطف  جانگداز بروز کند و 

  .آنچه از دل خیزد در دل نشیند: کند نشان دهد که می
نکه  چون از سوز دل است بسیار جذّاب و در عین آ السالم  ائمه هدي علیهم مناجاتهاي 
به حضرت سجاد زین  دعاي ابوحمزه ثمالی منسوب . باشد جانگداز است دلنواز می

کند و در اعماق دل  السالم نیز چنین است و دل آگاه را به خود جذب می العابدین علیه
وم رجبعلی تجلّی کتاب نیاز تجلّی نیز که نظم آن از مرح. گذارد عاشق حق اثر می

این رو تاکنون سه مرتبه بچاپ  سبزواري که سالک راه با دلی آگاه بوده چنین است، از
علی اشرف قانعی وفّقه  هاي آن نایاب گردیده لذا برادر مکّرم آقاي سید  و نسخه رسیده  

نمایند فقیر   اهللا لما یحب و یرضی درخواست کردند که براي مرتبه چهارم تجدید چاپ
  .و توفیق ایشان را از خداوند خواستارم نمودم  موافقت  م ه
  

  فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي
  مطابق باتولّد حضرت1403مورخه هفدهم ربیع االول

  1361دي ماه  12رسول و حضرت صادق علیهماالسالم و 
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  مقدمه چاپ سوم نیازتجلّی
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

  ایمنی از تـومهابت هـم ز تـو    و اجابت هم زتواي دعا از ت
نباشد ذاتاً  خارجی   و خداوند یکتا مفطور و اگر جهات  غیب  بعالم بشر بر توجه  طبع 

چاره  اضطرار و درماندگی  از این رو در مواقع  است  غیبی  توحید و معتقد بوجهه  متوجه 
  .کند او می  داند و رو بسوي منحصر می جهت   و التجاء بدان   خود را به توسل  

  شکسته کشتی و دل بر تو بستند    به آنانیکه در کشتی نشستند
بند نیست بچه  دانم کسانیکه دلشان به دلداري پایدار و جانشان به جانانی دلدار پاي نمی

  .کنند چیز دلخوش و به چه امیدي زندگی می
نٍ مية عياقُرو كلَيا ببحت نم بيبياحالذَبِك ن.  

آالیش و خالی از کدورات دنیویه بخواندن دعاهائی که از صمیم قلب  ازین روقلب بی
مند   شده و از دل آکنده از محبت الهی تراوش نموده عالقه و حاقّ واقع و سوز دل گفته 
 آن دعاهاي جانسوز منقلب و از شنیدن  نواز کارساز شائق   و به راز و نیاز با خداوند بنده

ربا بحرکت و  شدن به آهن  به نزدیک  کند مانند آهن که گردد و در جان او اثر می می
  .آید ارتعاش می

السالم مانند دعاي کمیل و صباح امیرالمؤمنین  علیهم  از این رو ادعیه مأثوره از ائمه هدي
 سة عشرمخعلیه و مناجات  اهللا  السالم و دعاي عرفه حضرت سیدالشّهداء سالم علیه  علی

السالم و دعاي افتتاح و غیر آنها نزد صاحبدالن آگاه و  حضرت زین العابدین علیه
العاده دارند و تکان دهنده روح و موجب ارتعاش و  روندگان راه اثري ارزنده و فوق

باشند و روح را مانند مرغی که بیرون قفس را ببیند و بخواهد از آن  انقالب دلها می
  .آورد رآید به هیجان میخارج شده به پرواز د

یکی از این دعاهاي پرسوز و گداز که از قلب پاك و دل بینا و آگاهی بر زبان جاري 
حمزه ثمالی است که حضرت موالنا و مولی الکونین علی بن الحسین  شده دعاي ابی

زه زین العابدین و سید الساجدین علیه و علی آبائه السالم بیان فرموده و آن را به ابی حم
  .دستور داده است

ط مرحوم رجبعلی تجلّی سبزواري که از فقراي با محبت و با  این دعاي شریف توس
برحسب امر پدر  فقیر هم . گردید موسوم  نیاز تجلّی   شد و به معرفت بود ترجمه 

علیشاه قدس سرّه العزیز که با  بزرگوارم موالنا و سیدنا الحاج شیخ محمدحسن صالح
و اندوه باید عرض کنم که روح مقدسش هنگام طلوع فجر پنجشنبه نهم  نهایت تأسف

بعالم قدس پرواز نمود و ما و همه عالم  1345مرداد  ششم  مطابق  1386سال  ربیع الثّانی 
  .فقر را یتیم ساخت و جهان معرفت را در فراق خود سوگوار گردانید

و همان اوقات به همت دو  آنرا به نثر ترجمه نمودم) شمسی1320(قمري 1360در سال
برادر محترم ایمانی آقایان حاج میرسید حسن خان میرعمادي و حاج محمدعلی 

  .حمیدزاده بچاپ رسید
به  حمیدزاده  حاج   بار به همت آقاي دومین  نیزبراي) شمسی1333(قمري 1373درسال

ار رخت بربسته هنگام آقایان تجلّی و میرعمادي از این دنیاي غد رسید و در آن  طبع 
روحشان مشمول مغفرت الهی شده تن در زیرخاك تیره آرمیده بود و شرح حال آن دو 

  .در مقدمه چاپ دوم مذکور گردید
آقاي  شود از چهار نفر سومین آنان  شروع می آن  سوم  چاپ  که  هم  اکنون 

تا بعداً در  است  ه  دنمو  جهان و بدرود این   آخرت را برگزیده نیز عالم   حمیدزاده حاج 
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نماید و   عمل و نهار چسان  لیل  خالق  باشد و روزگار به اراده  مقدر شده  چه   چهارم  چاپ
  .چه بازي کند

  بروید گل و بشکفد نوبهار        دریغا که بی مابسی روزگار
ته داش اشتغال  سبزوار و ابتداء در آنجا به تجارت  اهل  حمیدزاده  محمدعلی  مرحوم حاج 

س سکونت   سپس  و تجارت را با  و در آنجا به تجارت سپس کشاورزي  در مشهد مقد
  .هم ضمیمه نمود

در اوائل جوانی به شرف فقر درسلسله نعمۀاللّهیه گنابادي مشرّف شده و بسیار با محبت 
در چند سال اخیر مبتال به کسالت شده و گاهی ناراحتیهاي قلبی . و با عقیده و ایمان بود

شد و این کسالت شدت یافت و چند مرتبه در مشهد و طهران به معالجه  ر او عارض میب
نشد و   پرداخت ولی چون مقدرالهی بود که رخت بربندد معالجات در اواخر مؤثّر واقع

و در   این جهان گفت وداع   در طهران 1341مطابق آذر 1382رجب در روز جمعه نیمه 
  .معروف بباغ طوطی مدفون گردید رحمۀاهللا علیه عبدالعظیم محلّ    جوار حضرت 

سید علی  آقاي  ایمانی  برادر مکّرم  که  است  مدتی  گردیده  نایاب   نیاز تجلّی  نسخه  و چون
نیز  پدر بزرگوارم  و عنایت   مورد لطف و زاده ایماناً و عمالً که  اهللا   وفّقه قانعی  اشرف  

از تجدید  شود و فقیر پس  داده  بایشان   آن سوم   چاپ  جازه ا اند که  نموده بودند خواهش 
  نمودم و از خداوند متعال موافقت   ایشان با خواهش  ترجمه   و اصل نظر مختصر در مقدمه 

  .محبت و توفیق ایشانرا خواستارم مزید حال 
  والسالم علیناوعلی عباداهللا الصالحین  

   فقیر سلطانحسین تابنده رضاعلی شاه
  134دي ماه12- 1387عید فطر
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  هو
121  

  مقدمه چاپ دوم
  چراغ دل بنور جان برافروخت    بنام آنکه جانرا فکرت آموخت 

آنچه از دل خیزد در دل «همانطور که در مقدمه چاپ اول تذکّر دادم طبق مثل معروف 
  نماینده ن  ادا شود و زبا قلب  و از صمیم  و واقعیت  حقیقت  کالمی که از روي » نشیند
گردد  باشد مؤثّرتر و بهتر جایگزین در شنونده می آن   از مکنونات و کاشف   قلب

است سالها  انگیز ممکن   آمیز و یا یک ناسزا و دشنام نفرت بطوریکه اثر یک کالم محبت
  . بلکه در تمام مدت عمر از قلب شنونده برطرف نشود

در مناجاتها و راز و  مخصوصاًدیگران پیدا و اثر در فرمایشهاي بزرگان دین بیشتر از  این 
و  آگاه  هر دل  که  است  اثري   خود داشتند داراي و خداي  نیازهائی که با محبوب حقیقی 

محابا  توانیم بی گرداند و می خود میکند و از خود بی می را منقلب    دردي   صاحب
  .بگوئیم که طبق شعرمعروف

  یقین دان تربت لیلی درآنجاست    بوي عشق برخاست که  زهرخاکی 
شود از زبان شخص  هرسخنی که داراي روح بوده و در شنونده مؤثّر گردد معلوم می

بزرگی صادر شده و از دل آگاهی تراوش نموده است و برعکس سخنانی که داراي 
وح تأثیر نکنند هرچند بسیار مسجع و مقفّی بوده و تمام اثرات معنوي نباشند و در دل و ر

ات ادبی درآن رعایت شده ودرفصاحت وبالغت دردرجه کمال باشد با بزرگی نک
مغز است و در دعاهاي رسیده نیز همین قسمت وجود  ارتباط ندارد و فقط ظاهري بی
باشد داراي اثري خاص است مانند ادعیه صحیفه علویه  دارد وآنچه از بزرگان دین می

ابوحمزه ودعاي وداع رمضان ودعاي وصحیفه سجادیه وهمچنین دعاي صباح وکمیل و

باشد ولی البته این اثرات  افتتاح و مانند آنها که هر یک داراي جهانی روح و حقیقت می
براي کسی است که درد عشق و محبت و شوق سلوك و طریق بندگی و معرفت در او 
وجود داشته و جویاي خداوند محبوب و معبود خود باشد و در هر کوي و برزنی در 

تجوي او بوده و از صمیم قلب نگران معانی آن الفاظ باشد و گرنه هرکس آن بهره جس
  .برد را از آنها نمی

ط آقاي رجبعلی تجلّی سبزواري بنام نیازتجلّی بنظم ترجمه شده و  دعاي ابوحمزه توس
آن مرحوم الحق در این ترجمه ویژه در مقدمه آن داد سخن را داده و ثابت کرده که نه 

پردازي نداشته و بترجمه محض اکتفاء ننموده بلکه معانی دعاي ابوحمزه  سخن تنها قصد
بهره معنوي خود را از آن دعا  و بعداًرا در دل خود جاي داده ابتداء خود از آن بهره برده 

بصورت الفاظ فارسی از زبان خارج کرده و بدیگران اهداء نموده است و خواندن آنها 
اي بوده و  ابیات نیز داراي احساسات و عواطف نیازمندانه دهد که سراینده آن نشان می

  .با خداي خود راز و نیاز و سوز و گدازي داشته است
نگارنده نیزبموجب اشاره پدر بزرگوارم جناب آقاي صالحعلی شاه که پس از 
اصرارمرحوم تجلّی در این باب صادرشد آنرابه نثرترجمه وسپس مرحوم تجلّی آنرا 

ت و شرح حال ابوحمزه را نیز بقدر وسع نوشتم وبعداً نیز دو نفر از منظوم نموده اس
عشرعلیهم السالم آقایان حاج میرسید حسن میرعمادي و  بندگان آستان والیت ائمه اثنی

محمدعلی حمیدزاده که هر دو در طریق فقر و سلوك وارد و مجاور عتبه عرش درجه 
ابن موسی علیه الس شمسی بچاپ آن  1321الم بودند در سال حضرت ثامن االئمه علی

  .اقدام نمودند
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اکنون از این چهار نفر دو نفر آقایان رجبعلی تجلّی و حاج میرسیدحسن میرعمادي 
حقیقت نمرده و  اند ولی آنها در دست از این جهان ناپایدار شسته و رخت از آن بربسته

ستان و آشنایان آن دو همواره نامشان به آثار و یادگارهاي نیک زنده و پایدار است و دو
  .با نیکی یادشان کنند و از یادشان نبرند

خواند براي هر از جمله همین اثر نیک است که از آنها بیادگار مانده است و هر که می
کند من نیزطبق وظیفه ایمانی و بیاد آن دو شادروان چندجمله در دو طلب آمرزش می

  .نویسمحاالت آن دومی
بعلی تجلّی سبزواري فرزند مالّحسن قنّاد و او فرزند مالّ عبدالجواد مرحوم میرزا رج

 1300رجب 12میرزا رجبعلی در  هواعظ مشهدي بوده و مالّّّّحسن در سبزوار توقّف داشت
قمري در آنجا متولّد شده از شش سالگی به مکتب رفته و بعداً بخواندن کتب نحو و 

به علوم ادبی و شعر عالقه زیادي داشت  صرف و عروض و سایر علوم ادبی پرداخته و
قمري  1318به مجالست دانشمندان و استفاده از محضرآنان راغب بود تا آنکه در سال 

در زمان مرحوم حاج مالّسلطان محمدسلطان علیشاه خدمت  فرزند ایشان جناب  حاج 
فقر و  مالّعلی نورعلی شاه والد بزرگوار جناب آقاي صالحعلی شاه رسیده و به رشته

تجلّی داراي طبعی . سلوك راهیابی شد و با نهایت عالقه و محبت در طریق فقر قدم زد
سرشار بود و از موقعی که در طریق سلوك وارد شد اشعار او داراي روح و حقیقتی 

  . کرد گردید که در شنونده و خواننده بیشتر تأثیر می
وارد ) شمسی1323(قمري  1363قمري به کارهاي دولتی داخل و تا سال  1327در سال 

 1327کار بود و در آن سال بواسطه ضعف بنیه تقاضاي بازنشستگی نمود و درسال 

بدرود زندگانی ) 1368صفر20( 1327قمري مریض شده و در اوایل دي ماه ) 1368(
  .نمود رحمۀاهللا علیه

داشت و  میرسیدحسن خان میرعمادي اصالً اهل تهران و سالها به کارهاي دولتی اشتغال
مدتی در کاشمر با مرحوم حسینعلی خان موثّق السلطان مشغول بکار بود در آن موقع به 
همراهی آن مرحوم به بیدخت خدمت مرحوم نورعلیشاه رسیده و در طریق سلوك وارد 
گردید و نهایت عالقمندي را داشت و در راه مذهب و دیانت از هیچ نوع فداکاري 

شد پس از چندي از کاشمر وز برحال محبت ایشان افزوده مینمود و روز بر مضایقه نمی
به مشهد منتقل و چندسالی در دارائی استان مشغول کار بود و بعداً تقاضاي بازنشستگی 
نمود و به شغل کشاورزي مشغول گردید و چون عالقه فقري ایشان در ازدیاد و در 

و لسانی و غیر آن دریغ  خدمت برادران دینی و همچنین درماندگان از مساعدت مالی
  .داد داشت خداوند نیز بدو برکت مینمی

در مالزمت جناب آقاي صالحعلی شاه به عتبات ) قمري 1351(شمسی  1311در سال 
عالیات مشرّف شده و خدماتی نمود بعد از آن نیز سفر دیگري به عتبات کرد آخرین 

مراهی نگارنده و جمع سفري که انجام داد سفرحج و زیارت خانه خدا بود که به ه
ام براي زیارت حرکت کرده  دیگري که شرح آنرا در یادداشتهاي سفرحج مفصالً نوشته

توفیق تشرّف و انجام اعمال حج براي ) 1329اول مهرماه (قمري  1369و در عید اضحی 
ما حاصل بود پس از اتمام حج با ایشان و چند نفر دیگر از همراهان به شام و لبنان و 

و بعداً به کشور هاشمی اردن مسافرت نموده و از آنجا به عتبات عالیات مشرّف مصر 
 30مطابق 1370در تاریخ هجدهم ذیقعده سال. شده و سپس به ایران مراجعت نمودیم
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س بدرود زندگی نمود و در جوار حضرت  1330مرداد بر اثر سکته قلبی در مشهد مقد
  .یهمدفون گردید رحمۀاهللا عل» ع«ثامن االئمه 

اکنون که نسخه نیازتجلّی کمیاب شده و عالقمندان بدان دسترسی ندارند آقاي 
حمیدزاده طبق روش پسندیده خود که همواره نسبت بدوستان و برادران دینی نهایت 

باشند براي عالقمندي داشته و دارند و به باقی گذاشتن یادگارهاي نیک نیز راغب می
س حضرت سیدالساجدین توسل به بزرگان دین و اظهار نیاز و به » ع«مندي بساحت مقد

جهت یاد از آن دو شادروان و شادي روان آنان به تجدید چاپ آن اقدام نموده از 
نگارنده نیزخواهش کردند که تجدید نظري در ترجمه نثر آن بنمایم نگارنده نیز 

م این خواهش ایشان را پذیرفته و در بعضی عبارات اصالح مختصري نمودم امیدوار
  .در پیشگاه والی مصر والیت مورد قبول واقع گردد ةبضاعت مزجا

از دانشمند محترم آقاي سیدمصطفی صفوي نیز که از برادران ایمانی و از کارمندان 
باشند و با مشاغل زیاد بنا به تقاضاي اینجانب زحمات  عالی رتبه وزارت فرهنگ می

نموده و ازدیاد عزّت و موفّقیت ایشان را  اند تشکّر چاپ و تصحیح اوراق را متحمل شده
نیاز که سرمایه واصل همه خیرات است  خواستار و امیدوارم حال نیاز ایشان بدرگاه بی

  .افزون گردد
از خداوند متعال توفیق آقاي حمیدزاده و ایشان را خواستار و از خوانندگان درخواست 

  .ی یاد کننددارم که هنگام مطالعه این کتاب از من و آنان بنیک
  سلطانحسین تابنده گنابادي

  1333فروردین1373رجب المرجب
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  مقدمه چاپ اول

  بنام پذیرنده درخواستها
هرآنچه از دل خیزد بدل بگیرد » آنچه از دل خیزد دردل نشیند«مثلی است معروف که 

ا جاي این مثل کامالً از نظر روانشناسی درست و با مبادي فلسفی نیز وفق میدهد زیر
باشد و دل مرکزعواطف و احساسات دل است چنانکه مرکز ادراك و اراده دماغ می

باشند  ودماغ با یکدیگر ارتباط کامل دارند و چون این سه قوه مظاهر نفس انسانی می
توجه نفس بمراکز که دماغ و دل است بیشتر از سایراعضاء میباشد وآنچه از انسان 

و مرکز ارتباط داشته باشد تأثیر نفسانی آن زیادتر و صادرمی شود هرچه بیشتر به این د
مثالً نگاهی که از روي شدت محبت یا کینه . اگر ارتباط آن کم باشد تأثیرهم کم است

است  1کند ولی نگاههاي معمولی که از اعمال انعکاسی باشد فوري درطرف تأثیر می
ین گوش دادن که بستگی همچن. ودماغ را درآن دخل وتصرّفی نیست آن تأثیر را ندارد

کامل به مراکز فعالیت بدن دارد با شنیدن که باز یک نوع عمل انعکاسی است فرق 
  .دارد

سخن گفتن نیز چنین است و آنچه بر اثر تفکّر وبه تحریک احساس برزبان آید و راز 
درون گوینده را حکایت کند در شنونده نیز ایجاد احساس و عاطفه نموده و در دل او 

کند وسخنانی که مکنونات دل را شرح دهد و ظاهرسازد و با احساسات قلبی  یرمیتأث
ج  همراه باشد عالوه براینکه پرده صماخ را مرتعش نموده و استخوانهاي گوش را متشنّ

                                 
اعمالی که براثر تحول آثار وارده بر بدن بآثارصادره، ازشخص ظاهرمیشود ودماغ را در آن دخل و  -1

 .تصرّفی نیست اعمال انعکاسی نامیده میشود

هاي جانگداز عاشق دل سوخته هر  نماید مثالً راز و نیاز و ناله کند دل را نیزخبردار می می
  .دکن صاحبدلی را متأثّر می

گوئی درد درون عاشق به واسطه سخنان جانسوز او از گوش شنونده گذشته همچون 
آري چنین است همانطور که نگاه جانسوز . گیرد اثرمغناطیسی در دل او جاي می

کشاند ناله دردناك عاشق نیزدل  معشوق دل عاشق را از جاکنده بسوي خودمی
  .دهد هرباخبري راتکان می

اند همین تأثیر را دارد بویژه  ه همه از روي حقیقت سخن گفتهکلمات بزرگان دین نیز ک
دعاهائی که هنگام راز و نیاز با محبوب حقیقی و اظهار عجز و بندگی از سوز دل و 
صمیم قلب بر زبان آن بزرگواران جاري شده براي سالکان راه حق حکم تازیانه سلوك 

  .آموزد بندگی را می را دارد که آنان را متذکّر وآگاه نموده و راه و رسم
از جمله دعاي ابوحمزه ثمالی است که بر زبان چهارمین پیشواي شیعه علی بن الحسین 

باشد  علیه السالم جاري شده و هر جمله آن داراي بسی رموز توحید و اسرارسلوك می
  .دهد و از حالت جذبه و شوق و سوز وگداز گوینده آگاهی می

ه و التفات به معنی براي روندگان راه و مشتاقان آن درگاه خواندن این قبیل دعاها با توج
دهد و  باشد و حال نیازمندي و بندگی و شور و جذبه را اشتداد می بسیار مفید می

همانطور که ترجمه این دعاها بقصد خدمت به دیانت مطلوب است چاپ وانتشارآنها 
  .شود نیزخدمتی بعالم عرفان محسوب می

دعلی حمیدزاده که از بندگان آستان ازین روآقایان میرسیدحسن میرعمادي ومحم
باشند تصمیم گرفتند این دعا را با ترجمه نثر و شرح  والیت و معتکفان آن درگاه می
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حال ابوحمزه که بقلم نگارنده است و ترجمه نظم که اثرطبع آقاي تجلّی سبزواري است 
  .به چاپ برسانند

 درگاه پروردگار موده و موفّقیتشان را ازنگارنده از زحمات ایشان سپاسگزاري ن
  .خواستارم

  .امیدکه خوانندگان نیز ما را به دعاي خیر یاد نموده و بر لغزشها خرده نگیرند
  در حق مسکینان دعائی کند    صاحبدلی روزي برحمت مگر

درخاتمه نیز از آقاي همایونفرمدیر بنگاه پروین که وسائل تسهیل چاپ این کتاب را 
  .کنم اند سپاسگزاري می ردهفراهم آو

  سلطان حسین تابنده گنابادي
  2/1361ج7مطابق1321اول تیر
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
  مقدمه

  کزین برتر اندیشه برنگذرد    بنام خداوند جان و خرد
وفرزندان نیک نهاد ) ص(پس ازستایش خداوند یکتا  درود برروان پاك محمدمصطفی

  .اوباد
اي بشر مطابق تحقیقات روانشناسی از اصول و لوازم اولیه تکامل است و مذهب بر

همیشه انسان در مقام این بوده که معناي حیات و مقصود از زندگانی را بداند و بفکر 
  .پیدا کردن آفریننده بوده و حس خداجوئی در نهاد او وجود داشته است

  طلبکارپـدیـدآرنده خود را     همه هستند سرگردان چوپرگار
دهد و زندگانی را  مذهب همواره راهی براي تعبیر جهان و حوادث آن بدست انسان می

ازاین رو مقام مهمی را درحیات بشر و جامعه . کند براي اوداراي حقیقت وروح می
: گوید یکی ازنویسندگان انگلیسی می1باشد چنانکه جیمس برایس بشریت دارا می

اي از افراد بسیارمتمدن  عرصه وجود نگذاشته، البته عده هیچگاه ملّتی بدون مذهب پا به«
کنند ولی آنها نیز پرورش یافتگان محیط مذهبی  در ملل بدون مذهب زندگی می

کسانی که این حقیقت را منکرند در واقع با فطرت انسانیت مخالفت » .باشند می
  .اند نموده

شده وگروهی را به خطا و لیکن این حقیقت میان هر مذهب و گروه بنامی جلوه گر
انداخته است بطوري که بعضی به جماد و نبات متوسل شده و آنها را پرستش   اشتباه

                                 
1-James Bryce 

کنند گوئی چشم وگوش آنان کور و کر گردیده و فکرشان اختالل پیدا کرده که 
  .اند موجودات پست تر از خود را خدا  و معبود خود فرض نموده

مذاهب هم بصورت کاملتر و مطابق افکار و جامعه و  هر چه فکر بشرکاملتر شده ادیان و
اند لیکن دیانات حقّه در اصل توجه به مبداء غیبی به هیچوجه با  محیط ظهور کرده

اند و فقط در  یکدیگراختالفی نداشته و همه به پرستیدن خداوند یکتا دعوت نموده
کند  تطبیق می اصول اجتماعی فرق پیدا شده ولی هر یک از آنها که بهتر با محیط

هزاروپانصد سال  مطابق محیط و جامعه مصر در سه» ع«کاملتر است مثالًدیانت موسی
پیش ظهور کرد و چون مردم مصر در آن موقع به مادیات عالقه زیادي داشتند موسی 

براي حفظ تعادل و » ع«در احکام و قوانین جنبه مادیت را بیشتر رعایت نمود ولی عیسی
فراط پیروان موسی در مادیات به معنویات بیشتر اظهار عالقه نمود لیکن از بین بردن ا
  .جامع ظاهر و باطن شده و در دین خود هر دو جنبه را تکمیل کرد» ص«حضرت محمد

  می نیاید جز ز سلطانی شگرف    جمع صورت باچنین معنی ژرف
امرار معاش کوشش  خود براي» ع«جانشینان او نیزجامع بودند چنانکه امیرالمؤمنین علی

و همه آن بزرگواران  المعاد لمن المعاش لَهآموخت که  فرمود و عمالً به مسلمانان می می
دادند که یک نفر مادي صرف بنظر  درمقام توجه بدنیا بطوري کوشش بخرج می

آمدند که گاهی بعضی دشمنان و مخالفین بر آن بزرگواران در توجه بدنیا اعتراض و  می
نمودند در صورتی که کار دنیا به هیچوجه مخالف دین نیست و آنچه با دوستی  یراد میا

  .خدا مخالفت دارد، داشتن دارائی دنیا وتجمل نیست بلکه فقط دوستی دنیا مذموم است
ولی درعین حال چنان توجه به غیب و مبداء داشتند که در حال راز و نیاز با پروردگار 

ود فانی بودند و دعائی که در آن موقع بر زبان آنان جاري با نهایت سوزوگداز ازخ
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نمود و مانند شعله آتشی است که هر مستعدي  شد در هر شنونده صاحبدل تأثیر می می
 .کند خود می ور شده و او را  بیچون آنها را بخواند آتش شوق در درون او شعله

ه بر زبان علی بن یکی از دعاهاي نامبرده دعاي معروف ابوحمزه ثمالی است ک
یکی از پیشوایان اسالم هنگام راز و نیاز با محبوب جاري شده و گوئی سوز » ع«الحسین

  .سازد درون او درین کلمات پنهان گردیده و خواننده را متأثّر و مجذوب می
اند پدر  بهره و چون این دعا به زبان تازیست و توده پارسی زبان از فهمیدن معناي آن بی

روحی فداه به حقیر » صالحعلی شاه«1آقاي حاجی شیخ محمدحسنبزرگوارم 
سلطانحسین تابنده اشاره فرمودند که آن را ترجمه کنم و ضمنا ًشرح حال مختصري از 

  .ابوحمزه که این دعا بنام اوست ضمیمه نمایم
این بنده براي اطاعت امر با عجله آن را ترجمه نمودم  و نیز آقاي تجلّی سبزواري که از 

سیرت و یکی از شعراي خراسان محسوبند بر حسب اجازه معظّم له ترجمه  اهروان نیکر
آنرا بنظم آورده و براي ازدیاد بهره آن تقاضا نمودندکه اینجانب ترجمه نثري آنرا 

  .ضمیمه منظومه ایشان نمایم که تمامترگردد
سم ولی دراین هنگام که توفیق یار شده خیلی مایل بودم شرحی براي آن دعا بنوی

گرفتاریهاي روزگار که هرکس فراخور حال از آن بی بهره نیست و اندك بودن مجال 
  .و فرصت و بعالوه نداشتن سرمایه علمی کافی از انجام آن مانع گردیدند

                                 
مرداد  6مطابق  1386با نهایت تأ ثر و تأ سف آن بزر گوار در سحرگاه پنجشنبه نهم ربیع الّثانی  -1

نٌ      1345 زْ سش بعا لم قـدس پـرواز کـرد حـما را بفراق خود مبتال و فقرا را خاك بسر نمود وروح مقد
نْ ینْجلی اَبداً    .طَویل اَبی اَ

  لیکن بغم نشاند دل ما زحسرتش    س او خوش نشست در حرم بارگاه قد

این ترجمه عالوه برآنکه اثر معنوي و روحی اصل دعا را دارا نیست فصاحت وروانی 
که اطاعت امر کرده باشم مطابق استعداد فکري زبان فارسی را نیز ندارد ولی براي این

خود در اصالح آن کوشیدم و چون دستور زبان فارسی وترتیب کلمات با نحو و صرف 
عربی فرق دارد ازین رو در بیشتر موارد مقید به ترجمه عین عبارت نشدم و به معنی 

اضافه پرداختم که حتّی االمکان سالست داشته باشد وگاهی هم شعري به مناسبت 
  .امیدکه خوانندگان مرا به نیکی یاد و به دعا شاد نمایند. نمودم

  سلطانحسین تابنده گنابادي
  خورشیدي1320مطابق مهرماه1360رمضان
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  شرح حال ابوحمزه ثمالی
اش ابوصفیه و پدرش دینار نام داشت و بعضی هم ابوصفیه را  نام ابوحمزه ثابت و کنیه

  .اند کنیه پدرش گفته
اهل کوفه و از قبیله ثماله بود این کلمه بنا بر مشهور با ضّم ثاي سه نقطه  ابوحمزه

اند و بقول ابن خلّکان با فتح لقب عوف بن اسلم بن احجن  وبعضی هم باکسرثاء گفته
و این کلمه را به کسی گویند که  1بن کعب بن عبداهللا بن مالک بن نصرابن ازد بود

یردستان خود را اطعام کند و چون عوف هنگام قحطی وسختی پیروان و قوم و ز
درموقع قحطی همه قوم و قبیله خود را میهمان کرد و طعام داد ازین رو بدین نام 

  .موسوم گردید
پیوندد و  شود به قبیله ازد می طایفه ثماله همانطورکه از سلسله نیاکان ابوحمزه معلوم می
و معروف عرب است که به  ازدبا فتح همزه و سکون زاء نام پدر یکی از قبایل مهم

غوث بن 2ازدبن : اند رسد و رشته پدر و نیاکان او را بدین طریق ذکرکرده کهالن می
نبت بن مالک بن کهالن بن سبأبن یشحب بن یعرب بن قحطان و ازقبیله ازد چند 
شاخه و شعبه جدا شده از جمله دو قبیله اوس وخزرج که قبیله هاي مهم مدینه بودند و 

3ان و طایفه ثماله نیز از ازد منشعب شده استدیگر غس. 

                                 
 رجوع شود به تنقیح المقا ل تأ لیف شیخ عبداهللا ما مقا نی -1
 . رجوع شود به الوسیط تأ لیف شیخ احمد االسکندري وشیخ مصطفی العنا نی چا پ مصر -2
انـد بـا    مورخین وعلماي انساب ولغت درعرب براي طبقات انساب تقسیما تی ازنظرکلّی ذکرکرده -3

شعب بفتح شین وسکون عین نسب اول وعبارت از نژاد وطائفـه معظّمـی اسـت کـه مشـتمل      :ینطورکه

کردند و از آنجا به یمن مهاجرت  قبائل کهالن وحمیرابتداء درکنار فرات زندگی می
  .نمودند سپس بتدریج درسایرقسمتهاي شبه جزیره عربستان منتشرشدند

 شیخ صدوق گفته است که ابوحمزه از بنی ثماله نبوده بلکه از بنی ثعل بوده ولی چون
درمیان بنی ثماله منزل داشت باین اسم نامیده شد وثعل بضّم ثاي سه نقطه وفتح عین 
بی نقطه همچون صرد نام پسرغوث بن عمرو است که پدر یکی از قبائل طی بوده و 
 بنابراین قول ابوحمزه ازقبیله طی بوده نه از قبیله ازد و قبیله طی درکهالن به قبیله ازد

  4.باشند رسند و قبایل سبأ از عرب عاربه می ردرسبأ بهم میپیوندد وکهالن باحمی می

                                                                             
برچند قبیله باشدوهرقبیله مشتمل برچندعماره وهرعماره منقسم بچنـدبطن وهـربطن داراي چنـد فخـذ     

  . وهرفصیله داراي چند عشیره است) باصاد(وهرفخذ داراي چند فصیله
وقریش عمـا ره وقصـی بطـن وهـا     اي  ان شعب است وکنا نه قبیلهعدن خزیمه و مثالً مینویسند 

شم فخذ وعباس فصیله ودرموضوع مورد ذکر ما سبأ شعب وکهالن وحمیر قبیله و ازد و طـی عمـاره   
 .وثعل بطن محسوب میشوند

اند یکی عرب بائده یعنی عربهائیکـه بکلّـی ازبـین رفتـه      مورخین عرب را به سه دسته تقسیم کرده -4
انـد واطّـالع کـا ملـی از آنهـا دردسـت نیسـت ماننـد قبایـل عادوثمودوطسـم وجـدیس             رض شدهومنق

عرب عاربه یعنی کسا نیکه عرب واقعـی بـوده ونـام آنهـا درتـاریخ ثبـت اسـت وآنهـا          -دوم.وغیرآنها
عرب مسـتعر بـه یعنـی کسـانیکه      -سوم.اند فرزندان قحطان میباشند وقبا یل جرهم وکهالن ازاین دسته

ه انتساب با اعراب عاربه عـرب شـدندوآنها فرزنـدان اسـمعیل پسـر ابـراهیم میباشـند کـه باقبیلـه          بواسط
ــودازینرو        ــدنان ب ــا ع ــداعالي آنه ــدوچون ج ــتعربه ازاوبوجودآمدن ــرب مس ــلت کردوع ــرهم وص ج
بعداًعـدنانیون معـروف شـدندوابتداي پیـدایش آنهادرمکّــه بودوبعـداً درسـایر اطـراف جزیـرة العــرب         

ا قبا ئل قحطان که از اعراب عاربه بودند امتزاج وآمیزش پیدا کردند وبعـض ملـل عـرب    منتشرشده وب
کنونی ازین سه دسته اعراب نیستند بلکه پس ازاسالم بتدریج ملیت عرب را پذیرفتند ازینروجزء ایـن  

سوریه ومصرومراکش وغیرآنها واین تقسـیم  ←تقسیم نمیباشند مانند غالب اعراب ممالک اسالمی از
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تاریخ تولّد ابوحمزه درکتب رجال و تاریخ ذکر نشده ولی آنچه بدان قطع داریم 
و محمدبن علی » ع«آنست که درك زمان حضرت علی بن الحسین زین العابدین

قول بیشترصاحبان رجال  را نموده و تواریخ در این قسمت اتّفاق دارند و بنا به» ع«الباقر
را نیز درك نموده و به عقیده جمعی از » ع«بلکه نزدیک به اتّفاق زمان حضرت صادق

نیزرسیده است بلکه از ظاهربعضی روایات که بعداً » ع«آنان خدمت حضرت کاظم
هم رسیده » ع«پیش ازسجاد» ع«کنیم این طور بنظرمی رسد که خدمت ائمه ذکر می

  .برخالف اینستاست ولی عقیده عموم 
شیخ ابوعمر وکشّی محمدبن عمربن عبدالعزیز که از مهمترین صاحبان رجال 
ونویسندگان حاالت اصحاب ائمه علیهم السالم است در رجال خودگفته که بخطّ ابی 

بن شاذان شنیدم که گفت  1عبداهللا محمدبن النّعیم الشّاذانی دیدم که نوشته بود از فضل
  :حضرت رضاعلیه السالم فرمودشنیدم که اي  از ثقه

بدمحمنِ ويسالْح نب ّلياعنةً معباَر مدخ هاَن كذلو مانِهكَلُقْمانَ يف ز مانِهةَ فَي ززموحاَب ّليع ن
دمحم نب فَرعجفَرٍ» ع«وعنِ جي بوسرِمصع نةً مهرب ع«و«.  
مان زمان خود بود او چهار نفر از ما را خدمت کرده و از آنها کسب یعنی ابوحمزه لق

» ع«ومحمدبن علی» ع«فیض وتحصیل علم نموده وآن چهار عبارتند از علی بن الحسین

                                                                             
ت        مخ ت راداشـتند ودسـته اخیرراکـه پـس ازاسـالم عربیـ ت عربیـصوص کسانی است که از ابتداء ملی

 . راپذیرفتنددرتاریخ ادبیات عرب عرب مستحدثه ومحدثه میگویند
الم بـوده وازبزرگـان فقهـاي            -1 فضل ازاصـحا ب حضـرت هـادي وحضـرت عسـکري علیهمـا ا لسـ

 .متقدمین شیعه است

وجعفربن محمدعلیه السالم و اندکی از زمان موسی بن جعفرعلیه السالم را نیزدرك 
 .نمود

کوشش کرد بجائی رسید که در علم و منظور آنست که از بس درکماالت و علوم 
  :حکمت لقمان زمان خود گردید و دنباله همین حدیث است

  َيونس بن عبدالرحمنِ هوسلْمانُ يف زمانِه و
  :حاالت یونس این طور روایت کرده که در» کشّی« ولی خود

مانِهلْمانَ يف زكَس مانِهةَ الثَّمايل يف ززموحاَب  
تر است یعنی  حضرت صادق علیه السالم نیز همینطور روایت شده و این مناسبو از 

ابوحمزه در مراتب معرفت وکمال سلمان زمان خود بود و این مخالفت ندارد که 
درباره یونس بن عبدالرّحمن نیز رسیده باشد زیرا یونس پس از حمزه بود و درك 

  .را نموده است» ع«زمان حضرت کاظم وحضرت رضا
کند بر اینکه ابوحمزه درك زمان ائمه پیش از  حدیث داللت و تصریح می این

رسیده » ع«ننموده ولی زمان اندکی را خدمت حضرت کاظم» ع«حضرت زین العابدین
  .است

مؤیداین مقال است آنچه در رجال مامقانی از داود رقّی نقل شده که از یک 
رفت نقل کرده که  ه السالم مینفرخراسانی که به زیارت قبرامیرالمؤمنین علی علی

گفت پس از زیارت قبرامیرالمؤمنین علیه السالم و ورود به کوفه جمعی را دیدم که 
کنند چون نزدیک شدم فهمیدم که از  می گرد یک نفر نشسته و به سخنان اوگوش

باشند پرسیدم این پیرمرد کیست گفتند ابوحمزه است من هم نشستم دربین  شیعیان می
ام و در آنجا بودم و دیدم که  ن او عربی آمد و گفت از مدینه آمدهسخن گفت

جعفرصادق علیه السالم از دنیا رفت ابوحمزه از شنیدن این خبرصیحه کشید وگریه 
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کرد و ناله نمود و افسوس خورد سپس پرسید آیا وصیتی کرد؟عرب گفت درباره 
زه گفت سپاس خداي را ابوحم. پسرش عبداهللا و موسی و درباره منصور وصیت کرد

که ما را گمراه نکرد و ما را به کوچک راهنمائی نمود و بزرگ را شناسانید و امر 
پس از آن به پهلوي قبرامیرالمؤمنین علیه السالم رفت و زیارت . بزرگ را پوشانید
  .نمود ونماز خواند

خراسانی گفت من پیش رفتم و معنی کالمش راپرسیدم گفت بزرگ داراي عیب 
نی است وکوچک را که نام برد براي این بود که جانشین خود قرارداده و وصی بد

نموده است و بواسطه وصیت به منصور امر بزرگ امامت را ازاو پنهان کرده که اگر 
منصورسؤال کند وصی اوکیست بگویند ترا وصی نموده است و از این رو 

رفت و خدمت کاظم علیه  منصورجانشین واقعی او را نشناسد سپس خراسانی بمدینه
مگرابوحمزه در سر قبرامیرالمؤمنین «: السالم رسید و قضیه را از او سؤال کرد فرمود

؟ و مؤمن که دل او به نور خدا روشن شده باشد علم !علیه السالم براي شما نگفت
  ».اوکامل است

او بود مراد از عبداهللا پسربزرگ آن حضرتست که پس از اسمعیل بزرگترین فرزندان 
و بواسطه اینکه پاهایش خیلی پهن بود بافطح معروف بود و مراد ابوحمزه آنست که 

  :مطابق حدیث
الْعاهات نم يربم ماملِ الْازي لَم.  

