
بخشنده، ای  اهلل  ای  مبارکت،  اسم  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدا  ای 

تو جز  که  خدايی  ای  تو  منزهی  و  ک  پا حکيم،  ای  بردبار  ای  دانا، 

من،  پروردگار  ای  کن،  آزاد  قهرت  آتش  از  را  ما  آوردم،  توپناه  به  آوردم  توپناه  به  نيست،  خدايی 

بخشندۀ ای  خلقان،  دعای  کنندۀ  اجابت  ای  بزرگان،  بزرگ  ای 

ای قديم  ای  بزرگ،  ای  نگهدار  ای  کريم،  ای  مهربان  ای 

کبیر دعای جوشن 

اســـتحباب خوانـــدن ايـــن دعـــا در اّول مـــاه رمضـــان اســـت و اّمـــا 
ـــات  ـــدر، در بعضـــی از رواي ـــدن آن در خصـــوص شـــب های ق خوان
ــه شـــب  ــر سـ ــر را در هـ کبيـ ــن  ــای جوشـ ــه دعـ کـ ــده اســـت  وارد شـ
ــر فصلـــی  ــا صـــد فصـــل اســـت و هـ ــه ايـــن دعـ بخواننـــد. بالجملـ
گفـــت:  مشـــتمل بـــر ده اســـم الهـــی اســـت و در آخـــر هـــر فصـــل بايـــد 

اْلَغـــْوَث  اْلَغـــْوَث  َاْنـــَت   
ّٰ

ِال ِاٰلـــَه   
ٰ

ل ٰیـــا  ُســـْبَحاَنَك 
 . َرّبِ ٰیـــا  ـــاِر 

ٰ
الّن ِمـــَن  ْصَنـــا  َخّلِ

و دعا اين است:

ُهّمَ ِاّنٖی َاْسَئُلَك ِباْسِمك، ٰیا َاهّٰلُل ٰیا َرْحٰماُن، 
ٰ

1الّل

 
ّٰ

 ِاٰلَه ِال
ٰ

َعلٖیـــُم، ٰیـــا َحلٖیـــُم ٰیـــا َحكٖیُم، ُســـْبٰحاَنَك ٰیـــا ل

 2 ـــاِر ٰیـــا َرّبِ
ٰ
ْصٰنـــا ِمـــَن الّن َاْنـــَت، َاْلَغـــْوَث َاْلَغـــْوَث َخّلِ

َعٰواِت، ٰیـــا ٰراِفَع  ـــاٰداِت، ٰیا ُمجٖیـــَب الّدَ َد الّسٰ ٰیـــا َســـّیِ

دٖیُم ٰیا 
َ
َكرٖیـــُم، ٰیـــا ُمقٖیـــُم ٰیـــا َعظٖیُم، ٰیـــا ق ٰیـــا َرحٖیـــُم ٰیـــا 



آمرزندۀ  ای  نيکويی ها،  دوستدار  ای  بلند،  مرتبه های 

نهانها، سر  دانای  ای  صداها،  شنوندۀ  ای  توبه ها، 

داوران،  بهترين  ای  ياوران،  بهترين  ای  گشايندگان، 

کنندگان، نازل  بهترين  ای  کنندگان،  ياد  بهترين  ای  کنندگان،  ستايش 

دارايی آن که  ای  اوست،  مختص  کمال  و  قدرت  آن که  ای 

آرندۀ پديد  ای  بلندمرتبه ای،  و  بزرگ  آن که  ای  اوست،  مختص  جالل  و 

ای است،  سخت  بسيار  مکاران(  مقابل  )در  انتقامش  و  مکر  و  قوت  آن که  ای  سنگين،  ابرهای 

پذيرندۀ ای  سؤلها،  کنندۀ  عطا  ای  خطاها، 

بهترين ای  آمرزندگان،  بهترين  ای  بالها،  کنندۀ  برطرف  ای 

بهترين  ای  وارثان،  بهترين  ای  دهندگان،  روزی  بهترين  ای 

اوست، مختص  جمال  و  عزت  ای  نيکوکاران،  بهترين  ای 

ٰغاِفـــَر  ٰیـــا  اْلَحَســـٰناِت،  َوِلـــّیَ  ٰیـــا  َرٰجـــاِت،  الّدَ

اِبـــَل 
ٰ
اْلَخطٖیٰئـــآِت، ٰیـــا ُمْعِطـــَی اْلَمْســـَئٰلِت، ٰیـــا ق

اِت  ْصـــٰواِت، ٰیا ٰعاِلـــَم اْلَخٖفّیٰ
َ ْ
ْوٰبـــاِت، َیـــا ٰســـاِمَع ال

َ
الّت

ـــَر  ـــا َخْی ، ٰی ـــںݐَ ـــَر اْلٰغاِفرٖی ـــا َخْی ـــاِت3 ٰی ـــَع اْلَبِلّیٰ ـــا ٰداِف ٰی

ِكمٖیَن،  اِصرٖیَن، ٰیا َخْیَر اْلٰحا
ٰ
اْلٰفاِتحٖیــَن، ٰیا َخْیــَر الّن

اِزقٖیـــَن، ٰیـــا َخْیـــَر اْلٰواِرثٖیـــَن، ٰیـــا َخْیـــَر  ٰیـــا َخْیـــَر الّرٰ

ِكرٖیـــَن، ٰیا َخْیـــَر اْلُمْنِزلٖیَن،  ا
ٰ

اْلٰحاِمدٖیـــَن، ٰیـــا َخْیـــَر الّذ

ُة َواْلَجٰماُل، 
َ

ٰیـــا َخْیـــَر اْلُمْحِســـنٖیَن4 ٰیـــا َمْن َلـــُه اْلِعـــّز

ـــُك  ـــُه اْلُمْل ـــْن َل ـــا َم ـــْدَرُة َواْلَكٰمـــاُل، ٰی ـــُه اْلُق ـــْن َل ـــا َم ٰی

َواْلَجـــٰلُل، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو اْلَكبٖیـــُر اْلُمَتٰعـــاِل، ٰیـــا ُمْنِشـــَئ 

ٰقـــاِل، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َشـــدٖیُد اْلِمٰحـــاِل، ٰیا  ـــٰحاِب الّثِ الّسَ



عقابش آن که  ای  است،  آسان  و  زود  محاسبه اش  آن که 

نامت، به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  اوست،  نزد  حقايق  و  علوم  اصل 

بندگان، ياور  و  عون  ای  نقص،  از  منزه  و  ک  پا ای  گناهان،  بخشندۀ  ای  خلق،  خوشنودی  مايۀ  ای 

ای تسليمند،  اشياء  همۀ  قدرت  پيش  آن که  ای 

ای منقادند،  و  مطيع  موجودات  کليۀ  تو  ترس  از  آن که  ای  ترسانند،  و 

آسمانها  آن که  ای  متزلزلند،  خوفت  از  عالم(  سرکشان  )و  کوهها  آن که 

است برقرار  زمينها  آن که  ای  است،  پايدار  امرت  به 

آن که ای  اوست،  نزد  رضوان(  بهشت  نيکو)ی  پاداش  آن که  ای  است،  سخت  بسيار 

عالم پادشاه  ای  گمراهان،  دليل  ای  دهنده،  پاداش  ای  بخش،  نعمت  ای  مهربان  مشفق  ای 

متواضعند، موجودات  تمام  عظمت  مقابل  آن که  ای  بيان،  و  نطق  نعمت  بخشندۀ  ای 

خاضع  اشياء  همۀ  هيبتت  مقام  در  آن که  ای  ذليلند،  اشياء  همۀ  عزتت  برابر  در  آن که 

َمـــْن ُهـــَو َســـرٖیُع اْلِحٰســـاِب، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َشـــدٖیُد 

ـــْن  ـــا َم ـــٰواِب، ٰی
َ
ـــُن الّث ـــَدُه ُحْس ـــْن ِعْن ـــا َم ـــاِب، ٰی اْلِعٰق

ُهّمَ ِاّنٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك 
ٰ

ِعْنـــَدُه ُاّمُ اْلِكٰتـــاِب5 َالّل

اُن ٰیا ُبْرٰهاُن ٰیا ُســـْلٰطاُن،  اُن، ٰیا َدّیٰ
ٰ
ـــاُن ٰیـــا َمّن

ٰ
ٰیـــا َحّن

ٰیـــا ِرْضـــٰواُن ٰیـــا ُغْفـــٰراُن، ٰیـــا ُســـْبٰحاُن ٰیا ُمْســـَتٰعاُن، ٰیا 

 َشـــْی ٍء 
ُ

ُكّل َمـــْن َتٰواَضـــَع  ا اْلَمـــّنِ َواْلَبٰیاِن6ٰیـــا 
َ

ذ

 َشـــْی ٍء ِلُقْدَرِتـــِه، ٰیـــا 
ُ

ُكّل ِلَعَظَمِتـــِه، ٰیـــا َمـــِن اْسَتْســـَلَم 

 َشـــْی ٍء 
ُ

ُكّل ِتِه، ٰیا َمْن َخَضَع 
َ

 َشـــْی ٍء ِلِعّز
ُ

ُكّل  
َ

ّل
َ

َمْن ذ

 َشـــْی ٍء ِمـــْن َخْشـــَیِتِه، ٰیـــا 
ُ

ُكّل ِلَهْیَبِتـــِه، ٰیـــا َمـــِن اْنٰقـــاَد 

اَمِت 
ٰ
ِتِه، ٰیـــا َمںݐْ ق

َ
َقِت اْلِجٰبـــاُل ِمںݐْ َمٰخاف

َ
َمـــْن َتَشـــّق

َرُضـــوَن 
َ ْ
ِت ال ــَتَقّرَ ــا َمـــںݐِ اْسـ ــِرِه، ٰیـ ــٰماٰواُت ِبَاْمـ ـ الّسَ



ای است،  خروش  در  ستايشت  و  تسبيح  به  رعد  آن که  ای  فرمانت،  به 

معطی ای  اميدها،  منتهای  ای  بالها،  کنندۀ  برطرف  ای 

برانگيزندۀ ای  شکوه ها،  شنوندۀ  ای  آرزوها،  و  حاجات  آرندۀ  بر 

مجد  صاحب  ای  و  تفاخر  صاحب  ای  ثنا،  و 

فصل  صاحب  ای  احسان،  و  نعمت  صاحب  ای  خوشنودی،  و 

جود صاحب  ای  ابديت،  و  عزت  صاحب  ای  فرمان،  و 

از خدايا  باطن،  و  ظاهر  نعمتهای  انواع  صاحب  ای  سخاوت،  و 

گناهان، بخشندۀ  ای  نداری،  مملکت  اهل  به  احتياجی  و  اعتنا  که  پادشاهی 

ای بندگان،  دهندۀ  روزی  ای  هديه ها،  بخشندۀ  ای  عطاها،  بزرگ 

حمد صاحب  ای  اسيران،  کنندۀ  آزاد  ای  خاليق، 

عفو صاحب  ای  وفا،  و  عهد  صاحب  ای  بزرگی،  و 

 
ٰ

ْعـــُد ِبَحْمِدِه،ٰیـــا َمـــْن ل ُح الّرَ ِنـــِه، ٰیـــا َمـــْن ُیَســـّبِ
ْ

ِبِاذ

َیْعَتـــدٖی َعَلـــٰی َاْهـــِل َمْمَلَكِتِه7ٰیـــا ٰغاِفـــَر اْلَخٰطاٰیـــا، 

ٰجاٰیـــا، ٰیـــا ُمْجـــِزَل  ٰكاِشـــَف اْلَبٰلٰیـــا، ٰیـــا ُمْنَتَهـــی الّرَ ٰیـــا 

اْلَعٰطاٰیـــا، ٰیـــا ٰواِهـــَب اْلَهٰداٰیـــا، ٰیـــا ٰراِزَق اْلَبٰراٰیـــا، ٰیـــا 

ـــٰكاٰیا، ٰیـــا ٰباِعـــَث 
َ

اِضـــَی اْلَمٰناٰیـــا، ٰیـــا ٰســـاِمَع الّش
ٰ
ق

اْلَحْمـــِد  ا 
َ

ٰیـــا ذ  8 ٰســـارٰی  ُ ْ
ٰیـــا ُمْطِلـــَق ال اْلَبٰراٰیـــا، 

اْلَمْجـــِد  ا 
َ

ذ ٰیـــا  َواْلَبٰهـــآِء،  اْلَفْخـــِر  ا 
َ

ذ ٰیـــا  ٰنـــآِء، 
َ
َوالّث

اْلَعْفـــِو  ا 
َ

ذ ٰیـــا  ـــآِء، 
ٰ
َواْلَوف اْلَعْهـــِد  ا 

َ
ذ ٰیـــا  ـــٰنآِء،  َوالّسَ

ا اْلَفْصـــِل 
َ

ا اْلَمـــّنِ َواْلَعٰطـــآِء، ٰیـــا ذ
َ

ٰضـــآِء، ٰیـــا ذ َوالّرِ

اْلُجـــوِد  ا 
َ

ذ ٰیـــا  َواْلَبٰقـــآِء،  اْلِعـــّزِ  ا 
َ

ذ ٰیـــا  َواْلَقٰضـــآِء، 

ــّمَ ِاّنٖـــی  ُهـ
ٰ

ــآِء 9 َالّل ْعٰمـ
َ
ِء َوالّن

ٰ
ل

ْ
ا ال

َ
ـــٰخآِء، ٰیـــا ذ َوالّسَ



کننده، بلند  ای  کننده،  برطرف  ای  کننده،  منع  ای  مبارکت،  اسم  به  می کنم  مسئلت  تو 

ای مخلوق،  هر  کنندۀ  خلق  ای  مصنوع،  هر  آفرينندۀ  ای  رحمت،  وسيع 

کنندۀ زايل  ای  سختی،  و  رنج  هر  کنندۀ  برطرف  ای  دارايی،  و  ملک  هر 

پناه ای  پوش،  پرده  ای  بی کس،  هر  به 

در من  رفيق  ای  وحشت،  و  ترس  هنگام  من  مونس  ای  مصيبت،  هنگام 

فريادرس ای  نعمت،  حال  در  من  ولی  و  دوستدار  ای  غربت،  حال 

دارايی ای  من،  حيرانی  وقت  من  رهبر  و  دليل  ای  من،  سختی  وقت  من 

ای کننده،  شفاعت  ای  آرنده،  جمع  ای  شنونده،  ای  رساننده،  نفع  ای  آفريننده،  ای 

مالک ای  خوار،  روزی  هر  دهندۀ  روزی 

کننده ياری  ای  مرحوم،  هر  کنندۀ  ترحم  ای  اندوه،  و  غم  هر 

من  اميد  ای  سختی،  روز  در  من  ذخيرۀ  ای  گريختگان، 

ـــا  ـــُع ٰی ـــا ٰراِف ـــُع، ٰی ـــا ٰداِف ـــُع ٰی ـــا ٰماِن َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰی

ٰصاِنـــُع، ٰیـــا ٰناِفـــُع ٰیـــا ٰســـاِمُع، ٰیـــا ٰجاِمُع ٰیا ٰشـــاِفُع، ٰیا 

ُكّلِ َمْصُنـــوٍع، ٰیـــا  ٰواِســـُع ٰیـــا ُموِســـُع10ٰیا ٰصاِنـــَع 

ُكّلِ َمْرُزوِق، ٰیا ٰماِلَك  ُكّلِ َمْخُلـــوٍق، ٰیـــا ٰراِزَق  ٰخاِلـــَق 

ُكّلِ  َج  اِر
ٰ
ُكّلِ َمْكُروٍب، ٰیـــا ف ٰكاِشـــَف  ُكّلِ َمْمُلـــوٍك، ٰیـــا 

ُكّلِ  ُكّلِ َمْرُحـــوٍم، ٰیـــا ٰناِصـــَر  َمْهُمـــوٍم، ٰیـــا ٰراِحـــَم 

ُكّلِ   
َ
ُكّلِ َمْعُیـــوٍب، ٰیـــا َمْلَجـــأ َمْخـــُذوِل، ٰیـــا ٰســـاِتَر 

تٖی، ٰیـــا َرٰجآئٖی ِعْنَد  تٖی ِعْنَد ِشـــّدَ َمْطـــُروٍد 11 ٰیـــا ُعّدَ

ُمصٖیَبتـــٖی، ٰیـــا ُموِنســـٖی ِعْنَد َوْحَشـــتٖی، ٰیا ٰصاِحبٖی 

ِعْنـــَد ُغْرَبتـــٖی، ٰیـــا َوِلّیـــٖی ِعْنـــَد ِنْعَمتـــٖی، ٰیـــا ِغٰیاثـــٖی 

ـــا َغٰنآئـــٖی  ـــَد َحْیَرتـــٖی، ٰی ـــا َدلٖیلـــٖی ِعْن ُكْرَبتـــٖی، ٰی ـــَد  ِعْن



کنندۀ ترحم  ای  ايمان،  اهل  ياور  ای  کان،  ترسنا قلب  امان  ای 

جويندگان، پناه  بخش  پناه 

ای فريادکنان،  فريادرس  ای  دادخواهان،  دادرس  ای  متحّيران،  رهنمای 

ای عالم،  در  متصرف  ای  لغزشها،  درگذرنده از  ای  بخش،  عطا  ای  دولتها،  بر  غالب  ای  عالم،  به  دارنده  توجه  ای 

رهنما،  ای  بندگان،  امر  کفيل  ای  خلق،  نگهدار  ای  جمال،  با  ای  و  جالل،  با  ای 

مبارکت اسم  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  غمها،  کنندۀ  زايل  ای 

اندوه ها،  کنندۀ  برطرف  ای  دلها،  ک  پا انيس  ای  دلها، 

بخش روشنی  ای  دلها،  طبيب  ای  دلها،  گردانندۀ  ای 

مشقتها،  و  رنج  کنندۀ  برطرف  ای  عيبها،  پوش  پرده  ای  گناهان، 

بخشندۀ  ای  نهان،  اسرار  و  غيب  عوالم  همه ی  دانای  ای  هراس،  و  ترس  هنگام  من  دادرس  و 

ياور  ای  پريشانی،  و  اضطرار  وقت  من  پناه  ای  نيازمندی،  روز  در  من 

ِتٰقـــارٖی، ٰیـــا َمْلَجـــأٖی ِعْنـــَد اْضِطـــٰرارٖی، ٰیـــا 
ْ
ِعْنـــَد اف

اَر 
ٰ

َم اْلُغُیـــوِب، ٰیا َغّف
ٰ

ُمعٖینـــٖی ِعْنـــَد َمْفَزعـــٖی 12 ٰیا َعّل

ٰكاِشـــَف اْلُكـــُروِب،  اَر اْلُعُیـــوِب، ٰیـــا 
ٰ
ُنـــوِب، ٰیـــا َســـّت

ُ
الّذ

َر  ـــَب اْلُقُلـــوِب، ٰیـــا َطبٖیـــَب اْلُقُلـــوِب، ٰیـــا ُمَنـــّوِ ٰیـــا ُمَقّلِ

َج اْلُهُمـــوِم،  اْلُقُلـــوِب، ٰیـــا َانٖیـــَس اْلُقُلـــوِب، ٰیـــا ُمَفـــّرِ

ُهّمَ ِاّنٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك 
ٰ

َس اْلُغُموِم 13َالّل ٰیا ُمَنّفِ

َكفٖیـــُل، ٰیـــا َدلٖیـــُل  ٰیـــا َجلٖیـــُل ٰیـــا َجمٖیـــُل، ٰیـــا َوكٖیـــُل ٰیـــا 

بٖیــُل، ٰیــا ُمدٖیــُل ٰیا ُمنٖیــُل، ٰیا ُمقٖیُل ٰیــا ُمحٖیُل14
َ
ٰیــا ق

رٖیـــَن، ٰیـــا ِغٰیـــاَث اْلُمْســـَتغٖیثٖیَن، ٰیـــا  ٰیـــا َدلٖیـــَل اْلُمَتَحّیِ

َصرٖیـــَخ اْلُمْســـَتْصِرخٖیَن، ٰیـــا ٰجـــاَر اْلُمْســـَتجٖیرٖیَن، 

ٰیـــا َاٰمـــاَن اْلٰخآِئفٖیـــَن، ٰیـــا َعـــْوَن اْلُمؤِمنٖیـــَن، ٰیـــا ٰراِحـــَم 



همۀ باالی  آن که  ای  موجوداتی،  تمام  از  بعد  آن که 

ای موجوداتی،  همۀ  از  پيش  آن که  ای  اشيايی،  کل  سازندۀ 

آن که  ای  ممکناتی،  کليه  آفرينندۀ  آن که  ای  مخلوقاتی 

همه  خدای  آن که  ای  موجوداتی  تمام  پروردگار  آن که  ای   ،

کاران معصيت  آمرزش  و  عفو  صاحب  ای  بندگان،  به  ياوری  و  رافت  دارای  ای 

عالميان، بر  سلطنت  و  عظمت  صاحب  ای  برهان،  و  دليل  صاحب 

ای  بی پايان،  رحمت  و  لطف  دارای  ای  خلقان،  همۀ  به  علم  و  حکمت  دارای 

ای نقصان،  از  منزه  و  ک  پا خداوند  ای  امان،  و  امنيت  بخشندۀ 

ای بندگان،  به  نعمت  و  کرم  و  فضل  دارای  ای  احسان،  و  جود  صاحب 

ای حاالن،  پريشان  و  مضطرين  دعای  کنندۀ  اجابت  ای  گناهکاران، 

آمرزندۀ ای  عصيان،  اهل  پناه  و  ملجا  ای  مسکينان،  حال  به 

َغاِفـــَر  ٰیـــا  اْلٰعاصٖیـــَن،   
َ
َمْلَجـــأ ٰیـــا  كٖیِن،  اْلَمٰســـا

ا 
َ

اْلُمْذِنبٖیـــَن، ٰیـــا ُمجٖیـــَب َدْعـــَوِة اْلُمْضَطّرٖیـــَن15 ٰیا ذ

ـــا  ا اْلَفْضـــِل َواإِلْمِتٰنـــاِن، ٰی
َ

ْحٰســـاِن، ٰیـــا ذ ِ
ْ

اْلُجـــوِد َواإل

ـــْبٰحاِن، ٰیـــا  ا اْلُقـــْدِس َوالّسُ
َ

ٰمـــاِن، ٰیـــا ذ
َ ْ
ْمـــِن َوال

َ ْ
ا ال

َ
ذ

ْضٰواِن، ٰیا  ْحَمـــِة َوالّرِ ا الّرَ
َ

ا اْلِحْكَمـــِة َواْلَبٰیـــاِن، ٰیـــا ذ
َ

ذ

ـــْلٰطاِن،  ا اْلَعَظَمـــِة َوالّسُ
َ

ـــِة َواْلُبْرٰهـــاِن، ٰیـــا ذ ا اْلُحّجَ
َ

ذ

ا اْلَعْفـــِو َواْلُغْفٰراِن16 
َ

ـــِة َواْلُمْســـَتٰعاِن، ٰیـــا ذ
َ
ف

ْْ
أ ا الّرَ

َ
ٰیـــا ذ

ُكّلِ  ــُه  ــَو ِاَلـ ــا َمـــْن ُهـ ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیـ ــَو َرّبُ  ــا َمـــْن ُهـ ٰیـ

ـــا َمـــْن ُهـــَو  ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰی ـــُق  ـــا َمـــْن ُهـــَو ٰخاِل َشـــْی ٍء، ٰی

ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیـــا  ْبـــَل 
َ
ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ق ٰصاِنـــُع 

ُكّلِ  ــْوَق  ـ
َ
ــَو ف ــْن ُهـ ــا َمـ ــْی ٍء، ٰیـ ُكّلِ َشـ ــَد  ــَو َبْعـ ــْن ُهـ َمـ



آن که ای  عنايتی،  و  لطف  با  حکمتت  عين  در  آن که  ای  حکمتی،  و 

علم با  آفرينشت  در  آن که  ای  بخشنده ای،  و  کريم  لطفت  به  اميدواران  بر  آن که  ای 

بردباری،  و  حليم  کاران  معصيت  بر  آن که  ای  دانايی،  چيز  همه  به 

آن که ای  مهربانی،  بندگان  بر  آن که  ای  بزرگی،  جبروت  و 

جالل در  آن که  ای  است،  ابدی  و  قديم  سلطنتت 

آن که ای  برقراری،  ملکت  در  آن که  ای  چيز،  هر  کنندۀ  قسمت  ای 

سازنده،  آشکار  ای  بخش،  ينت  ز ای  بخشنده،  قدرت  ای  کننده،  آسان  ای 

کننده، روشن  ای  آموزنده،  ای  آفريننده،  ای  مقتدر،  ای  بخش،  ايمنی  خدای 

ای مبارکت،  اسم  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا 

است، فانی  ديگر  چيز  همه  و  اوست،  باقی  تنها  آن که  ای  اشيايی،  همۀ  بر  توانای 

آن که  ای  اشيايی،  تمام  به  دانای  آن که  ای  موجوداتی، 

َشـــْی ٍء، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ٰعاِلـــٌم ِبـــُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو 

ـــا َمـــْن ُهـــَو َیْبقـــٰی َو َیْفنـــٰی  ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰی ـــاِدٌر َعلـــٰی 
ٰ
ق

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا 
ٰ

 َشـــْی ٍء 17 َالّل
ُ

ُكّل

ـــُن  ـــُن، ٰیـــا ُمَبّیِ ُن ٰیـــا ُمَلّقِ ُمْؤِمـــُن ٰیـــا ُمَهْیِمـــُن، ٰیـــا ُمَكـــّوِ

ـــُن، ٰیـــا ُمْعِلـــُن ٰیـــا  ــَز ّیِ ـــُن ٰیـــا ُمـ ُن، ٰیـــا ُمَمّكِ ــّوِ ٰیـــا ُمَهـ

ـــُم 18ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ُمْلِكـــِه ُمقٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ُهَو  ُمَقّسِ

ــِه  ــٖی َجٰلِلـ ــَو فـ ــْن ُهـ ــا َمـ ــٌم، ٰیـ دٖیـ
َ
ــْلٰطاِنِه ق ــٖی ُسـ فـ

َعظٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َعَلـــٰی ِعٰبـــاِدِه َرحٖیٌم، ٰیـــا َمْن ُهَو 

ِبـــُكّلِ َشـــْی ٍء َعلٖیـــٌم، ٰیا َمـــْن ُهَو ِبَمْن َعٰصـــاُه َحلٖیٌم، 

َكرٖیٌم، ٰیا َمْن ُهـــَو فٖی ُصْنِعِه  ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ِبَمـــْن َرٰجاُه 

ـــا َمـــْن  ـــِه َلطٖیـــٌف، ٰی ـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ِحْكَمِت ـــٌم، ٰی َحكٖی



ای مرتبه،  بلند  خدای  ای  مبارکت،  اسم  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  خلق، 

دهندۀ  روزی  ای  دانه،  يانندۀ  رو ای  عالم،  سر  دانای  ای  عهد،  به 

کنندۀ  وفا  ای  وعده،  راست  ای  خلق،  آفرينندۀ 

ای بندگان،  توبۀ  پذيرندۀ  ای  خلق،  گناه  آمرزندۀ  ای  ک،  غمنا خاطر  بخش  نشاط 

ای ک،  اندوهنا دلهای  کن  شاد  ای  نيست،  تو  مانند  هيچکس  که  خدايی  ای 

دارد، احاطه  چيز  همه  به  علمت  آن که  ای  غضبت،  بر  رحمتت 

است گرفته  سبقت  آن که  ای  گرفته،  فرا  را  اشيا  همۀ  واسعه ات  رحمت  آن که  ای 

نيست، تو  پادشاهی  جز  سلطنتی  هيچ  آن که  ای  نيست،  پاينده  حکومتی  هيچ  تو  پادشاهی 

جز  آن که  ای  نيست،  ترسی  جای  تو  عدل  جز  آنکه  ای  تو،  احسان  به  جز 

نيست اميدی  چشم  آن که  ای  نيست،  درخواستی  جای  بخششت  و  عفو  بجز  آن که  ای  رحمتت،  و  فضل 

جز به  نيست  اميدواری  آن که  ای  است،  ازلی  رحمتت  و  لطف 

 
ّٰ

 ُیْرجـــٰی ِال
ٰ

دٖیـــٌم 19 ٰیـــا َمـــْن ل
َ
ُهـــَو فـــٖی ُلْطِفـــِه ق

 ُیْنَظُر 
ٰ

 َعْفـــُوُه، ٰیا َمْن ل
ّٰ

 ُیْســـَاُل ِال
ٰ

ْضُلـــُه، ٰیـــا َمْن ل
َ
ف

 
ٰ

ــْن ل ــا َمـ ــُه، ٰیـ  َعْدُلـ
ّٰ

 ِال
ُ

ــاف  ُیٰخـ
ٰ

ــْن ل ــا َمـ ُه، ٰیـ ــّرُ  ِبـ
ّٰ

ِال

 ُســـْلٰطاُنُه، 
ّٰ

 ُســـْلٰطاَن ِال
ٰ

 ُمْلُكـــُه، ٰیا َمْن ل
ّٰ

َیـــُدوُم ِال

 َشـــْی ٍء َرْحَمُتـــُه، ٰیا َمْن َســـَبَقْت 
َ

ُكّل ٰیـــا َمـــْن َوِســـَعْت 

َرْحَمُتـــُه َغَضَبـــُه، ٰیـــا َمْن َاٰحـــاَط ِبُكّلِ َشـــْی ٍء ِعْلُمُه، 

، ٰیـــا  َج اْلَهـــّمِ ـــاِر
ٰ
ٰیـــا َمـــْن َلْیـــَس َاَحـــٌد ِمْثَلـــُه 20 ٰیـــا ف

ـــْوِب، ٰیا 
َ
اِبَل الّت

ٰ
ْنِب، ٰیـــا ق

َ
، ٰیـــا ٰغاِفـــَر الّذ ٰكاِشـــَف اْلَغـــّمِ

ٰخاِلـــَق اْلَخْلـــِق، ٰیـــا ٰصـــاِدَق اْلَوْعـــِد، ٰیـــا ُموِفـــَی 

، ٰیـــا ٰراِزَق  اِلـــَق اْلَحـــّبِ
ٰ
، ٰیـــا ف ـــّرِ اْلَعْهـــِد، ٰیـــا ٰعاِلـــَم الّسِ

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا َعِلّیُ ٰیا 
ٰ

ٰنـــاِم 21 َالّل
َ ْ
ال



بزرگی  دارای  ای  استوار،  قوت  دارای  ای  ابدی،  عزت 

دارای ای  آشکار،  کرامت  صاحب  ای  روشن،  برهان  و  حجت 

دارای ای  کامله،  قدرت  دارای  ای  بی انتها،  حکمت  دارای 

ای خلق-،  سؤال  از  پيش  و  وجود  -از  پيش  احسان  صاحب  ای  بی پايان،  وسيع  رحمت  دارای 

ای  حساب،  و  بی حد  بخش  نعمت  ای  خلق،  حاجت  و  شکوه  هر  مرجع 

ای نهان،  راز  هر  از  گاه  آ ای  رحمت،  به 

گشوده  احسان(  و  )فضل  دست  دو  ای  آمرزش،  وسيع  بی حد  ای  گذشت،  نيکو  ای 

بخشش،  بزرگ  ای  نمی دری،  کس  پردۀ  آن که  ای 

نمی گيری، گناه  به  را  بندگان  آن که  ای  می سازی،  پنهان  را  زشتی ها  و  قبايح  آن که  ای 

را،  جمال ها  و  حسن  می سازی  آشکار  آن که  ای  دوستدار،  ای  توانا،  ای  آرنده،  پديد  ای  منزه،  و 

ک پا خدای  ای  بخش،  خوشنودی  ای  خلق،  به  مشفق  ای  مطلق،  دارای  ای  بی نياز،  ای  کننده،  وفا 

، ٰیـــا َزِكّیُ  ، ٰیـــا َحِفـــّیُ ٰیـــا َرِضـــّیُ ، ٰیـــا َغِنـــّیُ ٰیـــا َمِلـــّیُ َوِفـــّیُ

ـــِوّیُ ٰیا َوِلّیُ 22 ٰیا َمـــْن َاْظَهَر اْلَجمٖیَل، 
َ
، ٰیـــا ق ٰیـــا َبـــِدّیُ

ٰیـــا َمـــْن َســـَتَر اْلَقبٖیـــَح، ٰیـــا َمْن َلـــْم ُیٰؤاِخـــْذ ِباْلَجرٖیَرِة، 

ـــْتَر، ٰیـــا َعظٖیـــَم اْلَعْفـــِو، ٰیـــا  ٰیـــا َمـــْن َلـــْم َیْهِتـــِك الّسِ

ٰجـــاُوِز، ٰیـــا ٰواِســـَع اْلَمْغِفـــَرِة، ٰیـــا ٰباِســـَط 
َ
َحَســـَن الّت

ــا  ــوٰی، ٰیـ ُكّلِ َنْجـ ــَب  ــا ٰصاِحـ ــِة، ٰیـ ْحَمـ ــِن ِبالّرَ اْلَیَدْیـ