نقص واضح بدنی نباشد و چون پاي  ایامام  بایستی کامل الخلقه بوده و داراي عیب 
صادق علیه السالم او را شناساند که شیعه عبداهللا زیاده از حد عادي پهن بوده حضرت 

بدانند او امام نیست و بعالوه عبداهللا مطابق بعضی اخبار در زمان پدر اطاعت کامل از 

 2ومرجئه1آنجناب نداشت و مورد لطف نبود و به عقاید خالف شیعه مانند حشویه
قام و فضل از این روایت و از حدیث سابق م. تمایل داشت ازین رو الیق امامت نبود

شود و بواسطه بلندي مقام و عظمت شأن او خبري که از او نقل  ابوحمزه نیز معلوم می
شده هرچند دیگري غیر از او نقل نکرده باشد نزد فقهاي شیعه مورد قبول است و خبر 

  .باشد واحد او مانند اخبار متواتره پذیرفته و مقبول فقهاء می
وعامربن شراحیل شعبی که هر دو از عامه و اهل ابوحمزه فنّ حدیث را ابتداء از انس 

 و نزد ائمه وپیشوایان شیعه نیزکسب فیض نموده و مستبصرسنّت بودند فراگرفت 
گردید ابونعیم ربعی بن عبداهللا بن جارود بن ابی سیره هذلی که ازثقات اصحاب 

از خدمت  صادق وکاظم علیهماالسالم بوده نزد ابوحمزه تلمذ نموده وجمعی دیگر نیز
  .اند کسب فیض کرده او

                                 
ل سنّت بودنـد کـه عقـل را بهیچوجـه مـدخلیت درعقایـد نمیدادنـد واصـول         حشویه یکدسته ازاه -1

انـد چـون بیشترسـران     رانیزازروي نقل ثابت میکردند ازینرو باین اسم موسوم شدند وبعضی هـم گفتـه  
 . آنها اهل حشْو خوزستان بودند ازاینرو باین اسم نامیده شدند

انـد فقـط    که مرتکـب گنـا هـا ن کبیـره شـده      مرجئه کسا نی هستند که معتقدند مجازات مسلمینی -2
درروزقیا مت معلوم خواهد شدوهیچ مسلمی تاابد درجهنّم نخواهد مانـد وایـن دسـته بـرخالف شـیعه      
وخوارج خالفت بنی امیه رابا طـل وغصـب نمیدانسـتند وآنهـارا اولواالمرمیگفتنـد ودرحقیقـت بـراي        

ــ       ــاکم بودن ــزب ح ــه ح ــا ک ــرف آنه ــه وازط ــی امی ــداري ازبن ــد   طرف ــت گردیدن ــدند وتقوی د پیداش
وآنهانیزچندین فرقه شدند که بعضی هم طرفدارخوارج بودند ودشمنی با علی علیه السالم هم داشـتند  
وعبداهللا دربعض عقائداصولی طرفدارآنها بودولی نه آنکه دشمنی با علـی داشـته باشـدبلکه ازخانـدان     

 . رسالت بود
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از ابوحمزه منقول است که گفت روزي بقصد زیارت حضرت باقرعلیه السالم از خانه 
آمد و لبهاي او به  بیرون آمدم  و چون نزدیک منزل آنجناب رسیدم از خانه بیرون می

کنم از  گوید فرمودگمان می چیزي متکلّم بود من در شگفت شدم که با خود چه می
فرمود هر کس پی کاري ازخانه . لبهاي من در حیرت شدي؟ عرض کردم بلی جنبش

  :رسد و آن دعا اینست می بیرون رود و ایندعا را بخواند بمقصود
ةرذابِ الْاخعياون يِ الدزخ نم وذُبِكاَعوري كُلَّهاواُمريخ ئَلُكينّ اَسا ماَللّه.  

ن کارهاي خود را درخواست دارم وبتو از زیان این یعنی خدایا من از تو نیکو شد
و در بعضی کتب در دعاي مذکور این چند کلمه . برم جهان و عذاب آن جهان پناه می
  :در ابتداي دعا اضافه روایت شده

  .ربِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ حسبِي اُهللا توكَّلْت علَي اِهللا اَللّهم اني اَسئَلُك تاآخ
البتّه مقصود از این دعا و همچنین تمام دعاها توسل قلبی است که در حدیث بحضور 
قلب تعبیر شده و در همه عبادات الزم است و در هر کاري که انسان بخواهد وارد 
شود و بدان قصد از خانه بیرون رود باید توکّل بر خدا داشته و از او گشایش بخواهد 

عبادتی که باحضور قلب وتوجه کامل وخلوص نیت و  و هر دعا و. تا بمقصود برسد
نماینده احساسات درونی و عواطف قلبی گوینده باشد مقبول درگاه حق است ولی 

  :اگرتنها لقلقه زبان بوده و دل از آن بی خبر باشد مؤثر نیست که آیه شریفه
  :اشاره باین استالْقَولِ  ودونَ الْجهرِ من١واذْكُرربك يف نفِْسك تضرعاًوخيفَةً

                                 
میبا شـد   خفاءکه ازماده  خفيةاده خوف میبا شد وبعضی هم بتقدیم یاء برفاء ازم خيفةقرائت مشهور -1

قرائـت   يـاء بـر  فاءکه بتقدیم  ادعواربكم تضرعاً وخفيةاند ولی دراوائل همان سوره است  قرائت نموده
 . شده است

 دبن طاوس در کتاب مهجبن موسی بن محم ین علیالد دبن طاوس ابوالقاسم رضیسی
العابدین علیه السالم الدعوات از عمران بن اعین درذکرادعیه منسوبه به موالنا زین

روزي بسختی بر زمین افتاده و دستش . ازابوحمزه نقل کندکه گفت مرا پسري بود
کست او را نزد یحیی بن عبداهللا شکسته بند بردم چون دست را دیدگفت این دست ش

شکسته است، صبرکن تا بروم وسائل تهیه نموده و آنرا اصالح کنم چون تنها شدم 
افسرده و دلشکسته گردیده و دعائیکه از علی بن الحسین زین العابدین علیه السالم 

دا متوسل شدم و بر اثر توسل معنوي و خواندن تعلیم گرفته بودم خواندم و بدرگاه خ
دعا دستش بهبودي یافت چون یحیی برگشت دست را سالم دید گمان کرد دست 
ناقص آن دست دیگر است وآنرا بدقّت مشاهده نمود ولی هر دو دست را سالم یافت 
و تعجب کرده گفت از سحر و جادوي شما عربان دورنیست گفتم جادو نبود بلکه 

ه دعائی که علی بن الحسین علیه السالم به من تعلیم نموده و بر اثر توسل بدرگاه بواسط
گفتم با آن جسارت که تو نمودي میسر . گفت مرا هم این دعا تعلیم کن. خداشفایافت

  .نیست و بعالوه  از اسرار است و کسی غیر از شیعیان و پیروان امین آن نیست
دادم که آن دعا را بمن تعلیم کند ابوحمزه گفت عمران گفت من ابوحمزه را سوگند 

این حکایت را براي آن نقل کردم که تو بیادگرفتن تشویق شوي اکنون بنویس که من 
بگویم سپس ابوحمزه بخواندن دعامشغول شد و عمران آنرا نوشت و بعضی 

نویسندکه ابوحمزه موضوع را خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد  می
دعائی که . دعا با رضا موافق بود خداوند بزودي دعاي ترا اجابت کردفرمود چون 

  :فرمودند نسبتا ًمفصل است و ابتداي آن این است
 حني يياح يكُلِّ ح عم يياح يكُلِّ حدعب يياح يلَ كُلِّ حقَب يحيم ياحمنِ الرحمِ اِهللا الربِس

يبقْي  الحي يلي كُلِّ ياحع ميت ياقائوالْم يِيحيام ياكَرمي يياح تالّ اَنا لهالا يفْين كُلَّ حيو
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تبفْسٍ بِماكَسن  كتمحرو كمكَرو كودبِج كلَيا بقَرَاَتو كلَيلُ اسواَتو كلََيا هجوي اَتنا
  الَّيت وسعت كُلَّ شييٍ

تا آخردعاي شریف که در کتاب مهج الدعوات مذکوراست و در این دعا اسامی 
ك اَئمه معصومین تاحجۀ قائم عجل اهللا فرجه ذکر شده است چند دعاي دیگرهم .متبرّ

که کلینی هم روایت کرده ابوحمزه روایت کرده از جمله دعائی است بنام دعاي جامع
آنرا ازحضرت باقر علیه السالم روایت  وحمزهو در مهج الدعوات هم ذکر شده و اب

  :کرده و اول آن این است
 هدبداًعمحاَنَّ مدهاَشو لَه ريكالش هدحالّاُهللا وا لهاَنْ الا دهحيم اَشمنِ الرحمِ اِهللا الربِس

که درکتاب مهج  ااُرسلَ بِه رسلُ اهللاوبِجميعِ رسلِ اِهللا وبِجميعِ م ورسولُه آمنت بِاِهللا ِ
  .تماماًمذکوراست

باشد دعائی دعائی هم که بنام ابوحمزه معروف و مخصوص سحرهاي ماه رمضان می
است که از حضرت زین العابدین علی بن الحسین علیه السالم نقل شده و شیخ طوسی 

  .درکتاب مصباح المتهجد ذکر نموده است
که ابومحمدهارون : ا را در جلد بیستم بحار بدین طریق ذکرمیکندمجلسی سند این دع
کْبري لّع باسناد خود ازحسن بن محبوب از ابی حمزه ثمالی نقل کندکه  1بن موسی تَ

کرد و چون  علی بن الحسین علیه السالم شبهاي ماه رمضان نمازمی خواند و عبادت می

                                 
 سـوم بـروزن قنفـذ کـه نـام یکـی از       بضّـم اول و  عکبـر  الم و این کلمه مرکّب است ازتلّ بتشدید -1

نامیـده شـده اسـت کـه دراصـل مرکّـب        منسـوب گردیـده وتلّعکبـر    بود وآن محل بـدو  بزرگان کرد
 . اند ازدوکلمه بوده وبعضی هم با تخفیف الم ذکرکرده

هردو از بزرگان روات 3ن محبوبو اب2خواند و هرون می سحر میرسید این دعا را
  .باشند می

و علّت اینکه دعا بنام ابوحمزه معروف است یا از جهت اینست که ابوحمزه آن را نقل 
  .کرده یا آنکه آن حضرت خواندن آن را به ابوحمزه دستورداده است

چنانکه دعاي کمیل را امیرالمؤمنین علی علیه السالم بکمیل فرموده و اهمیت این دو 
ا براي شخص آگاه و بیناي راه معلوم است چه هر دو از طرف امام صادر گردیده و دع

به دو نفر از پیروان و صاحبان معرفت دستور داده شده که بخوانند و البتّه چون ائمه 
دهند مطابق استعداد  علیهم السالم پزشکان روحانی هستند دستوراتی که باشخاص می

ت و عظمت این دو دعا پی برد به بزرگی وکمال وحاالت آنهاست وکسیکه به اهمی
  .گردد معرفت کمیل و ابوحمزه آشنا می

و چون در خواندن دعا که توسل بدرگاه خدا است حضور قلب و خشوع دل و تناسب 
بین دعا و خواننده آن الزم است ازین رو خواندن این قبیل دعاها و ادا کردن حقّ آنها 

ه در توسل و نیازمندي و چنگ زدن به دامان والیت حد هر کس نیست بلکه کسانی ک
به کمیل یا ابوحمزه شباهت داشته باشند یا قدم روي قدم آنها بگذارند و مردانه و با 

از حاالت دلسوختگان بادیه سلوك و اي  همت و عزم در سلوك راه خدا باشند و بهره

                                 
دنیـا   از 385 سـال  اتّفاق دارند در او هرون بن موسی ازبزرگان اصحا ب بوده وهمه برجاللت قدر -2

 . رفت
اصـحا ب حضـرت کـا ظـم      میبـا شـداز   زره سـاز حسن بن محبوب سرّاد یازرادکـه هـردو بمعنـی     -3

الم روایـت         از وحضرت رضا علیهما السالم بوده و شصـت نفرازاصـحا ب حضـرت صـادق علیـه السـ
 . سالگی وفات یا فت 75 در 224سا ل  در نموده و
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یر ادعیه مأثوره از مصادر توانند بحقیقت این دو دعا و سا وادي معرفت داشته باشند می
عصمت و طهارت علیهم السالم پی برده و از خواندن آنها بهره روحی برند ازین رو 

کشم که دعاي کمیل را  کنم و خجلت می من از خدا شرم می: یکی از بزرگان فرموده
یعنی اگر تنها بظاهر خواندن ! خواهد تا بتواند آن را بخواند بخوانم زیرا کمیلی می

ء کنیم فقط لقلقه زبان است و بنا بقول کسانیکه صدق را تعریف به مطابقه قول با اکتفا
کنند این کالم که فقط ظاهراست چندان اثري ندارد و اثر آن  اعتقاد در قلب می

  .موقعی است که با دل هم ارتباط داشته باشد
ه زمان ابوحمزه همانطورکه پیش گفتیم داراي مقام ارجمند و مورد لطف و عنایت ائم

  .خود بود و کتب رجال از مدح او پر است
از جمله حسین بن بنت ابی حمزه از ابی حمزه نقل کند که گفت من بر شترم در بقیع 
سوار بودم در این بین کسی از طرف حضرت صادق علیه السالم آمد  وگفت اجابت 

انّی  :کن دعوت موالیت را من خدمت حضرت رسیدم نشسته بود چون مرا دید فرمود
ک یعنی من هر گاه ترا ببینم راحت می اَستریح اذارأَیتُ شوم قسمتی از روایات مدح او  لَ

  .را هم قبالً ذکر کردیم
نوشید و محمدبن مسعود  می خرما 1اند که شراب و فقط بعضی از صاحبان رجال گفته

 این که نبیذاز علی بن حسن بن علی بن فضال نقل کند که گفت ابوحمزه متّهم بود ب
  .خورده ولی پیش از مرگ ترك کرد می

                                 
شراب خرمارا عرب نبیذ میگویند ولی دراصل لغت عربی نبیذ شرابی است ازخرما یا کشـمش یـا    -1

 . ویا جودرمقا بل خمر که شراب انگور وفقاع که شراب جو میباشد عسل یا گندم

همچنین علی بن محمدبن قتیبۀ و محمد بن موسی همدانی از محمدبن حسین بن ابی 
الخطّاب معروف به ابی جعفرزیات همدانی که از بزرگان اصحاب است نقل کنند که 

در مکه در و حجر بن زائده ) یاازدي(اسدي  2گفت من و عامربن عبداهللا بن جذاعه
باب الفیل نشسته بودیم در این بین ابوحمزه رسید و به عامرگفت آیا تو خدمت صادق 

خورد؟ گفت من نگفتم  علیه السالم از من سخن چینی کرده وگفتی ابوحمزه نبیذ می
لیکن از مسکر سؤال نمودم در جواب فرمود هر مسکري حرام است ولی ابوحمزه نبیذ 

  .کنم ن ساعت من ترك کردم و توبه نمودم و استغفار میخورد ابوحمزه گفت ازی می
اند علی بن الحسن بن علی بن  ولی اصحاب حدیث این دو خبر را رد کرده و گفته

که درباره ابوحمزه این کالم را گفته فطحی و به امامت عبداهللا افطح قائل بوده  3فضال
است باینکه متّهم به این امر ازین رو قول او پذیرفته نیست و باضافه درکالم او تصریح 

شود نزد او قطعیت نداشته و بعداً نیز تصریح نموده که قبل از مرگ  بوده که معلوم می
  .آن را ترك نمود

نموده و از  هم مورد قدح است و جعل حدیث می 4محمدبن موسی بن عیسی همدانی
عالوه کرده و ازین جهت روایت او نیز مردود است و ب اشخاص ضعیف روایت می

                                 
 . اند جذاعه بضم جیم وذال معجمه وبعضی هم با دال مهمله گفته -2
الم بـوده ولـی سـایر      -1 بن حسن بنا بقول شیخ ازاصحا ب حضرت ها دي وعسکري علیهما السـ علی

 .اند صاحبان رجا ل اورافطحی گفته
ون اوراتضـعیف نمـوده نسـبت غلـوداده       محمدبن موسی بن -2 انـد   عیسی ابوجعفرسمان همـدانی قمیـ

وابوجعفر محمدبن حسن بن ولیدشیخ قمیین اوراوضّاع حدیث شمرده وخبراوراتصحیح نکرده وشیخ 
صدوق نیز گفته که هرچه ابن ولید تصحیح نکند نزدمانیزمتروك است وعالّمه حلّی درخالصه گفتـه  

 . ف است وازضعفاء روایت کندکه محمدبن موسی ضعی
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ممکن است که ابوحمزه تا آن موقع از حرمت آن آگاه نبوده یا اینکه پیش از اینکه 
خورده که آن را نیزبا  می بحد غلیان و مستی برسد و نام مسکر بر آن اطالق گردد

گویند یا آنکه ماءالشّعیر طبی بوده  آنکه هنوز بحد مستی ونبیذي نرسیده مجازاً نبیذ می
ستغفاري هم که در خبر باال نموده از این جهت بوده که نسبت به نه مسکر حرام و ا

عامر گمان سخن چینی و بدگوئی برده نه ازخوردن نبیذ حرام چه او نبیذ حالل 
  .خورده است می

گوید بهتر آنست که در رد این قبیل  ولی ابوعلی محمدبن اسماعیل در رجال خود می
آنها همگی به بزرگواري و جاللت ابوحمزه اخبار بگوئیم چون طایفه شیعه و بزرگان 

شود باضافه خبر دوم مرسل  تأثیر می اتّفاق دارند این قبیل اخبار بالطّبع ضعیف و بی
است چه ابوجعفرمحمدبن حسین بن ابی الخطّاب ازاصحاب حضرت جواد و هادي و 

بن  وفات نموده و درك زمان عامربن عبداهللا 262عسکري علیهم السالم بوده و در
» ع«جذاعه و حجربن زائده حضرمی که هر دو از اصحاب حضرت باقر و صادق 

کند بدو واسطه است زیرا او  اند ننموده و روایتی که او از عامربن عبداهللا می بوده
ازصفوان بن یحیی بجلی که از اصحاب حضرت کاظم و رضا علیهما السالم بوده 

اب حضرت صادق علیه السالم بوده که از اصح) بضم میم(وازعبداهللا بن مسکان 
  .کند روایت می

پس خبر محمدبن حسین حکایت کننده آن معلوم نیست زیرا خودش معاصر با عامربن 
عبداهللا نبوده و یا باید نقل قول از ابن مسکان باشد یا مربوط به محمدبن حسین بن ابی 

  .الخطّاب نباشد

ی بن ابی حمزه از ابی بصیر نقل کشّی از فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از عل
کند که چون ابوحمزه رنجور شد خبر به حضرت صادق علیه السالم رسید روزي 
ابوبصیر از اوعیادت نمود و سپس خدمت حضرت صادق علیه السالم رفت آن 
حضرت حال ابوحمزه را پرسید عرض کرد همانطور مریض است فرمود چون او را 

آید آگاه کن  ان برسان و از امري که براي همه پیش میدیدي از جانب ما سالم فراو
که بیقین در فالن ماه و فالن روز از جهان رخت برمی بندد ابوبصیر عرض کرد 
ابوحمزه از شیعیان شما است و ما را با او انس و الفت است فرمود البتّه فراق دوستان 

از صحبت یاران بهتر  رسد براي شما مؤثّرمی باشد ولی فیوضاتی که از ما به شما می
  .است وپس از آن براي ابوحمزه نوید بهشت داد

ابوحمزه در سال صد و پنجاه هجري وفات یافت ولی مطابق ظاهر روایت مذکور 
وفات او بایستی زودتر از این تاریخ باشد چه حضرت صادق علیه السالم در سال صد 

شود که خبر  معلوم می رحلت فرمود و از ظاهر روایت اینطور) 148(و چهل و هشت 
رسد که وفات ابوحمزه  می یابد و ازین قرینه بنظر داده ابوحمزه در آن مرض وفات می

  .پیش از حضرت صادق علیه السالم یا مقارن وفات آن حضرت بوده است
کند بر اینکه وفات او پس از  حمزه منقول است که داللت می خبردیگري از ابی

کند که فرمود  ز حضرت کاظم علیه السالم نقل میصدوپنجاه بوده چه ابوحمزه ا
و در همان سال که حضرت این خبر را داد . منصور دیگر خانه خدا را نخواهد دید

منصور بقصد حج حرکت کرد و بعضی شیعیان درباره فرمایش و خبر کاظم علیه 
اً السالم بشک اندر شدند و ابوحمزه مجدد سؤال کرد و همان جواب شنید و اتّفاق

منصور در بین راه مرد و چون مرگ منصور در سال صد و پنجاه و هشت بوده بنابراین 
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مؤید . خبر ابوحمزه تا آن سال زنده بود و در آن سال یا پس از آن وفات یافته است
این قول آنکه شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی که از بزرگترین قدماي 

: نویسد تب شیعه و نامهاي نویسندگان آن میفقهاي شیعه است در کتاب فهرست ک
حسن بن محبوب از ابی حمزه روایت کرده است و همانطور که پیش گفتیم دعاي 
ابوحمزه نیز بواسطه ابن محبوب از او روایت شده و چون در تاریخ حسن بن محبوب 

در هفتاد و پنجسالگی بدرود  224نویسد که درسال  است می 1که از اصحاب اجماع
به سنّ بلوغ نرسیده  158بوده ودر 150یا149انی گفت بنابراین تولّد او در سنه زندگ

بود ولی ممکن است درك خدمت او کرده باشد و اگر وفات ابوحمزه در صد و 
پنجاه واقع شده باشد ابن محبوب اصالً درك خدمت او نکرده است، ولی عقیده 

ده بلکه از نوشته ها وکتب که ابن محبوب از خود ابوحمزه روایت نکر 2بعضی آنست
  .او روایت کرده یا آنکه بواسطه از او روایت نموده است

در کتاب اتقان المقال فی احوال الرّجال تألیف شیخ محمدطه نجفی مذکور است که 
دانند حق آنست که ابن محبوب از  چون محقّقین وفات ابوحمزه را در صدوپنجاه می

                                 
اصحاب اجماع کسانی راگویند که همـه فقهـاي شـیعه متّفقنـد براینکـه آنچـه آنهـا روایـت کننـد           -1

صــحیح اســت وآنهــا هیجــده نفرنــد ازاینقــرار،زرارة بــن اعــین بــن سنســن وبریــدبن معویــۀ العجلــی   
بـن خربوذوجمیـل بـن    وابوبصیرلیث بن البختري ومحمدبن مسلم بن ریاح وفضیل بـن یسـارومعروف   

دراج وابان بن تغلب بن ریاح وعبداهللا بن بکیر وعبداهللا بن مغیـرة وحمـادبن عیسـی وحمـادبن عثمـان      
وحسن بن محبوب سرّاد ومحمدبن ابی عمیر واحمدبن محمدبن ابی نصربزنطی وصفوان بن یحیی بن 

 . محمدعجلی ویونس بن عبدالّرحمن وعبداهللا بن مسکان
 .ل ابوعلی حاالت ابن محبوبجوع شودبرجار -1

بوده باشد باز هم روایت ابن 158وفات او دراو روایت نکرده و بلکه بالفرض که 
  .محبوب از او مورد اشکال است

نویسد که در بعضی  شیخ عبداهللا مامقانی در رجال خود موسوم به تنقیح المقال می
نسخه هاي رجال شیخ دیدم که وفات ابوحمزه را در صد و پنج هجري نوشته است 

تمل است که اولی اشتباه ناسخ ولی در بعض نسخ دیگر صد و پنجاه نوشته شده و مح
بوده باشدچه خودشیخ تصریح کرده که ابوحمزه درك زمان صادق علیه ) نویسنده(

السالم نموده و اگر وفاتش در صد و پنج باشد تناقض خواهد بود چه وفات باقرعلیه 
  .بوده پس وفات ابوحمزه بعداً واقع شده است118یا 117یا 114السالم در

  :بیان در تفسیر آیهدر کتاب مجمع ال
  »ولَوتري اذْفَزِعوافَالفَوت واُخذُوامن مكان قَريب«

از ابوحمزه نقل کند که گفت از علی بن الحسین وحسن بن علی  در آخرسوره سباء
ش ا یج و آیه اشاره لعلیهماالسالم شنیدم که فرمودند ه ِهمقْدام ت اَ نْ تَح خَذُونَ م یداء یؤْ ب

قشون سفیانی است که در بیداء که بیابانی بین مکّه و مدینه نزدیک ذي الحلیفه  به
گیرند و خداوند آنها را  باشد در مقابل یاران قائم آل محمدعجل اهللا فرجه قرار می می

کند که این آیه را بدشمنان قائم آل  برد و هالك می می از زیر پایشان بزمین فرو
  .اند تفسیر نموده) عجل(محمد

و بنابراین روایت بایستی که ابوحمزه در زمان حسن بن علی علیه السالم اقّالً بسال اول 
 49بلوغ رسیده باشد تا بتواند روایت کند و چون وفات امام حسن علیه السالم در سال 

شود و اگر وفاتش  می 34بوده پس بنابراین ابوحمزه اقّالً پانزده سال داشته و تولّدش در
شود و از عمر طبیعی  نجاه بوده مدت زندگانی او صد و شانزده سال میدر صد و پ

خارج است در صورتیکه در هیچیک از کتب رجال بدان اشاره نشده و بعالوه درین 
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صورت بایستی او را نیز در ردیف جابربن عبداهللا انصاري که درك زمان شش 
نفر از ائمه را درك  نفرازبزرگان نموده قرار داد چه ابوحمزه درینصورت زمان شش

نموده ولی در هیچ کتابی باین قسمت اشاره نشده و بعالوه خبري که سابقاً از حضرت 
رساند و اگر وفات او را در صد و پنج  رضاعلیه السالم نقل کردیم خالف آنرا می

شود ولی با آنچه مشهور است که  بگیریم سنّ او هفتاد و یک و اشکال باال مرتفع می
  .صادق علیه السالم نیز نموده مخالفت دارددرك زمان 

اشتباه کرده و بجاي ) ناسخ(گمان نگارنده آنست که در عبارت مجمع البیان نویسنده 
محمدبن علی حسن بن علی علیه السالم نوشته است بدلیل آنکه نام علی بن الحسین 

ط  آیه باالعلیه السالم را مقدم ذکر نموده وخبري هم به همین مضمون در تفسیر توس
توان آنرا نیزمؤید این نظریه  حضرت باقرعلیه السالم نقل شده که می روات از یکی از

دانست و وفات ابوحمزه مطابق مشهور همان سال صد و پنجاه هجري بوده و دو سال 
  .از زمان حضرت کاظم علیه السالم را درك نموده است

و نوح و منصور و حمزه علی و حسین از  از ابوحمزه پنج پسر باقی ماند علی و حسین
روات بودند و نوح و منصور و حمزه با زید بن علی بن الحسین در جنگ همراه بوده و 

اند حسینی که بنام  کشته شدند ولی در بعض کتب رجال حسین را ذکر نکرده وگفته
ی فرزندابی حمزه ذکرشده همان حسین بن حمزه لیثی است که پسردختر ابوحمزه ثمال

بوده وخود ابوحمزه فرزندي بنام حسین نداشته لیکن بیشتر کتب رجال به این شخص 
  .اند تصریح نموده

دعاي ابوحمزه از قلبی سوزناك و دلی آکنده از عشق ومحبت خداوند بر زبانی که 
حاکی احساسات درونی گوینده است جاري شده و منویات و عواطف درونی 

ت درآورده ولی هر جمله آن داراي بسی معانی و صاحب خود را بصورت لفظ و عبار
باشد  رموز و حاوي بسیاري نکات معرفت و حقائق است که مظهر حاالت گوینده می

ازین رو شایسته است که ما نیز با حال توجه تام قلبی و سوز وگداز درونی آنرا 
سالم است و اي ازحاالت گوینده اول آن که امام علیه ال بخوانیم و بکوشیم که نمونه
باشد درخود بیابیم ولی اگر آن حال نباشد اثري ندارد و  گوینده دوم که ابوحمزه می

  .»خاك برفرق من وتسبیح من«. فقط ظاهري است
  ایمنی از تـو مهابت هم ز تـو    اي دعا از تو اجابت هم ز تو

  
  سلطانحسین تابنده

  1320رمضان یکهزاروسیصدوشصت مهر
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  نیازتجلّی
  د بخشاینده مهربانبنام خداون

  ستایش یزدان پاك
 ز صنـع خـود پدید آرنـده خـاك    بـخـشـنـده پــاك بـنــــام ایــزد

  نگهدارنده ایـن بیـســـتون سقـف    بـدور آرنده ایـن بیسکون سقـف
  جـــمال افـــزاي خـوبـان یگـانـه    ـمـن آراي بـســتــان زمــانـــهچ

  بآنکش بنده مخلص ز جان اسـت    رحیمش نـام یعنی مهربان اســت 
تـش انـجـام و آغــــاز دد ودیو و ملـک انسـان هـم آواز    بـرحمـانیـ  
تـش داده گــــواهـی    ز اوج ماه هـر کس تـا  به مـاهی  بـر حمـانـیـ  
  که هم لـوح آفـرید و هم قلـم را    بــداده صورت هسـتـی عـدم را
  حـــیو خود همیشـه قـائم بـذات     بـوي هـر ذیحیـاتی زنـده و وي
  عطارد زهـره و بـهرام و نـاهیـد     سهیل ومشتري وماه و خورشـید
  ولوح وکرسی وفرش سپهروعرش    فضاي ایـن محیـط نغـز بــا روح
  صراط و صور و حشر و دوزخ و نار    بهشـت وکوثـر و ازهـار و انـهار
  ـه بینـیهمـه مخلـوق اویـند آنچ    خطائی زنگـی و رومی و چینـی 

  همه خلق وي او مخلوق کـس نیست    زمانی از برایش پیش و پس نیست
  مکـان و المکان از او تهی نیست     است هم بدیهی مکانش نیست لیکن

  کـه حیران شد در او ادراك و بینش    مر او را مقصـد از ایـن آفـرینـش 
  کـه آدم بود جـان جـان عالـم    از آن منـظـور کـلّـی هست آدم

  

  
  »ع« علی و» ص«پیغمبر بر رودد

د بـود مـنـظـور علـی پس معنی نور علـی نور    ز آدم هـم محمـ  
د بـا علـی گرچـه دو اسمنـد  ولی یکروح پاك اندر دو جسمند       محمـ  
د علـی نبـود جـدا هرگز ز احـمـد    اگر چه آن علـی شد وان محمـ  
  حـول مینماینـددو انـدر چشم ا    یکـی نورنـد از یـک منبـع آینـد
  زیک سرچشمه نور خویش گیرند    بصورت گـرچـه دو بدر منیرنـد
  فروغی روشن از نـور خـدایـنـد    چنیـن کـآرایش ارض و سماینـد

  ز مخـلوق جهانـشان برگـزیـده    ده آفریزنـور خـود خداشـان 
  سخـا و مـکـرمت انعـام کـرده     بنـام خـود خـداشان نـام کرده

  یکی را خوانده وجـه اهللا اعظـم    سلطانــی عـالـم یکـی را داده 
  یکـی را در والیـت تـاج داده    یکـی را  رتـبـه مـعـراج داده

  بــانــزال کـتـاب آسـمـانـی    یکــی را داده عـزّ جـاودانـی 
  کـه خوانندش کالم اهللا نـاطـق     یکـی را رتـبـتی بخشیـده الیق 
  یکـی را در والیت کامران کـرد    یکـی را خاتـم پیغمبـران کـرد 
  یکـی بـر اوصیا ساالر و سـرور    یکـی بـر انبیـا گردیـده مهتـر
  یکـی شـد محو و فانـی در خدا شـد    یکـی شـاهنشـه ملک بقـا شـد
  ز کّـرمنـا یکـی را جامه در بـر    ز علّمنـا یکـی را تـاج بـر سـر

  و استـاد جبریل یکـی شـد مرشد    یکی بـی بال بگذشت از سرافیل 
  یکـی راننـده بر جنّ و بشر حکـم    یکـی را قابض ارواح در حکـم
  یکـی میـکال را پـرداده و فــر    یکـی را پایـه از میکال بـرتـر
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  یکی دین گشت از تیغ کجش راست    یکـی ازکژّي و ناراستـی کاست 
  یکـی را پا گذشت از پایه عـرش    یکـی بنهاد پا بـرعرش از فـرش

  یکی جان بـود و آن یک پیکر حلم         ـی شد شهر علـم و آن در علـمیک
  زسـرّ لـی مع اهللا آن یـک آگـاه    یکـی خلـوت گـزین لـی مع اهللا
د رحـمـۀللعـالمیـن بود علـی صاحب لواي ملک دین بود    مـحمـ  

  علـی در سلونـی بـرمالسـفـت                   رأي الحق من رآنی مصطفی گفت
د سایـه ذات خدا بــود علـی آئـیـنـه ایـزد نمـا بــود    مـحمـ  

د خـود بواجب رهنما بود علـی هم ممکن واجب نمـا بـود    مـحمـ  
  علـی اصل کـرم شـاخ فتــوت    مـحـمـد میـوه بـاغ نـبــوت

د جـوهـر فـرد ربـوبـی مفـاد عصمت و مصداق خـوبـی    مـحمـ  
  مکیـن صـدر ایـوان شـرافـت    علـی طـغـراي دیـوان خالفـت

د تـاجـدار مـلـک لـوالك علـی خـود باعث ایجـاد افـالك    مـحمـ  
د از شک و ریب و ریـا پـاك سـریـرآراي بـزم مـاعـرفنـاك    مـحمـ  

  سـراپا از خدا پـر، خالی از ریـب    علـی پـاکیزه از هر علّت و عیـب
د ی سـرمـدبـشیـر بـی نظیـ    غرض بعد از حبیب حق مـحمـ ر حـ  
  علـی بود و علی بود و علی بـود    خدا را آنکه مـحبوب و ولی بـود