ـــاِبَغِة، ٰیـــا  ْعَمـــِة الّسٰ ا الّنِ
َ

ُكّلِ َشـــْكوٰی 23 ٰیـــا ذ ُمْنَتهـــٰی 

ا 
َ

ـــاِبَقِة، ٰیـــا ذ ـــِة الّسٰ
َ
ا اْلِمّن

َ
ْحَمـــِة اْلٰواِســـَعِة، ٰیـــا ذ ا الّرَ

َ
ذ

ا 
َ

ا اْلُقـــْدَرِة اْلٰكاِمَلـــِة، ٰیـــا ذ
َ

اْلِحْكَمـــِة اْلٰباِلَغـــِة، ٰیـــا ذ

ا 
َ

ـــا ذ ـــَرِة، ٰی اِه
ٰ

ـــِة الّظ ا اْلَكٰراَم
َ

ـــا ذ ـــِة، ٰی ـــِة اْلٰقاِطَع اْلُحّجَ

ا اْلَعَظَمِة 
َ

ِة اْلَمتٖیَنِة، ٰیا ذ ا اْلُقـــّوَ
َ

آِئَمـــِة، ٰیا ذ ِة الّدٰ
َ

اْلِعـــّز



آفرينندۀ  ای  حرام،  و  حالل  فرمان  خدای  ای  الحرام،  مسجد 

خدای  ای  الحرام،  مشعر  خدای  ای  اهلل(،  )بيت  مقام  و  رکن 

خدای  ای  معظم،  )مکه(  محرم  شهر  و  بلد  رب  ای  احترام،  با  ماه 

پروردگار  ای  الحرام،  مسجد  خانۀ  خدای  ای  ماندگان،  پس  کن  مؤخر  ای  افتادگان،  پيش  کن  مقدم 

ای  ترساننده،  ای  دهنده،  بشارت  ای  کننده،  آسان  ای  کننده،  روشن  ای  کننده،  ک  پا

ای  مدبر،  ای  کننده،  تقدير  ای  آفرين،   صورت  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست 

تو  از  خدايا  ستمگران(،  )از  کشنده  انتقام  سخت  ای  سيئات، 

کنندۀ  محو  ای  حسنات،  کنندۀ  افزون  ای  آيات، 

کنندۀ نازل  ای  مردگان،  کنندۀ  زنده  ای  زشتيها،  و  عيوب  پوشانندۀ  ای 

کاران،  خطا  توبۀ  پذيرندۀ  ای  گريان،  چشم  به  کنندۀ  ترحم  ای  ظلمات، 

دهندۀ قرار  ای  سماوات،  آفرينندۀ  ای  عظمت،  و 

ٰجاِعـــَل  ٰیـــا  ـــٰماٰواِت،  الّسَ َبدٖیـــَع  اْلَمنٖیَعِة24ٰیـــا 

ُلٰمـــاِت، ٰیـــا ٰراِحـــَم اْلَعَبـــٰراِت، ٰیـــا ُمقٖیـــَل اْلَعَثٰراِت، 
ُ

الّظ

ـــِزَل  ـــا ُمْن ـــٰواِت، ٰی ْم َ ْ
ـــَی ال ـــا ُمْحِی ـــْوٰراِت، ٰی ـــا ٰســـاِتَر اْلَع ٰی

ٰماِحـــَی  ٰیـــا  اْلَحَســـٰناِت،  ـــَف  ُمَضّعِ ٰیـــا  ٰیـــاِت، 
ْ

ال

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی 
ٰ

ِقٰمـــاِت25 َالّل
َ
ٰئاِت، ٰیـــا َشـــدٖیَد الّن ـــّیِ الّسَ

ـــُر ٰیـــا  ُر، ٰیـــا ُمَدّبِ ُر ٰیـــا ُمَقـــّدِ َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا ُمَصـــّوِ

ـــُر ٰیـــا ُمْنـــِذُر، ٰیـــا  ـــُر، ٰیـــا ُمَبّشِ ُر ٰیـــا ُمَیّسِ ـــُر، ٰیـــا ُمَنـــّوِ ُمَطّهِ

 

ـــا َرّبَ ـــا َرّبَ اْلَبْیـــِت اْلَحـــٰراِم، ٰی ـــُر26 ٰی ـــا ُمَؤّخِ ُم ٰی ُمَقـــّدِ

 

ـــْهِر اْلَحـــٰراِم، ٰیـــا َرّبَ اْلَبَلـــِد اْلَحـــٰراِم، ٰیـــا َرّبَ
َ

الّش

 

ـــا َرّبَ ـــٰراِم، ٰی ـــا َرّبَ اْلَمْشـــَعِر اْلَح ـــاِم، ٰی ـــِن َواْلَمٰق ْك الّرُ

 

اْلَمْســـِجِد اْلَحـــٰراِم، ٰیـــا َرّبَ اْلِحـــّلِ َواْلَحـــٰراِم، ٰیـــا َرّبَ



ای  بی مونسان،  انيس  ای  بی ياوران،   ياور  ای  می طلبد،  عزت  تو  از  تنها  آن که 

بخش  عزت  ای  توست،  به  تنها  افتخارش  آن که  افتخار 

ای  بی پناهان،  پناه  ای  درماندگان، 

نگهبان  ای  بينوايان،  ذخيرۀ  ای  افتادگان، 

نگهدار  ای  بيچارگان،  اعتماد  ای  عالم،  کريمان 

کريمترين  ای  شفيعان،   بهترين  ای  بينايان، 

بهترين  ای  شنوندگان،  بهترين  ای  محاسبان، 

بهترين  ای  آفرينندگان،  بهترين  ای  کان،  پا

منزه ترين  و  ک  پا ای  صادقان،  صادقترين  ای  داوران،  عادلترين 

ای  فرمايان،  حکم  کمترين  حا ای  خلق،  در  قدرت 

آفرينندۀ  ای  درود،  و  تحيت  خداوند  ای  يکی،  تار و  روشنی 

 

ـــٰلِم، ٰیـــا َرّبَ ـــِة َوالّسَ ِحّیَ
َ
ـــٰلِم، ٰیـــا َرّبَ الّت

ٰ
ـــوِر َوالّظ

ُ
الّن

، ٰیـــا  ِكمٖیـــںݐَ ٰنـــاِم27 ٰیـــا َاْحَكـــَم اْلٰحا
َ ْ
اْلُقـــْدَرِة ِفـــی ال

، ٰیـــا َاْطَهَر  اِدقٖیـــںݐَ ، ٰیـــا َاْصـــَدٯݑَ الّصٰ َاْعـــَدَل اْلٰعاِدلٖیـــںݐَ

َع  ، ٰیـــا َاْســـَر ، ٰیـــا َاْحَســـںݐَ اْلٰخاِلقٖیـــںݐَ اِهرٖیـــںݐَ الّطٰ

َاْبَصـــَر  ٰیـــا  ـــاِمعٖیَن،  الّسٰ َاْســـَمَع  ٰیـــا   ، اْلٰحاِســـبٖیںݐَ

ْكـــَرَم  َا ٰیـــا  ـــاِفعٖیَن، 
ٰ

الّش َاْشـــَفَع  ٰیـــا  اِظرٖیـــَن، 
ٰ
الّن

ـــا َســـَنَد  ـــُه، ٰی ـــاَد َل  ِعٰم
ٰ

ـــْن ل ـــاَد َم ـــا ِعٰم ْكَرمٖیَن28ٰی
َ ْ
ال

ْخـــَر َلـــُه، ٰیـــا ِحـــْرَز 
ُ

 ذ
ٰ

ْخـــَر َمـــْن ل
ُ

 َســـَنَد َلـــُه، ٰیـــا ذ
ٰ

َمـــْن ل

ـــا  ـــُه، ٰی ـــاَث َل  ِغٰی
ٰ

ـــْن ل ـــاَث َم ـــا ِغٰی ـــُه، ٰی  ِحـــْرَز َل
ٰ

ـــْن ل َم

 َلـــُه، ٰیا ُمعٖیَن 
َ

 ِعّز
ٰ

 َمـــْن ل
َ

ْخـــَر َلـــُه، ٰیـــا ِعّز
َ
 ف

ٰ
ْخـــَر َمـــْن ل

َ
ف

ـــا  ـــُه، ٰی ـــَس َل  َانٖی
ٰ

ـــْن ل ـــَس َم ـــا َانٖی ـــُه ٰی ـــَن َل  ُمعٖی
ٰ

ـــْن ل َم



ای  ندارد،  انتها  شاهيش  که  پادشاهی  ای  نميرد،  هرگز  که  ابدی  زندۀ  ای  نشود،  نيست 

که  ابدی  هستی  ای  نگيرد،  خواب  هرگز  که  پاينده  ای  يافت،  نتوان  را  حقيقتش  که  لطيفی 

ای  بود،  نخواهد  ذليل  که  عزيزی  ای  طلبد،  پناه  تو  از  که  هر  پناه  ای 

طلبد،  نصرت  تو  از  که  هر  معين  ای  طلبد،  خواهی  فرياد  به  را  تو  که  هر  رس  فرياد 

ای  خواهد،  هدايت  تو  از  که  هر  رهنمای  ای  خواهد،  کرم  تو  از  که  هر  به 

کننده  کرم  ای  طلبد،  محافظت  تو  از  که  هر  نگهدارندۀ  ای  طلبد،  ياری  تو  از 

که  هر  کنندۀ  ياری  ای  طلبد،  آمرزش  تو  از  که  هر  بخشندۀ  ای  باشد،  رحمتت  طالب 

که  به هر  کننده  ترحم  ای  طلبد،  عصمت  تو  از  که  هر  بخش  عصمت  ای  عطا،  پر  دهندۀ 

ای  گيرنده،  ای  بخشنده،  قسمت  ای  دانا،  ای  داور،  ای  عيب  و  بی نقص  ذات 

ای  خلق،  به  مهربان  ای  دائم،  هستی  ای  عالم،  نگهبان  ای  گناه،  نگهدار  ای  مبارکت،  نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  بی پناهان،   بخش  امان 

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك 
ٰ

 َاٰمـــاَن َلـــُه 29َالّل
ٰ

َاٰمـــاَن َمـــْن ل

اِئـــُم، ٰیـــا ٰداِئـــُم ٰیـــا ٰراِحـــُم، ٰیـــا 
ٰ
ِباْســـِمَك ٰیـــا ٰعاِصـــُم ٰیـــا ق

اِبـــُض ٰیـــا 
ٰ
اِســـُم ٰیـــا ق

ٰ
ِكـــُم، ٰیـــا ٰعاِلـــُم، ٰیـــا ق ٰســـاِلُم ٰیـــا ٰحا

ٰباِســـُط30ٰیا ٰعاِصـــَم َمـــِن اْســـَتْعَصَمُه، ٰیـــا ٰراِحـــَم َمِن 

اْســـَتْرَحَمُه، ٰیـــا ٰغاِفـــَر َمـــِن اْســـَتْغَفَرُه، ٰیـــا ٰناِصـــَر َمـــِن 

ـــِرَم  ـــا ُمْك ـــِن اْســـَتْحَفَظُه، ٰی ـــَظ َم ـــا ٰحاِف اْســـَتْنَصَرُه، ٰی

َمـــِن اْســـَتْكَرَمُه، ٰیـــا ُمْرِشـــَد َمـــِن اْسَتْرَشـــَدُه، ٰیـــا 

َصرٖیـــَخ َمـــِن اْســـَتْصَرَخُه، ٰیـــا ُمعٖیـــَن َمـــِن اْســـَتٰعاَنُه، 

ـــا   ُیٰضـــاُم، ٰی
ٰ

ـــزًا ل ُه31ٰیا َعزٖی
َ
ـــَتٰغاث ـــِن اْس ـــَث َم ـــا ُمغٖی ٰی

 
ٰ

ــًا ل ــا ٰداِئمـ ــاُم، ٰیـ  َیٰنـ
ٰ

ــًا ل ومـ ّیُ
َ
ــا ق ــٰراُم، ٰیـ  ُیـ

ٰ
ــًا ل َلطٖیفـ

ـــا  ـــُزوُل، ٰی  َی
ٰ

ـــا َمِلـــكًا ل  َیُمـــوُت، ٰی
ٰ

ـــًا ل ـــا َحّی َیُفـــوُت، ٰی



ای  هميشگی،  کرمت  و  لطف  ای  ازلی،  و  قديم  احسانت  و  فضل  ای  بسيار،  خير 

کنندۀ  عطا  ای  بزرگ،  بخش  نعمت  ای  بزرگواری،  به  کننده  درگذشت  ای  عزت،  با  هر 

از  عزيزتر  ای  جالل،  ذی  هر  از  جاللتر  با  ای  لطيف،  هر 

از  لطفتر  با  ای  بزرگ،  هر  از  بزرگتر  ای  قديم،  هر 

از  قديمتر  ای  حکيم،  هر  از  نيکوتر  ای  دانا، 

هر  از  داناتر  ای  مهربان،  هر  از  مهربانتر  ای  کريم، 

هر  از  کريمتر  ای  بزرگان،   عظمت ترين  با  ای  خلقان،  به  بخشندۀ  سود 

ای  يانکاران،  ز رسانندۀ  يان  ز ای  وارث  ای  برانگيزنده،  ای  خلق،  رهنمای  ای  کننده،  ستايش 

ای  کرم،  و  مجد  با  ای  عالم،  شاهد  ای  يگانه،  ای  يکتا،  ای  مبارکت،  نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  نشود،   ناتوان  هرگز  که  توانا  و  قوی  ای  نيست،  محتاج 

طعام  به  که  بی نيازی  ای  نباشد،  جاهل  امر  هيچ  به  که  دانايی  ای  نگردد،  فنا  که  باقی 

 
ٰ

ـــا َصَمـــدًا ل  َیْجَهـــُل، ٰی
ٰ

ـــا ٰعاِلمـــًا ل  َیْفنـــٰی، ٰی
ٰ

ـــًا ل ٰباقٖی

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك 
ٰ

 َیْضُعـــُف 32الّل
ٰ

ِوّیـــًا ل
َ
ُیْطَعـــُم، ٰیـــا ق

ِباْســـِمَك ٰیـــا َاَحـــُد ٰیـــا ٰواِحـــُد، ٰیا ٰشـــاِهُد ٰیـــا ٰماِجُد، ٰیا 

ـــا  ـــا ٰضـــاّرُ ٰی ـــا ٰواِرُث، ٰی ـــُث ٰی ـــا ٰباِع ـــا ٰراِشـــُد، ٰی ـــُد ٰی ٰحاِم

ُكّلِ  ْكـــَرَم ِمْن  ُكّلِ َعظٖیـــٍم، ٰیا َا ٰناِفُع33ٰیـــا َاْعَظـــَم ِمـــْن 

ُكّلِ  ُكّلِ َرحٖیـــٍم، ٰیـــا َاْعَلـــَم ِمـــْن  َكرٖیـــٍم، ٰیـــا َاْرَحـــَم ِمـــْن 

ـــْن  ـــَدَم ِم
ْ
ـــا َاق ـــٍم، ٰی ُكّلِ َحكٖی ـــْن  ـــَم ِم ـــا َاْحَك ـــٍم، ٰی َعلٖی

ـــْن  ـــا َاْلَطـــَف ِم ـــٍر، ٰی َكبٖی ُكّلِ  ـــْن  ـــَر ِم ْكَب ـــا َا ـــٍم، ٰی دٖی
َ
ُكّلِ ق

 ِمـــْن 
َ

ُكّلِ َجلٖیـــٍل، ٰیـــا َاَعـــّز  ِمـــْن 
َ

ُكّلِ َلطٖیـــٍف، ٰیـــا َاَجـــّل

، ٰیا  ْفـــِح، ٰیـــا َعظٖیـــَم اْلَمـــّنِ َكرٖیـــَم الّصَ ُكّلِ َعزٖیـــٍز34 ٰیـــا 

ْطِف، ٰیا 
ُ

دٖیَم اْلَفْضـــِل، ٰیا ٰداِئـــَم الّل
َ
َكثٖیـــَر اْلَخْیـــِر، ٰیـــا ق



عظمتت  پيشگاه  در  آن که  ای  باقی،  وجود  ای  مرتبه،  بلند  ای  خشنود،  ای 

جهانيان،  بر  کم  حا ای  رحمت(،  بندگان)ببهشت  کنندۀ  دعوت  ای  خلق،  رهنمای  ای  بخش،  سالمت  ای  کننده،  وفا  ای 

بخشنده،  شفا  ای  کننده،  کفايت  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا 

صفاتی،  ستوده  بزرگواری  عين  در  آن که  ای  بزرگواری،  عظمت  عين 

در  آن که  ای  عظمتی،   با  اقتدار  عين  در  آن که  ای  اقتداری،  و 

عزت  با  شرافت  عين  در  آن که  ای  شرافتی،  با  لطف  عين  در 

آن که  ای  پنهانی،  همه  از  نزديکی  و  قرب  عين  در  آن که  ای  نزديکی،  همه  به 

مرتبه  علو  عين  در  آن که  ای  بلندمرتبه ای،  توانايی  در  آن که  ای  توانايی، 

وفاداری  در  آن که  ای  وفاداری،  عهد  در 

آن که  ای  حقيقت،  و  حق  به  کم  حا ای  وجود،  ملک  مالک  ای  آالم،  و  رنج  و 

درد  کنندۀ  رفع  ای  مصائب،  و  اندوه  کنندۀ  برطرف  ای  دقت،  کمال  در  صنعت 

ٰكاِشـــَف  ـــَس اْلَكـــْرِب، ٰیـــا  ْنـــِع، ٰیـــا ُمَنّفِ َلطٖیـــَف الّصُ

ـــا  35 ٰی ـــّقِ ـــَی اْلَح اِض
ٰ
ـــا ق ـــِك، ٰی ـــَك اْلُمْل ـــا ٰماِل ، ٰی ـــّرِ

ُ
الّض

آِئـــِه 
ٰ
، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی َوف َمـــْن ُهـــَو فـــٖی َعْهـــِدِه َوِفـــّیٌ

، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی  ِتـــِه َعِلـــّیٌ ّوَ
ُ
، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ق ـــِوّیٌ

َ
ق

ْرِبـــِه َلطٖیـــٌف، ٰیـــا َمْن 
ُ
رٖیـــٌب، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ق

َ
ِه ق ُعُلـــّوِ

ُهـــَو فـــٖی ُلْطِفـــِه َشـــرٖیٌف، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی َشـــَرِفِه 

ِه َعظٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فٖی  َعزٖیـــٌز، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ِعـــّزِ

َعَظَمِتـــِه َمجٖیـــٌد، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی َمْجـــِدِه َحمٖیـــٌد36 

ٰكافـــٖی ٰیـــا ٰشـــافٖی،  ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا 
ٰ

َالّل

اضٖی 
ٰ
ٰیـــا ٰوافـــٖی ٰیـــا ُمٰعافـــٖی، ٰیـــا ٰهـــادٖی ٰیـــا ٰداعٖی، ٰیـــا ق

 َشـــْی ٍء 
ُ

ُكّل ـــْن  ـــا َم ـــا ٰباقٖی37ٰی ـــٖی ٰی ـــا ٰعال ـــا ٰراضـــٖی، ٰی ٰی



ای  ندارد،  اميد  تو  به  جز  کسی  آن که  ای  نمی کند،  تو  به  جز  اعتماد  و  توکل  کسی 

آن که  ای  نمی طلبد،  تو  از  جز  ياری  کسی  آن که  ای  نيست،  تو  به  جز  توانايی  و  قوت 

را  کسی  آن که  ای  نيست،   تو  بسوی  جز  رغبتی  و  شوق  را  بندگان  آن که  ای  نيست،  رحمتت 

درگاه  جز  نجاتی  آن که  ای  نيست،  مقصودی  و  مقصد  تو  جز  به  آن که 

ای  نيست،  پناهی  را(  ناالن  زار  لطفت)دلهای  غير  آن که  ای  نيست،   گريزگاهی  درگاهت  جز  آن که 

ای  است،  نابود  و  باطل  چيز  همه  ذاتت  تجلی  و  ذات  جز  آن که  ای  توست،  ستايش 

اشياء  همۀ  تسبيح  آن که  ای  توست،  بسوی  بازگشتشان  موجودات  همۀ 

آن که  ای  استوارند،  تو  به  اشياء  همۀ  آن که  ای  هراسانند،  و  ترسان 

تو  از  اشياء  همۀ  آن که  ای  می گردند،  باز  انابه(  و  توبه  )به  سويت  به  همه  آن که  ای 

يابد،  هستی  او  به  چيز  هر  آن که  ای  آيد،  بوجود  به  او  به  چيز  هر 

آن که  ای  موجودند،  و  خاشع  تو  برای  همه  آن که  ای  خاضعند،  همه 

 َشـــْی ٍء ٰخاِشـــٌع َلـــُه، ٰیـــا َمـــْن 
ُ

ُكّل ٰخاِضـــٌع َلـــُه، ٰیـــا َمـــْن 

 َشـــْی ٍء َمْوُجوٌد ِبِه، 
ُ

ُكّل ٰكآِئـــٌن َلـــُه، ٰیـــا َمـــْن   َشـــْی ٍء 
ُ

ُكّل

 َشـــْی ٍء 
ُ

ُكّل ـــا َمـــْن  ـــِه، ٰی ـــٌب ِاَلْی  َشـــْی ٍء ُمنٖی
ُ

ُكّل ـــا َمـــْن  ٰی

ـــا َمـــْن  ـــِه، ٰی ـــٌم ِب آِئ
ٰ
 َشـــْی ٍء ق

ُ
ُكّل ـــا َمـــْن  ـــُه، ٰی ـــٌف ِمْن ٰخاِئ

ُح   َشـــْی ٍء ُیَســـّبِ
ُ

ُكّل  َشـــْی ٍء ٰصآِئـــٌر ِاَلْیـــِه، ٰیـــا َمـــْن 
ُ

ُكّل

 َوْجَهُه38ٰیـــا 
ّٰ

 َشـــْی ٍء ٰهاِلـــٌك ِال
ُ

ُكّل ِبَحْمـــِدِه، ٰیـــا َمـــْن 

 ِاَلْیـــِه، ٰیـــا 
ّٰ

َع ِال  َمْفـــَز
ٰ

 ِاَلْیـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

 َمَفـــّرَ ِال
ٰ

َمـــْن ل

 
ّٰ

 َمْنجـــٰی ِمْنـــُه ِال
ٰ

 ِاَلْیـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

 َمْقَصـــَد ِال
ٰ

َمـــْن ل

 َحـــْوَل 
ٰ

 ِاَلْیـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

 ُیْرَغـــُب ِال
ٰ

ِاَلْیـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل

 ِبـــِه، ٰیـــا َمـــْن 
ّٰ

 ُیْســـَتٰعاُن ِال
ٰ

 ِبـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

َة ِال ـــّوَ
ُ
 ق

ٰ
َول

ـــا  ـــَو، ٰی  ُه
ّٰ

 ُیْرجـــٰی ِال
ٰ

ـــْن ل ـــا َم ـــِه، ٰی  َعَلْی
ّٰ

ُل ِال
َ
ـــَوّك  ُیَت

ٰ
ل



را  بيماران  آن که  ای  می دهی،  نجات  ک  هال از  را  خلق  آن که  ای  می رهانی،  را 

شدگان  غرق  آن که  ای  می شنوی،  را  خلق  راز  آن که  ای  می کنی،  رفع  را 

سختی  آن که  ای  کردی،  هدايت  آن  بسوی  و  نمودی  مقدر  سرنوشتی  آن که  ای  بياراستی،  و 

کردی  خلق  آن که  ای  کننده،  ياری  ای  دارنده،  نظر  ای  کننده،  ياد  ای  کننده،  جبران  ای 

شکننده،  ای  خلق،  آفرينندۀ  ای  غالب،  قاهر  ای  توانا،  ای  عيوب،  پوشندۀ  ای  گناه،  بخشندۀ 

ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  گيرند،  انس  او  با  که  کسی 

بهترين  ای  کنند،  دعا  درگاهش  به  که  کسی  بهترين  ای  عالم،  محبوب 

بهترين  ای  گويند،  او  ستايش  و  شکر  که  کسی  بهترين  ای  کنند،  ياد  او  از  که  کسی 

بهترين  ای  خلق،  مقصود  بهترين  ای  کنند،  حاجت  عرض  او  بر  که  کسی 

بهترين  ای  مطلوب،  بهترين  ای  کنند،  رغبت  و  شوق  او  به  خلق  که  کسی 

بهترين  ای  می ترسند،  او  از  خلق  کسی که  بهترين  ای  نمی شود،  پرستش  تو  جز  کسی  آن که 

 ُهـــَو 39 ٰیـــا َخْیَر اْلَمْرُهوبٖیـــَن، ٰیا َخْیَر 
ّٰ

 ُیْعَبـــُد ِال
ٰ

َمـــْن ل

َخْیـــَر  ٰیـــا   ، اْلَمْطُلوبٖیـــںݐَ َخْیـــَر  ٰیـــا   ، اْلَمْرُغوبٖیـــںݐَ

َخْیـــَر  ٰیـــا   ، اْلَمْقُصودٖیـــںݐَ َخْیـــَر  ٰیـــا  الَمْســـُئولٖیَن، 

َخْیـــَر  ٰیـــا   ، اْلَمْشـــُكورٖیںݐَ َخْیـــَر  ٰیـــا  اْلَمْذُكورٖیـــَن، 

َخْیـــَر  ٰیـــا   ، اْلَمْدُعّوٖیـــںݐَ َخْیـــَر  ٰیـــا  اْلَمْحُبوبٖیـــَن، 

ُهـــّمَ ِاّنٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیا 
ٰ

ِنســـٖیَن 40 َالّل
ْ
اْلُمْسَتأ

ٰكاِســـُر،  اِطُر ٰیا 
ٰ
اِهُر، ٰیـــا ف

ٰ
ـــاِدُر ٰیـــا ق

ٰ
ٰغاِفـــُر ٰیـــا ٰســـاِتُر، ٰیـــا ق

ِكـــُر، ٰیـــا ٰناِظـــُر ٰیـــا ٰناِصـــُر41 ٰیـــا َمـــْن َخَلَق  ا
ٰ

ٰیـــا ٰجاِبـــُر ٰیـــا ذ

َهـــدٰی، ٰیـــا َمـــْن َیْكِشـــُف 
َ
َر ف ـــّدَ

َ
َســـّوٰی، ٰیـــا َمـــْن ق

َ
ف

ـــُذ  ـــْن ُیْنِق ـــا َم ـــوٰی، ٰی ْج
َ
ـــَمُع الّن ـــْن َیْس ـــا َم ـــوٰی، ٰی اْلَبْل

ـــْن َیْشـــِفی  ـــا َم ـــْن ُیْنِجـــٖی اْلَهْلكـــٰی، ٰی ـــا َم اْلَغْرقـــٰی، ٰی



به  عالم  متحيران  آن که  ای  مشتاقند،  او  به  ورع  و  زهد  اهل 

آن که  ای  آرند،  او  سوی  به  رو  گناه  از  پشيمانان  آن که  ای  می کنند،  زاری  و 

فزع  او  درگاه  به  گنهکاران  آن که  ای  می گريزند،   او  سوی  ترسان  دلهای 

آن که  ای  اوست،  مجازات  و  عقاب  دوزخ  آتش  در  آن که  ای  اوست،  پاداش  ابد  بهشت 

در  آن که  ای  اوست،  عدل  حکم  اعمال  ميزان  در  آن که  ای  اوست،  سطوت  و  هيبت  خلق 

حساب  در  آن که  ای  اوست،  سلطنت  و  ملک  قيامت  عالم  در  آن که 

ای  اوست،  کار  از  عبرت  قبرها  در  آن که  ای  اوست،  قدرت  برهان  خلقان  مرگ  در 

آن که  ای  اوست،  وجود  دليل  عالم  عجايب  و  آيات  در  آن که  ای  توست،  هستی  ادلۀ  و  آيات  آفاق 

در  آن که  ای  توست،  بسوی  راه  يا  در و  صحرا  در  آن که  ای 

کردی،  خلق  ماده  و  نر  جفت  را  چيز  هر  آن که  ای  می گردانی،  زنده 

باز  و  می ميرانی  آن که  ای  می سازی،  گريان  و  غمگين  و  خندان  و  شاد  را  بندگان  آن که  ای  می بخشی،  شفا 

ـــا َمـــْن َاٰمـــاَت  ـــا َمـــْن َاْضَحـــَك َوَاْبكـــٰی، ٰی اْلَمْرضـــٰی، ٰی

ْنثٰی 42 ُ ْ
َكـــَر َوال

َ
ْوَجْیـــںݐِ الّذ

َ
َوَاْحیـــٰی، ٰیـــا َمـــْن َخَلَق الّز

ِفـــی  َمـــْن  ٰیـــا  َســـبٖیُلُه،  َواْلَبْحـــِر  اْلَبـــّرِ  ِفـــی  ٰیاَمـــْن 

ٰیـــاِت ُبْرٰهاُنـــُه، ٰیـــا َمـــْن 
ْ

ـــاِق آٰیاُتـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی ال
ٰ
ف

ْ
ال

ْدَرُتـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی اْلُقُبـــوِر ِعْبَرُتُه، ٰیا 
ُ
ِفـــی اْلَمٰمـــاِت ق

َمـــْن ِفـــی اْلِقٰیاَمـــِة ُمْلُكـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی اْلِحٰســـاِب 

ٰضآُئـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی 
َ
َهْیَبُتـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی اْلمٖیـــٰزاِن ق

ـــاِر ِعٰقاُبُه43ٰیـــا َمـــْن 
ٰ
ٰواُبـــُه، ٰیـــا َمـــْن ِفـــی الّن

َ
ـــِة ث

َ
اْلَجّن

ُع  َیْفـــَز ِاَلْیـــِه  َمـــْن  ٰیـــا  اْلٰخآِئُفـــوَن،  َیْهـــَرُب  ِاَلْیـــِه 

اْلُمْذِنُبـــوَن، ٰیـــا َمـــْن ِاَلْیـــِه َیْقِصـــُد اْلُمنٖیُبـــوَن، ٰیـــا َمـــْن 
ُ
َیْلَجـــأ ِاَلْیـــِه  َمـــْن  ٰیـــا  اِهـــُدوَن، 

ٰ
الّز َیْرَغـــُب  ِاَلْیـــِه 



هر  از  کرمتر  با  ای  دارا،  هر  از  داراتر  ای  توانا، 

هر  از  تواناتر  ای  مقام،  بلند  هر  از  مرتبه تر  بلند  ای  شرافت، 

با  هر  از  بزرگوارتر  ای  گاه،  آ هر  از  گاه تر  آ ای  بينا، 

هر  از  بيناتر  ای  دوست،  هر  از  دوستدارتر  ای  نزديک، 

هر  از  نزديکتر  ای  امور،  همۀ  بينای  ای  چيز،  هر  از  گاه  آ ای  کننده،  اجابت 

ای  دهنده،  پاداش  ای  هيبت،  با  ای  بندگان،  حافظ  و  مراقب،  ای  خلقان،  همۀ  به 

نزديک  ای  طبيب،  ای  حبيب،  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست 

تو  از  خدايا  می کنند،  اعتماد  او  بر  توکل  اهل  آن که 

ای  يابند،  دل  آرام  او  به  يقين  اهل  آن که  ای،  دارند،  طمع 

چشم  او  بخشش  و  عفو  به  کاران  خطا  آن که  ای  می کنند،  فخر  او  به  خدا  دوستان  آن که 

ای  می گيرند،   انس  او  به  مشتاقان  آن که  ای  می برند،  پناه  او 

ِنُس اْلُمرٖیـــُدوَن، ٰیـــا 
ْ
ـــُروَن، ٰیـــا َمـــْن ِبـــِه َیْســـَتأ اْلُمَتَحّیِ

ـــوَن، ٰیا َمْن فٖی َعْفـــِوِه َیْطَمُع  َمـــْن ِبـــِه َیْفَتِخـــُر اْلُمِحّبُ

ـــا  ـــوَن، ٰی ـــُكُن اْلُموِقُن ـــِه َیْس ـــْن ِاَلْی ـــا َم ـــوَن، ٰی اْلٰخآِطُئ

ِاّنـــٖی  ُهـــّمَ 
ٰ

الّل ُلـــوَن44  اْلُمَتَوّكِ ُل 
َ
َیَتـــَوّك َعَلْیـــِه  َمـــْن 

رٖیـــُب 
َ
َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا َحبٖیـــُب ٰیـــا َطبٖیـــُب، ٰیـــا ق

ٰیـــا َرقٖیـــُب، ٰیـــا َحســـٖیُب ٰیـــا ُمَهٖیـــُب، ٰیـــا ُمثٖیـــُب ٰیـــا 

ُكّلِ  ـــَرَب ِمـــْن 
ْ
ُمجٖیـــُب، ٰیـــا َخبٖیـــُر ٰیـــا َبصٖیـــُر 45 ٰیـــا َاق