  
  »ع«توسل بچهارده معصوم

د با علـی منظـور و مقصـود    بود نمی از ایـن خلقت خـدا را گـر محمـ  
  نکـردي از نخـسـت ایجـاد آدم    به نـنـهادي ز پـی بنیـاد عـالـم
  بـمیـران بـر والي هـردو مـا را    خـداونـدا کـریمــا کـردگـارا

  بتـول و شـافعـه فـرداي محشر    بـحـق فـاطمه زهـراي اطـهـر
  شهیـد زهـرکین در راه ذوالمـن    باحسـان حسـن مسموم دشـمن 

  خنجر و حسیـن آن کشته شمشیـر    بـنـور دیـده زهــرا وحـیـدر
  امـاتبـبـاقـرمنبـع جـود وکـر    بزیـن العابدیـن زیـن السمـوات 
د ـد    بــجـعـفـر صـادق آل مـحمـگـل بـستـان افـضـال مـحم  

  بآن قربان شده بر خـوان مأمون    بآن محبوس ظلم و جـور هارون 
  امـام هـفـتـم از نسـل پیمـبـر    بمظلومیت مـوسـی بـن جـعـفـر 

  که هر مشکل بدست اوست آسان    بفرزندش رضـاشـاه خـراسـان 
  بـقـاف قـرب هـردو متّقی هـم    ـقی هـمبـتـقـواي تـقی زهد ن

دصاحـب عصـر    بشـاه عسکري کامـد بـدونصـر بفرزندش محمـ  
  شـفـیـعان گنـه درمحـشـرم کن    امـامـان رابـطاعت رهبـرم کن
  بـاخالص و والي ایـن امامـان    بـمیـرانم بدم درپـیـکـرم جـان
  تـگی دهبـفـرّ بنـدگی شـایـسـ    دلـم راهـم بمهـرت بستگـی ده

  
  نیاز بدرگاه بی نیاز

  سـزاوارم اگـر نـدهـی امـانــم  خـالفـت کرده ام بسیـار و دانـم 
  بـعفـو و بـخششـت امیـدوارم  بـامـیـدي که در سـر از تـو دارم
  پـنـاهـنـده بـتـو با نـالـه و آه  کنـون میـآیمت افتـان بـدرگـاه
  م سـزاوارسـزاوارم سـزاوار  اگـر سوزي در آتش پیکرم زار
  و از ستم دوراي  کـه بـخشاینـده  ورم بخشـی نبـاشد از کـرم دور

  بلطف خـود قبولـم کـن مکن رد   الهی از تـوام گـر خوب و گـر بـد
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  سـر و کـارم بغیـر خـود میفکـن     ز رأفـت دستـگیري کن خود از من
  که خود گیري من افتاده را دست؟    ازینـم دولت بـاالتـري هسـت 

  مرا درزنـدگـی پایندگی بخش    هـایم بـمیران زندگـی بخش هوا
  چو روزم ایـن دل تاریک کردي    راه چـون نزدیک کردي  1به پیر

  بلطفت هـر هوس دارم بسوزان    چـراغ طـاعتـم را  بـرفـروزان 
  ز مهـر نـا کسـانـم دل بـپـرداز    بغیرخـودسـر و کـارم مـیـنـداز 

  بـراه معـرفـت پیچـان عنانـم    ـم بـنـور مـعـرفت بفـروز جـان
  ببحـر بـی نیـازي سـاز غـرقـم    بتـاج فقـر زینـت بخش فـرقـم 

  دل از این دولتم مشعوف گردان    مـرا در معـرفت معـروف گـردان
  درآوردسـت در دامان شـاهـم    به پیش شاه خـود بخشاي راهم

  ه در دهانمناي  از آن خوان ریزه    بـخـوان نعمـت اهللا بـرنشـانـم 
  بـرحمت رحمتم بخش و سعـادت    یقیـن بخشاي در دینـم زیـادت

  بمهـرش پـر تجلّی جان من کـن    علـی را سیـد وسلطان مـن کـن 
  سویدایـش پر از نـور علـی کن    دلـم روشـن بـانـوار جلـی کـن 
  درآرم دست در دامـان صـالح    کـرم فرمـا مـرا ایـمـان صـالح

  گرم بخشی یسارم بر یـمین است    م از تو ایـن است نیازي را که دار
  بلطف خـود دلم فرمـاي مسرور    تو میدانـی صـالح کـار مهجـور

  طریـق بندگیش آموزي و بـس    تجلّـی از تو خواهانست ازین پس 
  

                                 
  .منظور راهنما است و این کلمه از اصطالحات صوفیه است  1

  نظومهمسبب نظم این 
  که بودي خوشتر از نوروز آنروز    بوقتی دلکش و روزي دل افـروز

  که آدینه است فرّخ روز مسعود    و روز مـحمود زهفتـه جمعـه بود
  شـرفـیـاب حضـور پیـر بـودم    چـو زابنـاء جهـان دلگیـر بـودم

  روانـی دادمـی روشنتـر از مـاه    بخود گفتم چـه میشدگر که آنشاه
  بـجسمـم روح دانائی دمیـدي    بـچشمم کحـل بینـائی کشیـدي 
  کرد سرمست از مـدامـی مـرا می    زجـام وحـدتـم پیمـود جـامـی 
  بـروح فقـر بـخشیـدي بقـایـم    چشـانـدي بــاده فقـر و فنـایـم

  دلـم آگـاه از اســرار کــردي    زخـواب غفلـتـم بیـدار کـردي 
  خیـالی فـارغ از هـر درد و سـوزم    وگرمی یـافت در خـامی هنـوزم 
  ـوان ارشادنصیـب و بـهره ام از خ    باستعـداد مـن میـدیـد و میـداد
  شـدم رهبـربـکـار پـر ثــوابـی    نمودي تـر لب خشکـم بـه آبـی
  بـدنیـا زاو دلـم مسـرورگــردد    که عقبایـم بـدان معمـورگـردد
  کنـد کـامی زکشت تازه حاصل    مگـر زآنـم بـامیـدي رسـد دل

د این اندیشـه ام در دل نهفتـه  بر این بگذشت روزي یک دوهفته    بـ  
  ببـرد ازکـف عـنـان اختـیـارم    فتـه جذبـه شوق یـارمبـدوم ه

  بصد شوقـم بکـوي او رسـانیـد    دگـربـارم بسـوي او کشـانیـد
  سـرائی یافتم دلکش چـوگلزار    گشودم چون درآن دولتسرابـار
  عمـارات بلنـدش آسمـان سـا    زمینـش از علـو عـرش معـالّ

  خرّمی گل گل شکفتـینشاط و     زدیـوار و درش هـمـواره گفتـی 
  فضـایش کـرده عالـم را معطّـر    هوایـش دلـفـروز و روح پـرور
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  روان جوئی بود جاري ز زمـزم    بحوضش اندرون گفتـی دمـادم
  شهـانـی چند در جامـه گدایـان    بهر سویـش بدیـدم زآشنـایـان

  فـقـیـران بلکـه میـراننـد بـردر    کـه شـاهـی را فقیـراننـد بـر در 
  ثـمـرچینـان باغستـان تـجرید           مه سرشـار و مست از جام توحیده

  زخـوان شاه ماهان توشه بـرده    زخـم نـعمـۀ اهللا بـاده خـورده 
  برون از جمع دیدم گـرم تـحریـر    بکـنجـی قـانعـی را از غنـا سیـر

  بکـف بگـرفته و بنهـاده در پیـش  اندیش  اي بس فکرت کتاب و خامه
م کـرده و بگـرفـت دستـم    کرده نـزدیکش نشستم جسارت تبسـ  

  از ایـن تاجی که بنهـادت بتـارك    بـگـفـتـا بـاد جـانـت را مبـارك 
ش چو جان خویش دارم    کتابـی را کـه من در پـیـش دارم گرامیـ  

  دعائی از ابوحمزه ثـمالـی اسـت    پراز لئالـی اسـت اي  یکی گنجینه
  بیان حق مناجـات امـام اسـت    اینش نامستنه ازبوحمزه هر چند 

ر ّحقـایـق    بـود شهـري پـر اسـرار ودقـایـق یکـی دریـاست پـر د  
  فزون از وصف و صافست و تمجید    پر است از نغمه جانبخش توحیـد
  روان پرور چو آیـات مبین است    چنین درجی که پر در ثـمین است

اد در بـیــن  د سـجـ یادش روشنـی بـخشد بعینین که    بـود از سیـ  
  بـبخشـد تـا بـدو پیـرت هدایـت    دعائی را چنیـن محض عنـایـت
  که هست اندر طـریقت پیـر آگـاه    علـی صالـح و صالحعـلـی شـاه

  بنـزدیک آردت میخـواهـد از دور    ترا بر ترجـمانش کـرده مـأمـور 
  ودش بانـجامز پا منشیـن رسان ز    برو کـاریکـه فـرمـودت ز اکـرام

  بـلـنـد آوازه کـن نـام نـکـو را    رفیـق خویـش کن تـوفیـق او را
  گـل مـقصـود از دل بـشکـفیـدم    چو زان یار طریقـت ایـن شنیـدم 
  در از دولت بـروي من گشـاد او    از این مژده که نـاگـاهـم بـداد او

  سـودکـه از سوداش میبـردم بسی     بوداي  بهرچنـد این بشارت مـژده
  بـدیدم بر من آمـد سخـت دشـوار    ولیکن چونکه بر پایان ایـن کـار
  در آرم در صف سـرمـایــه داران    که خـود را بـا تهیدستـی فـراوان

  !بجز بیمایگی سرمایه ام چیست؟  ام چیست؟ چه شخصم من مقام و پایه
  بایـن بیـدانشـی کـی میتـوانـم    چـوخـود را دانـم از بیـدانشـانـم

  والیت جاه و صاحب دستگاهـی    ه باشم تـرجـمان گفت شـاهـی ک
  بـاقلیـم بالغـت تاجـدار اسـت    که در شهر فصاحت شهریـار است
  ز خاتم تـا به آدم پشـت در پشـت    ز احـمد تا بـابـراهیـم و زردشـت
  نیا انـدر نیا صاحب لسـان اسـت    پـدر انـدر پـدر مـرد بیـان اسـت 

  زبـان حـق بود دلکش زبـانـش    شیـرین بیـانـشبیـان حـق بود 
  !چـه رونـق شمع را در بزم نـاهیـد   !چه تابش ذره را در روي خورشید

  !چه پـایـه پشه را در چشـم عنقـا    !چه مایـه قطره را در پیش دریـا
  !بسودي کـی رسم هیهات هیهات    من و سرمـایه اینقـدر مـزجـات

  اسـاس فـکرتـم کردي دگرگون    ـونام چ بیندیشیدم این انـدیشـه
  حضور پیـر بـردم قصه خویـش  سراپـا چون که گشتم غرق تشویش 

  دلیـري داد و دلـداریـم فـرمـود    بر ایـن منظور بس یاریـم فرمـود
ه کـوتـاه در این مقصودتـوفیق از خدا خـواه    بفرمـودم بـرو کن قصـ  
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ت نـمـا پـاك گـو بقـدر فهـم و ادراكسخـن می    مخـور انده بـرو نیـ  
  ظفر جوئی رضا را بـاش تسلیم    مـدار از مـانعـی در راه خـود بیـم
  درون را کن ز هر آالیشی صاف    بـصـدق آئـینـه دل دار شـفّـاف 
  دلـم را  تیـرگفتـش شد نشـانـه    چو این فرمـودم آن پیـر یگـانـه 
  رمودیم رفتـنبدیـن راهـی که ف    بگفتـم همت از تـو رفتـن از مـن
  و ز آنت لطف با من بـود منظـور    بایـن امـري که فرمودیم مأمـور

رهاي تحقیـق    بگفتـم از تـوگویـائـی و تـوفیـق  ز من سفتن بسـی د  
  زبانـم بد زگفتـن خـامـش و الل  اگر چه دیـري از هر قیـل و هر قـال

  الچو دولت جانب من کرد اقبـ    ولیکـن بعـد چنـدي شـاهد حـال 
  گرفت از رخ حجاب آسـمانـی    عـروس طبـع بـا شیـرین بیـانـی 

  بنـام ایـزد آغـاز سخـن کـرد   چو طوطی خویش را شکرشکن کرد
ت زدیگر سوي استـاد    بـحـول بــاري و طـبـع خـداداد شدم همـ  

  بمیـدان سخـن رانـدم بتعجیـل    براق خامه را چون وحی جبـریل 
  

  راوي حدیث
  کـه در مصـر والیـت بـود والـی    وحـمـزه ثـمـالـی حدیثـی از ابـ

  هم از خاصان زین العابدین بـود    چنان راوي که از اهل یقیـن بـود
  ز هر یک برده صدگنجینـه حکمت    رسیده چـار سرور را بـه صحبـت

  امـام و پیـشـوا بـرجـمـع مـردم    ز زیـن العـابدیـن تـاشـاه هفتـم 
ت پنـجـم بـ بهریـک خدمتـی بنمـوده الیـق    صـادقببـاقـرحجـ  

  ز فیض صحبت موسـی کـاظـم    نـموده خـویش را فخـر اعـاظـم

  عمـومـاً در روایـاتـش بـرآننـد    رواتش از ثقـات خـویش داننـد
  یقین محض وخالی ازگمان است    که هرنقلی کزو انـدرمیـان اسـت
فته ا    سرموئی خطا درگفته اش نیسـت  س ش نیسـتخلل یک موبدر  

  اش کافـور بویـاسـت سواد نامه         زبان و خامه اش بر صدق گویاست
  دلـی لـبـریـز از شـوق عبـادت    چنین گـوید که موالیـم بعـادت
رج والیـت قـطـب چـارم      1علـی بن الحسیـن آن نـور پنجـم ر د د  
  هاللـش بـر فلک رونـق فـزودي    چوماه روزه روي خود نـمـودي

  مـحبـوب اهللا بـخلوت میشـد آن    م مدت شـب تـا سحـرگـاه تـمـا
  که ازخود بیخبـر بد پاي تا فـرق    ببحـر بندگـی بود آنچنـان غـرق 
  خونباردر آنحالت که چشمی داشت     ز روي انـکـسـار وعـجـز بسیـار
  مالیک را از او سوزي بـجان بـود    فغان و نالـه اش بر آسـمـان بـود

  جبیـن بنهـاده برخاك اطـاعت    زکـف داده بضـاعـتچو مردانی 
  آهنگ میخواندي خـدا رابدین    بهنگـام سحـرخـواند اینـدعـا را

ک رْبی فی حیلَت کُ م ک والتَ توب قُ ع دبنی بِ   الهی الُتؤَ

                                 
نظرباینکه پنجمین پیشواوراهنماي اسالم بودنورپنجم تعبیرشده وچون چهارمین جانشین پیغمبراسـت   -1

دراصطالح عرفان امام وقطب چهـارم اسـت وهمـه انبیاءواولیـاء کـه درزمـان خودمطـاع کـل بودنـدنزد          
چــون قطــب دائــره نقطــه مرکــزي آن اســت کــه همــه نقــاط دائــره گــرد    .رفاءقطــب نامیــده میشــوندع

انـدولی ایـن اطـالق مجـازي      اومیگردندبعض عرفاءهم بطور مجازبرهمه اولیاءبزرگ قطب اطالق نموده
است مانندستاره جدي که بواسطه نزدیکی بقطب شمال مجازاًستاره قطب نامیده میشودوبااین اصـطالح  

  . اي کل که مطاع وامام زمان خودمیباشند بقطب االقطاب تعبیر میشودازاولی



 30

خدایا مرا بغضب خودگرفتار مکن و بسخط خویش ادب منما و با حکم خود با من مکر 
  .مفرما

  بـزنـدان عـقـاب خود میفکـن    مفرسـایـم زغـم تـن خـداونـدا 
  ز زنـدان عـقـوبـت وارهـانـم    بشهرستـان لطـف خود رسـانـم
  زبـار معصیـت پشتـم بـود خـم    گناهم بیحداست و طـاعتـم کـم

  بهمره نیسـت هیچـم توشـه راه    تهیدسـت آیمت خـواهـم بدرگـاه 
  فتـاده ام دستـی ز من گیـرزپـا ا    بـاصـالح آورم مگذر ز تـدبیـر

  سـازاي  بزرگی کن بکارم چاره    مکن اهمال و مگـذارم بـخود بـاز 
الّبِكا طاعتسالتجاةُ والن يل ناَي نمو كدنع نالّمادوجاليو بيارريالْخ يل ناَي نم  

ی جز از نزد تو نیست و از چه خداوندا از کجا امید نیکی داشته باشم در صورتی که نیک
  .راه امید نجات داشته باشم که جز بخواست تو ممکن نیست

  بخشد پناهم؟ که جز یارب تو می    بجز تو از که خیرخویش خواهم؟
  زکی یـا ازکجـا نیکی بـجویـم؟    اگرایـن در تـو نگشـائی برویـم
  ز دیگرکس نبینم خوبی و خیـر    بنگشـایـدگـره از مشکلـم غیـر

  مـراد و مقصـد خـود از تو جویـم    می لطـف تـو را در جستجویـمه
  خواهیرسانی خیر خود بر هر که     ها الـهی بدست تو است نیکـی

  که تا برهانـدم جان ازضاللـت    بخشیم جز خود حوالت بکی می
  بـاصالح آورم حـال از تباهـی    تو نیکوئیم بخش از نیکخواهـی 
  ز خود دور و تـرا نزدیک باشـم    م گرم نیکی تو بخشی نیک باشـ
  ببخش و کن بکارم چاره سازي    نخستـم در لیاقـت سـرفـرازي 
  !خدایا کی کجـا باشد نـجاتـم؟    بعفـوخـود نبخشـی گر براتـم 

  ز بنـد خود پرستی گـردم آزاد    مـگر فرمایدم لطف تـو امـداد
تمحبِر نِكوع نين عغتاس نسالَالَّذي اَح نع جرخ كضري لَمو كلَيَءعرتاجالَالَّذي اَساَءوو ك

بيار بيار بيا ر كترقُد  
بخشایش و یاري تو بی نیاز و نه بدکرداري که درپیشگاه تو جسارت  نه نیکوکار از

  ورزیده و تو را ناخشنود گردانیده ازدائره قدرت تو بیرونست
  کمر در زیر بـار بنـدگی خست  ز بدي رست هرکس کرد نیکی و ا نه

  ز خود بی یاریت رفع علل کرد    توانـد تکیـه بر کـار و عمل کـرد
  بخود مشغول و از یادت بـري شد  آن کس هم که بد کرد و جري شده ن

  رضایـت را بننهـاد احتـرامـی    بخوشنودیت بـرنگرفـت گامـی 
  ب استغنا فراز اسـتبرویش با    دگر از چون توئی او بی نیاز اسـت

  برون از قدرت تو نیست هرگز  همــانـا بنـده نـاچیـز عـاجـز
  دل مـا را ز نـور خـود ضیـائـی    خدایـا جـان مـا را ده صفـائـی
  کنم روشن دل و شیرین کنم لب    ز یـارب یـارب بسیـار یـارب
  ـرزبـان و کـام را سـازم معـطّ    ز یـارب یـارب بیحـد و بیمـرّ
  ترا میجویم از نـزدیـک و از دور    زیارب یاربم عجز است منظور

  که سازد بـاز بر لطـف تـودیـده    خوشا آن آفریده  خوش آن بنده
  به ننشیند زیادت هیچ غـافـل    دلاي  نیـارامـد بـقـدرلـحـظـه

  بعجـز تائبـان وقت سحـرگـاه    بــیـارب یـارب مـردان آگـاه
  بـبخشـایـم دلـی بینـا وآگـاه    ایشـاهشناسائی بخـود بخشـاي 

ترِمااَناَد لَم تالاَنلَوو كلَيين اتوعدو كلَيين علَلْتد تاَنو كفْترع بِك  
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خدایا ترا بواسطه خودت شناختم و توخود راهنما و وسیله بودي ومرا بسوي خود 
  .شناختم نمی اهی نداشتم و تراخواندي و اگر راهنمائی تو نبود به هیچ وجه بتو ر

  بیکتـا بـودنـت بشناختـم مـن    بهر جـانـب نظـرانـداختـم مـن
  تـو را دیـدم درآثـار تـو پـیـدا    بـانـوار تـوکـردم دیـده بـیـنـا

  برویم صد در از دولت گشادي    شناسائی بخویشم خود تـو دادي
  یشـمبسامان ساختـی جمع پر    بخویشم خواندي و بردي زخویشم

  نبودت گـر بـمن لطفـی و میلـی    نفـرمـودي بـچشمـم گـر تجلّـی 
  چه ذاتی و چه نامی چیستی تو؟    نـدانستـم کدامـی کیستـی تـو؟
  نیـارد بـی وجودت دم بـرآرد    وجود آن بیوجودي کـزتـو دارد
  تـو اندکی نمـاید عـرض انـدام    بـه پیشـت با همـه آالم واسقـام 

  به گمراهـی کند کی رهنـمائـی    از بینـوائـیاي  هبـخـود درمـانـد
  شـود کـوري دلیـل کـور دیگر    خرد کی میکنـد این اصـل بـاور

  کز اینت بـاز جـویـم یا که از آن    اي از دیده پنهـان تو خود کی بوده
  ز احسـان راه بنـمودي ز چاهم    روشـن براهـماي  چراغی بـوده

  ه نتوان دید سویت دیده ما راک    ظهورت آنچنان اسـت آشکـارا
  و در پیکر روانیدر جسم چو جان    ز پیـدائـی بهر چشمـی عیـانـی 

  رخشنده انجم در چشم فلککه     در چشم مـردم اي  چنان بنشسته
  نبینـد تیـره بـاد آن دیده و کور   هرآنچشمی که از نزدیک و از دور
  و را ازجان خریدارنشد مهـرتـ    زیـان کـرد آنکـه در بـازار ابـرار

  نیندوختمهرتاي  در دل ذرهکه    بمفت و رایگان سرمایه بفروخت 
  اَلْحمدللّه الَّذي اَدعوه فَيجيبين وانْ كُنت بطيئاً حني يدعوين 

پذیرد  گوید و درخواست مرا می خوانم مرا پاسخ می سپاس خدائی را که چون او را می
خواند دیر پاسخ داده و  می ارم و هنگامی هم که مرا بسوي خودهرچند نافرمان وگناهک

  .کنم نافرمانی می
  که در وصفش نباشـد راه حـد را    سپاس آن فـرد یکتـاي احـد را

  بپاسخ سازدم ازخویش خوشنود    خداوندیکه چون میخوانمش زود
  بکنـدي بنهـم او را پـاي بـر راه  چو او خواند مرازي خویش ناگـاه 

الْحينوقْرِضتسي خيالًحنيب تنْ كُناطيين وعفَي ئَلُهالَّذي اَس لّهلدم  
و ستایش پروردگاري را است که هرگاه از او درخواستی دارم مرا به لطف و عطاي 

گذارد ولی برعکس من براي خوشنودي او هیچ  نوازد و دست رد بسینه من نمی خود می
  .ورزم من بخل می 1هدخوا کاري نکرده و هرگاه وام می

  که چون میخوانمش لب بر ستایش  خدائـی راز جـان و دل نیـایـش
  زلطـف خویش دارد در پناهـم  پیاپی بخشـدم آن را که خواهـم 

  بفرمـانـش ره امسـاك پـویـم  ز نـادانـی رضـاي او نـجـویــم 
  کریـمی او کند بـا بنـده خویـش  ز حـد بیـشر ا بخیلی میکنم چنـد

  خصـال صـالح وافعـال صـالح  خـواهـد  بوام اعمـال صـالحزمن 
  از اینرو بخشـدم میخـواهد انعـام  بهرچند از من استـی سود ایـن وام

                                 
یعنـی کیسـت    من ذَاالَّذي يقْرِض اَهللا قَرضاًحسناً فَيضاعفَه اَضعافاً كَثريةًمیفرماید  قرآن مجید خداونددر -1

 صـرف کنـد   اه خدار در مقابل چندین برابر بگیرد و منظور آن است که مال را در و وام بدهد که بخدا
معلـوم اسـت کـه چـون      اسـت و  مطلوب خداونـد  به بندگان خدا بعنوان قرض الحسنه بدهدکه آن نیز یا

  . است راه خدا انفاق نمودن در قرض دادن بدیگران یا منظور حق احتیاج بقرض ندارد
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  کنم هم سودو هم سرمایه ضایع    ولی از بـی سـرانجـامـی  طـالـع 
شئْت لِسري بِغيرِ شفيعٍ فَيقْضي يل  والْحمدللّه الَّذي اُناديه كُلَّما شئْت لحاجيت واَخلُوبِه حيثُ

  حاجيت 
و نیایش بی نیازي را سزا است که روي نیاز بدرگاه او آورده و در پیشگاه او زاري 

نمایم و راز خود را بی پرده و  کنم و نیازمندي خود را در همه حال به او اظهار می می
 میدم ننموده و حاجت مرا روادارم و او هم ناا بدون واسطه و شفیع بر او عرضه می

  .کند می
  بود با ایـن دل بیچـاره محـرم    سپاس آن کبریائی را کـه هـردم 

  لطـف خـود با بنده هـمراه نمایـد   چوخواهم حاجت خود را زدرگاه 
  ولی درگاه او بر جمله بازاسـت    اگرچه ذات او پـرعـزّ و نـازاسـت 
  با خیـال او بـخلـوتنـشینم     چو گردم خسته از احوال جلوت 
  سخن بی آنکـه آید بـر زبـانـم    چـو او دانـاسـت بـر راز نـهـانـم
  برخسارم گشاید صد دراز خیر    برآرد حاجتـم بیخـواهش غیـر 

  .والْحمدللّه الّذي اَدعوه والاَدعوغَيره ولَودعوت غَيره لَم يستجِب يل دعائي
که بجز او پناهی نداشته و او را میخوانم نه غیر او را چه هرکس را جز او حمد خدائی را 

  .کندبخوانم خواهش مرا نپذیرفته ودرخواست مرا اجابت نمی
  ببـیـنـم در تجلّـی هـر دم او را    سپاس او را که میخوانم هـم او را

  نـمـایـد در نظـر  راه صـوابـم  جز او کس نیست تا گوید جـوابـم 
الْحجآئيور لَفلَاَخ هرغَي توجرلَوو هروغَيجالاَرو هوجالَّذي اَر لّهلدم  

ستایش خدائی را که همه امید من باوست و بدیگري امیدوار نیستم واگر بدیگري امید 
  .گردانیدداشتم مرا ناامید میمی

  یـدمامید از هـرکه غیـر از او بر  سپاس او را که بروي هست امیدم 
  نبـود از او در آن امیـد سـودم  بـدیـگـرکـس اگـر امیـد بـودم

  والْحمدللّه الَّذي وكَلَين الَيه فَاَكْرمين ولَم يكلْين الَي الناسِ فَيهينوين
سپاس بزرگواري را سزا است که سروکارمرا با خود کرده و از دیگران بی 

ي را دارد وکار مرا بدیگري واگذار ننموده که باعث ننگ نواز نیازگردانیده، نهایت بنده
  .و خواري من شود
  برید و شد بـدو روشن سراجم  از خلق احتیاجم سپاس او را  که

  بخود خواند و بخلقم باز نگذاشت  باکرامم خود او از خاك برداشت
  نمـانـد پیـش مـردم اعتبـارم  که تا در چشم خود سازند خوارم

ه الَّذي تحبب الَي وهوغَنِي عني والْحمدللّه الَّذي يحلُم عني حتي كَاَني الذَنب يل والْحمدللّ
  .فَربي اَحمدشيٍءعندي واَحق بِحمدي 

حمد خدائی را که بمن نهایت عنایت و لطف دارد در صورتیکه از من بی نیاز است، و 
- ورزد ومهربانی وکرم میا که بطوري با من حلم و بردباري میستایش پروردگاري ر

کند که گوئی به هیچوجه از من گناهی سر نزده و نافرمانی نکرده ام این چنین خداوند 
  !سزاوار پرستش وستایش است

  کـه بنمـودم طریـق دوستـداري  سپـاس و حمـد ذات پـاك بـاري 
  ـاري من بی نیازاستزمـن و از ی  بهرکاري خود او چون کارسازاست

  گنـاهـم بینـد و بر من حلیـم است  سپاس او را که چون ذاتش کریمست 
  ز من تقصیـر و عصیـان درپذیـرد    گنـاهـم بینـد و بـر مـن نگـیـرد

  !کمال لطـف بین و بنده خواهـی  مگـر گـوئی نکـردستم گنـاهـی 
  قتبود با چون منش الطاف و شف  پس آنکـو پـروریدستـم برأفـت
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  که هیچش نه مکانست و نه جایست  بحمـد من سـزاوار آنـخداي است
ةَ بِفَضعانتساْالةً وعرتم كلَيجاِءالَ الرناهمةً وعرشم كلَيبِ اطاللَ الْمبسي اَجِدنا ماَلّله نمل كل

ني مفْتوحةً واَعلَم اَنك للراجني بِموضعِ اجابة اَملَك مباحةً واَبواب الدعآِءالَيك للصارِخ
 لنيعِ الْباخنم نضاًعوع كضابِقَضائالرو كوديل جا في اللَّهنَّ فاو غاثَةادصربِم وفنيلْهلْملو

الَيك قَريب الْمسافَة وانك التحتجِب عن  ومندوحةً عما يف اَيديِ الْمستأْثرين واَنَّ الراحلَ
كونالْآمالُ د مهبجحالّاَنْ تا كلْقخ  

خدایا من راه هاي درخواست از تو و نیاز آوردن بدرگاه تو را باز وسیلهاي امیدواري 
رهاي بکرم تو را روان و یاري جستن را از تو براي هرکس که امیدوار بتو باشد روا ود

دانم که هیچکس بینم و می می دعا وزاري را بدرگاه تو براي بیچارگان و درماندگان باز
آورند یاري میکنی و از غم  از درگاه کرم تو نومید نشده و درماندگانی را که بتو پناه می

دانم که پناه بردن بکرم و بخشش تو و خرسندي و دهی و به یقین مینجات میو اندوه 
همتان و فرومایگان بهترین دلگرمی و مایه  رمان تو پس از راندن دونرضا دادن بف

  .باشدخوشی و موجب بی نیازي از آنچه نزد خودخواهان است می
-خدایا کسیکه بسوي تو سفر کند و در وادي عشق تو قدم نهد زود بمقصود و منزل می

وآنچه موجب رسد و تو به همه نزدیک و از بندگان وآفریدگان دور و پنهان نیستی 
شود همانا آرزوهاي نفسانی و هواهاي دوري آنان و پنهان شدن تو از چشم آنها می

شیطانی و هوسهاي دنیوي است که عاشق را از معشوق دور و بدرد هجران و آتش فراق 
  !کندمبتالمی

  که کوي تواست منزلگاه و مقصود    خـالّق معبـوداي  یـقیـن میدانـم
  بـود کـام دل خلـق از تـو حـاصـل  ـش دل بهرمطلـب که بـاشدخـواه

  کـزآن ره برد سویت میـتـوان راه    بسـوي خویـش بنمـودي مـرا راه 

  بهر گام آب و نزهتگـاه وگلشـن    بسـویـت باز راهی هسـت روشـن 
  چوصبـح روح پرور شامگـاهش    تـروشـاداب و خـرّم هـر گیاهـش
  ـو توانـم جسـت یـاريبفضـل ت    از آن راهـم اگـر افـتـد گـذاري 
  بپیمـان تـو محکـم گشت پیـوند    روا بـاشــد تـرا بـود آرزومـنـد

  نخـواهی حـاجتـش را برد از یـاد    تـورا هـربنـده کـوخـوانـد بفـریـاد
  همه ابـواب غمخـواري و رحمـت    گـشـاده داریـش بـررخ ز رأفـت 
  پیـش از آن پس بزاري آیـدت در     بدرگـاهـت گـر امیـد آورد کـس

  بخشـی کلیـدش بکـار بستـه می    نـرانـی از در خــود نـا امیـدش
  تو پاسخ بخشی از عیـن عطایـش    جواب ازهیچکـس نبـود بـرایـش
  ز غـم فرسـوده جانی مستمنـدي    بـه پیشـت گـر بـنـالـد دردمنـدي
  بـبخـشـی دارو از راه نـهـانـی    کـنـی یـاري و از غـم وارهانـی

  بغمنـاکـان رسـانـی شـادمانـی    جـود مـحض و فرط مهربـانـیز 
اضـت مغیـالن  بچشـم تیـره و تـنـگ بـخیـالن    خالنـددسـت فیـ  
  نـدارد منـع ممسـک مطـلقـاً راه    بشهرستـان جودت خواه نـاخواه 
  چو بگشایند دست از هر سرانگشت    کلیدجود خاصانـراست در مشـت

  بهرکس بخشد او مطلوب و مقصود   و جـودروان نهـري بود از بخشش 
  همـه ظاهر کند مشکـل گشـائـی  چنین دست ار کنـد قـدرت نـمائی 
  ز هـر یـوسف تـرا گردد خـریـدار    مسافـر کـو بکـویت بـر نهـد بـار
  بـرافــروزي روان آگـهـش را    بخـود نـزدیک فرمـائی رهـش را
  کنی در پـرده رخسارنه پنهان می    ز خلق خویش در روز و شب تـار
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  حجاب تن شد و بر چهره حائـل    ولـی خلـق تـرا آمـال بـاطـل 
  حجابش افکنـد بی پرده در بنـد    تـرا هـرکـس نـگـردد آرزومنـد
  بپـاي شـوق بـاز آیـم بسویـت    چـو مشتـاقان پرم بـر بام کویـت 

كلَيا تهجـوت يت وببِطَل كلَيا تدقَص قَد و  كعآئبِد غاثَيت وتاس بِـك لْتعج يت وبِحاج
 كمقَيت بِكَرثلْ لي بنع فْوِكعتيجابٍ لالَاسي وِِِنم كماعتسقاقٍ الحترِِاسغَي نلي مسـَو ت

فَتك مني اَنْ الرب يل وسكُوين ايل صدقِ وعدك و لَجأي الَي الْاميان بِتوحيدك ويقيين بِمعرِ
لَك ريكالش كدحو تالّاَنا لهالاو كرغَي  

هاي  خداوندا این بنده رو سیاه بامید فراوان رو بسوي توآورده و بتو پناه برده حاجت
-شوم هر چند میدارم ودر پیشگاه بزرگواري تو متوسل میخود را بدرگاه تو عرضه می

ارزش آن ندارم که تو البه و زاري مرا بشنوي و سزاوار آن نیستم که دانم که لیاقت و 
مرا بلطف و کرم خویش بخوانی و ازگناهان من درگذري چه من بنده نافرمان و 

  !گناهکارم
  کنخدایا رحمپیشمدرگنه از هرکسی    گنهکاري نباشد در جهانایخدا چون من

ري چون توآمده و بکرم تو ولی کرم تو زیادتراست و چون بدرگاه آقاي بزرگوا
دانم بر حسب وعده خود که هر که تو را بخواند امیدوار و بلطف تو اطمینان دارم، می

  .کنی مرا نیز ناامید نخواهی کرداجابت می
  ایم که بدریاي کرم غرق گناه آمده    کشتی توفیق کجاستاي  لنگر حلم تو

دانی که از حال من آگاهی و می و همچنین اعتقاد من بیگانگی تو و یقین باینکه تو هم
جز تو خدائی ندارم و در خدائی بی نیازي، مرا وادار کردکه بسوي تو آمده و بدرگاه 

  .تو پناهنده گردم
  قـافله شـد واپـسی مـا بـبین    اي کـس مـا بیـکسی مـا بـبین

  ٭٭٭٭٭
ـه  مـرا باشـدبـدل حاجـات انبـه    بـتـو آورده ام روي تــوجـ  

  بعجـزم بینـی و بـر خـاکساري    که حاجاتم بـرآري خواهم  همی
  از آن میخوانـمت هر دم بفریاد    رسـی تا بنـدهء خـود را بفـریـاد

  خوانی که جانـم برفروزيگرم    آن دارم که روزي استحقـاقنـه 
  زنم چنگبذیل لطف و احسانت    از هـواي خود بفـرسنگگریزم 

  بر دل خطـاب مستطـابـت منه    که بنیـوشم خطابـت  آنگوشینه
  آور از ایـن نـاامیـديبـرونـم    خدایا بگذر از من هر چه دیـدي

  بلطف تـو است محکم اعتقـادم    بعفـو تو است تنـهـا اعتمـادم 
  امیـد من بلطف بیحد تواسـت    دلم محکم بصدق وعده تـو است

  رديکه کردي برنگبهرعـزمی          کردي  وعدهدرست است آنچه گفتی
  همیـن از لطـف استرحام دارم    بـمیـعـادت دلـــی آرام دارم 

  بکار خویـش فرمـائی امینـم    که افـزائـی باخالص و یـقـینم 
  کنـی عرفان و ایمانـم بخود بیـش    پناهم بخشی اندر سایه خویـش 

  بیـکتـا بودنت بشنـاختـم مـن    انداختـم من بـهـرجانب نگـاه
  بـري از مـثـل و از انـبـاز عـاري    روردگاري که غـیر از تو مـرا پـ