ُكّلِ  ُكّلِ َحبٖیٍب، ٰیا َاْبَصـــَر ِمْن  رٖیـــٍب، ٰیـــا َاَحـــّبَ ِمـــْن 
َ
ق

ُكّلِ   ِمـــْن 
َ

ُكّلِ َخبٖیـــٍر، ٰیـــا َاْشـــَرف َبصٖیـــٍر، ٰیـــا َاْخَبـــَر ِمـــْن 

ُكّلِ  ـــوٰی ِمـــْن 
ْ
ُكّلِ َرفٖیـــٍع، ٰیـــا َاق ـــَع ِمـــْن 

َ
َشـــرٖیٍف، ٰیـــا َاْرف

ُكّلِ  ـــا َاْجـــَوَد ِمـــْن  ، ٰی ـــّیٍ ُكّلِ َغِن ـــا َاْغنـــٰی ِمـــْن  ، ٰی ـــِوّیٍ
َ
ق



احسانش  آن که  ای  است،  پايدار  لطفش  آن که  ای  است،  محبت  و  لطف  با 

او  فعل  آن که  ای  است،  شرافت  با  او  عطای  آن که  ای  نيست،  نوری  او  بمانند 

که  نوری  ای  نور،  هر  فوق  نور  ای  نور،  هر 

از  بعد  نور  ای  نور،  هر  وجود  از  پيش  نور  ای  نور،  هر  روشنی  ای  نورها، 

بخشندۀ  اندازه  ای  نور،  بخشندۀ  نظام  ای  نور،  آفرينندۀ  ای  نورها، 

بخش  روشنی  ای  روشنی ها،  نور  ای  نيست،  دور  هيچکس  از  که  نزديکی  ای  نيست،  پنهان 

هرگز  که  پيدايی  ای  نيست،  نيازمند  ياری  به  خود  که  خلق  ياور  ای  نيست،  نگهبان 

محتاج  خود  که  عالم  نگهبان  ای  نيست،  او  از  برتر  که  مرتبه  بلند  ای  نشود،  مقهور  هرگز  که 

قاهری  و  غالب  ای  است،  مملوک  نه  که  عالم  مالک  ای  نيست،  کسی  مخلوق 

او  که  خالقی  ای  نيافريده،  کس  را  او  که  آفريننده ای  ای  نشود،  مغلوب 

هرگز  که  غالبی  و  قاهر  ای  مهربان،  هر  از  مهربانتر  ای  کريم، 

ــَر  ــًا َغْیـ ــا ٰغاِلبـ ُكّلِ َرُؤٍف 46 ٰیـ ــْن   ِمـ
َ

ــا َاْرَاف ــٰواٍد، ٰیـ َجـ

ـــَر  ـــا ٰخاِلقـــًا َغْی ـــَر َمْصُنـــوٍع، ٰی ـــا ٰصاِنعـــًا َغْی َمْغُلـــوٍب، ٰی

اِهـــرًا َغْیـــَر 
ٰ
َمْخُلـــوٍق، ٰیـــا ٰماِلـــكًا َغْیـــَر َمْمُلـــوٍك، ٰیـــا ق

ــَر  ــًا َغْیـ ــا ٰحاِفظـ ــوٍع، ٰیـ ـ
ُ
ــَر َمْرف ــًا َغْیـ ــا ٰراِفعـ ــوٍر، ٰیـ َمْقُهـ

ـــَر  ـــا ٰشـــاِهدًا َغْی ـــَر َمْنُصـــوٍر، ٰی ـــا ٰناِصـــرًا َغْی َمْحُفـــوٍظ، ٰی

َر  وِر، ٰیـــا ُمَنّوِ
ُ
رٖیبـــًا َغْیـــَر َبعٖیـــٍد47 ٰیا ُنـــوَر الّن

َ
ٰغآِئـــٍب، ٰیـــا ق

َر  ـــّدِ ـــا ُمَق ـــوِر، ٰی
ُ
ـــَر الّن ـــا ُمَدّبِ ـــوِر، ٰی

ُ
ـــَق الّن ـــا ٰخاِل ـــوِر، ٰی

ُ
الّن

ُكّلِ ُنـــوٍر، ٰیـــا ُنورًا  ْبـــَل 
َ
ُكّلِ ُنـــوٍر، ٰیـــا ُنـــورًا ق ـــوِر، ٰیـــا ُنـــوَر 

ُ
الّن

ُكّلِ ُنـــوٍر، ٰیـــا ُنـــورًا َلْیـــَس  ـــْوَق 
َ
ُكّلِ ُنـــوٍر، ٰیـــا ُنـــورًا ف َبْعـــَد 

َكِمْثِلـــِه ُنـــوٌر 48ٰیـــا َمـــْن َعٰطآُئُه َشـــرٖیٌف، ٰیا َمـــْن ِفْعُلُه 

َلطٖیـــٌف، ٰیـــا َمـــْن ُلْطُفـــُه ُمقٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ِاْحٰســـاُنُه 



خود  نه  و  است  فرزندی  را  او  نه  آن که  ای  نيست،  حکمفرما  او  بر  کسی  و  حکمفرماست  همه  بر 

آن که  ای  نيست،  داور  او  بر  کسی  و  است  داور  همه  بر  آن که  ای  نبرد،  پناه 

کس  به  او  و  برند  پناه  او  به  همه  آن که  ای  است،  بی نياز  طعام  از  خود  و  دهد  طعام  را  همه  آن که  ای 

نشود،  پرسيده  و  پرسد  آن که  ای  نبخشد،  حيات  را  او  کسی  و  بخشد  حيات  آن که  ای 

ندارد،  رهنمايی  به  نيازی  و  است  راهنما  آن که  ای  نباشد،  کس  آفريدۀ  خود  و  می آفريند  را  همه  آن که 

ای  نمی شود،  ديده  و  می بيند  آن که  ای  کننده،  نيکويی  ای  دهنده،  مهلت  ای 

بزرگ،  نعمت  بخشندۀ  ای  کرم،  و  فضل  با  ای  بخش،  عطا  ای  کننده،  نازل  ای  کننده،  رام  ای 

کننده،  تبديل  ای  عالم،  امور  سازندۀ  جدا  ای  کارها،  کنندۀ  آسان  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست 

تو  از  خدايا  است،  عام  رحمتش  و  فضل  آن که  ای  است،  شيرين  او  ياد 

آن که  ای  است،  عدل  ی  رو از  عذابش  آن که  ای  است،  کرم  و  تفضل  با  عفوش  و  بخشش  آن که  ای 

است،  صدق  وعده اش  آن که  ای  است  حق  کالمش  آن که  ای  است،  ازلی  و  قديم 

، ٰیـــا َمـــْن َوْعـــُدُه ِصـــْدٌق، 
ٌ

ْوُلـــُه َحـــّق
َ
دٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ق

َ
ق

ْضـــٌل، ٰیـــا َمـــْن َعٰذاُبـــُه َعـــْدٌل، ٰیـــا َمْن 
َ
ٰیـــا َمـــْن َعْفـــُوُه ف

ـــٖی  ـــّمَ ِاّن ُه
ٰ

ـــٌم49 َالّل ـــُه َعمٖی ْضُل
َ
ـــْن ف ـــا َم ـــٌو، ٰی ـــُرُه ُحْل ْك ِذ

ُل  ُل، ٰیـــا ُمَبّدِ ُل ٰیـــا ُمَفّصِ َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیا ُمَســـّهِ

ُل، ٰیا ُمْفِضُل ٰیـــا ُمْجِزُل،  ُل ٰیا ُمَنـــّوِ ـــُل، ٰیـــا ُمَنـــّزِ ٰیـــا ُمَذّلِ

ـــا  ـــرٰی، ٰی  ُی
ٰ

ـــرٰی َول ـــْن َی ـــا َم ـــا ُمْجِمُل50ٰی ـــا ُمْمِهـــُل ٰی ٰی

 ُیْهدٰی، 
ٰ

 ُیْخَلـــُق، ٰیـــا َمْن َیْهـــدٖی َول
ٰ

َمـــْن َیْخُلـــُق َول

 ُیْســـَئُل، 
ٰ

 ُیْحیٰی، ٰیا َمْن َیْســـَئُل َول
ٰ

ٰیا َمْن ُیْحیٖی َول

 ُیٰجـــاُر 
ٰ

ــُر َول  ُیْطَعُم،ٰیـــا َمـــْن ُیجٖیـ
ٰ

ٰیـــا َمـــْن ُیْطِعـــُم َول

ـــْن  ـــا َم ـــِه، ٰی  ُیْقضـــٰی َعَلْی
ٰ

ـــْن َیْقضـــٖی َول ـــا َم ـــِه، ٰی َعَلْی

ــْم  ــِلْد َوَلـ ــْم َیــ ــْن َلـ ــا َمـ ــُم َعَلْیـــِه، ٰیـ  ُیْحَكـ
ٰ

َیْحُكـــُم َول



ای  ما،  موالی  ای  ما،  سيد  ای  ما،  معبود  ای  ما،  پروردگار  ای  مبارکت،  نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  خلقان،  آخرين  و  اولين 

خدای  ای  کان،  غمنا بخش  نشاط  ای  خاطران،  پريشان 

کن  شاد  ای  کنندگان،  عبادت  قلب(  سرور  )و  چشم  نور  ای 

گنهکاران،  اميد  مايۀ  ای  فقيران،  دهندۀ  روزی  ای  کنندگان،  توبه 

دوستدار  ای  مشتاقان،   مونس  ای  محبان،  دل 

ی  آرزو ای  عارفان،  نشاط  مايۀ  ای  نيکو،  ياور  ای 

نيکو،  اختيار  صاحب  ای  نيکو،  وکيل  ای  نيکو،  کنندۀ  کفايت  ای 

نيکو،  محبوب(  )و  حبيب  ای  نيکو،  کنندۀ  اجابت  ای  نيکو،  نزديک 

ای  نيکو،  نگهبان  ای  نيکو،  طبيب  ای  نيکو، 

محاسب  ای  اوست،  مانند  و  مثل  هيچکس  نه  است،  کسی  فرزند 

ِنْعـــَم  ٰیـــا   51 َاَحـــٌد  ُكُفـــوًا  َلـــُه  َیُكـــْن  َوَلـــْم  ُیوَلـــْد، 

قٖیـــُب، ٰیـــا  بٖیـــُب، ٰیـــا ِنْعـــَم الّرَ اْلَحســـٖیُب، ٰیـــا ِنْعـــَم الّطَ

ِنْعـــَم اْلَقرٖیـــُب، ٰیـــا ِنْعـــَم اْلُمجٖیـــُب، ٰیـــا ِنْعـــَم اْلَحبٖیـــُب، 

ٰیـــا ِنْعـــَم اْلَكفٖیـــُل، ٰیـــا ِنْعـــَم اْلَوكٖیـــُل، ٰیـــا ِنْعـــَم اْلَمْولـــٰی، 

صٖیُر52ٰیـــا ُســـُروَر اْلٰعاِرفٖیـــَن، ٰیـــا ُمَنـــی 
َ
ٰیـــا ِنْعـــَم الّن

َحبٖیـــَب  ٰیـــا  اْلُمرٖیدٖیـــَن،  َانٖیـــَس  ٰیـــا  اْلُمِحّبٖیـــَن، 

ابٖیـــَن، ٰیـــا ٰراِزَق اْلُمِقّلٖیـــَن، ٰیـــا َرٰجـــآَء اْلُمْذِنــــبٖیَن،  ّوٰ
َ
الّت

َعـــِن  ـــَس  ُمَنّفِ ٰیـــا  اْلٰعاِبدٖیـــَن،  َعْیـــِن  َة  ـــّرَ
ُ
ق ٰیـــا 

ـــَه  ـــا ِاٰل ، ٰی ـــںݐَ ـــِن اْلَمْغُمومٖی َج َع ـــّرِ ـــا ُمَف ـــَن، ٰی اْلَمْكُروبٖی

َاْســـَئُلَك  ِاّنـــٖی  ُهـــّمَ 
ٰ

َالّل  53 ِخرٖیـــَن 
ْ

َوال لٖیـــَن  ّوَ
َ ْ
ال

ٰنـــا، ٰیـــا 
ٰ

َدٰنا ٰیـــا َمْول ٰنـــا ٰیـــا ِاٰلَهٰنـــا، ٰیـــا َســـّیِ ِباْســـِمَك ٰیـــا َرّبَ



آن که  ای  نکنند،  درک  افهام  و  عقول  را  جاللتش  آن که  ای  نيايند،  بر  شکرش 

عهدۀ  از  خاليق  آن که  ای  نتوانند،  حساب  بندگان 

را  نعمتش  آن که  ای  است،  رسا  چيز  هر  به  قدرتش  آن که 

ای  است،  محيط  چيز  هر  به  علمش  آن که  ای  است،  نافذ 

چيز  هر  در  امرش  آن که  ای  پنهان،  و  پيدا  موجودات  پروردگار 

ای  روز،  و  شب  پروردگار  ای  يا،  در و  خشکی  پروردگار 

ای  بيابان،  و  صحرا  پروردگار  ای  درختها،  و  رودخانه ها 

پروردگار  ای  درختان،  ميوۀ  و  حبوبات  پروردگار  ای  بزرگان،  و  کودکان 

پروردگار  ای  دوزخ،  و  رضوان  بهشت  پروردگار  ای  نيکوکاران،  و  راستگويان 

پروردگار  ای  خوبان،  و  پيغمبران  پروردگار  ای  ما،  درد  هر 

طبيب  ای  ما،  محبوب  و  حبيب  ای  ما،  معين  و  يار  ای  ما،  رهنمای  و  دليل  ای  ما،  نگهدار  ای  ما،  ياور 

ٰناِصَرٰنـــا ٰیـــا ٰحاِفَظٰنـــا، ٰیا َدلٖیَلٰنا ٰیـــا ُمعٖیَنٰنا، ٰیا َحبٖیَبٰنا 

 

ْبـــٰراِر، ٰیـــا َرّبَ
َ ْ
بّیٖیـــَن َوال

َ
ٰیـــا َطبٖیَبٰنـــا 54 ٰیـــا َرّبَ الّن

 

اِر، ٰیا َرّبَ
ٰ
ـــِة َوالّن

َ
ْخٰیـــاِر، ٰیـــا َرّبَ اْلَجّن

َ ْ
ّدٖیقٖیـــَن َوال الّصِ

 

ٰمـــاِر، ٰیـــا َرّبَ ٰغـــاِر َواْلِكٰبـــاِر، ٰیـــا َرّبَ اْلُحُبـــوِب َوالّثِ الّصِ

ٰحـــارٖی َواْلِقٰفـــاِر، ٰیـــا  ْشـــٰجاِر، ٰیـــا َرّبَ الّصَ
َ ْ
ْنٰهـــاِر َوال

َ ْ
ال

ٰهـــاِر، ٰیـــا 
َ
ْیـــِل َوالّن

َ
َرّبَ اْلَبـــٰرارٖی َواْلِبٰحـــاِر، ٰیـــا َرّبَ الّل

ُكّلِ  ــٖی  ــَذ فـ ــںݐْ َنَفـ ــا َمـ ــٰراِر 55 ٰیـ ْسـ
َ ْ
ــٰلںݐِ َوال ْعـ

َ ْ
َرّبَ ال

َشـــْی ٍء َاْمـــُرُه، ٰیـــا َمـــْن َلِحـــَق ِبـــُكّلِ َشـــْی ٍء ِعْلُمـــُه، ٰیـــا 

 
ٰ

ْدَرُتـــُه، ٰیـــا َمـــںݐْ ل
ُ
ُكّلِ َشـــْی ٍء ق َمـــْن َبَلَغـــْت ِالـــٰی 

ـــُق  ـــُغ اْلَخٰلِئ  َتْبُل
ٰ

ـــْن ل ـــا َم ـــُه، ٰی ـــاُد ِنَعَم ُتْحِصـــی اْلِعٰب

 
ٰ

ٰهـــاُم َجٰلَلـــُه، ٰیا َمںݐْ ل
ْ
ف

َ ْ
 ُتـــْدِرُك ال

ٰ
ُشـــْكَرُه، ٰیـــا َمـــْن ل



مطلوب  ای  عاطفت،  با  ای  رافت،  با  ای  بندگان،  شکر  پذيرندۀ  ای  بردبار،  و  صبور 

ای  آمرزنده،  ای  بخشنده  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا 

اوست،   ملک  بلند  آسمانهای  آن که  ای  اوست،  ملک  زمين  و  عرش 

آن که  ای  اوست،  برای  عالم  بی نهايت  فضای  و  هوا  آن که  ای  اوست،  مختص 

فرمان  و  حکم  آن که  ای  اوست،  مخصوص  نامها  نيکوترين 

آن که  ای  است،   موجود  بزرگ  و  آيات  و  ادله  را  او  آن که  ای  اوست،  از  ابدی  جايگاه  بهشت 

آن که  ای  اوست،   از  آفرينش  آغاز  و  انجام  آن که  ای  اوست،  مخصوص  صفات 

عاليترين  آن که  ای  اوست،  مخصوص  مثال  عاليترين  آن که 

ای  نيست،  عطايی  او  بخشش  و  عطا  جز  آن که  ای  نيست،  ملکی  و  شاهی  او  پادشاهی  و  ملک  جز 

آن که  ای  نتوانند،  سرپيچی  قضايش  حکم  از  بندگان  آن که  ای  اوست،  مخصوص 

بزرگی  و  عظمت  لباس  آن که  ای  نبرد،  پی  ذاتش  کنه  به  افکار  و  انديشه 

ـــاُء  ـــا َمـــِن اْلَعَظَمـــُة َواْلِكْبِرٰی ُكْنَهـــُه، ٰی ْوٰهـــاُم 
َ ْ
ـــاُل ال َتٰن

 
ٰ

ٰضـــآَءُه، ٰیـــا َمـــْن ل
َ
 اْلِعٰبـــاُد ق

ُ
 َتـــُرّد

ٰ
ِرٰدآُئـــُه، ٰیـــا َمـــْن ل

 َعٰطآُئـــُه56 ٰیـــا 
ّٰ

 َعٰطـــآَء ِال
ٰ

 ُمْلُكـــُه، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

ُمْلـــَك ِال

ٰفـــاُت  َعلـــٰی، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه الّصِ َ ْ
َمـــْن َلـــُه اْلَمَثـــُل ال

ولـــٰی، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه  ُ ْ
ِخـــَرُة َوال

ْ
اْلُعْلٰیـــا، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ال

ٰیاُت اْلُكْبـــرٰی، ٰیا َمْن 
ْ

ـــُة اْلَمـــْاوٰی، َیـــا َمـــْن َلـــُه ال
َ
اْلَجّن

اْلُحْكـــُم  َلـــُه  َمـــْن  ٰیـــا  اْلُحْســـنٰی،  ْســـٰمآُء 
َ ْ
ال َلـــُه 

َواْلَقٰضـــآُء، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه اْلَهـــٰوآُء َواْلَفٰضـــآُء، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه 

ـــٰماٰواُت اْلُعلـــٰی 57  ـــرٰی، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه الّسَ
َ
اْلَعـــْرُش َوالّث

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا َعُفـــّوُ ٰیـــا َغُفـــوُر، ٰیـــا 
ٰ

الّل

، ٰیـــا َمْســـُئوُل 
ُ

 ٰیـــا َعُطـــوف
ُ

َصُبـــوُر ٰیـــا َشـــُكوُر، ٰیـــا َرُؤف



که  کسی  رهنمای  ای  ندارد،  پناهی  که  کسی  بخش  پناه  ای  ندارد، 

رفيقی  که  کسی  رفيق  ای  ندارد،  مشفقی  دوست  که  کسی  دوستدار  ای 

نپذيرد،  کسش  هيچ  که  کسی  پذيرندۀ  ای  ندارد،  طبيبی  عالم  در  که  کسی 

طبيب  ای  ندارد،   دوستی  تو(  )جز  عالم  در  که  کسی  دوست  ای  است،  متصرف 

خلقت  عالم  همۀ  در  قدرتش  آن که  ای  آفريد،  نيکويی  کمال 

در  را  چيز  هر  آن که  ای  گردانيد،  آشکار  چيز  هر  در  را  لطفش 

آن که  ای  اوست،  به  همه  عالم  امور  بازگشت  آن که  ای  می گرداند،  بر  باز  بيافريند  را 

خلق  اول  در  آن که  ای  اوست،  گنجهای  کوهها  در  آن که  ای 

ياهاست،  در به  او  صنع  عجايب  آن که  ای  اوست،  وجود  برهانهای  و  ادله  چيز  هر 

در  آن که  ای  است،  نمودار  قدرتش  نشانه های  و  آيات  زمين  در  آن که  ای  است،  پديدار  عظمتش  آثار  آسمانها 

در  آن که  ای  منزه،  ای  ک  پا ای  مهربان،  ای  عالم،   مقصود  و 

ــی  ــْن ِفـ ــا َمـ وُس58 ٰیـ ــّدُ ـ
ُ
ــا ق وُح ٰیـ ــّبُ ــا ُسـ ــا َوُدوُد، ٰیـ ٰیـ

ْرِض آٰیاُتـــُه، ٰیا َمْن 
َ ْ
ـــٰمآِء َعَظَمُتـــُه، ٰیـــا َمْن ِفـــی ال الّسَ

ِئُلُه، ٰیا َمْن ِفی اْلِبٰحاِر َعٰجاِئـُبُه، 
ٰ

ُكّلِ َشْی ٍء َدل فٖی 

ٰیـــا َمـــْن ِفـــی اْلِجٰبـــاِل َخٰزآِئُنـــُه، ٰیـــا َمـــْن َیْبـــَدُا اْلَخْلـــَق 

ـــُه، ٰیـــا َمـــْن 
ُ

ُكّل ْمـــُر 
َ ْ
ـــّمَ ُیعٖیـــُدُه، ٰیـــا َمـــْن ِاَلْیـــِه َیْرِجـــُع ال

ُ
ث

 
َ

ُكّل ـــْن َاْحَســـَن  ـــا َم ـــُه، ٰی ُكّلِ َشـــْی ٍء ُلْطَف ـــَر فـــٖی  َاْظَه

اْلَخٰلِئـــِق  ِفـــی   
َ

ف َتَصـــّرَ َمـــْن  ٰیـــا  َشـــْی ٍء َخَلَقـــُه، 

 َحبٖیـــَب َلـــُه، ٰیـــا َطبٖیـــَب 
ٰ

ْدَرُتُه59ٰیـــا َحبٖیـــَب َمـــْن ل
ُ
ق

 ُمجٖیـــَب َلـــُه، 
ٰ

 َطبٖیـــَب َلـــُه، ٰیـــا ُمجٖیـــَب َمـــْن ل
ٰ

َمـــْن ل

 َرفٖیَق 
ٰ

 َشـــفٖیَق َلـــُه، ٰیا َرفٖیَق َمـــْن ل
ٰ

ٰیـــا َشـــفٖیَق َمـــْن ل

 
ٰ

 ُمغٖیـــَث َلـــُه، ٰیـــا َدلٖیـــَل َمـــْن ل
ٰ

َلـــُه، ٰیـــا ُمغٖیـــَث َمـــْن ل



يکی  تار آن که  ای  می گرداند،  را  روز  و  شب  آن که 

ای  اشياء،   همۀ  از  برتر  ای  موجودات  همۀ  بر  سابق  ای  گشوده ها  کن  بسته  ای  بسته ها  گشايندۀ  ای  اشياء،  کنندۀ  جدا

ای  چيز،  هر  شکافندۀ  ای  صادق،  ای  گويا  ای  دهنده،  روزی  آفريننده ای 

ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  طلبد،  ياوری  و  دوستی  به  را  تو 

که  کسی  دوست  ای  طلبد،  قدرت  تو  از  که  هر  بخش  قدرت  ای  کند،  وفاداری  طلب  آن که  به 

کننده  وفا  ای  خواهد،  غنا  تو  از  که  هر  کنندۀ  بی نياز  ای  طلبد،  حکميت  به  را  تو  آنکه  عدل 

کم  حا ای  خواهد،  شفا  تو  از  آن که  بخشندۀ  شفا  ای  جويد،  رعايت  تو  از 

آن که  کنندۀ  مراعات  ای  خواهد،  نگهبانی  تو  از  آن که  نگهبان  ای  طلبد،  هدايت  تو  از 

که  کسی  کنندۀ  هدايت  ای  طلبد،  کفايت  تو  از  که  کسی  امور  کنندۀ  کفايت  ای  ندارد، 

ياور  و  يار  تو(  )جز  آن که  ياور  و  يار  ای  نکند،  رحم  او   به  هيچکس  که  کسی  بر 

کننده  ترحم  ای  ندارد،  انيسی  آن که  انيس  ای  ندارد،  رهنمايی 

ـــا ٰراِحـــَم  ـــُه، ٰی ـــَس َل  َانٖی
ٰ

ـــْن ل ـــَس َم ـــا َانٖی ـــُه، ٰی ـــَل َل َدلٖی

 ٰصاِحـــَب 
ٰ

ــْن ل ــا ٰصاِحـــَب َمـ ــُه، ٰیـ ــَم َلـ  ٰراِحـ
ٰ

ــْن ل َمـ

ــِن  ــاِدَی َمـ ــا ٰهـ ــَتْكٰفاُه، ٰیـ ــِن اْسـ ــَی َمـ ٰكاِفـ ــا  ــُه60 ٰیـ َلـ

ٰكاِلـــَئ َمـــِن اْســـَتْكٰلُه، ٰیـــا ٰراِعـــَی َمـــِن  اْســـَتْهٰداُه، ٰیـــا 

اِضـــَی 
ٰ
اْســـَتْرٰعاُه، ٰیـــا ٰشـــاِفَی َمـــِن اْسَتْشـــٰفاُه، ٰیـــا ق

َمـــِن اْســـَتْقٰضاُه، ٰیـــا ُمْغِنـــَی َمـــِن اْســـَتْغٰناُه، ٰیـــا ُموِفـــَی 

ـــّیَ  ـــا َوِل ـــَتْقٰواُه، ٰی ـــِن اْس َی َم ـــّوِ ـــا ُمَق اُه، ٰی
ٰ
ـــَتْوف ـــِن اْس َم

ـــا  ـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰی ُهـــّمَ ِاّن
ٰ

ُه61 َالّل
ٰ

َمـــِن اْســـَتْول

اِلـــُق ٰیـــا 
ٰ
ٰخاِلـــُق ٰیـــا ٰراِزُق، ٰیـــا ٰناِطـــُق ٰیـــا ٰصـــاِدُق، ٰیـــا ف

اِتـــُق ٰیـــا ٰراِتـــُق، ٰیـــا ٰســـاِبُق ٰیا ٰســـاِمُق 62 ٰیا 
ٰ
ـــاِرُق، ٰیـــا ف

ٰ
ف

ُلٰماِت 
ُ

ٰهاَر، ٰیا َمْن َجَعَل الّظ
َ
ْیــَل َوالّن

َ
ُب الّل َمــْن ُیَقّلِ



قلب  از  دور  آن که  ای  نمی گردانی،  ضايع  را  نيکوکاران  اجر  آن که 

ای  نمی کنی،  اصالح  را  عالم  مفسدان  اعمال  آن که  ای  می پذيری،  را  توبه 

اهل  عذر  آن که  ای  می سازی،  روا  حاجت  را  فقيران  و  سائل  آن که 

ای  می کنی،  مشاهده  را  کان  ترسنا گريۀ  آن که  ای  می شنوی،  ا 

ر دالن  خسته  نالۀ  آن که  ای  خبری،  با  خاموشان  ضمير  از  آن که  ای 

گاهی،  آ مشتاقان  مقصود  از  آن که  ای  است،  بی نياز  غير 

ياری  از  نامنتهايش  قدرت  آن که  ای  ندارد،  وجود  ملک  در  شريکی 

آن که  ای  ننموده،   اتخاذ  فرزندی  و  جفت  هم  آن که  ای  اوست،  مختص  آفرينش  جهان  در 

حکمفرمايی  و  آفريدن  آن که  ای  آفريده،  را  زندگانی  و  مرگ  آن که  ای 

فرموده،  مقدر  را  شّر  و  خير  آن که  ای  کرده،  مسّخر  را  ماه  و  خورشيد 

آن که  ای  داده،   قرار  را  آفتاب  گرمای  و  سايه  آن که  ای  داشته،  مقرر  را  ما  روشنی  و 

 َواْلَحـــُروَر، َیـــا َمـــْن 
َ

ـــّل ْنـــٰواَر، ٰیـــا َمـــْن َخَلـــَق الّظِ
َ ْ
َوال

 ، ـــّرَ
َ

َر اْلَخْیَر َوالّش ّدَ
َ
ـــْمَس َواْلَقَمَر، ٰیا َمْن ق

َ
َر الّش

َ
َســـّخ

ٰیـــا َمـــْن َخَلـــَق اْلَمـــْوَت َواْلَحیـــٰوَة، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه اْلَخْلـــُق 

 َوَلـــدًا، ٰیا َمْن 
ٰ

ِخـــْذ ٰصاِحَبـــًة َول
َ
ْمـــُر، ٰیـــا َمـــْن َلـــْم َیّت

َ ْ
َوال

َلْیـــَس َلـــُه َشـــرٖیٌك ِفـــی اْلُمْلـــِك، ٰیـــا َمـــْن َلـــْم َیُكـــْن َلـــُه 

ّلِ 63 ٰیـــا َمـــْن َیْعَلـــُم ُمـــٰراَد اْلُمرٖیدٖیـــَن، 
ُ

َوِلـــّیٌ ِمـــَن الـــّذ

ـــَمُع  ـــْن َیْس ـــا َم ـــَن، ٰی اِمتٖی ـــَر الّصٰ ـــُم َضمٖی ـــْن َیْعَل ـــا َم ٰی

َانٖیـــَن اْلٰواِهنٖیـــَن، ٰیـــا َمـــْن َیـــرٰی ُبـــٰكآَء اْلٰخآِئفٖیـــَن، ٰیـــا 

ـــآِئلٖیَن، ٰیـــا َمْن َیْقَبـــُل ُعْذَر  َمـــْن َیْمِلـــُك َحٰواِئـــَج الّسٰ

 ُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِســـدٖیَن، ٰیا 
ٰ

آِئــــبٖیَن، ٰیـــا َمـــْن ل
ٰ
الّت

ـــُد   َیْبُع
ٰ

ـــا َمـــْن ل ـــُع َاْجـــَر اْلُمْحِســـنٖیَن، ٰی  ُیضٖی
ٰ

َمـــْن ل



آن که  ای  گردانيدی،  بی نياز  و  عزيز  مرا  آن که  ای  نمودی،  حمايتم  و  کردی  حفظ  مرا 

آن که  ای  نمودی،  کفايتم  نگاهداشت و  گناه  از  مرا  آن که  ای  دادی،  قرار  نزديکان  از  و  آورده  خود  قرب  به  مرا 

آن که  ای  کردی،  عطا  طعام  و  آب  مرا  آن که  ای  کردی،  تربيت  و  دادی  روزی  مرا 

آن که  ای  آراستی،  زيبا  و  آفريدی  مرا  آن که  ای  دهنده،  وسعت  ای  بخشنده،  عطا  ای 

گشاينده،   ای  مطلق،  مختار  ای  نکوکار،  ای  بردبار،  و  صبر  با  ای  کننده،  جبران 

ای  سطوت،  و  قهر  با  ای  آمرزنده،  ای  پوش،  پرده  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست 

تو  از  خدايا  شرافت،   با  پاداشت  ای  وفا،  با  بسيار 

ای سنا،  و  مجد  قديم  ای  ستايش،   زيبا  ای  آزمايش، 

نيکو  ای  آسمان،  آرندۀ  پديد  ای  گناهان،   آمرزندۀ  ای 

بخشش،  وسيع  ای  خلق،  دعای  شنوندۀ  ای  ابدی،  باقی 

ای  عالم،  بخششترين  و  جود  با  ای  بود،  نخواهی  عارفان 

ْجَودٖیـــَن 64 ٰیـــا 
َ ْ
ُلـــوِب اْلٰعاِرفٖیـــَن، ٰیـــا َاْجـــَوَد ال

ُ
َعـــْن ق

ٰعآِء، ٰیا ٰواِســـَع اْلَعٰطآِء،  دآِئـــَم اْلَبٰقـــآِء، ٰیـــا ٰســـاِمَع الّدُ

ـــا َحَســـَن  ـــٰمآِء، ٰی ـــَع الّسَ ـــا َبدٖی ـــآِء، ٰی ـــَر اْلَخٰط ـــا ٰغاِف ٰی