  عیـان دیـدم بـنـور تـا بنـاکت    خدائـی نیسـت االّ ذات پـاکـت
اً و اَللّهم اَنت الْقآئلُ و قَولُك حق ووعدك صدق واَسئَلُوااَهللا من فَضله انَّ اَهللا كانَ بِكُم رحيم

 كفاتص نم سلِ لَيلي اَهع اتيطانُ بِالْعنالْم تاَنةَ ويطالْع عنمتؤالِ وبِالسرأْمدي اَنْ تيياس
 كأْفَتنِ رنحبِت هِملَيعدالْعآئو كلَكَتمم  

حیماً«خدایا توخودگفته اي ر م کُ نَّ اهللاَ کانَ بِ ا هل نْ فَضْ وااهللاَ م لُ اَسئَ و«  
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و البتّه گفته تو راست و ) خدا بخواهید که خداوند نسبت بشما مهربان استازفضل (
وعده تو درست و خصلت تو آن نیست که بندگان را به سؤال و درخواست فرمان نمائی 

  کنی و خود از اجابت و بخشش خودداري
بلکه تو ببخششها والطاف خویش بر بندگان منّت گذاشته و آنها را به مهربانی و رأفت 

  .گردانیرفراز میس
  حـق شنفتـیبـودآنرا کـه گوش     الهـی آنـچـه فـرمـودي وگـفتـی

  اندر وعده ات مـوئی توقّـف  نه    بینـد تـخـلّـف بـگـفتـارت نمی
  بگفت و وعـده تعطیلی نجـوئی    درست است آنچه فرمائی وگـوئی

  خشدکـه او از فضل خودیاري بب    اولـوااللبـاب ز ایـزداي  بخواهیـد
  مستعان است رئوفش نام و وصفش    بـمـا و بـرشـمـا او مهـربـان اسـت

دي یـا ذاالـمعـالـی  معینـی راحـمـی یـا ذاالجـاللـی    حبیـبـی سیـ  
  ز انصـاف و ز اوصاف تودور است    چو ذاتـت منبع فیض و سروراست

  هیخواز من درخواست کن آنرا که     خـود فرمائیـم از نیکـخواهـی  کـه
  اي بر خویش راهم خود فرموده که   خواهمازآن پس کز تو خواهم آنچه 
  بـرو  بـربنـدیـم بـاب عطـا  را    بصـورت بـنهیـم خـال خطـا  را

ات    منّـان احسـان و کـرامـات  تـوئی بر اهل ملک خـود یـا ذاالعطیـ  
  بـگـرداننـد  رو از پیشـگـاهـت    کسـانی را کـه از جهل و سفـاهت
  خطا بخشی گنه شان درپذیـري    ز سرشان دست رأفت بـرنگیـري 

 سانِهحيابِاني الدانِي فبر نمي كَبرياًفَيامسبِا تهونغرياًوص سانِكحاو كمين يف نِعتيبهلي را
فَيت ياموالي دلَّتين علَيك وحبي لَك وتفَضله ونِعمه واَشاريل يف اْالخرة ايل عفْوِه وكَرمه معرِ

كتفاعيل شفيعي اش نم نساكو كاللَتليلي بِدد نم قاَناواثو كلَيفيعي اش  

هاي خود تربیت کرده و بزرگ گردانیدي و در بزرگی  بارخدایا تو مرا بنعمتها و نیکی
دائیکه مرا در دنیا پروردهء احسان و نعمت خاي  نیز داراي نام و شهرت نزد مردم کردي

موالي من آگاهی من اي  اي خود گردانیده و در آخرت بعفو و کرم خود امیدوار کرده
بر بزرگواري تو مرا بسوي تو رهنمائی کرده خدایا اگر کاسنی تلخ است از بوستان 

ه تو است و اگر این بنده گناهکار است از دوستان است و همین دوستی من نسبت ب
  .باشدراهنما و واسطه و شفیع من در پیشگاه تو می

  وز بیم حساب رویـها گردد زرد  روزي که بمحشراندر آید زن ومرد
  حساب من ازین بایدکرد گویم که     من عشق ترا بکف نهم پیش آیـم 

رساند و بهمین شفیع کشاند و میو من باین راهنما اطمینان دارم که مرا بسوي تو می
  .پذیري می اطردارم که مراآرامش خ

  تا آشناي عشق شدم ز اهل رحمتم  هر چند غرق بحرگناهم ز شش جهت
  ٭٭٭٭٭

  هاي خویشـم پروریـديبنعمت     کشیـدي  بلطـفـم بـر الـهـی سـر
  تـن خـاکیـم پـروردي بپـاکـی    خاکـی فرمودیـم ایـن جسم عطا

  ور کـرديهمـه دنیـاي من معمـ    مـن مشهـورکـردي بگیتـی نـام 
  هاي خویشـمخواندي بنعمت فرا    احسـان بریشـم  نهادي مرهـم از

  خویش فرمودیـم اشـارت بعفـو    بـشـارت  بـیـان پـر بـعقـبـی بـا
  ذات بیچـوناي  شنـاسائـی تـو     بزرگی دادمت چـون گـواهـی بر

  مـرا آورد بیـزحـمت بسـویـت    دلیـل من شد انـدر جستجـویـت
  باینـم اعتمادي هسـت مـحکم    م مـرا بـاشـد مسلّـمیـقـیـن دار

  خویشم تو خود بودي دلیل سوي    بتـو پیـوستنـم نبـود بـخـویشـم
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  نگـردد از دلـم یک لحظـه زائـل    مرا عشـق تـو در دل کـرده منـزل 
  بـجز عشق دل افـروز تـو ایـشاه    من بـدرگـاه نـمـی بـاشـد شفیـع 

ی لک شفـیعـی    ـمیعی بجانت عشق ورزم خـود س تو میدانـی و حبـ  
  برون انداز از این گرداب رختم    بگـرداب گنـاه افـتـاده سختـم 

همرج قَهببِقَلْبٍ قَداَو اُناجيك بر هبذَن هسراَخقَد ساندي بِليياس وكعاَد  
تو نموده گنگ و الل شده  خوانم که از بس گناه کرده و نافرمانیخدایا ترا با  زبانی می

  !بدلی با تو راز میگویم که از جرم وگناه فراوان سیاه و هالك گردیده! است
  که گنگـش دارم از بارگناهـان    آقاي من بـا آن زبان هاناي  هم

  بمیـرانیـده عصیـان وگنـاهـش    بآن دل کـز گنـه بینـم سیاهـش 
  هـرت خالصـیندارد ز آتش ق    بآن قلبـی کـه از فـرط معاصـی 

  ولـی بگـرفتـه جـا امیـد در آن    بسی ترسـان و لـرزان و هراسـان 
  کنم بـا کردگار خـود مناجـات    بقلبـی و زبـانـی غـرق حاجات 

اليوم تاَيذا رفاً اباً راجِياً خآئباً راغراه بيار وكع١اَد  كمكَر تأَيذاراو تويب فَزِعذُن
تعمٍ طَمظالريفَغ تذَّبنْ عامٍ وراحريفَخ تفَونْ عفَا.  

اي  خوانم در حالیکه هم امیدوارم و هم ترسان هم مشتاقم وهم هراسانخدایا تو را می
-خداي من واي موالي من چون بکرم تو بنگرم پادشاهم وتاج بر سر و چون بخود می

تابی آغاز و کنم جزع و بیود نظر مینگرم خاکم و از خاك کمتر هرگاه به گناهان خ
افتم اگر از لغزشها وگناهان من  نگرم بطمع میچون ببخشایش و بنده نوازي تو می

ترین مهربانان هستی و اگر مرا به گناه گرفته و کیفر  درگذري براي اینست که مهربان

                                 
  کلمه موالي مخاطب ومعترضه است یعنی یا موالي بحذف حرف نداء -1

اگر  اگر بسوزي سزاي آنم واي  دهی باز هم ظلم نکرده و بعدل و داد رفتار نموده
  .بیامرزي بجاي آنم

  !رؤفـا مهـربـانـا غمـگـسـارا    تـرا خـوانـم بـدل پـروردگـارا
  !شـود بنیـان امیـدم نگـونسـار    چـو بینـم لغـزش و تقصیـر بسیـار 

  !!امیـد عفـودارم از تـو هیـهـات  2که چون با این خطا و جرم و زالّت
  ع آیـد بـپـروازمـرا مـرغ طـمـ    خداونـد کرم چـون بینمـت بـاز

  سر خجلـت نگـیـرم زاستانـت     که جویـم از کریـمیت استعـانـت
  از ایـن بهتر چـه باشد مهربـانـی    کنی گر عفـو چون من نـاتـوانـی 

  کنی رخ تیره چون پشت عقابـم    وگـر هـم نیـز فرمـائـی عـذابـم 
  رفتـار بـاعدلاي  ابـا من کـرده    داد ار غفّـاراي  در آنـحالـت هـم

  برین بیهوده گوئـی واي بـرمن    همت نسبت دهـم برظلم اگـرمن 
  نـدارم حجتّـی در دست قطعـا    بر این گفـت و برین دعوي بیجـا

كودج هكْرياين ماتتا عم كئَلَتسلي مئَيت عريت يااَُهللا يف جج٣ح  لَّةق عيت مديت يف شدعو كمكَرو
منك رأْفَتك ورحمتك وقَدرجوت اَنْ التخيب بين ذَينِ وذَينِ منييت فَحقِّق رجآئي  حيآئي

  .واسمع دعائي
بارخدایا  بهترین برهان من براي گستاخی و جرئت در درگاه تو با آنکه تمام کردارهاي 

تو است زاد و توشهء من هنگام  باشد همانا بخشش و بخشایشمن برخالف فرمان تو می
باشد امیدوار سختی با اندك بودن شرم من در پیشگاه تو همان مهربانی و رحمت تو می

                                 
  .بمعنی خطا ولغزشجمع زلت بفتح زاء  -2
  .کلمه جودمرفوع وخبرحجتی میبا شد همچنین کلمه رأفتک خبرعدتی است -1
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از لطف و کرم تو چنانم که مرا از درگاه خود نومید باز نگردانی، خدایا امید مرا راست 
  .و دعاي مرا مستجاب گردان

  تواي پاك ذوالمـنّبـخواهشهـا ز     خـدا بـرجـرئـت مـناي  دلیلـم
  عنـایتهـا و غـفـران عـظیـمـت    بـود لطـف تـو و عـفـو عمیـمـت 

  خـالف امـر و فرمـانت نـمـودم    بـدرگـاه تـو من طغیـان فـزودم 
  برین راهم کشانیده است و مذهب    امیـدم بـر عطـاهـاي تـو یـارب 
ري دارد بـاستـرحـامـم از تـو م ازتـوبـاستـدعـاي بی هنگـامـ    جـ  
ا رأفـت تـو عطـا و کـبـریـا و رحـمـت تـو    حیـاي من کـم امـ  

  بزرگـی تـو از احصا بـرون اسـت   من فـزون است از آن کآید بـوهم
  بلطفـت ایـمـنـم از هـر مکـائـد    تـوئـی بهتـر پنـاهم در شـدائـد

  بـمن بـهتـر ز هـر کس مهربـانـی    تـو از مـادر پـدر یـاران جـانـی 
  نبـاشم در خور عفـوت بـهر چنـد    خـداونـداي  امـیـد عفـو دارم

  ســراســرآرزوي مـن بــرآور    و بیـن دو دیـگـر1میـان ایـن دو
  بـاحسـان و بلطـف خـودنـوازي    که مأیوسم نسازي چنان خـواهم

  هـا و آمـالـم رسانـیبـخواهش     ز درگـاهـت تهیـدستـم نـرانـی 
  حـی سبـحاناي  اجابت کن دعا    مگـردان ومیـدمبـرآر امیـد و نـ

 فْوِكع نين مطلي فَاَعمسآَءعلي ودي اَميياس ظُمراجٍ ع جاهر نلَ ماَفْضداعٍ و عاهد نمريياخ
ك يكْبرعن نِبني وحلْمبِمقْدارِ  اَملي والتؤاخذْين بِاَسوِءعملي فَانَّ كَرمك يجِلُّ عن مجازاة الْمذْ

  .مكافات الْمقَصرين
                                 

  جودوکرم ومنظورازدوي دیگررأفت ورحمت میباشد) دو(مقصودازین عبارت  -1

آقا و موالي من امید من اي  نیکوترین پناهگاه امیدواراناي  اي بهترین خوانده شده و
اید که مگوي که چه آورده. بکرم تو بسیار ولی از کردارهاي زشت خود شرمسارم

  از بخشش و عفو خود به اید که رسوایانیم خدایادرویشانیم و مپرس که چه کرده
ام فرما و مرا بکردار زشت و نکوهیده مگیر چه کرم تو باالتر است اندازهء امید من بهره

از اینکه گناهکاران را کیفر دهی و حلم تو بیشتراست از آنکه بزهکاران را بکردارشان 
 .عقوبت فرمائی و اگرچه گناه من افزون است لیکن عفو تو از حد بیرونست

س   بـاالتـر و بـهتر ز هـر کـس  تـوئـی و مقـد  که از هـر نقـص پاکـی  
  نهـادي منّتـی بر بنـده خویـش    بخواندي آنکه را خواننده خویش 
  امیـدي بــودي و امـیـدواري    و یـا آنـرا کـه بـر تـو روزگـاري 
  ولی کردار زشـت آرم بسـویـت    بزرگ است آرزوي من بکویت 

  اندر قیامـت روسیاهـم مـخواه     بخشـا بـرگنـاهـمبعفـو خـود ب
  خویش بر من مرحمت کنعطاي    بـقـدر آرزویـم مکـرمـت کـن 

  بکـردارم مگـیـر و سـوء اعمـال    مپرس ازمن ترا چون است احوال 
  که بر عصیان من پـاداش رانـی    بـعفـو از مـن تـو بـاالتـر از آنـی 

  که تا بخشی بتقصیـرم مکافـات    ز حلم و شفقتت هیهـات هیهـات 
واَنا ياسيدي عآئذٌبِفَضلك هارِب منك الَيك متنجز ماوعدت من الصفْحِ عمن اَحسن بِك ظَناً 

فْوِكبِع لَيع قدصتو كلين بِفَضبطَري هماخو با يا رما اَن و.  
برم و از غضب تو گریزان و گناهان خود بفضل وکرم تو پناه میاي آقا و موالي من از 

که فرمودي که هرکس به توگمان اي  گیرم و به وعدهدر پناه لطف وعفو تو قرار می
گذري اطمینان دارم خدایا من چه هستم و چه لیاقتی نیک داشته باشد از گناهان او درمی

  .مل حال من فرمادارم مرا به فضل و کرم خود ببخش وعفو خود را شا
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  بفضـل تـوگـریـزم درپنـاهت    فراوان گـرچه کردستم گناهـت 
  بنزدت عذرخواه آیم بدرخواست  هایت را همـه راست چو دانم وعده 

  که پیـش آرد مرا هر کس که دردي  گذشت ازمن نما چون وعده کردي 
  قدم بـا صدق در راهـم گـذارد    خـویش بـا من پـاك داردگمـان 

  بننویسـم گـنـاهـی از بـرایـش    ـردم و بـخشم دوایـش طبیبش گ
ر از منبفضـل     کیـم من چیستـم پـروردگـارا عطـا راخـود مبـ  

  خود رها بـخشم ز هر بنـدبفضل     خداونداي  چه قدر و رتبتم هست
فَلَوِاطَّلَع هِكجمِ وبيخي بِكَروت نع فاعو رِكلِّلْين بِِستج بر اَي  هلْتمافَع كريب غَيلي ذَنع موالْي

لَيع عنيطَّلالْم فاَخو لَيا ريناظنُ النواَه كاَنالل هتبنتالَج ةقُوبجيلَ الْععت فْتخ لَو و كاَنلْ لب 
الْاَكْر ماَكْرو منيالْحاك كَماَحو رينالّساتريخ بوبِ ياريالْغ الّموبِ عالّذُنوبِ غَفّاريالْعارتس مني

كلْمةَ بِحقُوبالْع رخؤت و كمبِكَر بالّذَنرتست.  
هاي عفو و آمرزش خود بپوشان و از توبیخ و سرزنش  اي خداي من گناهان مرا با پرده
  .من به بزرگواري خود درگذر
  ما غرق گناه از سرتا ناخن پائیم    گنه مابر رحمت خود بین و مبین بر

آوردم و یافت آنها را بجا نمی به یقین اگردیگري جز تو بر گناهان من آگهی می
نمودم رسم از آنها دوري میترسیدم که بزودي به کیفر اعمال خود میهمچنین اگر می

ن بدانم یا پست ولی اقدام بر آنها نه براي اینست که ترا خوارترین یا کوچکترین بینندگا
ترین آگاه شوندگان گویم بلکه براي اینست که تو بهترین پرده پوشان و بزرگترین داد 
دهندگان وکریمترین کریمان هستی، پوشانندهء بدیها آمرزندهءگناهها ودانندهءرازهائی، 

پوشانی و پاداش بدیها را بواسطهء حلم خود دیر گناهان را به کرم و لطف خود می
  .دهی می

  ایمکه بدیوان عمل نامه سیاه آمده    ابرخطاپـوش بباراي  رو میرودآب
  ٭٭٭٭٭

  بپـوشانـم بستـرخـویش پیکـر    مدران پـرده ام یـارب بـمحشـر
  ثـوابـم بـجاي معصیـت بـخشا    عتـابـم  بـه تیـرسـرزنـش منمـا

  خـویش جانـم روشن بنور نـما    زچنگ نفس بیـرون کن عنـانـم 
  مـرا بـی آبـرو وخـوار مـپسنـد    خالّق سـوگنـداي  بـستّـاریـت

  شـود آگـاه روزي بـر گنـاهـم   داد خواهم  دگـرکس جز توگر اي
  که بر جا ایستـم از ذلّ و خـواري    چنانم دست بـخشد شرمسـاري 
  نبینـم زانفعـال اصالً بـرویـش    نمایـم دوري از رفتـن بسـویـش

  و یـا کـردار و رفـتـارم نـدانـی    نه زان بـابت که کـم از دیگرانـی 
  علیمـی آگـه از حـال تبـاهـی    ولیکـن چونکـه بهتر دادخـواهی
  دریـغ از من نـمیـداري عطـا را    یقیـن دارم که میپوشی خطـا را

  بصیـر وآگهـی بـر من بر احـوال    توئـی بیننـده ام در بدتـرین حال 
  عنـایـت دارم  و بـسبتـو چشـم      بپوشی عیـب من بهتر ز هـر کـس

  کـریـمانـرا تـوئی اعلی و اکـرم    بهر حاکـم توئی در حکم، احکـم 
  بشأنت بس که غفّـارالذّنـوبـی    بوصفـت بس کـه ستّـارالعیوبـی
  بنـزد تواست هر مـخفی هویـدا    تـوئـی داننـده پنـهـان و پـیـدا

  عقـوبتنگیـري بندگـان را بـر     گناهـان را تـو میپوشـی بـرأفت
  عقوبـت را بینـدازي به تأخیـر    بـحلـم و بـردبـاري مدتـی دیـر
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 كتيصعلي مئُين عرجيلُين ومحيو كترقُددعب فْوِكلي ععو كلْمعدعب كلْملي حعدمالْح فَلَك
لَيع كرتيآِء سالْح لَّةيل قوين اعديي ونع كلْمثُّبِ حولَي التين ارِعسيرِفَيت  ١وعم كحارِملي مع

 ظيمبِ ياعوبِ ياقابِلَ التالذَّنرياغاف ومياقَي يياح ياكَرمي ليمياح فْوِكظيمِ ععو كتمحر ةبِِسع
سانحالْأ ياقَدمي نالْم.  

کنی و با توانائی و قدرت برانتقام عفومیپس ستایش ترا سزد که با دانستن گناه بندگان 
گذري همانا حلم و عفو تو مرا در نافرمانی وگناه گستاخ و بی باك نموده و پرده درمی

-گناهان مرا به بیشرمی و جسارت در پیشگاه تو و نافرمانی وادار می پوشی تو نسبت به

ورفتن در بدیها و حرام کند و آگاهی از کرم بی پایان و عفو و لطف فراوان تو مرا بر فر
کسی که بخود زنده و از دیگران اي  خداي بردبار بخشنده واي  جرئت میدهد

  .صاحب عطاهاي بزرگ و نیکی دیرینهاي  آمرزنده گناهان و پذیرندهء توبه،اي  نیازي بی
  ستـایش بـر تـو و بـر بردباریـت    پس از دانـائی و پـروردگـاریـت 

  طریق عفو و بـخشش میسپاري    داري کـه با دستـی که در پـاداش
  زهر بابـت بـمن کردي رعایـت    بتـن پوشـانـدیـم ثوب عنـایـت 
  بـر آن میداردم لـطـف کریـمت    جـري میسـازدم عـفـوعمیمـت 

  ز نـادانـی دهـم دل بر خسـارت    که تـا ورزم بعصیـانت جسـارت 
  از آزرمبه بـیشرمی بشویم دست     بکـار معصیـت دل را کنـم گـرم
  بـجرئت خوار بشمـارم کالمـت    نهـم با شوق من دل بر حـرامـت 

  بعفـو بیـکـران و مـهـربـانـیـت    شنـاسـائیـم بـر مهـر نـهـانیـت
  بـرانگیـزد مـرا بـر جـرم بسیـار    حـی داداراي  امیـدم بـر عـطـا

                                 
   -.بتقدیم ثاء مثلثه برباء موحده -1

  توئی دائـم بذات خویش قائـم    حلیمـا وي کـریـم حـی دائـم 
  تـو آمـوزنـدهء هرگـونـه تدبیـر    ـرزنـدهء عصیـان و تقصیرتـو آم

  بسـویـت آنـکـه روآرد بـذلّـت    پـذیرنـدهء انابـت یـا که تـوبت
  عطایت دائـم و لطفت عمیم است  آنکه احسانت قدیم استاي  بزرگ

اَي الْقَريب كجفَر نليلُ اَيالْج كفْوع نميلُ اَيالْج كرتس ناَي كتمحر ناَي ريعالس ياثُكغ ن
الْعظيم لُكفَض نةُ اَينِيالس كعنائص ننيئَةُ اَيالْه كبواهم نلَةُ اَيالْفاض طاياكع نةُ اَيعالْواس  ناَي

ياكَرمي كمكَر ناَي الْقَدمي كسانحا ناَي سيمالْج كنم.  
پوشی نیکو و پنهان کردن تو خطاها را؟ کجاست عفو بزرگ تو که کجاست پرده 

بهترین لذّت براي گناهکاران است؟ کجاست گشایش نزدیک و فریادرسی سریع تو 
براي ما؟ کجاست رحمت بی پایان و بخششهاي فراوان تو؟ کجاست نعمتهاي گوارا و 

؟ کجاست هاي شریف و زیباي تو؟ کجاست فضل بزرگ و نعمت سترك توآفریده 
  !صاحب کرماي  نیکوئی و کرم دیرینهء تو؟

  گـذشت و عفـو و غفران جلیلـت    بـراي بـنـده کـو ستـر جـمیلـت
  کـنـی فـرخنـده روز روزگـارم    گشادي تـا که بفـرستـی بکـارم 

  زنـی بر قلب پـرسـوز من آبـی    بـزودي تـا بـفـریـادم شتـابـی 
  ا آن مهر و احسـان زیـادتکـجـ    براي من کو آن بسط وگشـادت 
  کـردگـارماي  بفـریـادم بـرس    کـجـا آن داوري کـردن بکـارم 
  گـوارا لطف و بـخششهاي توکو    عطـایاي برون ز احصاي تو کـو
  اندرکـارها نبـودشریکـت کـه    کـجـا آن کـارسـازیهـاي نیکـت

  کجـا آن مهر و احسـان قـدیـمت  چـه شد آن بخشش و فضل عظیمت
  ظهـور قدرت و شأن و بزرگیـت  ا چون شد آن فـرّ و سترکیـتکریم
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تلُ لَسفْضيام معنلُ ياممجيام ِسنحين ياملِّصفَخ كتمحبِرذْين وقنتفَاسدمحآلِ مودمحبِمو بِك 
لَيع كللْ بِفَضنابماللي اَعع قابِكع نم جاةي النلُ فكاَتةرفغلُ الْماَهقْوي ولُ التاَه كننا ال.  

دهم که مرا از گرداب ترا به خودت و به محمد و فرزندان نیک نهاد او سوگند می
گیر که دست  گردان و خالص کن دستم هالکت و بدبختی نجات ده و از بدیها پاك

نده و نیکو کننده نه پروردگار بخشاي  آویز ندارم و عذرم بپذیر که پاي گریز ندارم
چنین است که من در خالصی و نجات از کیفر کردارهاي زشت خویش بعمل و کردار 
خود امیدوار باشم عملم چیست که مزدش دو جهان را خواهم بلکه امیدواري من همانا 
بفضل و کرمی است که تو نسبت به بندگان داري زیرا توصاحب کرم و بخشایش و 

  .دوريباشی و از بدي نیکی می
د بالطـاف خـود و اکـرام سـرمـد    بـنـسـل طـاهـر و آل مـحـمـ  

  ز خوان مکـرمت نعمت دهنـده    توئـی نیکـی ده و نیکـی کننـده
  خویش بر مقبول و مردود عطاي    صاحب جوداي  تو گستردي همی

  ز خـواري و ز ذلّـت ده خالصم    منـاصـم اي  هـم پنـاه واي  مـرا
  رهیـدن کـی تـوانـم از عقابت    راه صـوابـت  قـدم نـنـهـاده در

  بلطفت چـون طمـع بندم الـهی    ندارم بر عمل چـون تکیه گاهـی 
  بعفوت خـویش را سازیـم قابل    مگر ما را شـود لطـف تـو شـامل 

  عطـا دادن ترا میشـایـد و بـس    تر هستـی ز هرکس چو تو بخشنده

عتماًونِع سانحبِالْا ئدبتكُرشري ماندماًفَمانبِ كَرنِ الذَّنع١فُو  اَمرتسمات قَبيح اَمرشنميلَ ماتاَج
من  عظيم ما اَبلَيت واَولَيت اَم كَثريمامنه نجيت وعافَيت ياحبيب من تحبب الَيك وياقُرةَعينِ

كلَيا قَطَعانو الذَبِك.  
کنی و و تا انجام هم با لطف و عفو وگذشت با ما رفتار میاي  از آغاز با ما نیکی نموده

هائی دانم کدامیک از نعمتهاي تو را شکرگزار باشم آیا نیکی آمرزي نمی گناهان را می
پوشانی یا بواسطه  رسد یا به آنکه کارهاي زشت ما را میرا که همواره از طرف تو می

اي  ه بما دادي و یا اینکه ما را از سختیها و گرفتاریها نجات دادينعمتهاي بزرگی ک
روشنی دیدگان اي  محبوب همه جهانیان و معشوق جمله عاشقان و مقصد همه سالکان و

  .هر کس که بتو پناه برد و از غیر تو نظر بردارد و چشم دل را بسوي تو بدوزد
  یري معـذرت راپـذ تـو از ما می    سـزاواري تـو عفـو و مغفـرت را
  عطاي خود دهی بـر نیک و بـر بد    بفضلـت تـا خلل راهـی نیـابـد
  توفرمائـی ببخشش پیشدستـی    بـجودت تـا نیـابـد ره شکستـی

  گناهان را گذشت از رحمت تو است    همه کس غرق اندر نعمت تواست
  کدامیـن شکر نعمتهات گـویـم    بسویـت با کـدامیـن راه پـویـم 

  نـمودي بندگان خویش را غرق    اي توکـز غرب تـا شرق هـبنیکی 
  ز مردم بینـی ودرپوشـی انـدام    و یـا بـرآن بـدیهـائیکـه زانعـام 
  بـدو ما را، نبود از مـات سـودي    بـآالء بــزرگـت کـآزمـودي

  که بنشانیـدمان بـر خـاك ادبـار    و یـا مـا را رهـانیـدي ز هـرکـار
  ز روي خـاك تـا بـر بـام افـالك  چاالك  دوستاي  سرش بفراختـی

                                 
  .کلمه مااستفهامیه وجمله ما تشکر مفعول ندري است  -1
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  گذشت اندر رهت از نیک و از بـد  کسی کـو با تـو حرف دوستـی زد
  که داده بر جـمالت دیـده را زین    العیـن ةتوئی در چشم آنکـس قرّ

  ز هـر در شـد پنـاهنده بکـویـت   بریـد از غیـر و رخت آورد سـویت
  ـر کـوي تـرا بـنـمـود مسکـنس  تـن از ز خـود بگسست و شـد آواره 
  تـو معشـوق جـمیع عاشقـانـی    تو نـور چشـم جـملـه عارفانـی
  نباشد غیـر تـو در جـملـه آفـاق    بـرازنـده بـمـعشـوقـی عشّـاق

اَيو كدنميلِ ماعنابِجدنقَبيحِ ماع نع بيارزجاوسيئُونَ فَتالْم نحن و ِسنحالْم تلٍ  اَنهج
 فكَيو كمبِ نِعننايف جمالاَعرماقَدو كاَنات نلُ ماَطْو مانز اَياَو كودج هعسال ي بيار
 عياواس كتمحر نم مهعسماو ذْنِبنيلَي الْمع ضيقي فلْ كَيب كمقابِلُ بِها كَرماالً تاَع ركْثتسن

فغالْمةمحنِ بِالريدطَ الْيياباسةر.  
هاي ما به نیکی خود درگذر ترسانم  توئی نیکوکار و ما همه بدکرداریم خدایا از زشتی

  .از بدي خود، بیامرز مرا بخوبی خود
  که جرم آید از بندگان در وجود    خداونـدگـارا نظـر کن بـجـود
یـد عـف    گـنـاه آیـد از بنـدهء خـاکسـار ـو خـداونـدگـاربـامـ  

و کدام زمان ! کدام نادانی و فراموشی است که جود و بخشش توگنجایش آن را ندارد؟
هاي تو بسیار ما در مقابل نعمت  کارهاي! از حلم و بردباري و صبر تو درازتر است؟

ناچیز است چگونه کارهاي خودرا که با کرم تو روبرو شود بزرگ شماریم؟ و چگونه 
گناهکاران سخت شود ومشقّت و زجرکشند در صورتی که کرم بی ممکن است که بر

آنکه دست رحمت و فضلت اي  آمرزندهء گناهان واي  پایان توبه آنها گشایش میدهد
  .آیدبر سر همه کس فرود می

  بـچشمـان بـذي خـاك آکـننده    تـو نیکـوئـی و نیکـوئـی کننـده 

  واي خـود گـرفتـاربـچنگال هـ    گـروهی ما تبـه روزیـم و بـدکار
  که دادي صـورت هسـتی بـآدم    پـروردگـار هر دو عالـم اي  پـس

  ز مـا بـگذ رشتـر دیـدي نـدیدي    ز ما هـر بـد کـه دیـدي و شنیـدي
  بمـاده آنچـه نیـکوئی ترا هست    بپـاي خـویشتن رفتیـم از دست 

  کدامین دل پریشان است یـارب    کدامین شخص نادان است یارب 
  ننـوشـد جام صاف بیـغشت را    گنجـایش ندارد بخششت راکه 

هـل تـو زمـانــی  کسی کو تـا دهـد از او نشـانی؟    درازاتـر ز م  
  حـی داوراي  زبـانها کوتهنـد    بــطول مهـلت تـو تـا بـآخـر

  اندازه بـود کـردار مـا را چـه    بجنب نـعمت تــو کــردگـارا
  بسنـجیم اربـمیزان نیک و بد را    بـزرگی تـو و کـردارخـود را

  شود مغـلوب در جنب بزرگیت    مرا کـردار و اعمال از سترگیت
  مهمـّی را نـگـردد هیچ حائـز    نیـایـد در شمـار صفر هـرگـز
  بـدام معصیت دائــم گـرفتـار    کسانی را که میخوانم تبـه کار
  ایتفـرا بـگرفتـه آنهـا را عط    قـدم تـا سـر ز لطف بـینهایت
  چگونه چون برآنها میشود تنگ    زمین تـا آسمان نیلگون رنگ

  فراخت بخشش و بگشاده کفّین    صد زینبرحمت دادهاي  برحمت
الْم نيلَّ مهي اتمااَنل كلُّقمت نع الكَفَفْتو بابِك نم ترِحين مابترهتدي لَوِانيياس كتزعفَو رِفَةع

 كودشآُءبِجت فشآُءكَيت نم ذِّبعشآُءتماتلُ لالْفاع تاَنو كمكَرشاُء  ومبا تشآُء وت نم محرت 
التشارك يف اَمرِك والتضآديف  التسئَلُ عن فعلك والتنازع يف ملْكك و و تشآُءكَيف تشآُء بِما

  .يك اَحديف تدبريِك لَك الْخلْق واْالَمرتبارك اُهللا رب الْعالَمنيحكْمك واليعترِض علَ
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به بزرگی و عظمت و جالل خودت سوگند که اگر مرا از درگاه خود برانی هرگز روي 
  .برنگردانم چون از بخشش و عنایت تو آگاهم

  کـه جز این در دیگري دیدمی  بـنومیـدي آنـگه بگردیدمی 
توئی که هر چه بخواهی بجامی آوري و هر کرا بخواهی به هرگونه بخواهی خدایا 

کنی و هیچکس دهی و به هرکه بخواهی به هر قسمی که بخواهی رحم میعذاب می
حقّ پرسش از توندارد ودر پادشاهی با تو نزاع نتواند کرد ودرکارهاي تو شریک نبوده 

هاي تو اعتراض ندارد عالم روح و ماده و فرمانهاي تو را مخالفت نتواند نمود و بر کار
  !در تصرّف تواست بزرگ است خدائی که پرورش دهنده جهانیان است) امروخلق(

  بـقرب مخلصـان و عـزّت تو  خداوندا بـلطف و رحمت تـو
  نـدارم تاب حرمان و جدائی  گـرم رانی و بـر سویم نپائی

  اكنـداري در عطا و لطف امس  چـومیـدانم ترا بخشنده پاك
  کنی آنـرا کـه فـرمـائی اراده  بـدون هیچ نـقصان و زیـاده 

  کنی آنرا که رایت هست مقصود  عذاب ارخواهی وفرمائی ار جود
  زدائی از دلش زنگ سیـاهی  خواهیبر هرکه برحمت بنگري

  اگـرآبـاد وگـر ویـران نمـائی  هرچ آن نمائینپرسد از توکس
  در ملکداريکسیستنشریکت   تو است ملک وکامکارياز آن 

  نخـواهی هیچکس را کرد انباز  بـامر و نهی خود انجام و آغاز
  درکارخود ضدهیچکسنداري  کرد از جدبهرکاریکه خواهی

  کسی بـر اعتراضت لب گشاید  بـتدبیریـکه فرمائی نشایـد
  تـو را جـویاستند و میپـرستند  که هستندتو خالّقی و مخلوقی

  جهـانـداري و رب العــالمینی  ینیتو صاحب امري و امر آفر
  تـو عـالم آفـریدي بی تـکلّف  روانها را تو داري در تصرّف

ك و عشّاق   همه وصل تورا هستندمشتـاق   تو مقصود همه سالّ
  تـرا از جمـلهء اشیاء طلبـکار  هستند سرگردان چو پرگارهمه

  پنـاه هـر چـه نیک و بد توئی تو  سـلوك جمله را مقصد توئی تو
ارب هذامقام من الذَبِك واستجاربِكَرمك واَلف احسانك ونِعمك واَنت الْجوادالَّذي اليضيق ي

لِ الْعالْفَضفْحِ الْقَدميِ وبِالص كنثَّقْناموتقَدو كتمحلُّ رقالتو لُكفَض قُصناليو كفْوع كلَيظيمِ ع
الروةعالْواس ةمح  

خواهد و باحسان خداوندا این جایگاه کسی است که به توپناه برده و از کرم تو مدد می
که هیچ چیزمانع عفو تو نشده و به اي  هاي تو انس گرفته است توئی بخشنده و نعمت

شود خدایا ما بصفت دیرینه گذشت و هیچوجه در فضل و رحمت تو نقصان حاصل نمی
  .مت بسیار تو اطمینان داریمبخشایش و رح

  نـدارد بـجز آستـانت سـرم    بلطفـم بـخوان و مران از درم 
  ٭٭٭٭٭

  است بلندپایگاهش بس و مقام    پناهنده بلطفت ارجمنـد است
  زنهـار کـریمی تـو بخواهـد از    عفوت گنهکار و بجنب بخشش

  هاي تو الفت پـذیرد به نیکی    سـوایت منعم و یاري نگیرد
  که در بخشش نمانی در مضیقت    حقیقت صاحب اي بخشنده نتوآ

  بفضلت نیست نقصانی پدیدار    هست مهر و لطف بسیاربخلقت
  بـانعـام و بـاحسـان قـدیمت    وثوقم هست بر لـطف عمیمت 
  بفضلم گسترانی خوان نعمت    بـرویم بـاز داري باب رحمت 
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ختنااَوونظُن فلخت بيار راكاَفَتآمالَناكَالّياكَرمي بي  بيار نا فيكعالهذاطَمو نابِكهذاظَن سفَلَي
  انَّ لَنا فيك اَمالًطَويالً انَّ لَنافيك رجآًءعظيماً

! نه! آیا بخود روا میداري که گمان نیک ما را رد کنی و امید ما را بنومیدي بدل نمائی؟
رود خدایا بدرگاه تو با امید بی پایان وآرزوي هرگزچنین نیست و این گمان بتو نمی

  .فراوان آمده ایم
یـد درازآمـده ایم مـابـکـوي تـو بـامـ  

  ایم شمع سان در رهت ازسوز وگداز آمده
  .ما بکرم تو بسیار امیدوار و بآرزوي عفو و مغفرت تو میباشیم

  بگیرد خـار خواري دامن مـا    اگـر روزي ز غـم رنجد تن ما
  !اي آزار بر مـا؟ پسنـدي لحظه    ب که بینی خوار در ماتوان یار
  که دانم از خطا ذاتت مبرّاست    را که در حق تو ماراستگمانی

  !گمان ما بخود مغشوش داري؟    ز تـو شایـد که در پروردگاري 
  !ز حال مـا تـوانی بـود غافل؟    ز آمـالی که ما را هست بر دل 
  مان مـأیـوس داري از آمالکه     روا داري دریغ از مـا تو یاري

  زبانم الل گـر گویم چنین است    کریما این چنین نبودیقین است
  ز نـد سـر در حقت کالّ وحـاشـا    گمـانی بـد چنین از خـاطـر ما
  طمع از خویشتن هرگز نـداریم    گمانی را چنین گر هـوشیـاریم
  دراز آن آرزوهائیست بـر دل    بما آورده رو بس کار مشــکل 

  بــر آري آرزوي مـا تـمامت    ا داریم کـزعـین کــرامت رجـ
ا عصيناك ونحن نرجواَنْ تسترعلَيناودعوناك ونحن نرجواَنْ تستجيب لَنافَحقِّق رجآئَنا يا موالن

اَنك التصرِفُناعنك حثَّناعلَي الّرغْبة فَقَد علمنامانستوجِب بِاَعمالنا وِلكن علْمك فينا وعلْمنا بِ

سعتك  الَيك وانْ كُنا غَير مستوجِبني لرحمتك فَاَنت اَهلٌ اَنْ تجود علَينا وعلَي الْمذْنِبني بِفَضلِ
جونَ ايل نيلك ياغَفّاربِنورِك اهتديناوبِفَضلك فَامنن علَينا بِمااَنت اَهلُه وجد علَينا فَانامحتا

  اَستغنيناوبِنِعمتك اَصبحناواَمسينا
  .خداوندا ما نافرمانی تو نمودیم ولی امیدواریم که تو بر ما ببخشی وگناهان ما را بپوشانی

  ز اوبتوان مگرسترد حروف گناه ا    آبی بروزنـامهء اعمال ما فشـان
موالي ما امید ما را اي  خداي ما واي  خوانیم و امیدواریم که ما را پاسخ دهیترا می

برآور و خواهشهاي ما را بپذیر دستم گیرکه دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پاي 
  .گریز ندارم

دانیم که بواسطهء کردارهاي ناپسند خودسزاوار همه گونه کیفر هستیم بزرگوارا می
ی تو از راز درون ما و یقین ما به اینکه هیچکس از درگاه تو مأیوس برنگشته لیکن آگاه

امید نخواهی کرد، ما را برآن داشت که بدرگاه تو پناه آوریم گرچه  و ما را نیز نا
استحقاق بخشایش و بخشش ترا نداریم ولی توئی که بر من و همه گناهکاران 

باشی منّت گذار و ما را  نچه تواهل آن میببخشایش خود منّت میگذاري خدایا بر ما به آ
راهنماي گمشدگان و آمرزنده گناهان به چراغی که اي  ببخش چه ما بکرم تو نیازمندیم

تو برافروختی راهنمائی شدیم و بواسطهء فضل تو از دیگران بی نیاز گردیدیم و در 
  .نعمت هاي تو روز و شب فرو رفته ایم

  اي نور چشم راهروان اهدناالصراط  گمشدگان اهدناالصراطرهنماياي
  جنـان اهدناالصراط ایم راه گم کرده  مانده ایم زار در دوزخ هـوا و هـوس

 ٭٭٭٭٭
ل    امیـد دیـگرمـا از تو این است  استعجینعصیان با چونکه ماگ  

  بخـود ما را نمـائـی رهنمـائـی     بـما در پوشی از رحمت ردائی 
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  بـلطف خود بـما منّت گـذاري    ــدواري ز تـو داریــم مـا امی
  مـا محقـّق بـود تـقصیر مـا بـر    نـه نـادان بـرگنـاهانیم مطلـق

  عطائیم ولـی راجی بـاحسان و    خطائیـم سرا پا غرق عصیان و
  را دریغ از من مکن لطف و عطا    مـران از درگهت این بینـوا را
  یـداریـم از تـوامیـد عفــو م    بـآنچ آنـرا سـزاواریـم از تـو
  بحـال مـا شنـاسـاتـر زمـائی    بـفعل مـا تـو دانـاتـر زمائـی 

  گواهی تـو بـر قلب فـکــارم    ولـی عـلم تـو بـر احوال زارم 
  که بـنمایـد مـرا دور از عقابت    یقـین مـن بعفـو بــی حسابت 
  بـنتوانـی بخـواري دیـد ما را    نمیـرانـی ز در نـومیـد مـا را

  بسوي عفو و الطافت کنم روي   آنم داشت تا از هر دروسويبر
  دادار غفّــاراي  نمـی بـاشیـم    برحمت هاي تو گر چه سزاوار 

  بـفضل خود ببخشا بـر ضعیفان    سزاواري تو پس بر عفو و غفران 
  بـدرگـاهت نیـاز آوردگانیــم    کـه ما جمعی تـرا پروردگانیـم

  بـوحـدانـیتت گـردیـدم آگـاه    بـنور تـو بـسویت یـافتم راه 
  زما فـرمـوده لطفت کارسـازي    بما بخشوده فضـلت بی نیازي 

  سحرها بـا عطایت شـام کـردیم    بنعمت هاي تو شب بـام کردیم 
  بـراه راست ما را رهنمـا بـاش    بهـرگامی تو خود همراه ما باش 

نم ماَللّه كرفغتسن كيدي نينا بوبوبِ ذُنبِالذُّن كعارِضنمِ وعنابِالنلَيا ببَحتت كلَيا وبتنهاو
مٍ بِعوايف كُلِّ ينع اْتيكي كَرمي كلزالُ ماليلْ وزي لَم و دصاع كلَينا ارش نانازِلٌ ولَيا كريلٍ خم

  .نابِنِعمك وتتفَضلَ علَينابِآالئكقَبيحٍ فَاليمنعك ذلك من اَنْ تحوطَ

خواهیم و بسوي تو بازگشت خدایا گناهان ما پیش تو آشکار است از تو آمرزش می
کنیم خدایا همواره لطف و کرم تو شامل حال ماست و در نعمتهاي تو غوطه وریم می

که نعمتهاي  داري و با ما کمال رأفت و عطوفت داري واحسان خود را از ما دریغ نمی
کنی ولی ما برعکس همواره نافرمانی تو نموده و بندگانی ناسپاس خود را بما عنایت می

رسد ولی در آید و پیوسته از تو بما نیکی میباشیم نیکیهاي تو بسوي ما فرود میمی
  .زند و همیشه اینطور بوده و خواهد بودمقابل از ما جز بدي سرنمی
ر بکـار آمـد گـنـه کـار و امیـدوار آمـدیـم    یـمخـدایـا مقصـ  

بینی ولی  زند و تو آنها را میپادشاها، بزرگوارا، هر روز از ما کارهاي ناشایست سرمی
هاي خود داري و بخشش خود را پوشاند وهمواره ما را غرق نعمت  کرم تو آنها را می

  .کنیاز ما قطع نمی
  تو نیست بر آن کسـی داناتر از    گنـاه مـا نبـاشد بـر تو پنهان

  مران ما را بفضل خود زکویت    همـه عجز و نیاز آریم سویت 
  بـلطف و  رحمتت امیـدواریم    خدایـا از گناهان شرمساریم 

  که بخشاینده عصیان توئی تو    آوریم از فعل خودرو بتـو می
  دارد دوستداري کاو دوست کست    ز ماها دوستـاري خواستاري 

  ز مـا نـایـد بجز کفران نعمت    خدمتتو نعمت بخشی و ما ترك
  گناه آریم هر ساعت به پیشت    هاي خویشتحقّ نعمت بجاي

  ز احسان تو کماي  نگردد ذره    فـرود آید بـما خیر تو هر دم
  ولی از مـا بجـز زشـتی نیاید    ز تـو هـر دم بـما نیکی فزاید

  را زوالیکه هرگز نیست ذاتت     پـادشـاه الیزالی اي  بـزرگ
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  عدم را نیست در ذات تو راهی    و بود خواهیاي  همیشه بـوده
  آن کردار و منکرترا زشت است    بـکرداریـکه از ما میزند سر

  خویش بر ما نعمت نگیري تنگ    چون عطاي تو بود بیشاین1ابا
  سرافرازي بنعمتهـاي بـاطن    بـما بخشی بود چندانکه ممکن 

مك واَكْرمك مبدأًومعيداًتقَدست اَسمآؤك وجلَّ ثَنآؤك وكَرم فَسبحانك مااَحلَمك واَعظَ
صنآئعك وفعالُك اَنت اهلي اَوسع فَضالًواَعظَم حلْماًمن اَنْ تقايِسين بِفعلي وخطيئَيت 

  .فَالْعفْوالْعفْوالْعفْوسيدي سيدي سيدي
باشی آفریننده ما و آورنده ما بدین جهان چقدر بردبار و بزرگوار و بخشنده میخداوندا 

و بازگرداننده ما هستی، نامهاي تو از نقص و عیب پاك و ستایش توخیلی بزرگ و از 
توانائی ما بیرون و مصنوعات و افعال تو نیز عظیم و بزرگ است خداوندا فضل و حلم 

اي ناشایست کیفر دهی خدایا عفو کن که بعفو تو فزونتر است از اینکه مرا بکاره
  .آقاي مناي  موالي من واي  سزاوارتري

  تو ازهر نقص و هر آالیشی پاك    منزّه سـاحتت ایخـالق خاك 
  بـرون زاندازه داري بردباري    حلم و وقاريبزرگی صاحب

  بـعذر از ما گناهان درپذیري    کـه ما را برگناه ما بـگیري
  اند افالك و اجرامبـتو گردنده    سرانجام  تـو دادي آفرینش را

  بـبخشی گـرزمـابینی خطائی    پـدیـد آرنده جود و عطائی
  ولی خود بـرنگردانی ز ما روي    گناهان را بـگردانی ز ما روي
  ثنایت برتر است از حد ادراك    منزّه آمـد اسمـاء تـو و پـاك

                                 
  .گاهی براي زینت کالم آورده میشوداین الف زائده است و -1

  ديهرآنچ آوردي وآنچ آفری    بزرگند از سیـاهی تا سفیدي 
  پسندیـده است کردار تو و کار    مثالت نیست در کردار و آثار
  کـه حـرفی از گناه من نیاري  عظیمستت کمال و بـردباري

  که خود داناتر از من بر گناهی  بکردارم دلیل از من نخـواهی  
  بـبخشایم بـبخشایم بـبخشا  آقایم آقااي  آقـایماي  تـو

اَعو كْرِكلْنابِذغاش ماَللّه نناملَيع معاَنو بِكواهم نقْنامزارو ذابِكع نناماَجِرو كطخس نذْنام
و هلَيع كوانرِضو كترفغمو كتمحرو كلَواتص كبِيرِنةَ قَبزِيارو كتيب جقْناحزارو كلفَضلي ع
علَيه  اَهلِ بيته انك قَريب مجيب وارزقْناعمالًبِطاعتك وتوفَّناعلي ملَّتك وسنة نبِيك صلَّي اُهللا

وِآله.  
بار خدایا ما را بیاد خود که لذّت بخش روح است مشغول دار و از غضب خود دور و 

روزي ما گردان و از فضل و کرم بی بهره مکن  ازعذاب خود پناه ده و نعمتهاي خود را
بخشش وآمرزش و . و زیارت خانه خود و آرامگاه پاك پیغمبرت را نصیب ما فرما

برکت و خوشنودي تو باد بر روان آن بزرگوار و خاندان او البتّه توخیلی بما نزدیک 
آن است و  خدایا ما را برآن بدار که رضاي تو در. پذیري هستی ودرخواستهاي مارا می

از آن باز دار که خالف امر و فرمان است و برآئین اسالم ودستورات پیغمبر خود 
  .بمیران

  بـیاد خـود مرا مشغول گردان    خـداونــدا بحـقّ نیـکمـردان 
  بـقهرخـویش جانم را میازار    خود پناهم بخش و زنهارز خشم

  بفضل خویش با ما کن مدارا    بعفو خویش روزي بخش ما را
  بحج خـانه وکاشـانه خویش    ان ما را بباب خانه خـویش رس

  بـقبر پـاك پیـغمبر رسـانـم    و ز آنـجا باز گردان شـادمانم 



 46

  بـراو بـاد و بـاهل و عترت او    درود و بخشش و خشنودي تو
  جود و فضل و عصمتخداوندان    بر او باد و بـاهل البیت عترت 
  پـاسخ ما میـگذاري بـزودي    بـما نزدیکی و از دوستـداري 
  کـرم فـرما بـما حال اطاعت    ببـخشا رغبتی مـا را بـطاعت 
  )ص(امـین دین تویعنی محمد    بـرفتـار و بـسنّتهـاي احـمـد

  ببخشش رحمـت بی منتها را    بـدو بخشـا و بستان جان ما را
  بـرآل طاهرینـش کن عنایت    عطا و رحمت خود بـی نهایت 

ولوالدي وارحمهما كَما ربياين صغرياً و اجزِهما بِالْاحسان احساناًو بِالسيئآت اَللّهم اغْفريل 
الْخيرات غُفْراناً اَللّهم اغْفرللْمؤمنني والْمؤمنات الْاَحيآِءمنهم والْاَموات وتابِع بيننا وبينهم بِ

فر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبِنا ذَكَرِنا واُنثانا صغريِنا و كَبريِنا حرنا و اَللّهم اغْ
  .بِاِهللا و ضلَّوا ضالالً بعيداً و خِسروا خسراناً مبيناً ١مملُوكناكَذَب الْعادلُونَ

آنان را مشمول عنایت خود خدایا من و پدر و مادرم را بیامرز و بر آنها رحمت کن و 
هاي آنها  اند نیکی قرار ده همانطور که آنها در کوچکی مرا پرورش داده و بزرگ کرده

خدایا پروردگارا همه گرویدگان به پیغمبر . را به نیکی جزا ده و از بدیهاي آنها درگذر
خداوندا . ده خود را از زن و مرد، زنده و مرده، بیامرز و ما را در نیکیها پیرو آنها قرار

بخشایش وآمرزش خود را شامل حال زنده و مرده، حاضر و غایب، مرد و زن، کوچک 
شرك ورزندگان بخدا و عدیل و نظیرآورندگان براي . و بزرگ، بنده و آزاد ما قرار ده

                                 
کسانی کـه بـراي خداعـدیل ونظیرقرارمیدهنـدودیگري رابااودریکدرجـه میگویندکـه همـان        :یعنی  - 1

  .مشرکین وبت پرستان باشند،اینها دروغ گویانند

کارند و زیان آنها  باشند دروغگو وگمراه و زیاناو که عدول کنندگان از حق می
  2.آشکار است
  ز مـن بـگذرگنـاهـانم بیـامرز    احسـانم بـیامـرز خداونـدا ز

  غـریق عفـو خود کـن والدینم    فروغی بخش روشن بر دو عینم 
  بـرحمت روحشان را دار روشن    بآن حقّی که آنها را است بر من 

  بـآمـرزش بـدیشان را جزا ده    بـه نیکیهـایشـان نیکی سزا ده 
  ر شمار بـندگـانـشـاندر آور د    بـبخشـا مردگان و زندگانشان 
  خداونداي  بـه نیکوئی و احسان    میـان مـا و آنهـا بخـش پیوند
ر و مـملوك از مجموع تا فرد    کـبیر مـا صغیر مـا زن و مـرد حـ  
  اگـرگفتنـد بهتـان و دروغـی    عـدوالن ز حـق از بـیفروغی 
  بـگمراهی درافکندند خود را    بجان خـود پسنـدیدند بد را

  بـرخ بستنـد ابـواب عطا را    ردنـد بیسود آشکارازیـان ک
اَللّهم صلِّ علي محمدوآلِ محمدواختم يل بِخيرٍواكْفين مااَهمين من اَمرِدنياي وآخريت 

تسلُبين صالح مااَنعمت بِه علَي والتسلِّطْ علَي من اليرحمين واجعلْ علَي منك جنةًواقيةًباقيةًوال
  .وارزقْين من فَضلك رِزقاًواسعاًحالالًطَيباً

 د را رحمت کن و پایان کار مرا نیک فرما و خودت مهمد و خاندان محمخداوندا محم
 تو بساز که دیگران ندانند و تو نواز که دیگران نتوانند. مرا در دو جهان کفایت کن

                                 
ــا جملــه پــیش ارتبــا ط نــداردولی چنــین نیســت زیــرا چــون مشــرکین     -2 ایــن جملــه دردعــا بظــا هرب

ــ  ــه بته ــان        معتقدبودندک ــده گناه ــدا قرارمیدادندآمرزن ــریک خ ــه ش ــا یرچیزهائیک ــا وس ــتاره ه ــا س ا ی
  .میباشنددراینجا پس ازدعاي آمرزش قول آنها راردفرموده است
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دل و قسی القلب  خدایا کسی را که در دلش آفتاب فروزان مهر و رحم نتابیده و سنگین
  .است بر من چیره مکن

ط مکن چون منی بر سرم    ز دست تـو به گرعقوبت برم    مسلّ
ها و بالها حفظ فرما و نعمتهاي بزرگی که بمن ارزانی فرمودي از من ومرا از سختی

  .ي فراوان پاك و حالل نصیب فرمامگیر و از کرم فضل خود مرا روز
د    خـالّق سرمداي  درودت باد بـرآل طاهـریـن و بـر محمـ  

  مهماتم کفایت کـن ز انـعـام    به نیکوئی رسان کـارم بانجام 
  سرافرازیم بخش و کامکـاري    بـدنیا وآخرت از راه یـاري 

  اي سـاز نگهداریم فـرما چاره    سروکارم به بـیرحمان مینـداز
  مـدامم در پنـاه خود نگهـدار    ام دارظ خویشتـن پاینـدهبحف

  ز شهد لطف شیرین کام کـردي    مرا هـرچ آنسزد انـعام کردي 
  خوار و پستممردمدر چشممکن     مگیر آن داده خود را  ز دستم 

  بـود بر من حالل و پاك و طاهر    که در پنهان و ظاهرنعمتبدان
  سـع رزق پیروزیم بخشـابـو    زخوان فضل خود روزیم بخشا

اَللّهم احرسين بِحراستك واحفَظْين بِحفْظك واكْلَأْين بِكَآلئَتك وارزقْين حج بيتك الْحرامِ يف 
تلْك  يارب من ١عامناهذاويف كُلِّ عامٍ وزِيارةَقَبرِنبِيك واْالَئمةعلَيهِم السالم والتخلين

ةالْكَرمي فواقالْموريفَةالشدشاهالْم.  

                                 
والتخل یارب تلـک المشاهدالشـریفۀ   : (دراین کالم یایک نوع قلبی است که دراصل اینطورمیباشد -1

انی منظورمیباشدیعنی همیشه قلب مراماننـد  واین خودموجب مزیدفصاحت است یاآنکه جنبه عرف) منی 

خدایا مرا در پناه خود نگاهدار و از آفات و بدیها حفظ کن و در حمایت خود قرار ده 
و پیشوایان دین را در امسال و سالهاي پس از این، ) ص(و زیارت خانه خود و قبر پیغمبر

و پاك را از من خالی مگردان و مرا نیز هاي بزرگ  روزي من فرمـا و هیچ سال آن خانه
  .از برکات آنها بی بهره مفرما
  بحفظ خود ز من فرما حراست    خداوندا مـران بر من سیاست
  رهابخشواز خویشم کوشبحفظم    مرا اندر پناه خویش جا بخش
  بسوي خانه خود کن هدایت    یـکی حج قبـولم کن عنایت

  ام کن ر دل، فروزان چهرهمنو    کن امبهرهسعادتبهر سال این
  ز بیت اهللا ببطحا رخت من بر    زیـارت تـا کنم قبـر پیمـبر

  بـقبر پـیشـوایـانم نـما راه    ز بطحا رخت بربندم بدلخواه 
  بـراه خود مـرا فرماي واقف    بـیمن روح بـخش آن مواقف
  مفـرما از زیارت جام خالی    بهریک زان مشاهدهیچ سالی 

                                                                               
اینخانه هاي شریف متبرك گـردان وخانـه خـودقرارداده ومـراازین خانـه هـا خـالی مفرمـا چـه مطـابق           

  : اخباربزرگان دل مؤمن خانه خداودل عارف عرش خداست چنانکه شاعرگوید
  رجمـال کبریـاآمـدتجلی گـاه انـوا              دل مـرد خـدا آئینـه گـیـتـی نـمـا آمـد 

  جمالش دردل مردخداجلوه نماآمد                     اگرخواهی که انوارجمال کبریابینی
  :خواجه عبداهللا انصاري فرماید

  یک کعبه صورت است ویک کعبه دل                    درراه خـدا دوکـعـبـه آمـدحـا صـل
  کـا فـزون زهـزارکـعـبـه آمـد یـک دل                       تـا بـتـوانــی زیــا رت دلـهــا کــن 

ولی البته این احتمال بعیداست چون فرمایشهاي بزرگان بایدجنبه ظاهررانیزداراباشـدپس مناسـب همـان    
 تابنده . است که بگوئیم دراین کالم قلب است 
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  آن سدآید برکنگر پیشمسدي    ی بمقصدبـراهم تـا رهم بخش
  خویشمحملفرود آرم بکویت    که تا بیمانعی فارغ ز تشویش 

اً ما اَللّهم تب علَي حتي الاَعصيك واَلْهِمينِ الْخيرو الْعملَ بِه وخشيتك بِاللَّيلِ والنهارِاَبد
الْعالَمني بين يارتقَياَب.  

ي پروردگار جهانیان وآفریننده زمین و آسمان بمن حال توبه و پشیمانی عطا کن تا ا
  .گرد نافرمانی تو نگردم

  کجا بنـده پرهیـزکـاري کند    جهان آفرین گرنه یاري کند
  .و به نیکیها وعمل بآن مرا راهنمائی فرما و ترس از غضب خود تا زنده ام عطا کن

  کردار و کارم نیک گردانهمه     الهی بـازگـردانم ز عصیـان
  شب و روزبسپارمشوقبدست    ز نیکی در دلم نوري برافروز

  کـه با شوق از گناهانت بکاهم    زعصیان وگناهم کنگریزان
  ز خـواب غفلتم فـرماي بیدار    بران احوال جاویدم نگهدار

  بـایـمانـم فـزا و بـر یـقینـم    اهللا رب العـالمینـم اي  تـو
ا مياَللّه١ن  لَيع تاَلْقَي كتيناجو كيدي نيب لوةلصل تقُمو أْتعبتو أْتيهتقَد كُلَّماقُلْت

 نم بقَريت وريرس تلُحصقَد مايل كُلَّماقُلْت كتياناجذااَنا كناجاتين متلَبسو تلَّياصذااَنعاساًان
وسِ التجالمكتمدخ نيبين ويب حالَتمي وقَد ةٌاَزالَتيليل ب تضرسي علجم ابني.  

                                 
ان نیزهسـت  هرچندامام اینحالت رابخودنسبت داده ولی چون فرمـایش بزرگـان بـراي دسـتوربدیگر     -1

ازینروهرکسی اگردقت کنداین حالت براي اودرموقع توجه بسوي خداپیش میآیـدپس الزم اسـت کـه    
 .همواره ازخداوندمددبخواهیم وازاوتوفیق جوئیم 

کنم که اکنون براي نماز شود مرا که هر وقت با خود اندیشه میپرودگارا چه می
ام ناگهان حالت سردي و  خواندن و نیاز آوردن بدرگاه تو و بندگی کردن تو آماده شده

! گیردگماري که لذّت مناجات و راز گفتن ترا از من میر من میافسردگی و چرت ب
رود وحالت توبه  کنم که دیگر حال من رو به نیکی میدانم چرا هر وقت گمان مینمی

لغزاند و بین من و آید که پاي اندیشه را می شود مانعی پیش میکاران براي من پیدا می
  .حضور در پیشگاه تو حائل میگردد

  بـامرت تنگ بستم من کمر را    نکه بربستم نظــر راز غیرت چو
  بمن بخشید شوقت شربت ذوق    نمازت را شـدم آماده با شـــوق 
  حاجات دستبرآوردم بسویت    به پیش روي تو بهر منـاجــــات 

  استاست ودینمرا راه تو ایمان    استکار ازیقیناینکهبردمگمان
  که بودم گرم رازتآنساعتدر     در نمازت  در آن حالت که بودم

  بـگردانیدي از خـویشم بیکبــار    بچرت افکندیم ناگــه سر وکار
  خود از من سلب کرديمناجات    توان و روحم از تن سلب کردي 

  که درمن نیست آثاري ز افعــال    در آن حالواقفشدممعنیبر این
  دانستم گمان اسـتخویشیقین    طریـق بنـدگی دیدم نه آنـسـت 

  که بین من شد و بین تـو حـائل    اینحال حـاصلشد از پندار من 
فَاَقْص قِّكفّاًبِحختسين متأَير لَّكلَعين اَوتيحن كتمدخ نعين وتدطَر بابِك نع لَّكدي لَعيين ستي

ك وجدتين يف مقامِ الْكاذبني فَرفَضتين اَولَعلَّك رأَيتين اَولَعلَّك رأَيتين معرِضاًعنك فَقَلَيتين اَولَعلَّ
في  غَيرشاكرٍلنعمآئك فَحرمتين اَولَعلَّك فَقَدتين من مجالسِ الْعلَمآِءفَخذَلْتين اَولَعلَّك رأَيتين

ك رأَيتين آلف مجالسِ الْبطّالني فَبيين وبينهم خلَّيتين الْغافلني فَمن رحمتك آيستين اَولَعلَّ
 لَّكلَعين اَوتيت كافَيريرجمي وربِج لَّكلَعين اَوتدعآئي فَباعد عمساَنْ ت بحت لَم لَّكلَعاَو
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اي  طالَ ماعفَوت عنِ الْمذْنِبني قَبلي لاَنَّ كَرمكبِقلَّةحيآئي منك جازيتين فَانْ عفَوت يارب فَ
 رينقَصالْم كافاتم نعركْبي كلْمحو ذْنِبنيالْم جازاتم نجِلُّ عي بر.  

یا مرا بحقوق اي  آقاي من شاید مرا از درگاه خود رانده و از پیشگاه خود دورگردانیده
بی اعتنا دیدي ازینرو مرا راندي یا آنکه مرا از خود  خود و اوامري که فرمودي

روگردان دیده و بر من غضب فرمودي یا شاید مرا از دروغگویان مشاهده فرموده و از 
حضور خود محروم کردي یا آنکه مرا سپاسگذار نعمت هاي خود ندیده و از فضل و 

دیده و خوار کردي  امید گردانیدي یا مرا از حضور دانشمندان دین دور کرم خویش نا
خبران بودم ازینرو از رحمت خود مأیوسم نمودي یا شاید مرا یا آنکه در میان بی

همنشین تبه کاران دیده و میان آنها مرا واگذاشتی یا آنکه دوست نداري نیاز و 
درخواست مرا بپذیري ازینرو مرا از درگاه خود دورکردي یا آنکه بواسطه گناهان من 

  :ا بواسطه گستاخی و بیشرمی گرفتار عقوبت خود نموديمرا کیفر دادي ی
  که هیچم فعال پسندیده نیست    کس ازمن سیه نامه تر دیده نیست 

خداوندا اگر ازگناهان من درگذري و در پناه خود جاي دهی صفت همیشگی و فضل و 
کرم خود را که نسبت به گناهکاران دیگر و پیش از من اجراء فرمودي درباره من 

چه کرم و بخشش تو بمراتب باالتر و بزرگتر است از آنکه گنهکاران .کرده ايجاري 
  :را بکردار زشت کیفردهی وتبه کاران را عقوبت فرمائی

  نـمانـدگنـه کاري انـدر وجود    اگـر جرم بـخشی بـمقدار جود
  بدوزخ فرست و تـرازو مـخواه    و گـر خشم گیـري بقـدرگنـاه

  ٭٭٭٭٭
  بـرنجیـدي ز خـوي مفسد من    مــن  دسیاي  مـگر آقـاي مـن
  برویم بسته داري باب شفقت    بینی برحمت  که بـر رویم نمی

  شراب تلخ حرمانـم چشاندي   زخدمت دورو ازخویشم براندي
  و یا بـگذاشتم حق تو را خوار    انکارحرفز لوحمو یا خواندي 

  بر رویم کشیديکه قهر خویش    و یا از خویش روگردان بدیدي
  نشــستـه در مقــام کـاذبینــم    ـا آنکه بدیدي پیش از اینـم و ی

  بـنعمتها که بـنمودي کرامت    ویـا دیدي مـرا کافـر بـنعمـت 
  ز بزم قرب خویشم دورداري    که اینسانم زخود مهجورداري 
  زبـزم اهـل علـمم دور دیدي      و یـا چشـم دلـم را کور دیدي 

  نهان در پرده رخسارداريز من    خود خواردر چشمداشتیاز اینم
  ازآن برمن بقهر و خشمی افزون    و یـا دیدي مرا از غافلین چـون 

  بـذلّ و خواریـم مأنوس داري    داري  خواهیم مأیوس ز رحمت
  بـبزم مـردم بـیهوده و پـست    سرمستام ازجهلدیدي و یا چون

  هگـرفت1سرا پـاي مـرا آهـو    بـکار و خـوي آنها خـوگرفتـه 
  زخود راندي بایشانم سپردي    مـرا در حلقـه ایشان شمـردي 

  گوشکنیکآوازمدوستنداري    فراموشاز یادتکردمو یا چون
  منفور از آنروئی ز رویم سخت    مرا پس یافتی ازخویشتن دور
  بـکرداري که نپسندیدي از من    و یـا شاید خیانت دیدي از من
  ارم چنین دیدي بپاداشسزاو    بـبدکرداري و بـدکاریم فاش 

  که سرزدپیشت از من بیحیائی    و یـا شـاید بـرفتـار خطائـی

                                 
  .آهودرلغت بمعنی عیب وخطا هم استعمال شده است - 1
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  نـهادي مـزد عصیـانم بدامـن    بـجرم غفلتی که سرزد از من
  بـکردار و بـرفتـارم نـگیري    خداوندا اگـرعـذرم پـذیري 

  بـلطفت کرده پر دامن، برفتند    از من برفتندچوآنهائیکه پیش
  خود خریدارجانم بلطفشدي    احسان بسیاراي  بمن هم کرده

  و رحیمیجود و رحمنتوصاحب    عظیمی چوتودرعفوودربخشش
  نـیاید از کریـمان کار او باش    درآئـی بـرگنهکاران بـپاداش 
  گذاري عارمان بر رخخال که    از آن بـاالتـري در بـردباري 
  اشاندر قیامت کارشان فکنی    مقصر را سزا بخشی وپـاداش 

  .ناًظَمتنجزماوعدت من الصفْحِ عمن اَحسن بِك  ١بِفَضلك هارِب منك الَيك عآئذٌ واَنا
خداوندا من بکرم تو پناه برده و از غضب تو گریزان و بسوي تو روي آور هستم و 

که بتوگمان نیک اي کسی اي را که براي عفو گناهان داده و فرمودهامیدوارم که وعده
گیرد درباره من نیز انجام دهی و از من بگذري و عفو داشته باشد مورد عفو تو قرار می

  .کنی
  خـدایـا ز عفـوم مکـن نـاامیـد      بضـاعـت نیـاوردم االّ امیـد

                                 
ن اینست کـه چـون دروهلـه    مرتبه اول براي عوام است وآ:اند عرفا براي استعا ذه سه مرتبه قا ئل شده -1

اول توجه بکثـرات میباشـدوالتفات بوحـدت نیسـت از شـیطان کـه جنبـه شـروبدي اسـت بخداونـدپنا ه           
ــد    جیم میگوی ــرَّ ــیطانِ ال ــنَ الشَّ ــاهللاِ م ــیطان      .میبردواَعوذُبِ ــه ش ــی میبردک ــت پ ــه باالتررف ــا م ک ــن مق ازی

رِك  مظهرقهرخداوفرشته مظهرلطف اواست ازینروازقهرخداوندبلطف اوپ نْ قَهـ م ک ف ناه میبرد،واَعوذُبِلُطْ
ک میگویدباالترین مرتبه که مخصوص اولیاي کمل میباشد آن است که صفات حق  نْ عقابِ م فْوِك بِعو

بیندازینروازخـدا   مـی  راباذات متحددیده ومنشأانتزاع همه رادرذات دانسته وقهرولطف رادرآنمقا م یکی
ک ک میگوید بخداپناه میبرد واَعوذُبِ  .عبارت دعانیزاشاره باین مقام دارد.منْ

  ٭٭٭٭٭
  بدین اوصاف میآرم سجودت    ام بر فضل و جودت پناه آورده

  و خطایمرم و عصیاناز جخجل    گـریزان از تـو و سوي تو آیم
  بـدرگاهت پناه آورده ام من    تن امخستهسرکشنفسز دست

  بدان وعده که فرمودي بکارم    ببخشایش ز عفوت خواستارم 
  پوشیدیدهکردمهر چهز عصیان    بزودي در وفاي وعـده کوشی 

  تواستخصلتکردنوفا بر وعده    از خطاها عادت تواست گذشتن
ساَو تهلي اَنا اما اَنطيئيت وزِلَّين بِختساَنْ تلي اَومين بِعقايِساَنْ ت نلْماًمح ظَماَعالً وفَض ع

 نع فاعو رِكلِّلْين بِِستجو فْوِكبِع لَيع قدصتدي ويياس كلين بِفَضبطَري هماخ دي ويياس
هِكجمِ وبيخي بِكَروت.  