ـــٰنآِء، ٰیـــا  دٖیـــَم الّسَ
َ
ٰنـــآِء، ٰیـــا ق

َ
اْلَبـــٰلِء، ٰیـــا َجمٖیـــَل الّث

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی 
ٰ

ـــآِء، ٰیـــا َشـــرٖیَف اْلَجـــٰزآِء 65َالّل
ٰ
َكثٖیـــَر اْلَوف

ـــا  ـــاُر ٰی ّهٰ
َ
ـــا ق ـــاُر، ٰی

ٰ
ـــا َغّف اُر ٰی

ٰ
ـــّت ـــا َس ـــِمَك ٰی ـــَاُلَك ِباْس َاْس

اُح 
ٰ

اُح، ٰیـــا َنّف
ٰ
ّت

َ
، ٰیـــا ُمْخٰتاُر ٰیـــا ف ـــاُر ٰیـــا ٰبـــآّرُ ـــاُر، ٰیـــا َصّبٰ َجّبٰ

انٖی، ٰیـــا َمـــْن  ٰیـــا ُمْرٰتـــاُح66 ٰیـــا َمـــْن َخَلَقنـــٖی َو َســـّوٰ

انـــٖی، ٰیـــا َمـــْن َاْطَعَمنـــٖی َوَســـٰقانٖی، ٰیا َمْن  نـــٖی َو َرّبٰ
َ
َرَزق

َبنـــٖی َوَاْدٰنانـــٖی، ٰیـــا َمـــْن َعَصَمنـــٖی َوَكٰفانـــٖی، ٰیـــا َمْن  ّرَ
َ
ق

نـــٖی َوَاْغٰنانـــٖی، ٰیا َمْن 
َ

َحِفَظنـــٖی َوَكٰلنـــٖی، ٰیـــا َمـــْن َاَعّز



ای  بخشيدی،  روشنی  تار(  شب  )برای  را  ماه  آن که  ای  گردانيدی،  عالم  روشن  چراغ  را  خورشيد 

آن که  ای  داشتی،   مقرر  زمين  نگهبان  را  کوهها  آن که  ای 

آسايش،  مهد  را  زمين  دادی  قرار  آن که  ای  فرستادی،  پيش 

رحمت  بشارت  برای  را  بادها  آن که  ای  شود،  پيچيده  هم  در  قدرتت  دست  به 

آسمانها  آن که  ای  است،  موجودات  همۀ  در  نافذ  حکمت  آن که  ای 

نگرداند،  چيز  هيچ  را  تو  قضای  آن که  ای  نيندازد،  تاخير  چيز  هيچ  را  فرمانت  آن که  ای 

است،  گمراه  راهت  از  که  کسی  به  داناتری  همه  از  آن که  ای  ندارد،  سود  اجازه ات 

به  جز  هيچکس  شفاعت  آن که  ای  شدی،  حايل  قلبش  و 

شخص  ميان  آن که  ای  پذيرفتی،  را  بندگان  توبۀ  آن که  ای 

کردی،  ثابت  وحی  کلمات  به  را  حقيقت  و  حق  آن که  ای  گرداندی،  زنده  باز  و  ميرانيدی  مرا 

آن که  ای  دادی،  ی  ماو خويش  نزد  و  انس  خود  به  مرا  آن که  ای  فرمودی،  هدايت  و  دادی  توفيق  مرا 

َقنـــٖی َوَهٰدانـــٖی، ٰیـــا َمـــْن آَنَســـنٖی َو آٰوانـــٖی، ٰیـــا َمـــْن 
َّ
َوف

 ِبَكِلٰماِتِه، 
َ

 اْلَحـــّق
ُ

َاٰماَتنـــٖی َو َاْحٰیانـــٖی67 ٰیـــا َمـــْن ُیِحّق

ْوَبـــَة َعـــْن ِعٰباِدِه،ٰیـــا َمـــْن َیُحـــوُل 
َ
ٰیـــا َمـــْن َیْقَبـــُل الّت

 
ّٰ

ـــٰفاَعُة ِال
َ

 َتْنَفـــُع الّش
ٰ

ـــا َمـــْن ل ْلِبـــِه، ٰی
َ
َبْیـــَن اْلَمـــْرِء َوق

 َعـــْن َســـبٖیِلِه، 
َ

ِنـــِه، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َاْعَلـــُم ِبَمـــْن َضـــّل
ْ

ِبِاذ

 ِلَقٰضآِئـــِه، 
َ

 ٰرآّد
ٰ

ـــَب ِلُحْكِمـــِه، ٰیـــا َمـــْن ل  ُمَعّقِ
ٰ

ٰیـــا َمـــْن ل

ـــٰماٰواُت  ْمـــِرِه، ٰیـــا َمِن الّسَ
َ
 َشـــْی ٍء ِل

ُ
ُكّل ٰیـــا َمـــِن اْنٰقـــاَد 

ٰیـــاَح ُبْشـــرًا  ـــاٌت ِبَیمٖیِنـــِه، ٰیـــا َمـــْن ُیْرِســـُل الّرِ َمْطِوّیٰ

ْرَض ِمٰهـــادًا، 
َ ْ
َبْیـــَن َیـــَدْی َرْحَمِتِه68ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل ال

ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل اْلِجٰبـــاَل َاْوٰتـــادًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل 

ـــْمَس ِســـٰراجًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل اْلَقَمـــَر ُنـــورًا، ٰیـــا 
َ

الّش



را  زندگی  کسی  از  که  زنده ای  ای  می بخشی،  روزی  را  زنده  هر 

که  زنده ای  ای  می ميرانی،  را  زنده  هر  که  ابدی  زندۀ  ای  نيستی،  نيازمند 

زنده ای  هيچ  به  که  زنده ای  ای  نيست،  تو  شريک  زنده  هيچ 

که  زنده ای  ای  نيست،  مانندت  و  مثل  زنده  هيچ  که  زنده ای  ای  زنده، 

هر  از  پس  زندۀ  ای  زنده،  هر  از  پيش  زندۀ  ای  )بی پناهان(،  بخش  پناه 

ای  دانا،  ای  توانا،  ای  بزرگ،  خدای  ای  عالم،  آرندۀ  پديد  ای  کننده،  اجابت  زود  ای 

مقام،  بلند  ای  مرتبه،  رفيع  ای  )گنهکاران(،  شفيع  ای  شنوا  ای  مبارکت،   نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  داشتی،  ستمگران(  و  )کافران  کمين  در  را(  )دوزخ  آتش  آن که 

ای  آفريدی،  جفت  را  چيز  هر  آن که  ای  نمودی،  بنا  را  آسمان 

عمارت  آن که  ای  گردانيدی،  آرامش  و  ثبات  مايۀ  را  خواب  آن که  ای  دادی،  قرار  خلق  معاش  برای  را  روز 

آن که  ای  ساختی،  عالم  ساتر  و  لباس  را  شب  آن که 

ٰهـــاَر 
َ
ــًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل الّن ْیـــَل ِلٰباسـ

َ
َمـــْن َجَعـــَل الّل

ـــْوَم ُســـٰباتًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل 
َ
َمٰعاشـــًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل الّن

ـــا  ْشـــٰیآَء َاْزٰواجـــًا، ٰی
َ ْ
ـــَل ال ـــْن َجَع ـــا َم ـــآًء، ٰی ـــٰمآَء ِبٰن الّسَ

ـــٖی َاْســـَئُلَك  ُهـــّمَ ِاّن
ٰ

ـــاَر ِمْرٰصـــادًا 69 َالّل
ٰ
ـــَل الّن ـــْن َجَع َم

ِباْســـِمَك ٰیـــا َســـمٖیُع ٰیـــا َشـــفٖیُع، ٰیـــا َرفٖیـــُع ٰیـــا َمنٖیـــُع، 

دٖیـــُر، ٰیـــا َخبٖیـــُر ٰیـــا 
َ
َكبٖیـــُر ٰیـــا ق ٰیـــا َســـرٖیُع ٰیـــا َبدٖیـــُع، ٰیـــا 

ُكّلِ  ـــَد  ـــًا َبْع ـــا َحّی ، ٰی ُكّلِ َحـــّیٍ ـــَل  ْب
َ
ـــًا ق ـــا َحّی ـــُر70 ٰی ُمجٖی

، ٰیـــا َحـــّیُ  َكِمْثِلـــِه َحـــّیٌ ـــذٖی َلْیـــَس 
َ
، ٰیـــا َحـــّیُ اّل َحـــّیٍ

 َیْحٰتـــاُج 
ٰ

ـــذٖی ل
َ
، ٰیـــا َحـــّیُ اّل  ُیٰشـــاِرُكُه َحـــّیٌ

ٰ
ـــذٖی ل

َ
اّل

، ٰیـــا َحـــّیُ   َحـــّیٍ
َ

ُكّل ـــذٖی ُیمٖیـــُت 
َ
، ٰیـــا َحـــّیُ اّل ِالـــٰی َحـــّیٍ

ـــٰوَة  ـــِرِث اْلَحٰی ـــْم َی ـــًا َل ـــا َحّی ، ٰی  َحـــّیٍ
َ

ُكّل ـــْرُزُق  ـــذٖی َی
َ
اّل



نيکوکاران  آن که  ای  می داری،  دوست  را  کيزگان  پا آن که  ای 

داری،  دوست  را  کنندگان  توبه  آن که  ای  داری،  دوست  را  صابران  آن که  ای 

گريختگان،  يابندۀ  در ای  آورندگان،  پناه  پشتيبان  ای  طالبان،  

مقصد  منتهای  ای  جزا،  روز  پادشاه  ای  عالميان،  پروردگار  ای 

شد،  نخواهد  متغير  نعوتش  آن که  ای  نپذيرد،  تبديل  و  تغيير  صفاتش 

آن که  ای  گشت،  نخواهد  رد  قضايش  فرمان  آن که  ای  نگنجد،  ک  ادرا در  کمالش 

آن که  ای  ندارد،  چگونگی  بزرگيش  و  جالل  آن که  ای  نرسد،  انتها  به 

ثنايش  و  حمد  آن که  ای  بود،  نخواهد  زوال  را  سلطنتش  و  ملک  آن که  ای  نيايد،  شمار  و 

حد  به  نعمتش  آن که  ای  شد،  نخواهد  خاموش  او  نور  آن که  ای  شد،  نخواهد 

فراموش  او  ياد  آن که  ای  نگيرد،  فرا  خواب  و  سستی  هرگز  که 

عالم،  نگهبان  و  پاينده  ای  ابدی،  زندۀ  ای  را،   مردگان  کند  زنده  که  زنده ای  ای  نبردی،  ارث 

ـــذٖی ُیْحِیـــی اْلَمْوتـــٰی، ٰیـــا َحـــّیُ 
َ
، ٰیـــا َحـــّیُ اّل ِمـــْن َحـــّیٍ

ْكـــٌر   َنْوٌم71ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ِذ
ٰ

 َتْاُخـــُذُه ِســـَنٌة َول
ٰ

ـــوُم ل ّیُ
َ
ٰیـــا ق

 ُیْطفـــٰی، ٰیا َمـــْن َلُه ِنَعٌم 
ٰ

 ُیْنســـٰی، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ُنـــوٌر ل
ٰ

ل

ٰنـــآٌء 
َ
 َیـــُزوُل، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ث

ٰ
، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ُمْلـــٌك ل  ُتَعـــّدُ

ٰ
ل

ـــُف، ٰیـــا َمـــْن َلُه   ُیَكّیَ
ٰ

 ُیْحصـــٰی، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه َجـــٰلٌل ل
ٰ

ل

، ٰیـــا َمـــْن 
ُ

 ُیـــَرّد
ٰ

ٰضـــآٌء ل
َ
 ُیـــْدَرُك، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ق

ٰ
َكٰمـــاٌل ل

ـــُر 72   ُتَغّیَ
ٰ

ُل، ٰیـــا َمـــْن َلـــُه ُنُعـــوٌت ل  ُتَبـــّدَ
ٰ

َلـــُه ِصٰفـــاٌت ل

ٰیـــا َرّبَ اْلٰعاَلمٖیـــَن، ٰیـــا ٰماِلـــَك َیـــْوِم الّدٖیـــِن، ٰیـــا ٰغاَیـــَة 

 ، ، ٰیــا ُمْدِرَك اْلٰهاِربٖیںݐَ جٖیںݐَ
ٰ

اِلبٖیــَن، ٰیــا َظْهَر الّل الّطٰ

ابٖیـــَن،  ّوٰ
َ
، ٰیـــا َمـــْن ُیِحـــّبُ الّت اِبرٖیـــںݐَ ٰیـــا َمـــْن ُیِحـــّبُ الّصٰ

ُیِحـــّبُ  َمـــْن  ٰیـــا  رٖیـــَن،  اْلُمَتَطّهِ ُیِحـــّبُ  َمـــْن  ٰیـــا 



ای  است،  کنندگان  ستايش  عزت  حمدش  و  ستايش  که  کسی  ای  است،  گزاران  شکر 

فيروزی  سپاسش  و  شکر  که  کسی  ای  است،  يادکنان  شرافت  بودن  او  ياد  به  که  کسی  ای 

است،  موصوف  خلق  به  بی شباهت  کمال  وصف  هر  به  آن که  ای  نشود،  عزل  که  است  پادشاهی 

آن که  ای  نشود،  نيازمند  که  است  ابدی  بی نياز  آن که  ای  نبيند،  ذلت  هرگز  است  ابدی  عزيز 

آن که  ای  معين،   بدون  عالم  همۀ  در  است  متصرف  و  سلطان  آن که  ای  ظلم،  بدون 

است  کم  حا آن که  ای  کيفيت،  بدون  يکتاست  آن که  ای  است،  بی عيب 

الذات  غنی  آن که  ای  است،  بی مانند  فرد  آن که  ای  بی همتاست، 

يکتای  آن که  ای  بازگرداننده،   ای  خلقت،  کنندۀ  آغاز  ای  کننده،  ذليل  ای 

کننده،  ای عزيز  درس،  فريا  ای  بخشنده،  قوت  ای  عالم،  به  محيط  ای  خلق،  نگهدار  ای 

رفيق،  ای  مهربان،  و  شفيق  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا 

داناتری،  يافتگان  به هدايت  کس  همه  از  آن که  ای  می داری،  دوست  را 

اْلُمْحِســـنٖیَن، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َاْعَلـــُم ِباْلُمْهَتدٖیـــںݐَ 73 

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا َشـــفٖیُق ٰیـــا َرفٖیـــُق، 
ٰ

الّل

 
ُ

ٰیـــا َحفٖیـــُظ ٰیـــا ُمحٖیـــُط، ٰیـــا ُمقٖیـــُت ٰیـــا ُمغٖیـــُث، ٰیـــا ُمِعـــّز

، ٰیـــا ُمْبـــِدُئ ٰیـــا ُمعٖیُد 74ٰیـــا َمْن ُهـــَو َاَحٌد ِبٰل 
ُ

ٰیـــا ُمـــِذّل

، ٰیا َمـــْن ُهَو َصَمـــٌد ِبٰل  ـــْرٌد ِبٰل ِنـــّدٍ
َ
، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ف ِضـــّدٍ

اٍض 
ٰ
َكْیـــٍف، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ق َعْیـــٍب، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ِوْتـــٌر ِبـــٰل 

ـــا َمـــْن ُهـــَو  ـــا َمـــْن ُهـــَو َرّبٌ ِبـــٰل َوزٖیـــٍر، ٰی ِبـــٰل َحْیـــٍف، ٰی

ْقٍر، ٰیـــا َمْن ُهَو 
َ
، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َغِنـــّیٌ ِبٰل ف ّلٍ

ُ
َعزٖیـــٌز ِبـــٰل ذ

 ِبٰل َشـــبٖیٍه75 
ٌ

َمِلـــٌك ِبـــٰل َعـــْزٍل، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َمْوُصوف

ْوٌز 
َ
ِكرٖیـــَن، ٰیـــا َمـــْن ُشـــْكُرُه ف ا

ٰ
 ِللّذ

ٌ
ْكـــُرُه َشـــَرف ٰیـــا َمـــْن ِذ

ـــا  ـــَن، ٰی  ِلْلٰحاِمدٖی
ٌ

ـــّز ـــُدُه ِع ـــْن َحْم ـــا َم ِكرٖیَن، ٰی ـــا
ٰ

ِللّش



ای  نيکويی(  )هر  کنندۀ  آشکار  ای  بخشنده،  امان  ای  کننده،  ياری  ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست 

تو  از  خدايا  است،  بی شمار  او  آشکار  و  ظاهر  نعمتهای  آن که  ای  او،  پنهان  نعمتهای  است  بی حساب 

آن که  ای  اوست  مخصوص  وبزرگواری  تکبر  آن که  ای  اوست،  جمال  و  حسن  عظمت 

آن که  ای  است،  ابدی  بقايش  آن که  ای  است،  کيزه  پا همه  نامهايش 

آن که  ای  است،  برتر  او  ثنای  آن که  ای  نيست،  او  از  غير  خدايی  هيج  آن که  ای 