من فضل و کرم تو زیادتر و حلم و بردباري تو افزون است از اینکه مرا با اي خداي 
عملم مقایسه کنی و گفتگو و حجت خواهی از من یا اینکه مرا بلغزانی بگناه من و مرا 

اید که درویشانیم و مگوي که چه کرده  بکردار زشت من بگیري، مپرس که چه آورده
ن و مرا چه لیاقت و ارزش است که تو عمل آقاي ماي  کیستم من. اید که رسوایانیم
  . زشت مرا ببینی

  دعـوي کـبـر و مستـی نیـایـد    از عـدم حرف هستـی نیـایـد
  از گـدا خـودپـرستـی نیـایـد    خاك را جز کـه پستـی نیـایـد

  من گـدا من گـدا من گـدایـم
اري خود بر من به فضل و کرم خود منّت گذار و از سرزنش و توبیخ من به بزرگو

  .هاي غفّاري خود گناه مرا بپوشان درگذر و مرا در سایه خود جاي ده و به پرده
  ترا حلم است و بخشایش مسلّم    الهی اوسعـی در فضـل و اعظم
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  بـکردار و بـکارم آزمـائــی    بخجلت در فـزائـی1نه آنی کم
  نـبخشی بـرگناه بی پناهـان    و یـا لغزانیـم پـا ازگنـاهـان

  پایگاهمنزدت کدامم، چیست    سیدي بـا صدگناهم  کیـم یـا
  عطاي خـود مگیر از من الها    خطاهااز من خود ببخش بفضل

  بعفو خود بمـن فرمـا تصـدق    هستت تفوقز هر کس درکرم 
  ز جامت جرعه شوقم بنوشان    بستر خویش اندامم بـپوشان 

  متمـرنجـان جانم از خار مال    رهم بسپار در کـوي سالمت 
  مـریـزان آبـروي من رحیما    بـحقّ آبـروي خـود کـریما

ع الَّذي سيدي اَناالَّصغريالَّذي ربيته واَناالْجاهلُ الَّذي علَّمته واَناالّضآلُّ الَّذي هديته واَناالْوضي
ي اَشبعته واَناالْعطْشانُ الَّذي اَرويته والْعارِي الذّي رفَعته واَناالْخائف الَّذي آمنته واَناالْجآئع الَّذ

الَّذي ش قيمالسو هتززالَّذليلُ الَّذي اَعو هتيالَّذي قَو عيفالضو هتيالَّذي اَغْنالْفَقريو هتوكَس هتفَي
  .ذي سترته والْخاطي الَّذي اَقَلْتهوالسائلُ الَّذي اَعطَيته والْمذْنِب الَّ

- خدایا من همان کودکی هستم که در دامن نوازش و لطف تو تربیت شدم و نادانی می

باشم که تو مرا با دانش آشنا نمودي و گمراهی هستم که خود مرا هدایت فرمودي و 
گردانیدي همان پستم که تو بلندم کردي و بیمناکی هستم که بفضل و کرم خود ایمن 

منم آن گرسنه که سیرم نمودي وآن تشنه که سیرابم کردي وآن برهنه که پوشانیدي و 
ناداري که تو بی نیازش فرمودي و زبونی که تو زورمندش کردي منم آن خواري که 
تو به او عزّت دادي و ارجمندش فرمودي و بیماري که تو بهبودش دادي و بینوائی که 

                                 
  .مخفف که مرا -1

منم آن گناهکاري که تو بعفو و کرم خودگناهان او را ببخشش خود سرفرازش نمودي 
  .پوشانیدي و تبه کاري که از او درگذشتی

  من منفعل که پیشت دو جهان گناه دارم
  بچـه روي عـذر آرم که رخ سیـاه دارم
  من اگـرگناهکـارم تو بعفـوکار خودکـن
  که زبان عذرگوي و دل توبه خواه دارم

  ٭٭٭٭٭
  تن دل و پروردیم جان و خودکه    سیدي منام یـا   آن بـنده صغیر

  که فـرمودیم دانـا بـر وظایف    من آن نـادانم و دور از عواطف 
  وسهلروشنخود نموديکه راهم    جهل آن گمگشته ام در وادي من

  که خود برداشتیم از این مذلّت    من آن افتـاده ام بـر خاك ذلّت 
  فـرمودیم ایمن ز هر بیم که خود    در بیم ترسانم و از خویشمن آن

  که سیرم کردي و کردیم شاداب    منم آن گرسنه و آن تشنـه آب 
  که خود پوشیدیم جامه هدایت    منم آن عاري از ثوب عنایت 
  که گشتی ازغنا خود دستگیرم    من آنـمحتاج بـی پـا و فقیـرم 
  که نیرو دادیـم بـر هـر اموري    منم آن ناتوان کمتـر ز مـوري 

  من آن بیمـار عـاري از تمیـزم    عزیزم خوارم که فرموديآن من
  که بهبودیـم فـرمـودي کرامت    مـریضی بـی تـوان واستقامت 
  نهـادي مـنّت از بـخش و نـوالم    منـم آن سـائـلی کانـدرسؤالم 
  که پوشانـدم بـعفو خویش غفّار    منم آن پـرگنه بـنده خطاکـار 
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الَّذي نصرته و اَنا الطَّريد الَّذي آويته اَنا يارب الَّذي لَم  رته والْمستضعفو انا الْقَليلُ الَّذي كَثَّ
 هديلي سا الَّذي عظْمي اَنيِ الْعواهالد با صاحاَن لَأي الْمف كباُراق لَم و لَأي الْخف يِكحتاَس

صا الَّذي عَء اَنرتا الَّذي اجشي اَنليلِ الري الْجعاصالْم ليع تطَيا الَّذي اَعمآِء اَنالس اربج تي
تييحتا اسفَم لَيع ترتسو تيوعين فَما اَرلْتها الَّذي اَمعي اَنها اَسلَيا تجربِهاخ ترشب حني 

يدععاصي فَتبِالْم لْتمعين وترتس رِكبِِستين ولْتهاَم كلْمفَبِح تفَمابالَي نِكيع نين مقَطْتاَسو ت
  .حتي كَاَنك اَغْفَلْتين ومن عقُوبات الْمعاصي جنبتين حتي كَاَنك استحييتين

ز همه جا رانده خدایا منم آن اندکی که افزونش کردي وضعیفی که یاریش نمودي و ا
  .که تو او را جاي دادي اي  و درمانده

بزرگوارا منم آن کسی که نه گاه تنهائی از تو شرم نمودم و نه هنگامی که با دیگران 
هاي بزرگ مبتال شده منم آن کسی که بودم یاد توکردم منم آن بدبختی که بمعصیت

نکه آفریننده آسمان نسبت به آقاي خود گستاخی نموده و جسارت ورزیده است منم آ
منم آنکه چون 1ها گرفتمرا نافرمانی کردم منم آنکه براي ارتکاب گناهان بزرگ رشوه

  .دسترسی به گناهان پیدا کردم دوان دوان رو بآنها رفتم
  هر جنس که دیدیم از آن درنگذشتیم    دالّل گنـاهیـم و ببـازار معـاصی 

دادي ولی من بخود نیامده و ازخواب منم آن تبه کاري که تو به فضل خود مرا مهلت 
نادانی و خودبینی بیدار نشدم و ترك نافرمانی نکرده و در گناه اصرار ورزیدم، بدیهاي 
مرا پوشاندي باز هم حیا نکردم و در نافرمانی تو زیاده روي نمودم منم آنکه از لطف و 

م خود مرا مرحمت خود دورم کردي و من بواسطه خودسري باکی نداشتم و باز هم بحل

                                 
بنابرآنکه اعطیت بلفظ محهول باشدیا براي ارتکاب گناهان بزرگ رشوه ها دادم بنابر آنکـه بصـیغه    -1

 .معلوم باشد

مهلت دادي و بعفو خویش گناهان مرا پوشاندي بطوریکه گمان کنند تو از من غفلت 
اي، و به فضل خود مرا از پاداش گناه دور گردانیدي به قسمی که گمان برند از  نموده

  .عقوبت من شرم کرده اي
  خس نیست خوارم که من همان به پستی  هیچکس نیست منمنم آن کم که چون 

  بـمـقدارم بــیــفـزودي فــراوان  از لطف خود کردي تو احسان  بـمن
  عطـا کردي شـکستـم را درستی  من آن بشکسته ام از ضعف وسستی 

  که بـا خود آشنا خوانـدي زغربت  منم آن رانـده از درگـاه قـربـت 
  نـکردم شرم نـه در روز و در شب  منم آنـکس که از  روي تـو یارب 

  نـه پوینـده به پنهانـی بـکویـت  ـدائــی بـسویت نـه آینـده بـه پی
  خـداونـد شــدائـدهـاي بسیـار  منم در شـدت عظمـی گـرفتــار

  جـري گـردیـده بـر آقاي خویشم  منم کز جهل خود قلبی است ریشم 
  منـم آن داده از کف سـود و ثروت  منم آن بـر گنـه بـگرفتـه رشـوت 
  خـداي آسـمـان گشتـم گنـهکار  رمنم آنکس کـه بر یـزدان جبــّا

  رسانـدي مـژدهء رحمت بـگوشم    منم آنکس کـه در وقتی سروشـم 
  بخلـدم داد و بـر رضـوان بشـارت  بـنـعمتـهـات فـرمـودم اشـارت 

  قصور و حور و جـوي شیر و انهار  بهشـت و کـوثـر و اشجـار و اثـمار
  ـم راهـی بـکویـتمـگر پیـدا کن  بـرون رفتـم بـسویت تـا  ز سویت 

  جـزایـت را و فـرمـودي گذشتم  منم آنـکس که مهلت داده گشتـم 
  نمـودي رحـم بـر حـال تـباهــم    فـکنـدي پـرده بـر روي گنـاهم 
  فـزودم بـیحد و حصـر و فراوان    نـکـردم از تـو آزرم و بـعصیـان
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  نـینـدیشیـدم از شـومی کـردار    زچشم خویشتن افـکنـدیم خـوار
  نـپرسیـدیم چـونـی از مــروت    بـحلم خـویـش بخشیـدیم مهلت 

  بـپوشیـدستـی ایـداور خـطایـم    بـستـرعفو از سـر تـا بپــایـم 
  گنـاهـان مـرا کـردي فـرامـوش    تـو گـوئی بـردیم بالمرّه از هوش 
  گنـاهـان مـن از مـن دورکـردي    مـروت در حقـم منـظور کـردي 

  سـراسـر از گنـاهـانـم گـذشـتی    ـانم گـذشتی هاي عصیـزسختـی
  که میـگوئـی تو از من شرم داري    بـشـرم افـکندیم ز این شرمساري 

 ضرعتم كتقُوبعال لو فختسم رِكالبِاَم و دجاح كتبوبِيا بِراَنو كتيصع حني كصاَع هلي لَما و
و لكن خطيئَةٌ عرضت و سولَت يل نفْسي و غَلَبين هواي و اَعانين علَيها  ال لوعيدك متهاوِنُ

  .شقْويت و غَرين سترك الْمرخي علَي فَقَدعصيتك وخالَفْتك بِجهدي
و بی خدایا نافرمانی و گناه من نه ازاینست که بخداوندي تو اقرار نداشته یا به اوامر ت

اي  هاي عذابی که داده اعتناء بوده یا اینکه از عقوبت و عذاب تو بیمناك نباشم یا وعده
خوار شمارم، بلکه وسوسه و هواي نفس و بدبختی مرا بر آن داشت که نافرمانی تو 

پوشی تو مرا مغرور نموده و در نافرمانی تو جسور و  نمایم و بخشایش و بخشودن و پرده
  .گستاخ کرده است

  گنـاهـانـم بـنزد تـو است بسیـار   ـداونـدا تـوئـی قـهـّار و غفـّارخ
  نـه تـا بـشمـارمی امـر تـرا خوار    مـرا اصـرار بـر عصیــان و انکار
  شـوم تــیر عتــابـت را نـشـانــه    نـه زان بـابت کـه در دور زمانه 

  حـیمتنـینـدیـشـم زنـیران و جـ    نـه از آن ره که نـهراسـم ز بیمت 
  تخـلّف ورزمـت در امـر مـوئـی    تهـاون میـکنم درآنـچـه گـوئی 
  و ز آنـچه امـر فـرمـودي گـذشتم    بـه پیـرامـون عصیـان تو گشتم 

  بـمــن در معـصیت گشتنـد چـیره   هـواي نـفس و نـفس شوم خیره 
  نـشستـم در پنـاه تــیره بـختـی    فکنـدنـد این دو بدخواهم بسختی 

  بـعفـوخـود نـمودي سـرگــرانم    پـوشش که پوشیدي بدانمهم آن 
  عـطاي بـیـکران و بـخشش تـو    مـرا مغــرور کـرد آمـرزش تـو

  گـرفتـم راه عصیــان تـو در پیش    خـالفت کـرده ام از پـیشتـر بیش 
ي نمآِءغَداً مصي الْخداَي نمذُين وقنتسي نم ذابِكع ِِنفَالْانَ م تنْ اَنلُ اصاَت نلِ مببِحين ولِّصخ

 كمكَر نومجالما اَرلي اَلَّذي لَومع نم كتابصي كلي ما اَحئَتا عوي فَواسنع لَكبح تقَطَع
 ريهاياخذَكَّرمااَتدنع طْتلَقَن وطنِ الْقُنع اييا يِكهن و كتمحرةعسو نلَ ماَفْضداعٍ و عاهد نم

  .رجاه راجٍ
اکنون کیست که مرا از عذاب تونجات دهد و در روز واپسین از دست کردارهاي 

  .باشند خالص گرداند و بلکه پناه برم اگر تو مرا پناه ندهیزشت که دشمنان من می
  چون روزهویدا است از این دانه که کشتیم

  ـل بـهشتیـمکـز دوزخـیـانـیـم نـه از اه
واي بر من از کردارهاي زشتی که در دفتر روزگار بنامم ثبت شده و مرا بدبخت 

  !گردانیده است
  درکتاب نفس با چشم خرد چون بنگرم

  جـزسیـاهی نیست پیدا در متون دفترم 
فرمودي هر وقت بطوریکه اگرکرم و رحمت بی پایان تو نبود و مرا از نومیدي نهی نمی

بهترین خوانده اي  شدم،آوردم از عفو و آمرزش تو ناامید می بخاطر می که آن گناهان را
  .شده و برترین محلّ امید امیدواران
  !که امدادم کند گیرد ز من دست؟  هم اکنون از عذاب تو کسی هست
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  !که بـرهانـد مرا از دست اعدا؟    بـفـردا دوستـی گـردد هـویـدا
  !ریسمـان افتـد بشستم؟کدامین     بـدهـد بدستم اي  کیـم سررشتـه

  بـبـخشم از گنـاهان و معاصی    که با آن ریسمان خود را خالصی 
  ببرّي واي بـر مـن واي بـر مـن    تو هم گر ریسمان خویش از من 
  کتابی را که با حکمت شد انشاء   بـکرداري که از من کرده احصاء

  یکببخشش بر تو من مستظهرم ل   بـآنچـه سرزد از مـن از بد و نیک 
  نـداد امیــدواري گـر نـویـدم    نـبـودي گـر بـمهـرتـو امیــدم

  نـبـودم اعتمــادي گـر بفضلت    امیـد مـن نـبـودي گـر بـعدلت 
  که از احسان من مأیوس منشین    بـدین گفتم ندادي گر که تسکین 

  ز خـود و از لطف تو مأیوس بودم    در آنحـالت بـغم مـأنـوس بودم 
  عـطا و بـخشش بـی انـتهـایت    ـاد آرم عطایـت بـهنـگامی که ی

  بـاحسان تو از جان بنده گردم    ز الـطافت بـسی شرمنده گردم 
  جهـانـی را بـلـطفت پروریده    تـوئـی نـور و ضیـاءهر دو دیده

  بـتو امیـدوارنـد و عـطاجـوي    هـمـه امیـدواران را بـتو روي 
والمِ اَتسالْاةمبِذ ماَللّهياْالُم بِيلني لببِحو كلَيعدمتاَع آنالْقُرةمربِحو كلَيلُ ا١س  يشالْقُر

يهامالت بِيرالْع يم٢الْهاش  امياين بِك تيناسشِ اسوحفَال ت كيلْفَةَ لَدو الزجاَر نِيدالْم كِّيالْم

                                 
اطالق گردیده بچند معنی تعبیر شده یکی آنکه علم ومعرفـت  )ص(کلمه امی که برحضرت رسول  -1

ش روحی اوازهنگام تولدبااوبوده ومادرزادي وباصطالح علم لـدنی اسـت نـه تحصـیلی دیگرآنکـه      ودان
بظاهردرس نخوانده وخواندن ونوشتن رانمیدانست کـه ایـن دومعنـی درمقابـل همدیگراسـت ودرعـین       

اب من عبد سواك فَانَّ قَوماً آمنوا بِاَلِْسنتهم ليحقنوا بِه دمائَهم فَاَدركُوا ما والتجعلْ ثَوايب ثَو
صدورِنا و  اَملُوا و انا آمنا بِك بِأَلِْسنتنا و قُلُوبِنا لتعفُوعنا فَاَدرِك بِناما اَملْنا و ثَبت رجآئَك يف

  .قُلُوبنا بعد اذْهديتنا و هب لَنا من لَدنك رحمةً انك اَنت الْوهابالتزِغْ 
خداوندا بنام اسالم بدامان تو چنگ زده و بپاس بزرگی قرآن آرامش دل دارم و قرآن 

دهم و بواسطه دوستی پیغمبر بزرگوار تازي که در را نزد تو وسیله و شفیع خود قرار می
ازطائفه قریش و خاندان هاشم ظهورکرده و در مدینه ساکن گردید بنزدیک شدن مکّه 

پس تو هم انس و الفت ایمانی مرا به وحشت بدل مفرما و پاداش . بدرگاه تو امیدوارم
پرستند قرار مده چه گروهی از مردم تنها بزبان مرا مانند پاداش کسانی که غیر ترا می

شدن بر کنار باشند و جان و مال آنان محفوظ ماند و اند براي اینکه از کشته  گرویده

                                                                               
ــث      ــث معرفــت روحــی داراي همــه علــوم وازحی ــدوهم ممکــن اســت یعنــی ازحی حــال جمــع بــین آن

  .وازهردوجهت امی بودظاهرتحصیل علوم نکرده 
  کتب خانه هفت ملت بشست    یتیمی که ناخوانده قرآن درست

انـد تحصـیل    ولی بعقیده ما بطورقطع تحصیل ظاهري نکرده بودوکسا نیکه اخیراً پیداشده وگفته
کرده بودبا شتباه رفته وشا ید قصدشا ن کوچـک کـردن مقـام آنحضـرت بـوده اسـت وگرنـه درسـابق         

سـوم آنکـه منسـوب بـام القـري اسـت       .تحصیل ظـا هـري بـراي آنحضـرت بودنـد     عموماًمتفق برنداشتن 
زیرایکی ازنامهاي مکه ام القري میبا شدیعنی مادرشهرها وآبـا دیهـا چـون طبـق آنچـه درآیـا ت واخبـا        
ررسیده اولین مسجدوپرستشگاه خداوند درآنجا ساخته شده وازنظرشرف وفضیلت مادرهمـه بالداسـت   

 تابنده.رسایربالدمیباشدوپیش ازهمه بتوسط آدم ابوالبشربناشده استیااینکه درظاهرهم مقدم ب
تهامه بکسرتاي دونقطه قسمتی ازحجازراکه بین نجدودوسه منزل ازمکه قرارگرفتـه کـه مکـه راهـم      -2

 .شامل میشودمیگویندوآن ازماده تهم است که بمعنی شدت گرماوجریان نداشتن هواونبودن بادباشد
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اند ولی ما از دل و جان ایمان داریم و  بواسطه همین گرویدن زبانی بمنظور خود رسیده
  .امیدواریم که از گناهان ما درگذري

  ایم ازبد حادثه اینجا به پناه آمده    ایم  حشمت و جاه آمدهما بدین در نه پی 
برسان و دل ما را از امید پر گردان و به نومیدي بدل مفرما و پس خدایا ما را به مقصود 

از اینکه ما را هدایت فرمودي دل ما را آلوده و چرکین مکن و رحمت خود را بهرهء ما 
  .منّت هستی فرما چه تو بخشندهء بی

  زدم چنگ و نهادم بر رهت گام    خـداونـدا بـذیـل دیـن اسالم
  بنورانیت و حرمت که او راست    ست بقرآن و بـآن عزّت که او را
  وفی سـاعـات یـوم و الّلیـالی    علیـک اعتـمد فـی کلّ حـال
  نـبی امـّی و نـامـوس اکـبر    بـحب مـن بـآن محبـوب داور
  که از نامش عرب گردیده نامی    قـریـشی هـاشمی مکّی تهامی 
  خـداونـد وقـار و هـم سکینه   بـمکّه مـولـد و مسـکن مدینه

  برون از وصف و حـد امیدوارم    پروردگارم اي  که قرب کویت
  مرا سـرگـرم بـا ایمان خود دار    بـایمـانـم بـبخشـا انس بسیار

  که کردنـدت بعصیان سرگرانی    نـبـخشم مـزد چون مزد کسانی 
  سـوایت را بـطاعت برگزیدند    ز راه دل بـایمـانـت نـدیـدند
  ري بـرون از فعل و کرداربگفتا    بـراي حفظ خون خود بگفتار

  نبـودي قـولشان با فعل نزدیک    ز ایمـانت بـرآوردنـد دم لیـک 
  بـآن آمـال لـغـوفـاقـد سـود    رسیدندي بـآمالی که شان بود

  ز هـر کـس بـر تـو آوردیم ایمان    ولـی ما در خور شـأن کـریمان 

  است زبـان مـا دل ما شاهد ما    درخشان بر تو ایمانی که ما راست
  بتقصیرات ما از ما تـو بـگـذر    بـصدق و راستیمان بین و منگر

  ز غـیر خـود بـخود بنمودیم راه    رهم بنمودي از چاه کهازآن پس
  بتو شوقی که ما را هست صد کن    همـه دلهـاي ما را سوي خودکن 
  اي بر خلق رحمت چه تو بخشنده    ز لـطف خـود بـما بـگذار منّت

وِانتهرتين مابرِحت من بابِك والكَفَفْت عن تملُّقك لمااُلْهِم قَلْيب من الْمعرِفَةبِكَرمك فَوعزتك لَ
قهيل خالالّ اا لُوقخجِئُ الْملْتي نيل ماو الهويل مالّ اا دبالْع بذْهي نيل ما كتمحر ةعسو.    

ت سوگند که اگر مرا از درگاه خود برانی روي برنخواهم تافت و از به بزرگی خود
  .نیازمندي و عجز و زاري سر نخواهم پیچید

چه دل من از رحمت و کرم تو آگاه و بدان اطمینان دارد به کجا بنده روي آورد جز 
  !بسوي آقاي خود و به که پناه بردآفریده جز به آفریننده خود

  جز این در درِ دیگري دیدمی    ی بـنومیـدي آنگـه بگردیـدم
  ٭٭٭٭٭

  نمیگـردم جدا از حضرت تـو    ذات پاك و عـزّت تو قسـم بر
  بـلطفم گر بـسوي خود بخوانی    بـقهرم گر ز درگاهت بـرانـی 
  نخواهم ایستاد از چـاپـلوسیت    نـگیرم سر زعزّ خاکبـوسیت

  کنزدی و مخلوق خویشی یار باکه   ازیـرا در کرم دانستمت نیـک 
  بـروي بـندگانـت باب رحمت    گشاده داري از محض مـروت 

  استکنندهطاعت راخویشخداي    که بنده استآنکس آورد رو کجا
  پـدیـد آرنــده فـرزنــد آدم    عالم  بـغیر از کـوي مـوالي دو

  آرام از کـه جـوید کام و پناه و    کجـا رو آورد سـوي که پوید
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  1آنـرا کـه اینـان آفریده بـجـز    ده کـرا گیـرد پنــاه آن آفـریـ
مرت اهلي لَوقَرنتين بِالْاَصفادومنعتين سيبك من بينِ اْالَشهادودلَلْت علي فَضائحي عيونَ الْعبادواَ

فْترماصو كنجآئي مر ترارِماقَطَعالْاَب نيبين ويب لْتحارِولَي النيب ا  كنفْوِعلْعأميلي لت هجو
  .والخرج حبك عن قَلْيب اَنا ال اَنسي اَياديك عندي وسترك علَي يف دارِالدنيا

عطاي  عذاب ببندي و و زنجیر قهر بند و با مرا به عقوبتهاي خود گرفتار و خدایا اگر
کس بنمایانی و مرا رسوا کنی و فرمان خود را از من منع کنی و لغزشهاي مرا به همه 

شود و دهی که به دوزخ برند و از نیکان دور کنند باز هم امید من به کرم تو قطع نمی
رود چون درگاه تو درگاه تابم و دوستی تو از دل من بیرون نمی روي از درگاه تو برنمی

  .ناامیدي نیست
  در بـارگهـت سگـان ره رابـار است

  نگ را دیداراستسگ را بار است وس
  من سنگدل و سگ صفت از رحمت تو
  نومید نیم کـه سنگ و سگ را بار است

پوشی  هائی را که در این جهان بر من فرو فرستادي و خطاي مرا پردهخدایا نعمت 
  .کنمکردي هیچگاه فراموش نمی

  نـبرّد از دلـم مـهـر و وفـایت    خـدایـا گر ز من گیري عطایت 
  فضائح آنچه از من گشته صادر    تـا بحاضرمیـان خـلق غـائب 

  ز سـوي خـود بـگردانی عنانم    اگـرآري بـچشم بـنـدگـانـم 
  مـرا در آتـش خود تن بسوزد    کنی فرمان که دوزخ برفروزد

                                 
 . اول اسم مفعول ودردوم ماضی مطلق است وبنابراین تکرارنخواهدبود کلمه آفریده درمصرع -1

  نگردد آرزویم از تـو حـاصل    شـوي بین من و نیکانت حائل 
  ننهـم حکم تـرا بالطّوع گرد    نـخواهم قطع امید از تـو کردن 
  نسـازي بـاز هـم امیــدوارم    بـعفوت آن امیدي کز تـو دارم 

  مشگلگسستن دل ز توکاریست    نخواهد رفت بیرون مهرت از دل 
  نخواهـم کـرد از خاطر فراموش    حقوق نعمتت را نیش تا  نـوش 

  بـپـوشـانـدي همی در دار دنیا    بـثـوب خـاص الـطافم سراپا
محلي ملِّ عدي صيطَفي ياسصالْم نيبين ويب عماجقَلْيب و نيامنالد بح رِجاخودمحآلِ مود

والتةجريل دقُلْين اانو هآلو هليلَّي اُهللا عصدمحم نيبِيمِ النخاتو كلْقخ نم كتريخ هآلو كلَياةب
  .نفْسيواَعني بِالْبكآِءعلي 

خدایا به روان محمد و فرزندان او درود فرست و دوستی دنیا را از دل من بیرون کن و 
بهترین افراد بشر و برگزیدهء آفریدگان تو و با خاندان او ) ص(مرا با محمد مصطفی

همنشین و به همسایگی آنان مفتخر فرما و حال توبه و پشیمانی ازگناه به من عنایت کن 
  .کردن و افسوس خوردن برحالت خود یاري نمايو مرا برگریه 

  پیـاپـی بـر محمـد رحمت خویش     خداوندا فرست ازحصروحد ّبیش 
  و زان پـس بـر روان تـابـعیـنش    درود از تـو بـر آل طاهـرینش 

  بـرون کـن حب دنیـایم تـو از دل    الهـی لـطف خـود فرماي شامل 
  یشان ز خلق خویش مختارکه کرد    میــان مصطفـی و آل اطـهـار

  روان تـیــره ام را ده صفـائــی    تـوبـا من جمع کن مفکن جدائی 
ـدآسمـان عـزّ و تـمـکــین    بحــقّ حضرت ختـم النـّبـیـّین  محمـ  

  روان پـاك او را کـن ز مـا شـاد    کـه رحمت بـر وي و برآل او باد
  او بـري کــن دلــم از دشمنـان    مـرا درطـاعت او رهبـري کـن 
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  بـعقبایـم نـمـا از دوستــانـش    در آور در ردیـف امـّتــانـش
  زعصیــان وگنـاهـان ده گذشتم    بـسوي تـوبـه بـخشـا بازگشتم 

  بـگـریم کـن مـرا در گریه یاري    بـنـفس خـویـشتن تا روزگاري 
  عطایم صاحباي  بـعلم و دانش    مبـدل کـن تـونـسیان و خطایم 

ويفسبِالت تيَء ١فَقَداَفْنوكُونُ اَسي نري فَميخ نم زِلَةَ اْاليِسنينم لْتزن قَدري ومالْآمالِ عو 
 ولَم اَفْرشه بِالْعملِ الصالحِ ٢مني انْ اَنا نقلْت علي مثْلِ حايل ايل قَبرٍلَم اُمهده لرقْديت حاالً

  ٣.لضجعيت ومايل ال اَبكي والاَدري ايل مايكُونُ مصريي
چه برتن خود بیداد کردم وعمرخویش بر باد دادم و شیطان لعین را شاد کردم روز و 
شب خود را  به هوس گذرانیده و نیکی کردن را وعده فردا دادم و اکنون از کردار 

  !رمخوخود ناامید و بر اعمال گذشته خود افسوس می
  شایـد تدارکی بتوان اهدنا الصراط    بگذشت عمر در لعب ولهو و بیخودي
  !تر باشد پس با اینحال کیست که از من بدبخت

  دامان هوا یک نفس از دست نهشتیم    در راه خـدا گـام زمـانـی ننهـادیـم

                                 
تسویف بمعنی سوف گفتن اسـت یعنـی اهمـال نمـودن وکاررابآینـده واگـذارکردن ودم راغنیمـت         -1

 .ندانستن وسوف درعربی بمعنی آینده وتأخیردرکاروزمان است
  :باباطاهرعریان دراین باب گوید -2

  وریژندبرسرم خاك وگل وسنگ   تنگواي آنروزي که درگورم کرند
 نه دست آنکه باموران کنم جنگ   نـه پـاي آنـکـه ازمـا ران گـریـزم

اًلْويلُ يل ثُـم  «مطابق این مضمون ازامیرالمؤمنین علی علیه السالم نیزرسیده ازجمله این عبارت است -3
ويلُ يل انْ كانَ الزقُّوم طَعامي اَلْويلُ يل ثُم اَلْويـلُ يل انْ كـانَ   الْويلُ يل انْ كانَ الْجحيم مقامي اَلْويلُ يل ثُم الْ

 .زقّوم بفتح زاءوتشدیدقاف درختی است که میوه آن خیلی تلخ وبدبواست»الْحميم شرايب تاآخر

  خورد نکشتیم میوه توانتخمیکه از آن   کاري که از آن بهره توان برد نکردیـم 
بر من اگر با داشتن اینحال روي از جهان برتابم و بگوري که براي آسایش خود در  واي

شود مرا که گریه ام بروم، چه می زندگانی مهیا ننموده و با کار نیک آرایش نکرده
  !!دانم فرجام کار من چه خواهد شدکنم در صورتیکه نمی نمی

  کردم و بدبـنفس خـویشتن بـد     خدا من دانم و خــوداي  بتحقیق
  بـنـنهـادن بـفـرمـان تـو گردن    بـفـردا کـردن و امـروز رفــتن 
  فکندم خویش را در دام تـقصیر    نهــادم در ره طاعت قـدم دیر

  !حال در بـدترینتلف بنمودمش    دریـغ آن عمر کانـدر راه آمـال
  !راهبـمنزلگاه مـأیـوسـان گمـ   دریغـا رخت خود بـردم بناگاه 

  بـیـاوردم خدا را  بر سـرخـشم    فرو بـستم ز خیر خویشتن چشم 
  یقین دارم بروز من کسی نیست   کیست  در جهانتر پسبدحالزمن

  رسیـدم تـا بـه پیري از جوانی    اندر زنـدگانـی   بـاینحالت کـه
  مهیا نـکردم خـوابگاهی خوش    بـراي گورخـود و از بـهر فردا
  نهم مـن بـر سـرخـاك سیه سر    نـه زیرانداز فـرشیم و نـه بستر
  نـدارم بـهـر ظلمتـخـانه گور    بهمره از عمـل فـانـوسی از نور

  !!واي بر خویشاي  نمیگریم چرا    که دارم سخت در پیش راهیبآن 
  چه کس یار و هوادارم شد آخر    نمیـدانـم کجـا خـواهـم شد آخر

  بـکی میـبـاشـدم آنـجا سروکار    ازین داربربستمخویش  چو رخت
واَري نفْسي تخادعين واَيامي تخاتلُين وقَدخفَقَت عندرأْسي اَجنِحةُالْموت فَمايل الاَبكي اَبكي 

منكَرٍونكريٍاياي اَبكي  لخروجِ نفْسي اَبكي لظُلْمةقَبري اَبكي لضيقِ لَحدي اَبكي لسؤالِ
لخروجي من قَبري عرياناً ذَليالًحامالً ثقْلي علي ظَهري اَنظُر مرةً عن يميين واُخري عن شمايل 
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 ذئموي وهجو نيهغأْنٌ يشذئموي مهنرٍِء مكُلِّ امأْين لرِشغَي أْنيف ش قالئالْخذكَةٌ اةٌ ضاحرفسم
  .ووجوه يومئذعلَيهاغَبرةٌترهقُهاقَترةٌوذلَّةٌ  مستبشرة

  .نمایدوازطرفی نفس اهرمن سیرت که در وجودم پنهان است با من مکر و حیله می
  نفس من چون اژدها سویم دهان بگشاده است
  میـزند از هـر طرف نیشم خـدایا رحم کـن

کند و بالهاي شاهین مرگ بر باالي سر من م به دشمنی وکینه با من رفتار میروزگار ه
چگونه گریان نباشم در صورتی که گرفتار بالهاي راه دور و دراز ! در حرکت است

رودگریه کنم که آرامگاه همیشگی هستم باید گریه کنم که جان من از کالبد بیرون می
کنم بیاد هنگامی که دو فرشته یه میمن تاریک و خوابگاه ابدي من تنگ است گر

باالي سر من حاضرشده و از عقاید دینی و ) نکیرومنکر(آسمانی و پیک یزدانی 
دارم در حالتی کنم که روز واپسین سر ازخاك برمیگریه می! پرسندکردارهاي من می

کشم گاهی به که برهنه و عریان بوده و لباس تقوي ندارم و بار گناهان را بدوش می
راست وگاهی به چپ نظرمی افکنم و هر کس را بخود مشغول و از دیگران غافل 

هاي سیاه و هاي گشاده و خندان بوده وگروهی با روي بینم یکدسته مردم با چهره  می
  !!باشندهاي گرفته با خواري و ذلّت گرفتارکردار زشت خود میچهره 

  ریـبم میـدهد نفس بد اندیشفـ   بینم بـتشویش می بخـود هرگاه
  خـدیعت میـکنـد دائـم بکـارم    بـروز و روزگـارم روزگــارم 

  خروس مرگ بـرهم میزند بـال    بـگرد سر مـدامم ماضی وحال 
  مـرا لـرزانـد انــدام و قـوائـم    صـداي بـالهـاي مـرگ دائـم 

  بـروز مـن مبـادا مبـتـال کس    بمـرگ خـود نمیگریم چرا پـس 
  که بیرون میـشود جان من از تن  ـود گریم بخود گریم بخود من بخ

  بـریـن انـدیشه نتوانم کنم صبر  بـخود میگـریم از تـاریکی قبر
  ازین تشویش بر خود بیش گریم  زتنـگی لـحد بـرخـویش گریم 
  مـرا بـهـر سؤال آیـنـد بـر سر  بـرآن گـریم نـکیر و منکرم گر

  کـه از مـن باز برگردند خرسند  آورمشان زآنچه پرسند پاسخ چه
  آیم و عور بـرهنـه تـن برون می          ازگوربا صدخواري گریم کهبرآن

  بـود دوش و بـروپـشتم گرانبار  برآن حالت که از عصیان بسیار
  بچپ افتد نگاهم بی کم و کاست  برراست و ازراست زچپبیکبارم

  گـرفتـار خـود و سـرگرم کاري  ـر کـرا بـینم بخواري خـالئق ه
  بـود دور از هــم و بـا هم مغایر   بـکلّی کـار مـن بـا کـار سـایر

  بـود کـاري دل آسـا روح افروز    براي هریـک ازمردم درآن روز
  چـه دارنـد از توچشم کارسازي    که شـان ازغیربـاشد بی نیازي 

  !اند ازخویش خیرهبخواري مانده    نروز است تیره بسی روها که آ
 نم كتمحبِر صيبلُّقي تعت كتمحبِركُّلي ووتجآئي وردي ومتعميل ووعم كلَيدي عيس

بحت نم كتدي بِكَرامهتشآُءوت.  
باشد و کار خود را بتو خدایا در آن روز اطمینان و امیدواري من به کرم و رحمت تو می

  .گذارموامی
  بردر جودت پناه آورده ام زیرا که من
  رانده بیگانه و خویشم خدایا رحم کن

چه تو هرکرا بخواهی مشمول عنایات و الطاف خود قرارداده و هرکرا دوست داشته 
  .باشی هدایت میکنی

  ذوالجاللماي  امید من بتواست    سیـّدمـن اتّکالم اي  بـتو است
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  مفرما پـیش هرکس باز مشتم    رحـالی بتو گرم است پشتم بـه
ل    بـتو دل بـسته دارم بـا تـوکّل بـذیـل بخششت دارم تـوسـ  

  بـسوي خود رهش بخشی الهی    دوستی و آنرا که خواهی بهرکس
  بـالطاف وسخـاي سرمـد خود    بـاکرام و عطاي بـیـحد خود

الش نم تقَّيلي مانعدمالْح ساين هذَاالْكآلِّ فَلَكساين اَفَبِلل طسلي بعدمالْح لَكقَلْيب و كر
اَشكُرك اَمِ بغايةجهدي يف عملي اُرضيك وماقَدرلساين يارب يف جنبِ شكْرِك وماقَدرعملي يف 

طَ اَمسب كودالّ اَنَّ جا لَيا سانِكحاو كمبِ نِعنليجمقَبِلَ ع ككْرشلي و.  
خدایا ستایش ترا است که دل مرا از دو بینی پاك گردانیده و زبانم را به یگانگی خود 

خدایا آیا به همین . بنیاد توحید ما را خراب و باغ امید ما را بی آب مکن. گویا نمودي
نودت اري کنم یا آنکه به کوشش در فرمانبرداري خوشززبان الکن خود، ترا سپاسگ

گردانم؟ ولی زبان من چه لیاقت داردکه ترا شکرگوید و کردار من در برابر نعمتهاي تو 
چه قابلیت و ارزش دارد جز آنکه کرم بی پایان تو امید مرا بسیار گردانیده و عنایت و 

کرم تو، کردار مرا  پذیرفته است وگرنه عمل من جزخجلت و شرمساري و سرافکندگی 
  .براي من ندارد

  طـاعـت خـود نقش کنـم برنانـی گـر
  وان نان بنهم به پیش سگ برخوانـی

  وان سـگ سالـی گـرسنه در زندانـی 
  ازنـنـگ بـرآن نـان نـنـهد دنـدانـی 

باشم و من عملی که باعث رضاي تو باشد ندارم بلکه سرتاپا خطا و نافرمانی بوده و می
زهی کاله پرعیب زهی : ته استفقط کرم و بخشش تو عمل بی ارزش و ناقص مرا پذیرف

  .لطف خریدار

  که پـاکم داشتی از شرك و انکار  توئی پس حمد بیحد را سزاوار

  زبـانـم را بـحمد خود گشادي   بسط دادي  1ستایش گویمت کم
  نم از جان و دل شکرت خدایاک  بـاین بستـه زبـان قـاصـر آیا

  به پر عصیان زبان الکن خویش   صر وحد بیش ثنایت را کنم از ح
  بـافزونـی کوشش در اطاعت   و یا از آنـچه دادیم استطاعت 
  جـان گـردن نهم معبودیت راب    فـراهم آورم خوشنـودیت را
  تا یک از صدآن قدر و نه قدرتنه    زبـان کوتهم را نیست آن حد

  و یا خواهدکه استرضات جوید    هات گوید تـواند شکر نعمت
  بجنب لطف و احسان و عطایت    چه باشد قدر طاعت از برایت 
  عبادتهاي ما را چیست مقـدار    بـجنب بخششت ایحـی دادار
  و ز آن بـیدار بـنمـایم امـل را    که آرم بـر زبـان نام عمل را
  عطا و لـطف و دلداریم فرمود    ولیـکن جود تـو یاریم فرمود

  پذیرفت آنچه ما کردیم از پیش    آمال ما را بر کرم بـیش  نـمـود
  زبـاغ دل گل امیـد بـشـکفت    عمـلهاي مرا لـطفت پذیـرفت 
  وسکر رهاند از غفلتمراشکرت    عطایت داد بر من نعمت شکر

أْميلي وت كلَيايت وبهر كنميت وغْبر كلَيدي ايس كَفَتدي عياواح كلَيعلي واَم كلَيساقَين اقَد
 كلَيايت وبحم تاَنِس بِكيف ووخجآئي ور صخال لَكيت وغْبر طَتسبان كدنفيماعيت ومه

                                 
  .مخفف که مرا -1
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وبِمناجاتك بردت اَلَم  ١اَلْقَيت بِيدي وبِحبلِ طاعتك مددت رهبيت ياموالي بِذكْرِك عاش قَلْيب
  .الْخوف عني

خدایا امید و شوق من فقط بدرگاه تو و بیم من نیز تنها از پیشگاه تو است و همین امید 
مرا بسوي تو کشانیده و همت مرا مصروف تقرّب بحضور تو نموده و شوق مرا به 

  .باشد قرار داده استچیزهائی که نزد تو می
  اند ر عمل خویش کردهگرخلق تکیه ب

  ما را بس است رحمت و فضل و تومتّکا
کشانم و امید و بیم من از تو و عشق و دلبستگی من بدرگاه تو است خود را بسوي تو می

اي  زنمکنم و به ریسمان دوستی و اطاعت تو چنگ میدست خود را بسوي تو دراز می
  .کنمس و بیم را از خود دور میآقاي من بیاد تو زنده و بواسطه راز و نیاز با تو تر

  زتـو تـوفیـق مـن امیــد دارم    بـلـطفت مـایـل و امیــدوارم
  پاك معبود توانااي  بـتـو است    امیـد و آرزوي مـن هـمـانـا

                                 
ت میبردوجـان بـدان   هما نطورکه قلب عا شق ازیا دمعشوق لذّت میبرددل عـارف نیزازیـا دخـدا لـذّ     -1

تغذیه میکندچه غذاي جان که موجب نمووکمال اومیشود عبارت ازیادخدااست که همه صفات نیـک  
رادراوایجادمیکندپس زنده بودن دل عـارف براثریادخدااسـت وچـون براینحـال زنـده شـدمرگی بـراي        

بـراي   اونیست وبحیوة طیب که درقرآن ذکرشده زنـده اسـت وبرفـرض کـه ازیـن جهـان رفـت مـرگ        
اخبـار اسـت کـه مـؤمن      در اینـرو  از یابد قفس طبیعت خالصی می بلکه آزادترشده واز اودست نمیدهد

 ذکـر  و یـاد  ولی البتّه مقصود بهشت سبزمیشود درخت بنام اودر هردفعه که کلمه الاله االّاهللا بگوید یک
لقلقـه زبـان    نیسـت و  ذکر حقیقت آن خبردارنباشدچه آن در دل از قلبی است نه آنچه تنها بزبان بوده و

زبـان   در است چون یـاد  روي مجاز حقیقت از برگفتن بزبان در دل حقیقت و بریاد اطالق ذکر است و
 . دل اطالق میشود بریاد فارسی هم بیشتر

  بکویتجاکردننیکوستخوشچه    بـسرعت رانـده آمـالم بسویت 
  مـانـهکـه خـالّق زمـانـی و ز    همـاره بـرتـواي ذات یـگانـه 

  بهر رعایاتاي  که تو گسترده    درآنچ ازخیرونیکوئی و برکات 
  بـاحسانت نـظر پیـوسته دارم    بـانعـام تـو دل را بـسته دارم 

  بـتو دارم رجـا و امیـد واثـق    بـجانت راغبم واز قلب شائق 
  دست حاجاتبسویتدارمازآن    مـرا خواند بدانسو احتیاجات 

  ترا دارند از جمله جهان دوست    گ وپوست عضو و رزسرتاپاهمه
  ترا همواره از دل در حضورم    ترا مأنوس و از غیرت بدورم

  برویم باب احسان تو بازاست    بحبل طاعتت دستم دراز است
  هراس و خوفم از دل کرد زائل    نبـودن از تو و یاد تو غـافـل

  نبتـو آسان شود هـرمشکل م    بیـادت زنـدگی دارد دل مـن 
  زبیمت بـود بـرجـانم فروزان    مناجات توآن آتش که سوزان 
  گداز و سوزم از دل شد فراموش    نمود آن آتشم یکباره خاموش 

عِ يل فَياموالي ويامؤملي ويامنتهي سؤيل صلِّ علي محمدوآلِ محمدوفَرق بيين وبين ذَنبِي الْمانِ
بجالَّذي اَو كنعِ مظيمِ الطَّمعو كلَييف اوخو جآِءفيكقَدميِ الَرل ئَلُكمااَسنفَا كتومِ طاعلُز نم هت

علي نفِْسك من الرأْفَةوالرحمةوالْاَمرلَك وحدك الشريك لَك والْخلْق كُلُّهم عيالك ويف 
قَبالْعالَمني بيار كْتبارت لَك عئيٍ خاضيكُلُّ شو كتض.  

اي موالي من واي پناه من و مقصد من وتنها درخواست وآرزوي من، بر محمد و 
باشند جدائی خاندان او رحمت کن و میان من و گناهان من که مانع فرمانبرداري می

عفو تو دارم که خودت براي خویش  امید و بیم دیرینه و طمعی که به کرم و. انداز
کند ولی فرمان ترا  اي مرا به سؤال از درگاه تو وادار می مهربانی و محبت را واجب کرده
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باشند و در پیشگاهت  نبازي و همه آفریدگان تحت سرپرستی تو می ا است که یگانه و بی
  .آرند می سر فروتنی و تسلیم فرود

  عطا ا را  زغایت کرمت چشم بـرم    چشم گناهکار بود بر خطاي خویش 
  .پروردگار جهان و جهانیاناي  پاك و بزرگ هستی

  ٭٭٭٭٭
  روسفیدم بدین درخواست فرما    آخر امیـدم اي  موال واي  پس

  فـزون بـفرست بـرپیغمبر وآل    درود خویش را بابهترین حال 
  رها کن دامنم ازدست این ننگ    گناهان دور کن ازمن بفرسنگ 

  توام بین من و او دوري انـداز    م ازطاعتت باز دچوعصیان دار
  بتـو دیـرین امیـد است و تمنـّا    مـرا البـتـّه در پنهـان و پیـدا

  طمـع آرد شتـابـانـم بـکویت    آرم بسویت  رجاء وخـوف می
  مـرا نومیـد ازین احسان مفرما    ز تـو عفـو تـرا دارم تمنّــا

  کـه بـالطفت گنه بخشی زتائب           واجببر خویشاي خودفرمودهچه
  بـرأفت بـیـنی و بـا مهـربـانـی    بدرد و سوزشـان در هر زمانی 
  زآغازنیستوخلقتبکار خویش    همـه فـرمـان ترا باشد که انباز

  بد و نیک جهان در قبضه تواست    اگربد هرچه بینم یا که نیکواست 
  ق و نـوالندنـشستـه بـر ره رز    تـرا مخـلـوق سرتـاسر عیالند

  بـه پیشت خاضعیم و سرفکنده    خـداونـدي تـو و مـائـیم بنده 
  که بر یکسر جهان پـروردگاري    بـزرگی و فـزونـی هم توداري 

 ظيمي فَياعلُب اييا كؤالسدنع طاشساين ول وابِكج نكَلَّ عيت وجح تقَطَعذَاانين امحرهلي اا
خجآئي التفَقْري رين لطري اَعبصلَّةقين لعنمالتلي وهين بِجدرفَالت كلَيفاقَيت ا تدتذَااشين ابي

  .وارحمين لضعفي
خداوندا برمن رحم کن هنگامی که برهان من قطع شده و زبان از پاسخ تو درمانده 

  .وخرد عاجز شده باشد
  غنـی را تـرحم بـود بـرفقیـر    فقیـرم بـجرم گنـاهـم مگیـر

  زبـانـم بـوقت شهـادت مبـند    دوچشمم ز روي سعادت مبند
اي امید دل امیدواران و تنها آرزوي نیازمندان، نیازمندي مرا بنگر و ناامیدم مگردان و 
بواسطهء نادانی من مرا ازدرگاه خود مران و براي نداشتن صبر و حال رضا وتسلیم مرا 

  .فرما که نادارم و رحم کن که ناتوانم. خششمحروم مکن بمن ب
  چه زور آورد با قضا دست جهد    خدایـا بـغفلت شکستیم عهد
  همین نکته بس عذر تقصیر مـا    چه بـرخیزد از دست تدبیر ما

  .آویز ندارم و عذرم بپذیر که راه گریز ندارم دستم گیر که دست
  ٭٭٭٭٭

  ت از هر بیـانـیکه عاجز بـاشم    مـن زمانی  خدایا رحم کن بـر
  زبـانـم الل آیـد در جـوابـت    سـؤالی گـر نمائـیم از مهـابت 

  نمـانـد بـرقــرار آرامـش مـن    پـریشـانـی پـذیرد دانش من 
  دمـی مأیوس از لطفت مخـواهم    امیـدگاهماي  بـزرگ امیـدم

  زشفقت بـرمگردانم زخود روي    زمـانی کآیـمت باعجزدرکوي 
  نـمیـباشد جز از نـادانـی مـن    فرمانی من خـود آگاهـی که نا

  مگیر از مـن عطاي خود حبیبا    بـتقصیرم کـه هستم نـاشکیبا
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  بـضعفم بین و حال نـاتـوانـم    نیـازم بخش و رحم آوربجانم 
رحلي  سيدي علَيك معتمدي ومعويل ورجآئي وتوكُّلي وبِرحمتك تعلُّقي وبِفنآئك اَحطُّ

كمبِكَريت وبطَل داَقْص كودبِجاي  و رباَج نآكبِغفاقَيت و ربوججاَر كيلَدعآئي ود حفْتتاَس بر
عيلَيت وتحت ظلِّ عفْوِك قيامي و ايل جودك و كَرمك اَرفَع بصري وايل معروفك اُدمي نظَري 

ينفَالتيةُ عقُر كنةَ فَايِ الْهاوِينكسالتلي واَم عضوم تاَن ارِ ورِقْين بِالنح.  
امیدواري من  توکّل من بتو و. محلّ اعتماد واطمینان من آقاي من، توئی تکیه گاه واي  

 از مقام آورم و به رحمت تودلبسته ودرپناه توبارخود رافرود می به درگاه تو است و
بیچارگی خود  ناداري و نزد تو به کرم تو نیازمند و کنم وخواهش می طلب و جود تو

سایه  زیر در نمایم و را برطرف می خود پریشانی خاطر به بی نیازي تو کنم و را رفع می
بخوبی تو  کنم و را باز می فضل تودیدگان خود بسوي جود و گیرم و جاي می عفو تو
در دوزخ جاي مده که تو  آتش مسوزان که بتو امیدوارم و خدایا مرا به. دوزم نظر می

  .روشنی دیدگان منی و امید من بتواست
  ٭٭٭٭٭

 بـس دارم تـکیه و بـالطاف تـو    امیـد خود بـریدم از همه کس

  بـلطفت خـویشتن را میسپـارم    را گرم دارم  بعفوت پشت خود
  ـوفرود آیـم بـقرب سـاحت ت    مرا بسته است دل بر رحمت تو
  فرا دارم بسویت دست خواهش    بقصدعرض واستدعاي بخشش

  رخت بـاب دعا را گشـایم بـر    الـهــا سیـّـدا پـروردگـارا
  بـرآري آنـچه دارم مـن تمنــّا    امیــد خود بنزدیک آرمت تـا

  بدست بـی نیـازیت سپردم خود    دارم اتّکاء بـرچاره سازیت  چو
  زم را بـرآر از بـی نـیـازينیـا    بحـال زار من کن چاره سازي 

  تدارك کن که جمعی خاکساریم    چشم داریم  را کـه از تو نیـازي
  خواستاریم را ششتخب گذشت و    جـاي داریـم  بـظلّ رأفت تـو

  امیـد خـویش میـآرم بکویت    کریـما دیـده وا دارم بـسویت 
  مرا بـیرون میفکن از خفا راز    باز بـه نیکی هات دارم دیده را

  بسطروحرف عصیانم قلم کش    آتش  سوزان جسم بیجانم درم
  بـوادي جحـیمم جاي مسپـار    چشم مرا تـابنده انواراي  تـو

 كنفَا كين ثَوابرِمحالتجآئي ورقَيت وث كنفَا كفروعمو سانِكحي بِاظَن كَذِّبدي التيياس
ددين اَجلي ولَم يقَربني منك عملي فَقَدجعلْت الْاعتراف الَيك الْعارِف بِفَقْري اهلي انْ كانَ قَ

بِذَنيب وسآئلَ علَلي اهلي انْ عفَوت فَمن اَويل منك بِالْعفْوِوانْ عذَّبت فَمن اَعدلُ منك في 
عيت وبياغُرنالد هيف هذ محركْمِ ايت الْحشحودي اللَّحفيت ودحرِوي الْقَبفيت وبكُر توالْمدن

واذانشرت للْحسابِ بين يديك ذُلَّ موقفي واغْفريل ماخفي علي اْالدميين من عملي واَدم يل 
  .مابِه سترتين

 مایه امید رم تکذیب مفرما که تودا کرم تو اي آقاي من، گمان نیک مرا که بعفو و

 بینوائی من آگاهی و مرا از پاداش نیک خود محروم مگردان چه خود از منی و

  .توروشن است نیازمندي من بر
  پرده برمال روزي که رازها فتد از    بپوش  یارب بلطف خویش گناهان ما

رم، کرداري که مرا بتو نزدیک گرداند ندا مرگ من نزدیک رسیده و خدایا اگر
کنی به صفت  اقرار به گناه آورده ام، خداوندا اگرعفو بدرگاه تونیازمندي و ناداري و

اي چه هیچکس سزاوارتر از تو بدین کار نیست و اگر کیفردهی  دیرینه خود رفتار کرده
  .و عذاب فرمائی باز هم دادگستري تو بیشتر از همه است

  اگرم حیات بخشی وگرم ممات خواهی
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  بنهم کـه پادشاهی سربندگی بـخدمت
خدایا در این جهان بر بی کسی من رحم کن و گاه مرگ بر اندوه و در گور بر تنهائی و 
در خوابگاه قبر بر وحشت من رحمت آر و هنگامی که براي رسیدگی به رفتار و کردار 
خود در حضور تو سر از خاك برآرم بر سختی موقعیت من رحم کن و گناهانی را که 

  .هان داشته ام بیامرز و همیشه آنها را پنهان داراز دیگران پن
  دگـر شرمسـارم مکن نزد کس    مـرا شـرمساري ز روي تو بس 

  ٭٭٭٭٭
  بــداغ کـذب منمـا داغـدارم    بـاحسـانت گمانی را کـه دارم 

  مـرانـم از در خـود بی مـرادم    تــو امیــد منـی و اعتـمـادم 
  معارف دلم روشـن کـن از نـور    عارف  مـن تـو دانـائـی و بـفقر

  برگ نـدارم بـهراین ره توشه و    خداونـدا بـنزدیـک آیدم مرگ
  بـنگشائیدچشم اصال ز خـوابم    صـداي مـرگ و کار نـاصوابم 
  نکردم خویشتن را بر تو نزدیـک    بکرداري که بـاشد نزد تو نیـک
  یـابجـز اقـرار بـر جـرم و خـطا    چـه عذر آرم بکار خود خدایـا
  بجز جـرم و خطا از مـا نـدیدي    ازآن روزي که مـا را آفـریدي 
  بـعفو و بخشش از توکیست اولی    بـغیر از تـو کـه آقـائی و مولی 

  عقوبت گرنمائی داد و عدل است    اگر بخشی گناهم عین فضل است 
  تـرحم کـن بـذلّ و غربت من    در ایـن دنیا بـبین بر حالت من 

  بقبر آنگه که باشم بی کس و یار    آیم گرفتارچو در سختی مرگ 
  بـهنگامی که بـرخیزم بمحشـر    نهم آنگه که بر خشت لـحد سر
  حساب کار من خواهـد محاسب    به پیش روي تو ترسان و خائب 

  بـرون آور بـزودي زانـتظارم    در آن موقف ز حد مپسند خوارم 
  ـا، بمحشرذلیـلـم از وفـا منم    بـکـردارم مکـن رسوا، بمحشر 

  بسـایه رحمت خـود ده پنـاهم    بـپوشـان و بـیامرزان گنـاهم 
  ز عصیانم مکن کس را  خبردار    بـپوشان بـرمگیرم پـرده از کار
  توجرم بخش و کردگاريچونکه    مـرا امیــد از تـو هست بـاري 
  بهشتـم بـخشی و صـد شادکامی    گنـاهـانـم بـیـامـرزي تمـامی 

يعاًعلَي الْفراشِ تقَلِّبين اَيدي اَحبيت وتفَضلْ علَي ممدوداًعلَي الْمغتسلِ يغسلُين وارحمين صر
زن قُوالً قَدنم لَيعدجيت وجِناز لَ اْالَقْرِبآُء اَطْرافناوت والً قَدمحم لَيع ننحتي وجريت حصال لْت

حفْرتي وارحم يف ذلك الْبيت الْجديدغُربيت حتي الاَستاْنِس بِغيرِك ياسيدي فَانك بِك وحيداًيف 
لَكْتفْسي هيل نين اكَلْتنْ وا.  

خدایا بر من رحم کن هنگامی که در بسترمرگ خوابیده و جان از تن من بیرون رفته و 
  .دهد دست دوستان کالبد مرا حرکت می

  ز نـنـگ دو گفـتـن بفریـادرس    خدایـا در آن ورطـه یـکنفس 
و بفضل و کرم خود با من رفتار کن موقعی که همسایگان نیکوکار من بدنم را غسل 

دهند، بزرگوارا با من رأفت و مهربانی فرما وقتی که جنازهء مراسوي گورستان برده  می
من بخشش کن زمانی که مرا در باشند، و بر  و خویشان و نزدیکان در پی آن روان می

ام، خدایا در  گورگذاشته و در تنهائی بر تو وارد شده و در آن خانه تاریک منزل گزیده
کسی مرا  بنگر و لطف و رحمت خود را از  آن منزل نو که تنها بدان فرود آمده ام بی

واگذار  من دریغ مدار تا بتو مأنوس شده و از غیر تو فراموش کنم که اگر مرا به دیگري
  .کنی هالك خواهم شد

  بـخـواب مرگ و یاران بر فراشم    تـرحم کـن بمن آنگه کـه بـاشم
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  بـروي دستهـایم دست بـر دست    بگردانند و باشم خفته مـن مست 
  کـه میشویـنـد نیکانم بصد سوز    تـرحم کـن بگاه غسل وان روز
  از راه کـه چـوبـین مرکبی آرندم    بمن لـطف و کـرم فرمـاي آنگاه

  تـبـار و اقــربــا و کـودکـانـم    بـر او بـاشـم سوار و دوستانم 
  جمله اشک افشـان بدامنبـمرگم     بـه پیرامون چوبـین مرکب من 

  که خالی باشد ازمن خانـه و جاي    من در آن حالت بـبخشاي بحال 
  فـرود آیـم تـرا در خـانـه گـور   خود دوراز خویشاندر آنحالت که

  غـریـبم بـین و بـر تنهـائیم بخش    قـرم بـین و بـر نـادانیم بخش بـف
  بـتـو مـأنـوسـم از غیرت مکدر    مـوال و سروراي  در آن هنـگام

  نـگیـرم انـس در آن خـانـه تار    مرا بـر لـطف تـو چشم و باغیار
  نـمـایـم کـار مـن بـا غیر مفکن    چـو در آن خانـه تاریک مسکن 

  هـالکت گـیردم دامـن بـخواري    خـود کارم گذاري اگـر بـا غیر
   دت عنايتك يف ضجعيت وايل منسيدي فَبِمنِ استغيثُ انْ لَم تقلْين عثْريت وايل من اَفْزع انْ فَقَ

 نْ لَمين امحري نميل و ندي مييت سبكُر فِّسنت نْ لَمجِئُي انْ اَلْتلُ اماُؤ نلَ مفَضين ومحرت
عدمت فَضلَك يوم فاقَيت وايل منِ الْفرارمن الذُّنوبِ اذَا نقَضي اَجلي سيدي التعذِّبين 

وكجااَراَنو.  
خدایا به کجا و چه کسی پناه برم اگر تو از بدیها و گناهان من درنگذري و مرا از درگاه 

  .رانیخود ب
  تـوگـر از در بـرانی واکیان شم    هـمـه از در بـرانـنـد واتـو آیـم 

و نزد کدام کس زاري کنم اگر عنایت و لطف تو شامل حال من نشود و بچه کس 
  .روي آور شوم اگر تو غم مرا برطرف نکنی

  غبـار گنـاهـم بـر افالك رفـت    ز مسـکینیم روي بر خاك رفـت
  که در پـیش باران نـماند غبـار    ت ببارابر رحـماي  تـو یکنوبت

آقاي من کیست که بمن ترحم کند اگر تو رحم نکنی و بفضل و کرم چه کسی امیدوار 
  .باشم اگر فضل و کرم تو در روز بینوائی دست من نگیرد

  پس چرا دستم نمیگیـري کنون کز پافتادم
  افتادگان را دستگیـرم ایکه میگفتـی زپا

اهان خود فرار کنم هنگامی که مرگ من فرا رسدآقاي من مرا و به کجا از دست گن
  .عذاب مفرما که با دل پر امید بدرگاه تو آمده ام

  بـفقـدان عنـایـاتت گـرفـتـار    اگـر آیـم در آن خـلوتـگه تـار
  نـهـانی درد خود را با که گویم    کـرا خـوانـم ز که زنهار جویم

  ه بـگشاید گـره از روي کارمکـ    بـلغـزانـیـم پـا رو بـر که آرم 
  زمـن بـنـدي کـزاواین کارآید    بـگیرم از که دامـن تـا گشاید

  نـظـر از مـکـرمت دارد بحـالم    کـه بـاشد آنکه رحم آرد بحالم
  اگـرفضـل تـو نـبود پیش رویم    بـالـطاف کـه بـاشد آرزویـم 

  مـن بـنـاگـاهـان درآیـد از در    اجـل روزي کـه آیـد بر سر من 
  کـه شفقت آورد بـخشـدگناهم    گـریزم درکه وعفو از که خواهم
  مرا دار از عذاب خویش مأمون    بـتومحـکم بـود امیـد من چون

ال اَللّهم حقِّق رجآئي وآمن خويف فَانَّ كَثْرةَ ذُنويب ال اَرجوفيها االّ عفْوك سيدي اَنا اَساَ لُك ما 
قحتاَس  وبالذُّن لَيطّي عغباً يثَو ظَرِكن نين ماَلْبِسيل ورفَاغْف ةرفغلُ الْماَهقْوي ولُ التاَه تاَن و

  والتبِعات وتغفرها يل وال اُطالَب بِها انك ذُومن قَدميٍ وصفْحٍ عظيمٍ و تجاوزٍكَرميٍ
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بیم مرا زائل گردان که گناهان فراوان من جز بعفو و بخشایش تو خدایا امید مرا برآور و 
  . محو نشود

ر بکـار آمـدیـم  یــدوار آمـدیـم    خـدایـا مقـصـگنــه کـار و ام  
کنم چه تو اهل  خدایا من از توآنچه را که سزاوار نیستم و استحقاق ندارم درخواست می

گردانی پس مرا  خود محروم برنمیباشی و هیچکس را از درگاه  بخشایش و آمرزش می
اي بپوشان که تمام گناهان مرا فروگیرد و بپوشاند و آنها را بیامرز که  بیامرز و بمن جامه

بدانها در پیشگاه تو مؤاخذه نشوم چه تو داراي بخشش دیرینه و عفو و گذشت بزرگ 
  .باشی می

  امیدم را درست و راست گردان    خـداونـدا بـخود از راه احسان 
  کـه بسیار است عصیان وگناهم    نـگهدار از گنـاهـان در پنـاهم 
  بـعفو تـو است امیـد من و بس    نـدارم هیـچ امیـد از دگر کس 
  کـه آنـرا نـیستم اصـالً سزاوار    همـی عفـو تـرا خواهـم باصرار
  بـپـوشـان پس گنـاهـانم بعقبی    چـو اهـل بخششی و اهل تقوي 

  نـمیباشم ولـیـکـن بخشش تـو    رزش تواگـرچـه در خـور آمـ
  گـواهی میـنـمایـد بخششم را    تـقـاضـا میـکنـد آمـرزشم را

  نپرسی زآنچه ازمن گشت ظاهر    کـه آمـرزي گنـاهـم تـا بـآخر
  زجا خاستروعصیانکرد  عفوتچو    دیرینه برجااست ونعمتتگذشت

كبيس ضفيالَّذي ت تهلي اَن١ا الي نلي مع ندي بِميس ففَكَي كِتوبِيببِر دينلَي الْجاحعو ئَلُكس
الْعالَمني بيار تعالَيتو كْتبارت كلَياراْالَمو لَك لْقاَنَّ الْخ قَناَيو أَلَكس.  

خداي من توئی که بخشش وعطاي خود را از کسانی که به تو پشت کرده و بخداوندي 
ار ندارند دریغ نداري پس چگونه ممکن است آنرا دریغ فرمائی از بندهء روسیاهی تو اقر

کند و یقین دارد که همه  که روي بدرگاه تو آورده و از تو درخواست نموده، زاري می
باشند و جهان و جهانیان تحت قدرت تو هستند و همه عوالم به قدرت بی  می آفریده تو

  .همه بتو است منتهاي تو آفریده شده و بازگشت
  تـو کـه بـر دشـمنان نـظر داري    دوستـانـرا کجـا کنـی مـحروم 

  .پرورش دهندهء جهانیاناي  چقدر بزرگوار و با عظمت هستی
  رسـانـی فـیض بـراعلی وادنی    تــمـنــّا جـوادي بـیـســؤال و بـی

  بـنـعمت منـکران ر بـرفـرازي    مقـرّانـرا نـه تنـها ســــرفــــرازي 
  همـه در نـعمت و نـاز تـو غرقند    ند اگـر در غـرب دنـیا یـا بشـــرق

  چسان بی فیض ومحرومش نمائی    آنکس کز تودرخواهدعطائیپس
  که بـا فرمان تـوعالم مکین است  است یقین آنرا که ایمان وخصوص

  تـرا بـر جمله دانـائـی و بـیـنش    آفرینش ز تـو فـرمان و از تواست
                                 

 نی واانـد یکـی رحمـت رحمـ     عرفاء براي فیض ورحمت حق نسبت بموجودات دومرتبه قا ئل شـده  -1
رت است ازافا ضه آنچه براي زندگا نی مـادي موجـودات اینجهـان    نی عباارحمت رحم .رحیمی دیگر

رحمت رحیمی فیضی است که بمؤمنین وسا لکین راه حق  و این رحمت عمومیت دارد، ضروراست و
این رحمت ویـژه راهـروان    و براي رساندن آنها بکمال معنوي میباشد و والیت میرسد ازجنبه سلوك و

ت داردوبـراي همـه موجـودات      ات برخالف فیض رحمشامل نیس راه حقّ است وغیرآنرا نی کـه عمومیـ
 .رحیم اآلخره است و رحمن الدنیا رسیده که خداوند خبر در است ازینرو
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  مقـام و پـایـگاهت ارجمند است    بلنداست  و جاهتفیفزون ازوص
  هـمـه آورده و پـرورده تـوست    دراوستکهمخلوقیوهرچهجهان

 فطعتسيو هعائبِد سانِكحا باب عقْري كيدي نيةُبصاصالْخ هتاَقام بِبابِك كدبدي عيسهلي وا
ونكْنبِم ظَرِكميلَ نج  كتوعدي مااَقُولُ فَقَدنلْ ماقْبي ونالْكَرميِ ع هِكجبِو رِضعفَالت هِجائر

بِهذَالدعآِءواَنااَرجواَنْ التردين معرِفَةًمني بِرأْفَتك ورحمتك اهلي اَنت الَّذي اليحفيك سائلٌ 
 و قَريباً فَرجاً و جميالً ولُ وفَوق مانقُولُ اَللّهم اني اَسئَلُك صبراًوالينقُصك نآئلٌ اَنت كَماتقُ

  .اَسئَلُك يارب من الْخيرِكُلِّه ماعلمت منه ومالَم اَعلَم عظيماً اَجراً و صادقاً قَوالً
به درگاه توآورده و درِ ات از درماندگی و بیچارگی رو  اي خداي من وآقاي من بنده

کوبد و نظررحمت ترا امیدوار است خدایا ترا به لطف و کرم ترا به زاري خود می
دهم که از من روي برمگردان و دعاي مرا بپذیر و بزرگواري خودت سوگند می

خواهش مرا قبول فرما امیدوارم که مرا از درگاه خویش نرانی چون به رأفت و رحمت 
خدایا در درگاه تو سؤال کننده را به اصرار . الزمه لطف تو همین است تو آگاهم و البتّه

آید، تو باالتر از احتیاج نیست و به هیچوجه در خزانه کرم تو کم و کسري وارد نمی
  .وصف و اندیشهء ما هستی

  اي برتر از خیال و قیاس وگمان و وهم
  ایم اند و شنیدیم وخوانده و از هرچه گفته

خواست دارم که به من صبرعنایت فرموده و به زودي براي من خداوندا از تو در
گشایش روزي کنی و امیدوارم که مرا راست گفتار قرار دهی پروردگارا از تو همهء 

  .دانمدانم و خواه آنچه نمیخوبیها را درخواست دارم خواه آنچه می
دي بـنـده گنـهکار بـدرگـاه تـو آورده فـرو بــار    الـهـی سیـ  

  بـخـاك آستــانت سـر نـهـاده    ي پـیـش رویـت ایستاده بـزار

  فـرو کـوبـد تـرا خـوانـد مکرّر    بـامیــد عـطایـت حلقه بر در
  دیده بگشابـه نیکوئی بـرویش    ز تـو احســان تـو دارد تمنــّا 

  نـیفتـد تـا ز پـا، شـو دستگیرش    چـو نام تـوشده نقش ضمیرش 
  مرا از لـطف کن مشمول احسان    گردان منـم بـیچاره از مـن رو م

  مفـرمــا رد امیــد و آرزویـم    نـظرفـرمـاي از احسان بسویم 
  کـه نـنـمائـی مرا با قهر مردود    خـالّق معبوداي  امیـدم هست

  نمـا دورم ز قهر وخشـم و نقمت    مـرا فـرمـا غریـق بحـر رحمت 
  حبیبماي  ربچشـانـم بادهء ق    شنـاسـائـی خـود بنما نصیبم 

  سـؤالی آردت بـا عجـز بـر در    خداوندا تـوئـی کت سائلی گر
  نیـازش نیست بـرالحاح و اصرار    بـرآري حاجتش بالطف بسیار

  تـوانـائـیت را نـبـود زبـونـی    نمیــگردانـت کـم از فــزونـی 
  بگفتـی در کالم خویش از پیش    چنانستی که خود درباره خویش 

  از آن بـاالتـري  و فـوق آنـی    م بیش از آنیتـرا من آنچه گوی
  تـوانـائــی ده و صـبر جمیـلـم    خـدایـا بـنـده زار و ذلـیـلـم 

  بـکار بستـه ام بین و فرج بخش    خویش رهوارم نما رخش بسوي
قـبـیـحـم کاســتی ده    بـگفت نـادرستـم راسـتی ده    بـکردار ِ
  ام تـن بـیـارا ـه بـندگـیبجـام    بـزرگـم اجـر و بـرقدرم بیفزا
  زنـیـکیهـا نـهـان و آشــکارا    دگـرخـواهم زتـو پـروردگارا
  گشائـی بـر رخـم ابواب شادي    بـدانـم عـلم دادي یـا نـدادي 
  ام بیـدار سـازي دو چشـم خفته    مـرا ازجـمله برخوردار سازي 
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كبادع هنم ئَلَكرِماسيخ نم ماللّه ئَلُكين  اَسططي اَعاَع نمدواَجلَ وئس نمريونَ ياخحالالص
واخواين فيك واَرغدعيشي واَظْهِرمرويت  ١سؤيل يف نفْسي واَهلي وولَدي ووالدي واَهلِِِِِ حزانيت

و هرمع اَطَلْت نملْين معاجوايل واَح ميعج حلاَصو كتمنِع هلَيع تمماَتو لَهمع تنسح
 ورضيت عنه واَحييته حيوةًطَيبةًيف اَدومِ السرورِواَسبغِ الْكَرامةواَتم الْعيشِ انك تفْعلُ

كرشآُءغَيلُ مايفْعاليشآُءومات.  
الح و نیکوکار تودرخواست دارند خدایا از تو بهترین چیزي را که بندگان ص

ترین عطاکنندگان درخواست مرا درباره ء  بهترین خوانده شدگان وسخیاي  خواستارم،
خودم و خاندان و پدر و مادر و فرزند و نزدیکان و برادران من بپذیر و زندگانی مرا با 
آسایش قرین کن و گوارا فرما و صفات نیک در من ظاهر کن و حاالت مرا اصالح 
نما، عمر مرا دراز و کردار مرا پسندیده و نیک فرما و نعمت خود را بر من کامل گردان 
و از من خوشنود باش و مرا با زندگانی خوش و بادوام زنده بدار، چه تو هر چه بخواهی 

  .توانند هر چه را بخواهند انجام دهندکنی ولی دیگران اینچنین نیستند و نمیمی
  بهرکس زآنچه از بخشش سزادید   ه بخشیدکتر زانکستوئی بخشنده

  زنیکی آنـچه بخشیدي به نیکان    خدایا از تو میخواهم کز احسان 
  بـهریـک بـهره دادي از ثــوابت    بخـواهش هایشان کردي اجابت 

  پـدر بـا مـادر و خویشان دیگر    بـمن بـا اهل و اوالدم سـراسر 
  طا فـرمـا مرا آنچ از تو خواهمعـ    بـاخیـار و بـاخـوان صفـاهم 

  بـبـخش آسایشـم در زنـدگانی    صالح حال من آنـسان که دانی 
  بـاصالح آورم احـوال یـکسـر    فتـوت ده مـروت پـیـشم آور

                                 
 .حزانۀ باضم حاي مهمله بمعنی خانواده واهل وعیال است -1

  که بنمودي بـچشمش منزل و راه   بگردانم چوآن بندهء خداخـواه
  مــه کـردار او راپـذیـرفتـی ه    پـسنـدخـود نمـودي کار او را

  شـدي در بـیـنـوائی کارسازش   زغیـر خـود نمـودي بـی نیازش 
  بـروح بـنـدگیـش احیـا نمودي   بـدو خـوشنودي خود وانمودي 
  بـیـفزودي ز رحمت بر سرورش    رهـانـیدي تو از نفس شرورش 

  و انـعـام فـرمـودي و اکرامبـا    ز نـعمتـهاي خود زآغاز و انجام 
  نمـودي بـر اطـاعت قـائـم او را    نـشـانـیـدي بـعیش دائـم او را

  اندر کشور هستی تو شـاهی که    تـوئی قادر بهرکاري که خواهی 
  کـه آبـی را بجـوي خود درآرد    بـجـز تو کس چنین قدرت ندارد
  همتجهـانـی گـر بدو ورزنـد     بـکاري گـر نـفـرمـائـی ارادت
  !نخواهی گر تو، کـی انجام گیرد    محال است آنکه سامانی پـذیرد

 رِيآًء اَللّهم وخصين منك بِخآصةذكْرِك والتجعلْ شيئاًممااَتقَرب بِه يف آنآِءاللَّيلِ واَطْراف النهارِ
لْين لَكعاج طَراً والب راً وال اَش ةً وعمالس و عنيالْخاش نم.  

خدایا دل مرا بیاد خود مشغول و یاد غیر را از دل من بیرون کن و بدان آرامش عنایت 
فرما و عبادتهاي مرا با خودنمائی و غرور و خودبینی یا قصد شنواندن و نمایاندن به 
دیگران یا کسالت و تنبلی قرین مگردان و این حاالت را از من دورکن و حال خضوع و 

  .نسبت بخود و به شعائر دین و اوامر خود به من عنایت فرماخشوع 
  بـیـاد خـویش بخشا اختصاصم    خداونـدا ز هر غم کـن خـالصم 
  بـاو نـزدیـک گردم چون بعادت    بـهرکـاري ز طاعت یـا عبـادت 
  بـهـرگـامـی نـهم از بام تا شام    در اطراف شب و سـاعات ایام 
مـعـه دورم     مـگردان و میـفـکن در غـرورم بـفرما از ریـا و س  
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  نه در خودخواهیم مشعوف بگذار    نـه شـادانـم بخـود بینی نگهدار
  بـیـاد خود دلـی ده نرم و خاشع    بـگـردانم بـراي خویش خاضع 

لِ وي اْالَهنِ فيةَ الْعقُرطَنِ وي الْوف ناْالَمقِ وزي الرةَفعنِي السطاَع ميف اَللّه قامالْمولَدالْوالْمالِ و
في الْبدن والسالمةَ في الّدينِ واستعملْين بِطاعتك  قُوةَنِعمك عندي والصحةَ في الْجِسمِ والْ

معتا اسداً ماَب هآلو هلَيلَّي اُهللا عص هتيلِ باَه و دمحم كولسرةطاعينوتر.  
خداوندا فراخی و فراوانی روزي بمن عنایت فرما و امنیت در میهن بما عطا نما و خاندان 

ار نعمت زو دارائی و فرزند مرا باعث خوشی دل و روشنی چشم من قرارده و مرا سپاسگ
هاي خود گردان و تندرستی و توانایی بدنی و سالمت در دین بهره من کن و با طاعت 

  .اندان او تا زنده ام وادار نما و مفتخر فرماخود و پیمبر و خ
  بـکـار خـویـشتن پیـروزیم ده    الهـی وسـعتـی بـر روزیــم ده 
  بـدست فتـنـه مسپر مسکنم را    بـدار از فتـنـه ایـمن میهنم را

  دلم فرما خوش و چشمم تو روشن   مـرا ازخـانـه و فـرزند و از زن 
  هاي خود کن شاد کاممبـنعمت    ـقامم بـکـوي خود فـرودآورم

  بـفـرزنـدان و بـر اهـل و عیالم    بـکـارم وسعتـی بخـش و بمالم 
  تـوانـائـیـم بـخش و تندرسـتی    بـرون آور تن و روحم ز سستی 

  بـرانـگیز اشتـیـاقـم را بطاعت    بـدم در پیـکـرم روح اطاعت 
  نـم کـامگاريبـایمـان و یـقـیـ    بـدولت بخش و دینم استواري

  بـسـوي اهلـبیتش رهروم کـن    بـفـرمـان رسولت پیروم کن 
  پیـاپـی رحمت خود باز بفرست    بر او و آل او چونانکه بایست 
  بـبـادهء شوق خود میـدار مستم    مـرا تـاعمرخواهی داد وهستم

هلْتزرٍاَنيصيباًيف كُلِّ خن كدنع كبادفَرِعاَو نلْين معاجما  ورِوالْقَدلَةانَ يف لَيضمرِرهيف ش زِلُهنتو
قَبتت ناتسحها وفَعدت ةيلب ها ولْبِست ةيعاف ها ورشنت ةمحر نمةنيف كُلِّ س زِلُهنم تلُها اَن

يف عامناهذَا ويف كُلِّ عامٍ وارزقْين  وسيئات تتجاوز عنها و ارزقْين حج بيتك الْحرامِ
  .رِزقاًواسعاًمن فَضلك الْواسعِ

ترین آنان قرارده و هر نیکی و چیزخوب که  ترین بندگان و با بهره و مرا از خوشبخت
هاي خود براي مردم در تمام سال ویژه در ماه رمضان و شبهاي قدر از رحمت

- هاي آنان وگذشتن از بدیهاي آنها میپذیرفتن نیکیوتندرستی ودورکردن گرفتاریها و

و سالهاي دیگر روزي  1فرستی نصیب من نیز بفرما و زیارت خانه خود مکّه را در امسال
  .من گردان و رزق فراوان از خزانه کرم بی پایان خود روزیم فرما

  کنام  ز نیـکی هاي خود با بهره   بخیـل بـنـدگانـت شهـره ام کن 
  بـه پیغمبر شفیـع خلـق و امت    کرامت فرموديخصوص از آنچه

  مـه روزه دهـی بر خلق بی شک    از آن نـیـکی که در ماه مبارك 
  فـرستـادي بمردم ساقه تا صدر    به نیـکوترشب انـدر لیلۀ القدر

  هاي خود اندرهمه عامز رحمت    و زآنـچه میـفرستی صبح تا شام 
  پـرا کنـده بـهر بـازار و هر کوي    ر سوي عـطاهـاي پـراکنده بـه

  خـالیـق را بـاو انـدام و پیـکر    ز آسـایش که پوشاندي سراسر 
                                 

هسـتندکه  درباره همه خوانندگان البتّه بظـاهرواقع نمیشـودچون بسیاراشـخاص     پذیرفته شدن این دعا -1
ازروي خلوص وحال توجه این دعارامیخوانندوتوفیق حج هرساله راپیدانمیکنندولی ممکن است توفیق 
عمل نیک وثوابی پیداکنندکه جاي ثواب حج رابگیردپس نمیتوان ایرادگرفت وگفـت کـه ایـن جملـه     

م واقـع  دعائی است که اجابت آن براي همه کـس نیسـت وخوانـدن آن تـأ ثیـري نـداردزیرااگربظاهره      
 .فضیلت حج راداشته باشد نشودممکن است خداوند با وتوفیق عملی عنایت کند که ثواب و
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  بـدیهـائـیکه از آنها کنـی رفـع    بـالئـی را کـزآنـان میکنی دفع 
  نگیري بـتـقصیري که بـر ما می    پذیري  ها کـه از ما می بـه نیکی

  مـن هم کن عطا از روي شفقتب    هـر آن نیـکی که بفرستی بخلقت
  هم امسال اینچنین پیروزیم بخش    بـحـج خانـه خود روزیم بخش 

  ز فـضـل وافر و جـود و نـوالت    فراوان روزیـم فـرمـا حوالت 
عني واصرِف عني ياسيدي الْاَسواَءواقْضِ عني الَّدين والظُّالمات حتي الاَتأَذّي بِشيئ منهاوخذْ

 جفَرين ويعْراَقو هِملَيين عرصانو لَيع الْباغنيي وادسحدآئي واَع ِ بِاَسماعِ اَعدآئي و ابصار
 كلْقميعِ خج نوٍءمين بِساَراد نلْ معاج جاً ورخم جاً ويب فَركَري ومه نلْ يل معاجقَلْيب و

  .واكْفين شرالشيطان وشرالسلْطان وسيئات عمليتحت قَدمي 
خدایا بدیها و شرور را از من دور گردان و وامهاي من و آنچه دیگران بر من حق دارند 

هائی که درگردن دارم ادا کن تا ناراحتی خاطر مرا فراهم نیاورند و چشم و  و مظلمه
ن قصد نیکی ندارند درباره من کوروکرگردان گوش دشمنان و حسدورزان مرا که با م

ها روشن کن و دل مرا از انده  و مرا بر آنان پیروزي ده و دیدگان مرا از خوشیها وخوبی
و غم نجات ده و راه گشایش و رفع اندوه و غم را به من بنما و هرکرا با من قصد نیک 

ط مکن و مرا از دست اه رمنان و دیوسیرتان ندارد زیردست من قرار ده و بر من مسلّ
  .بشرصورت و از کردارهاي بد خالصی ده و بسوي خود هدایت فرما

اره   تو دانـی که مسکیـن و بیچاره ام  ام فـرو مـانـده نـفــس امـ  
  نبـرد پلنـگـان نـیـایـد ز مـور    کـه با نفس و شیطان بـرآید بزور

  منانـم پنـاهـی بـدهو زین دشـ    بـمردان راهـت کـه راهـی بده 
  .خدایا مرا از شرّ شیطان وشرّ سلطان جابر و شرّ بدیهاي خودم حفظ فرما

  ٭٭٭٭٭

  زلـطف خود قرین کن با سرورم    خدایـا از بـدیها کـن تو دورم
  چنـگ اعـدایم رهـا کـن مـرا از    کن  تـفضّـل کـن بـمن دینـم ادا

  دانش کـن فروزانو بـنـور علم     تـاریـکـی جهلم دورکن جان  ز
  بـفـرمـایـم ز هر آسیـب ایمـن    تن  بحفـظ خـود نـگهدارم دل و

  من بـیننـد بـا اکراه در می کـه    مـن  ستـمکاران بـر حسـودان و
  زچشم وگوششان فرما کر و کور    شان کن ز تن دور لباس عافیت

  ز هر کس غیر خود بـیـزاریم ده    ظـفـربـخش و برآنها یاریم ده 
  گشـایـش ده بکار و سختی من    ام فرماي روشن  ل دیدهگشـا د

  ز جمع خلق خود، بدآورش پیش    پسندد هر که او بر من بد خویش 
  بـیفکن خـوارش اندر زیـر پایم    بگردان رویش از من کش نپایم 

  بـدارم در پنـاه خـود زاحسـان    ز شـرّ  پـادشـاه و شـرّ شیـطان 
  بـدیهـاي مـرا از مـن جدا کـن    زکـردار بـدم دامـن رهـا کـن 

نين مجوزو كتمحةَ بِرنلْنِي الْجخاَد و فْوِكارِ بِعالن نين ماَجِر وبِ كُلِّهاوالذُّن نين مرطَهو 
يبني الطّاهرين الْحورِالْعنيِ بِفَضلك واَلْحقْين بِاَوليآئك الصالحني محمدوآلهِ الْاَبرارِ الطَّ

هكاتربةُاِهللا ومحرو مهساداَجو هِمواحلي اَرعو هِملَياِهللا ع لَواتيارِصاْالَخ.  
خدایا مرا از گناهان پاك گردان و بعفو خود از آتش دوزخ پناه ده و بهشت برین 

گان نیکوکار خود همسرگردان و با دوستان و بند 1روزي فرماي و با فرشتگان و حوران

                                 
ــایین بهشــت        -1 ــان وقصــوردردرجات پ ــی داردوحوروغلم ــم مراتب ــوي ه ــاي معن ــا ونعمته بهشــت ه

میباشــندوباالترازآنهاجنّات عــدن ورضــوان ولقاءوامثــا ل آنهااســت کــه صــاحبان آن مراتــب همنشــین   
ــام  ــاي    پیغمبروام ــۀاللّقاءنیزیاهمان لق ــب باالتراســت وجنّ ــاي آنهابمرات ــذّت جوارولق ــندکه ل واولیامیباش
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هاي پاك و بدنهاي و خاندان بزرگوار او ملحق کن، درود بر آنان و روان) ص(محمد
  .تابناك ایشان باد

  مفـرمـایم ز جمــع رو سیـاهـان  دلـم را پـاك گـردان از گناهـان 
  بـعـفوت ز آتـشـم بخشـا پناهی  مـرا پـاکیـزه کـن از هر گناهی 

  بحـورالعـین رسـان انـدر بهشتم  ك چون کردي سرشتم برحمت پا
  عـطا کـن پـایـه شـایـستـگانم  بـلـطف خود نمـا از رستـگانم 
  بـهتـریـن بـندگانت) ص(محـمد  بـمـحشرحشـر ده با دوستانت

  کـه میباشنـد در دین تـابعینش  دگـر بـا اهـل بـیت طاهرینش 
  بـه نیکانت رهم بخش و باخیار  و ابرار مـرا ده حشر بـا پـاکان

  بـرآنـها بـاد و بـر ارواح آنها  درود از آفـریـنـنـده روانـهـا
  غـریـق رحمت و افـزونـی حق  بـود ارواحشـان مادام ومطلق 

نلَئو فْوِكبِع كنبويب لَاُطالين بِذُنتطالَب نلَئ كاللجو كتزعدي ويسهلي ومي  اين بِلُؤتطالَب
تنْ كُندي ايسهلي وا ي لَكبارِبِحلَ الننَّ اَهبِرلَاُخارنِي النلْتخاَد نلَئو كمبِكَر كنبلَاُطال 

كْرِمالت تنْ كُناونَ وذْنِبالْم عفْزي نيل مفَا كتلِ طاعاَهو كيآئلاَوالّلارفغالت  فآِءبِكلَ الْوالّ اَها

                                                                               
پیغمبروامام است که نمایندگا ن خداهستندیا لقاي رحمت حق است که درواقع همان ظهورپیغمبروامام 

باچشم باشدوبنا بقول بعضی که رؤیت درقیامت براي مقرّبان میسراست شایدهمان باشدولی البتّه لقاي او
  :ظاهرنیست بلکه بباطن وبافناي انانیت است

  وام کنم ازتوبرویت نگرم زانکه شا یسته دیدارتـونبود نظرماي  دیده 
ــه آنهااســــت   ـــه عــــارفین بــ ــان باالتروتوجـ الهــــی :وهمــــه ایــــن بهشــــت هاازبهشــــت حوروغلمــ

ــین ــان نمــوده   .زاهدازتوحورمیخواهدقصــورش ب ــارت چنددرجــه رابی ــن عب ــداادخلنی : ودرای ــۀ ابت الجنّ
 . بعداًزوجنی من الحورالعین وبعدالحقنی باولیائک الصالحین که محمدوعلی آل علیهم السالم میباشند

في فَبِمن يستغيثُ الْمسيئُونَ اهلي انْ اَدخلْتنِي النارفَفي ذلك سرورعدوك وانْ اَدخلْتنِي الْجنةَفَ
  .عدوكذلك سرورنبِيك واَناواِهللا اَعلَم اَنَّ سرورنبِيك اَحب الَيك من سرورِ

خداوندا به بزرگی و عظمت خودت سوگند که اگر مرا به گناهان مؤاخذه فرمائی و 
م و اگر به پستی من بنگري و مؤاخذه کنی به کرم و نخوا عتاب کنی ترا بعفوت می

نگرم و اگر مرا در آتش عذاب فرمائی و بدوزخ بري همهء دوزخیان را بزرگی تو می
  .دارمیکنم که ترا دوست مآگاه می

  بگریم که عفوت نه این وعده داد    مـرا گـربگیـري بانصـاف و داد
  و گـر بـفکـنـی بـرنگیـرد کسـم    گـرم دست گیري بـجائی رسم 

کاران است پس  پروردگارا اگر بخشایش و آمرزش تو ویژه دوستان و طاعت
بعهد گناهکاران به کجا پناهنده شوند و اگر کرم و رحمت تو مخصوص کسانیست که 

اند پس بدکاران به کدام درگاه روي آورند و چون نیکان را استغفار  امانت تو وفا کرده
  .باید کرد بدان را چکار باید کرد
  و اخجلتا اگر بعقوبت دهی جزا    یـا دولتـا اگـر بـعنایت نظر کنی 

کنی دشمن تو اهریمن شاد خواهد شد و اگر مرا  خدایا اگر مرا به دوزخ بري و عقوبت
دانم که شود و من به یقین میشاد می)ص(یامرزي و به بهشت بري دوست تومحمدب

  .نزد تو از شادي دشمنت ابلیس بهتراست) ص(شادي دوست تو محمد
دي پـاك بـقـرب و عـزّت و جاه تو سوگند    خـداونداي  الهـی سیـ  

  بخواهم مـن از تو عفو و احسانت    کـه گـر از مـن بپرسی و گناهم
  منـت آسـان بـجـویم در کرامت    وگـرغـرقـم بیـابی در لئـامت

  دهـم بـر اهـل آتـش آگهی من    درانـدازي اگـر در آتـشـم تـن
  پنـاه مـن مـالذمـن همه اوست    رادوست خویشخدايمندارمکه
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  نـبـاشـد جـز بـراي دوستانت    اگـرآمـرزش و لـطف نـهـانـت 
  بـکه آرنـد رو سـوي که نالند    اران تـو پس بر که بالندگنـهـک

  که جـز اهل وفاي خود نه بینی    اگـر در عفـو و الـطافت براینی 
  ستعانتاکـرا خـوانـنـد بـهـر     ز کـه جویـنـد بـدکاران اعانت

  بدین کار تودشمن دل کند خوش    خدایـا گـر مرا سـوزي در آتش 
  شود پیغمبرت خرسند ازین کار    اروگـر انـدر بهشتـم افـکنی بـ

  بـجرئت میـخورم سوگند و دانم    نـبـود نـهـانـم اي  بـقـدر ذره
  کـه نـامی شد بـطغراي قبولت    که خوشنودي احمـدآن رسولت 

  که باشـد دشمن تو شاد و خرّم    بـنزدت دوستـر بـاشـد مسـلّم
بلَأَقَلْيب حماَنْ ت ئَلُكي اَسنا ماَللّه كنقاًمفَر و امياناًبِكو تابِكديقاًبِكصتو كنةًميشخو اً لَك

 كقآئلْ يل يف لعاجقآئي ول بِباَحو كقآئل لَيا ببكْرامِ حالْااللِ ويا ذَالْج كلَيقاًاوشو
  .الّراحةَوالْفرج والْكَرامةَ

دل مرا از دوستی خود پرفرما و در دل من ترس . تخدایا در دل دوستی تو بکار اس
خود را قرار ده و گرویدن به تو و تصدیق کتاب تو و روشنی دل و شوق بسوي خود را 

بزرگوار بخشاینده مرا بدیدار خود مشتاق و در جوار رحمت خود اي  بهرهء من فرما،
  .آسایش و گشایش و خوشی مرا در دیدار خود قرار ده جاي ده و

  بـعشق خود دلی بخشیم پرسوز    ا از تو خواهانم شب و روزخـدای

  از در 1چودامان صدف کآموده    دلی از دوسـتی خـویـشتن پـر

                                 
آموده بروزن آسوده بمعنی پرکرده ومملو وبمعنی آراسته وپیراسته هم آمـده ولعـل ومرواریـدراهم     -1

  .که دررشته کشیده شده باشدآموده گویند

  دلـی محـکم بـتصدیق کتابـت    دلی تـرسان و لـرزان از عقابت 
  شراب از خم احسانت چشیـده    دلـی انـدر پنـاهـت آرمیـده 

  دلـم را بـا مـالقـاتت ده آرام    ل واکراماال یـا صـاحب اجال
  دررگ وپـوستتانگنجمبچندان    لقایت بخش ایدوست شوقبمن

  بـاین الـطافم ار دانی سـزاوار    مالقـات مرا هم دوست میدار
  فـرح بخش و بآسایش رسانم    لـقایت روزیم کـن هـر زمانم 
  دلی پرسوز عشقت مرحمت کن    مرا شوق لقایت مکرمت کـن 

للّهم اَلْحقْين بِصالحِ من مضي واجعلْين من صالحِ من بقي وخذْيب سبيلَ الصالحني واَعني علي اَ
محةَبِرنالْج هنلْ ثَوايب معاجو نِهسلي بِاَحمع متاخو فُِسهِملي اَنع حنيالالص بِه عنيفْسي بِماتن كت

حيااَرهنين مقَذْتنتوٍءاسين يف سدرالتو بين يارتثَبين وتطَيحِ مااَعلي صالي عناَعو منياحالر م.  
خدایا مرا به نیکوکاران گذشته ملحق کن و از نیکان کنونی قرار ده و راه نیکوکاري را 

فتن بسوي نیکی یاري کنی مرا نیز در ربمن نشان ده و همانطور که نیکان را یاري می
تر  کننده کن و انجام کار مرا نیک نماي و بهشت را پاداش کار من گردان چه، تو رحم

هایاري کن و ثابت بدار و بسوي بدیهائی که  کنندگانی خدایا مرا برنیکی از دیگر رحم
  .از آنها نجاتم دادي برمگردان

  تندطـریـق ملک جاویدان گرف    بـه نیکانت که بگذشتند و رفتند
  جام مرگ از دست ساقینخورده    بـآنـهاهـم کـه اکنونـنـد باقی 
  بخـوي حـاضرینـم سـاز مانند    بـآن پیـشیـنیـانم ده تـو پیوند

  بـنـه پـا درطـریـق صـالحینم    بـگیـرم دست و بـفزا بریقینم 
  در آرم دست در دامـان صـالح    کـرم فـرما مرا ایـمـان صالح 

  بـکاربسته شان دادي گشـادي    ن را بداديها که نیکابـه نیکی
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  گـداي آستـانم شـاهیم بـخش    چنان کن با من و همراهیم بخش 
  بـه بـهترصورتی کآیـد بـتحریر    بـه نیـکوتـر از آن کآید بتقریر
  بقهرم گر چه هستـم من سزاوار    بـپـایـان آورم کردار و مسپار
  بمن فرما مدارابـه نـیـکوئـی       خـدایـا ایـزدا پـروردگـارا

  کـه فرمودي عطا بربندگان نیز    مرا یـاري نـما بـر بهترین چیز
  بـسلطان والیت کـن هـدایت    رسان دستـم بـدامـان والیت 

  بـدیـن پیـوند برگردان بـاصلم    بـه پیـوند والیت بخش وصلم 
  بدین پیوند شیرین کن درختم    زنورت بـرفروزان شمـع بختم 

  بـرسم بنـدگی نـامم عـلم کن    قـدم کـن  بکار خود مرا ثـابت
  دگر بارم مگردان روبدان سوي    چو برگرداندیم از هربدي روي 

هلَيين عتيييِين مااَحاَح كقآئونَ لد لَ لَهامياناًال اَج ئَلُكي اَسنا م١اَللّه  هلَيين عتفَّيوذاتفَّين اوتو
تين علَيه و اَبرِْء قَلْيب من الرياِءو الشك و السمعةيف دينِك حتي يِكُونَ عملي وابعثْين اذا بعثْ

 ننِ مفْلَيكو كلْمقْهاًيف عف و ككْمماًيف حفَه و ةً يف دينِكصريين بطاَع ماَللّه صاً لَكخال
 نين عزجحعاً يرو و كتمحفَّين روتو كدنيت فيماعغْبلْ رعاج و ورِكهي بِنجو ضيبو كتيصعم

هآلو هلَيلَّي اُهللا عص كولسرلَّةلي معو بيِلكيف س.  
خدایا از درگاه تو ایمانی درخواست دارم که دیدار تو را روزي من گرداند و همیشه با 

که زنده ام نگاه دار وزنده بدار و بر آن بمیران یمان تا هنگامیمن باشد خدایا مرا بر آن ا
و با آن از گور برانگیزان و دل مرا از خودنمائی و خودخواهی و شک در دین دور دار 

                                 
ق است نه به احییتنی همچنین درجمله هاي بعدوضمیرعلیه بکلمه ایمـان کـه   کلمه علیه به احینی متعلّ -1

  .مفعول اسئلک میباشدراجع است

ك آن گردد،  تا کردار من تنها براي خوشنودي تو باشد نه آنکه اغراض دنیوي محرّ
تو و فهمیدن احکامت عطا فرما و مرا خداوندا به من بینش در دین و دانش در فرمانهاي 

از رحمت خود دو چندان از آنچه باید، بخشش کن و بمن حالت پرهیزگاري ده که مرا 
از نافرمانی تو بازدارد و مرا به نور خویش روشن و رو سفیدگردان و بدانچه نزد تواست 

تو بر او و آل آئین پیغمبر و دوستی او بمیران؛ درود فراوان  مشتاق کن و در راه خود بر
  .او باد

  کـه ز آغازش نباشد هیچ پایان    ز تـو میخواهم ایمان  خـداوندا
  نمـایـد غـرق دریـاي عطایت    بـاین بـنـده کند روزي لقایت 
  بـر آن ایمان بـرانـگیزان بمحشر    بـرآن ایمان بدارم زنـده بـافـر
  نـیبـر د رختـم بمـلک جـاودا    بـمیرانم بـایمـانـی کـه دانـی 
  رهـانـم از ریـا و سمعه و ریب    بـفرمـا پـاك قلبم را زهر عیب

  بـدرگاه آرمت طاعت بضاعت    که تا خالص ترا کوشم بطاعت 
  مرا بـیـنـائی شـایـان تحـسین    خـداوندا عطا فـرماي در دین 

  بـدانـائـیـت بـیـنائی و دانش    بحکمت فهم و ادراکی و بینش 
  دو بهر از لطف ونعمت بمن بخشا    مت بـدنیــا و بـعـقبـایم ز رح

  بـعـفـّت بـاز دارد از گنـاهـم    بـتقوائـی که گیـرد در پنـاهم 
  بنـور خود ببخـشم روسفیـدي    روانـم پـاك دار از هـر پـلیدي 
  چنان فرما که میخواهی چنـانم    بـدست قهر خود مسـپر عنـانم 
  زّ و رستـگاريبـمـیرانـم بـعـ    شنـاسـائـیم ده بـر آنچه داري 
  چو خـاك افتاده در راه تو باشم    نـظـرکـن تـا هواخواه تو باشم 
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  بـراه و مـلّت و دیـن پـیمـبر    بـمیـرانـم بـحـب و مهرحیدر
  روان پـاکشـان را کـن زما شاد    درودت بـر روان پـاکشان بـاد

مالْهلِ والْفَشلِ والْكَس نم وذُبِكي اَعنا ماَللّه  و فْلَةالْغلِ وخالْبنِ وبالْجو نزالْحو
طَنما ب ها ونم رشِ ما ظَهالْفَواح و ةيلكُلِّ ب الْفاقَة الْفَقْرِو و ةكَنسالْم و الذِّلَّةوةوالْقَس و 

شخقَلْبٍ اليو عبشطْنٍ اليبو عقْنفْسٍ التن نم وذُبِكاَع لوةصو فَعنلٍ اليمعو عمسعآٍء اليد و ع
نين مقْتزميعِ مارلي جع مايل وديين ولَدي ووفْسي ولي نع بيار وذُبِكاَعو فَعر١الت  طانيالش

ليمالْع ميعالس تاَن كنجيمِ االر.  
اندوه و ترس و تنگ چشمی و نادانی و دل برم از سستی و زبونی و  می خدایا به تو پناه

و به تو . سختی و خواري و بیچارگی و ناداري و هربلیه دیگر که مرا به زحمت اندازد
برم بدرگاه تو از  خدایا پناه می. برم از کارهاي زشت خواه پیدا باشد و خواه پنهان پناه می

که در حضور تو فروتنی پیشه نبوده و شکمی که سیري ندارد و از دلی  نفسی که قناعت
و زاري نکند و از دعائی که در پیشگاه تو پذیرفته نشود و کرداري که سود نبخشد و 

برم از شرّ اهریمن و شیطان بر جان و دین  نمازي که بدرگاه تو نرسد، خدایا به تو پناه می
  .اي که تو شنوا و دانا هستی و دارائی خود و فرزندان و آنچه مرا روزي کرده

  مـکان ده در پناه خویش ما را    ـاه آرم بـتـو پـروردگـاراپـنـ
  زفقر و ذلّت و سنگینی خویش    پنـاه آرم بتو از سستی خویش 

ه و هرگونه محنت  سنگی و غفلت زبیم و بخل و دل    ز رنـج و انـد  
  پنـاه آرم بتو با عجز و زاري    تـهیـدسـتی و ناداري و خواري 
  کـه از مـن بیرضایت میزند سر    زهـر کـردار زشت و فعل منکر

                                 
  .کلمه من الشّیطان متعلّق است به اعوذ -1

  چـو تو بخشنده صاحب عطائی    زهـر مـکـروهی و از هـر بالئی 
  وافزودي بدردمگشتکه دردي    نـهـان و آشـکارا آنـچـه کردم 

  نـمیـگـردد بـنانـی از تو قانع    وطامعاستخواهکاوفزونزنفسی
  داگـر دنیـاش گنـجـانی پذیر    نگیرد از آن اشکم که سیري می

  پر از آمال و خالی از خشوع است    خضوعست  بیبطاعتکاندلازآن
  ز کـرداري که سودي زاو ندیده    دعـائـی کان نمیـگـردد شنیده 
  !پسندي؟میداريگر گوشکیش    نمـازي کـان نمیـگـیرد بـلندي 

  سپـارم مـن بـتـو از کید دشمن    حی ذوالمنّاي  پـنـاه آرم بـتو
  اي در روزگارم که روزي کرده    و هرچه دارم خود و فرزند ودین 

  ز شرّ و آفـتـش مـا را  نگهـدار    گـریـزم در تو از شیطان بدکار
  تـو دانائـی خـالیـق را باحوال    تـوئـی دانـا و بینا بر همه حال 

عجداً فَال تحلْتم نِكدو نم ال اَجِد وداَح كنين مجريالي هنا ماَللّه ذابِكع نم ئيفْسي يف شلْ ن
 والتردين بِهلَكَة و ال تردين بِعذابٍ اَليمٍ اَللّهم تقَبلْ مني واَعلِ ذكْري وارفَع درجيت وحطَّ

رِضاك عني و وِزري والتذْكُرين بِخطيئَيت و اجعلْ ثَواب مجلسي وثَواب منطقي وثَواب دعآئي 
الْعالَمني بيار براغ كلَيي انا كلفَض نين مزِد و كئَلْتماس ميعج بين يارطاَع ةَ ونالْج.  

دهد و غیر از تو پناهی ندارم مرا به عقوبت خدایا هیچکس مرا از عذاب تو نجات نمی
  .و دردناك مبتال مفرماخود گرفتار منماي و هالك مکن و به عذابهاي سخت 

  دستـی، وگر نه هیچ نیایـد ز دست ما    اولی ترآنکه هم تو بگیري بلطف خویش
کاري  ام را ارجمندگردان و تبه خداوندا عذرم بپذیر و بر من مگیر و نام مرا بلند و پایه

مرا بپوشان و مرا به گناهانم یادآور مشو و پاداش نشستن و سخن گفتن و دعاي مرا 
دي خود و بهشت برین قرار ده و هرچه از تو درخواست دارم بمن عطا کن و مرا خوشنو
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به فضل و کرم خود بزرگ گردان که به کرم تو مشتاق و به عفو و بخشایش تو اشتیاق 
  .پروردگار جهانیاناي  دارم

  بجز تو نیست دیگر داد خواهم   کـسی جز تـو نمیباشـد پنـاهم 
  بجان من عذاب خویش مپسند    طـایت آرزومنـددل مـن بـر ع

  رها بخش از عذاب دردنـاکت    مـیـنـدازم بـــوادي هـالکـت 
  وبـال و وزر من از پشت برگیر    خداوندا زمـن کـردار بـپــذیر

  بـراه بـنـدگی سرمایـه ام بخش    بلنـد آوازه گردان پـایه ام بخش 
  م بـکردار وگنـاهانمـکن یـاد    مـبـین بـرکـردهء ما روسیاهان 
  نیاز آوردنـم سـوي تـو بسیار    ثـواب هر نـشسـتن مـزدگفتار

  ثوابی درخورم بخشا کم و بیش    خویش وخشنوديرحمتبگردان
  عـطاي جز تو را گردن نهشتم    چـو بـودي از تـو امیـد بهشتم 
  بـبـخشـا و بـپایـان بر عطا را    بهشت خـویش را پـروردگارا

  ازتودرخواستدارمآنچهبخشفزون    ماست ازحاجتبیشخودکهبفضل
  برهان از فراقم بسوي تو است    ز هـرخواهش فزونتر اشتیـاقم 

فُوعنا اَنْ نتراَم وفْوالْع تابِكيف ك لْتزاَن كنا ما اَللّهنع فنا فَاعفُسنا اَنظَلَم قَد ناوظَلَم نمع
ذلك مناو اَمرتنا اَنْ النردَ سآئالً عن اَبوابِنا و قَدجِئْتك سآئالً فَال تردين االّ بِقَضاِء فَانك اَويل بِ

  .حاجيت و اَمرتنا بِالْاحسان ايل ماملَكَت اَيماننا و نحن اَرِقّآئُك فَاَعتق رِقابنامن النارِ
د که بر پیغمبر خویش براستی فرو فرستادي بخشایش را دستور پروردگارا در کتاب خو

خدایا ما اطاعت . دادي و فرمودي که هر که با ما بدي کند و ستم نماید از او درگذریم
ایم تو نیز از ما درگذر چه تو از ما بعفو  فرمانهاي تو نکرده و بخود ظلم نموده

  .سزاوارتري

  افتادگان شهوت نفسیم دستگیـر
فَقرصي اع نملراغْفوزجاوت نمل  

خدایا تو خود امر کردي که سؤال کننده را نومید نگردانیم و از در نرانیم ما نیز به درگاه 
  .تو روي آورده و به کرم تو امیدواریم

  ایم مـا بـکـوي تـو بـامیـد دراز آمـده
  ایم سان در رهت از سوزوگداز آمده شمع

رد مکن و ما را از درگاه خود مران خدایا بما فرمودي که خدایا درخواستهاي ما را 
نگریم به درویشان زیردستان و بندگان رانیکی کنیم وبدان چشم که در توانگران می

ومسکینان نگریم ما نیزبندگان توهستیم و تو سزاوارتري که درآخرت بدان چشم که 
ذاب وغضب درفرمانبرداران نگري درگناهکاران نگري، ماراازآتش دوزخ وع

  .خودآزادگردان
  که بفرستادي از فضـل عظیمت    آن کـریـمت  خـداونـدا بـقـر

  بـعفو بنـدگان کـردي اشـارت    در او بـالحن مـملو از بشـارت 
  روا دارد ستـم بـرمـا اگـرکس    فرمان از آن پساي  بـمافرموده

  بـپـاداشش درآئـیـم از درعفو    بـکـردارش نـبینیـم از سرعفو

  هم اکنون زما اندرگذرپس خود     1کردیم برنفس خـود ایدون ستم
  زمـا بـگـذر بـاوصاف خدائی    ببخشش چون تو اولیتر زمـائی
  که هر کس پیش ما آرد مرادي    از ایرا خـود تو بـرما امر دادي 

                                 
 .اکنون میباشد اینجا و ایندم و نچنین ویایدون بفتح اول بر وزن و معنی اکنون و بکسراول بمعنی ا -1
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  بـلطف و مـرحمت اورا نـوازیم    ز نزد خویش نومیدش نسازیم 
  جت هاي گـوناگون بدرگاهبحا    آیـم از راه بـاین وعده تـرا می

  بـدون حـاجتم روبـر مگردان    بخـاصـان خود و پاکیزه مردان
  بـه نیـکی کردن بـا زیردستان    را امـر فـرمـودي بقرآن  تـوما

  تـرا ما زیـر دستانیم و مفـتون    خداونـدا بـدرگاهت هم اکنون 
  بحـاجـت سـوي تـوآیندگانیم    عصیـان و گنـه شرمندگانیم ز
  رهـان از بـنـد گردنهاي ما را    ـن رهـا تنهاي ما راآتـش کز

دنثي عياغَويت وبكُردنعي عفْزيام  الاَلُوذُبِِسواك لُذْت بِكو ثْتغتاس بِكو تفَزِع كلَييت ادش
اقْبلْ مني  ريويعفُوعنِ الْكَثريِالْيس والاَطْلُب الْفَرج االّمنك فَاَغثْين وفَرج عني يامن يقْبلُ

حيمالرفُورالْغ تاَن كنايِ الْكَثرينع فاعوسريالْي.  
مایه و از طاعت بی پیرایه و  اي پناه بی پناهان و فریادرس درماندگان، منم مفلس بی

-اهم و بتوپناه میخوکنم و از تو فریادرسی میمی سرمایه به درگاه تو زاريمحتاج و بی

  .برم واز غیر تو روگردانم
  میدهد رجاباز از کمال لطف تو دل     میشود ز خوف دلهاي دوستان تو خون 

خواهم خدایا مرا پناه ده و اندوه و غصه را از من دور کن که تو گشایش از تو می
ز گناهان گذري اندك ما را بپذیر و اپذیري و ازگناهان بسیار در میطاعت اندك را می

  .ما درگذر
  تتوببخشاي که درگاه تراثانی نیس    ناامیدازدرلطف تـوکجـاشاید رفت

  ٭٭٭٭٭
  فریاد خواهماي  بـگاه سختـی    پـنـاهـم اي  بـروز بـیـنـوائـی

  همـی عفـو تـرا هستـم طلبکار    بـتـو میـنـالم و پیـشت بـزنهار

  دیگرم نیستبـغـیر از تـو پناه     بجز تو سایهء کس برسرم نیست
  ها را فـزایش از تـوخواهم کمی    بجرم خویش بخشش ازتوخواهم 
  بـروز بـیـنـوائـی دادرس باش    بهردردم تو پس فـریادرس باش 
  بـرون آور ز تـنـگی و فشارم    گشـادي بـخش از یاري بکارم 

  بـمخلوق تو عفو تو است بسیار    که آسان را ز دشواراي  پسندي
  گـر آوردم بنزدت هرکم و بیش    ورحمت خویش پذیرازمن بلطف 

  زمـن بـپـذیر سهـل انگاریم را    گـذشت از من نما بسیـاریم را
  بـرحـمت دستـگـیربـنـدگانـی    و مهربانی اي  چـه تـو بخشنـده

 هاَن لَمي اَعتقاًحقيناً صادي قَلْيب و بِه رباشامياناً ت ئَلُكي اَسنا ميل اَللّه تبالّماكَتين اصيبي لَن
منيحالر محيل يااَر تمشِ بِماقَسيالْع نين مضرو.  

خداوندا از تو ایمانی که در دل جاي گزین شود و یقینی که با راستی همراه باشد 
درخواست دارم تا در نعمت ها شکرگذار ودر بالها صابر باشم و بدانم که هر چه به من 

مهربانترین اي  از جانب تو است و مرا به روزیی که نصیبم کردي راضی بداررسد می
  .مهربانان

  که تـا بخشی بـایمانم تو توفیق    خـدایـا از تـومیخواهم بتحقیق 
  بـدان دارم دل غمدیده مسرور    بـایمانـی که در دل بخشدم نور
  بخـود فرمـائـیم مفتون و شائق    یـقیـنی بخشیـم هم نیـز صادق 

  یـقینی را کـه گشتم از تو فائز    ه بـا عـلم الیقین دانم که هرگزک
  محظوظنخواهم بیش ازآنراگشت    نوشت آنرا که برمن لوح محفوظ

  نمـودي بـهـره ام ده کـامـرانـی    بـآنـچه پس مرا در زنـدگانـی 
  زهرصاحب عطا صاحب عطاتر    ببخشش با سخاتراي  زهرکس
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  بخش وخرّمخوشخاطريبدینم    معاشـم از حـالل آور فـراهـم 
  بفقرم بـین بلطف خود بـیـامرز    را بـیـامرز) تجلّی(بـد و زشت 
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