شانش،  است  مرتبه  بلند  آن که  ای  نامش،  است  مبارک  آن که  ای 

است،  نزديک  نيکوکاران  به  او  )خاص(  رحمت  که  کسی  ای  است،  شامل  را  معصيت  و 

طاعت  اهل  عموم  رزقش  که  کسی  ای  است،  متقيان  تنبيه  و 

تذکر  موجب  کتابش  که  کسی  ای  است،  برهان  بهترين  نظر  اهل  برای  قدرتش  آيات  که  کسی  ای 

است،  روشن  و  واضح  بازگردندگان  برای  راهش  که  کسی  ای  است،  طالبان  ی  رو

به  باز  درگاهش  که  کسی  ای  است،  مطيعان  نجات  طاعتش  که  کسی 

َمـــْن ٰطاَعُتـــُه َنٰجاٌة ِلْلُمطٖیعٖیَن، ٰیـــا َمْن ٰباُبُه َمْفُتوٌح 

ــَن،  ــٌح ِلْلُمنٖیبٖیـ ــبٖیُلُه ٰواِضـ ــْن َسـ ــا َمـ ــَن، ٰیـ اِلبٖیـ ِللّطٰ

ِكٰتاُبـــُه  اِظرٖیـــَن، ٰیـــا َمـــْن 
ٰ
ٰیـــا َمـــْن آٰیاُتـــُه ُبْرٰهـــاٌن ِللّن

آِئعٖیـــَن  ـــُه ُعُمـــوٌم ِللّطٰ
ُ
قٖیـــَن، ٰیـــا َمـــْن ِرْزق

َ
َتْذِكـــَرٌة ِلْلُمّت

رٖیٌب ِمَن اْلُمْحِسنٖیَن 76
َ
َواْلٰعاصٖیَن، ٰیا َمْن َرْحَمُتُه ق

ُه،  ٰیـــا َمـــْن َتٰبـــاَرَك اْســـُمُه، ٰیـــا َمـــْن َتٰعالـــٰی َجـــّدُ

ـــْن  ـــا َم ـــُه، ٰی ٰنآُئ
َ
 ث

َ
ـــّل ـــْن َج ـــا َم ـــُرُه، ٰی ـــَه َغْی  ِاٰل

ٰ
ـــْن ل ـــا َم ٰی

ـــِن  ـــا َم ـــُه، ٰی ـــُدوُم َبٰقآُئ ـــْن َی ـــا َم َســـْت َاْســـٰمآُئُه، ٰی َتَقّدَ

 
ٰ

اْلَعَظَمـــُة َبٰهآُئـــُه، ٰیـــا َمـــِن اْلِكْبِرٰیـــاُء ِرٰدآُئـــُه، ٰیـــا َمـــْن ل

ُهّمَ ِاّنٖی 
ٰ

 ُتَعـــّدُ َنْعٰمآُئُه77َالّل
ٰ

ُئـــُه، ٰیا َمـــْن ل
ٰ

ُتْحصـــٰی آل

َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا ُمعٖیـــُن ٰیـــا َامٖیـــُن، ٰیـــا ُمبٖیـــُن ٰیـــا 



استخوانان،  شکسته  کنندۀ  جبران  ای  پيران،  به  کنندۀ  ترحم 

ای  کودکان،  دهندۀ  روزی  ای  حال،  پريشان  نيازمند  کنندۀ  بی نياز 

ای  رخشانی،  ماه  و  مهر  آفرينندۀ  آن که  ای  نداری، 

مانندی  و  مثل  آن که  ای  نداری،  معاونی  و  شريک  آن که  ای 

بنده ای،  هيچ  بر  کرد  نخواهی  ستم  کمترين  آن که  ای  گاهی،  آ و  گواه 

چيز  هر  بر  آن که  ای  نيستی،  دور  خلق  از  و  نزديکی  آن که  ای 

داد،  خواهی  انجام  البته  کنی  اراده  چه  هر  آن که  ای  اوصافی،  ستوده  و  عالم  سلطان 

آن که  ای  عقاب،  و  ثواب  وعده های  صاحب  ای  سخت،  انتقام  صاحب 

ای  مستحکم،  و  درست  فعل  صاحب  ای  محکم،  رای  و  قول  صاحب 

ای  عظمت،  با  عرش  صاحب  ای  عالم،  گواه  و  شاهد  ای  شديد،  ای 

عظمت،  و  مجد  با  ای  صفات،  ستوده  ای  قوت،  با  ای  ثابت،  استوار 

ـــا َمجٖیـــُد،  ـــُد ٰی ـــا َحمٖی ـــا َرشـــٖیُد، ٰی ـــا َمكٖیـــُن ٰی َمتٖیـــُن، ٰی

ـــا  ـــِد، ٰی ـــْرِش اْلَمجٖی ا اْلَع
َ

ـــا َشـــهٖیُد78ٰیا ذ ـــا َشـــدٖیُد ٰی ٰی

شـــٖیِد، ٰیـــا  ا اْلِفْعـــِل الّرَ
َ

ـــدٖیِد، ٰیـــا ذ ا اْلَقـــْوِل الّسَ
َ

ذ

ا اْلَوْعِد َواْلَوعٖیِد، ٰیا َمْن 
َ

دٖیِد، ٰیا ذ
َ

ا اْلَبْطِش الّش
َ

ذ

ـــاٌل ِلٰمـــا ُیرٖیـــُد،  ّعٰ
َ
ُهـــَو اْلَوِلـــّیُ اْلَحمٖیـــُد، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ف

ُكّلِ  رٖیـــٌب َغْیـــُر َبعٖیـــٍد، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َعلـــٰی 
َ
ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ق

ٍم ِلْلَعبٖیِد79 
ٰ

َشـــْی ٍء َشـــهٖیٌد، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َلْیـــَس ِبَظـــّل

 َشـــبٖیَه َلـــُه 
ٰ

 َوزٖیـــَر، ٰیـــا َمـــْن ل
ٰ

 َشـــرٖیَك َلـــُه َول
ٰ

ٰیـــا َمـــْن ل

ـــا  ـــِر، ٰی ـــْمِس َواْلَقَمـــِر اْلُمنٖی
َ

ـــَق الّش ـــا ٰخاِل ـــَر، ٰی  َنظٖی
ٰ

َول

غٖیِر، ٰیا  ْفـــِل الّصَ ُمْغِنـــَی اْلٰبآِئـــِس اْلَفقٖیـــِر، ٰیـــا ٰراِزَق الّطِ

ـــَر اْلَعْظـــِم اْلَكســـٖیِر،  ـــا ٰجاِب ـــِر، ٰی ـــْیِخ اْلَكبٖی
َ

ٰراِحـــَم الّش



خودش،  لطف  به  کند  بخشش  آن که  ای  خود،  بخشش  به  نمايد  کرم  آن که  ای  خودش،  احسان  به 

داد  نعمت  آن که  ای  بخشنده،  ای  خواستار  ای  مسلط،  و  غالب  ای  عدل،  با  کم  حا

ای  دهنده،  پيوند  ای  کننده،  جدا ای  کامل،  موجود  ای  پذيرنده،  ای  عالم،  امور  کنندۀ  مقرر 

ای  جهان(  خير  کار  )هر  فاعل  ای  مبارکت،   نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  آوردی،  هستی 

به نيستی  از  را  موجودات  آن که  ای  حرم،  و  کعبه  خانۀ  پروردگار 

ای  دلها،  نيات  و  اسرار  دانای  ای  الم،  و  رنج  هر  کنندۀ  برطرف 

ای  عجم،  و  عرب  به  کننده  الهام  ای  انتقام،  و  عذاب  صاحب 

ای  آدميان،  و  گياه  آفرينندۀ  ای  قلم،  و  لوح  آفرينندۀ 

ای  کرامتها،  و  فضل  صاحب  ای  نعمتها،  و  جود  صاحب  ای 

توانايی،  و  قادر  چيز  هر  بر  آن که  ای  بينايی،  و  گاه  آ

بندگان  احوال  به  آن که  ای  آرد،  پناه  تو  به  و  بترسد  که  هر  نگهدار  ای 

ٰیـــا ِعْصَمـــَة اْلٰخآِئـــِف اْلُمْســـَتجٖیِر، ٰیا َمْن ُهـــَو ِبِعٰباِدِه 

دٖیـــٌر80
َ
ُكّلِ َشـــْی ٍء ق َخبٖیـــٌر َبصٖیـــٌر، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو َعلـــٰی 

ا اْلَفْضـــِل َواْلَكـــَرِم، ٰیـــا 
َ

َعـــِم، ٰیـــا ذ ا اْلُجـــوِد َوالّنِ
َ

ٰیـــا ذ

َســـِم، ٰیـــا 
َ
ّرِ َوالّن

َ
ـــْوِح َواْلَقَلـــِم، ٰیـــا ٰبـــاِرَئ الـــّذ

َ
ٰخاِلـــَق الّل

ـــا  ـــَرِب َواْلَعَجـــِم، ٰی ـــا ُمْلِهـــَم اْلَع ـــِم، ٰی َق ِس َوالّنِ
ْ
ـــأ ا اْلَب

َ
ذ

ـــّرِ َواْلِهَمـــِم، ٰیـــا  َلـــِم، ٰیـــا ٰعاِلـــَم الّسِ
َ ْ
ـــّرِ َوال

ُ
ٰكاِشـــَف الّض

ْشـــٰیآَء ِمـــَن 
َ ْ
َرّبَ اْلَبْیـــِت َواْلَحـــَرِم، ٰیـــا َمـــْن َخَلـــَق ال

اِعُل ٰیا 
ٰ
ُهّمَ ِاّنٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیا ف

ٰ
اْلَعَدِم 81 َالّل

اِصُل ٰیـــا ٰواِصُل، ٰیا 
ٰ
ٰكاِمُل، ٰیـــا ف اِبـــُل ٰیـــا 

ٰ
ٰجاِعـــُل، ٰیـــا ق

ٰعــاِدُل ٰیــا ٰغاِلُب، ٰیا ٰطاِلُب ٰیا ٰواِهُب 82ٰیاَمْن َاْنَعَم 

ْكـــَرَم ِبُجوِدِه، ٰیا َمْن ٰجـــاَد ِبُلْطِفِه،  ِبَطْوِلـــِه، ٰیـــا َمْن َا



که  کسی  ای  است،  نساخته  شريک  فرمانش  در  را  احدی  که  کسی  ای  است،  کرده  معين 

اندازه ای  و  قدر  چيز  هر  برای  که  کسی  ای  است،  نکرده  ايجاد  فرزند  و  جفت  هم 

که  کسی  ای  می گرداند،  مخصوص  خود  رحمت  به  بخواهد  را  که  هر  آن که  ای 

می نگارد،  می خواهد  صورتی  هر  رحم ها  در  آن که  ای  می سازد،  ذليل 

بخواهد  را  که  هر  آن که  ای  می گرداند،  عزيز  بخواهد  را  که  هر  آن که  ای  می آمرزد،  بخواهد 

را  که  هر  آن که  ای  می کند،  عذاب  بخواهد  را  که  هر  آن که  ای  می کند،  گمراه 

بخواهد  را  که  هر  آن که  ای  می کند،  هدايت  بخواهد  را  که  هر  آن که  ای  بخواهد،   چه 

هر  می کند  آن که  ای  می آفريند،  بخواهد  چه  هر  آن که  ای  خود،  نزديکی 

در  است  بلند  آن که  ای  خود،  بلندی  در  است  نزديک  آن که  ای  خودش،  بردباری  به 

کند  گذشت  آن که  ای  خودش،  دانش  به  کرد  تدبير  آن که  ای  خودش،  تدبير  به  کند  حکم 

آن که  ای  خودش،   حکمت  به  کرد  مقدر  آن که  ای  خودش،  قدرت  به  شد  عزيز  آن که  ای 

َر ِبِحْكَمِتـــِه، ٰیا َمْن  ـــّدَ
َ
َز ِبُقْدَرِتـــِه، ٰیـــا َمْن ق

َ
ٰیـــا َمـــْن َتَعـــّز

ـــَر ِبِعْلِمـــِه، ٰیـــا َمـــْن َتٰجـــاَوَز  َحَكـــَم ِبَتْدبٖیـــِرِه، ٰیـــا َمـــْن َدّبَ

ـــا َمـــْن َعـــٰل فـــٖی  ـــِوِه، ٰی
ُ

ـــا َمـــْن َدٰنـــا فـــٖی ُعّل ِبِحْلِمـــِه، ٰی

ِه83ٰیـــا َمـــْن َیْخُلـــُق ٰمـــا َیٰشـــآُء، ٰیـــا َمـــْن َیْفَعـــُل ٰمـــا  ُدُنّوِ

 
ُ

ـــا َمـــْن ُیِضـــّل ـــا َمـــْن َیْهـــدٖی َمـــْن َیٰشـــآُء، ٰی َیٰشـــآُء، ٰی

ُب َمـــْن َیٰشـــآُء، ٰیا َمـــْن َیْغِفُر  َمـــْن َیٰشـــاُء، ٰیـــا َمـــْن ُیَعـــّذِ

 
ُ

 َمـــْن َیٰشـــآُء، ٰیـــا َمـــْن ُیـــِذّل
ُ

ِلَمـــْن َیٰشـــآُء، ٰیـــا َمـــْن ُیِعـــّز

ْرٰحـــاِم ٰمـــا َیٰشـــآُء،  َ ْ
ُر فـــٖی ال َمـــْن َیٰشـــآُء، ٰیـــا َمـــْن ُیَصـــّوِ

ـــْم  ـــْن َل ـــْن َیٰشـــآُء84ٰیا َم ـــِه َم ـــّصُ ِبَرْحَمِت ـــْن َیْخَت ـــا َم ٰی

 َوَلـــدًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعَل ِلُكّلِ َشـــْی ٍء 
ٰ

ِخـــْذ ٰصاِحَبـــًة َول
َ
َیّت

 ُیْشـــِرُك فـــٖی ُحْكِمـــِه َاَحـــدًا، ٰیـــا َمـــْن 
ٰ

ـــْدرًا، ٰیـــا َمـــْن ل
َ
ق



خواهند،  حاجت  او  از  که  کسی  کريمترين  ای  باشند،  او  جويای  که  مقصودی  بزرگترين  ای 

کنند،  توصيف  را  او  که  ذاتی  عاليترين  ای  برآيند،  او  طلب  به  که  موجودی  هر  از  پيش  ای 

آرند،  بجای  او  ستايش  که  کسی  مرتبه ترين  بلند  ای  کنند،  ياد  او  از  که  کسی  عزت ترين  با  ای  آورند،  بجای  سپاسش 

که  کسی  بزرگترين  ای  کرد،  توان  پرستش  که  معبودی  بهترين  ای  يافت،   توان  که 

نيکويی  بهترين  ای  سرمدی،  موجود  ای  بی نياز  ای  بی همتا،  ای  يکتا 

ای  ثابت،  ای  نيکو  ای  پنهان،  ای  پيدا  ای  آخر،  ای  و  اول 

ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  می داند،  را  چيز  هر  شمارۀ 

که  کسی  ای  است،  نموده  احاطه  علمش  چيز  هر  به  که  کسی  ای 

است،   داشته  مقرر  مدتی  چيز  هر  برای  که  کسی  ای  است،  آفريده  )نطفه(  آب  از  را  بشر 

نوع  که  کسی  ای  است،  ساخته  آرامگاه  و  قرار  را  زمين  که  کسی  ای  است،  داده  قرار 

برجها  آسمان  در  که  کسی  ای  است،  گردانيده  خود  آوران  پيغام  را  فرشتگان 

ـــٰمآِء  َجَعـــَل اْلَمٰلِئَكـــَة ُرُســـًل، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل ِفی الّسَ

ـــٰرارًا، ٰیـــا َمـــْن َخَلـــَق 
َ
ْرَض ق

َ ْ
ُبُروجـــًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل ال

ِمـــَن اْلٰمـــآِء َبَشـــرًا، ٰیـــا َمـــْن َجَعـــَل ِلـــُكّلِ َشـــْی ٍء َاَمـــدًا، 

ٰیـــا َمـــْن َاٰحـــاَط ِبـــُكّلِ َشـــْی ٍء ِعْلمـــًا، ٰیـــا َمـــْن َاْحصـــٰی 

ُهّمَ ِاّنٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیا 
ٰ

 َشـــْی ٍء َعَددًا85 َالّل
َ

ُكّل

، ٰیـــا 
ُ

ُل ٰیـــا آِخـــُر، ٰیـــا ٰظاِهـــُر ٰیـــا ٰباِطـــُن، ٰیـــا َبـــّرُ ٰیـــا َحـــّق َاّوَ

ـــْرُد ٰیـــا ِوْتـــُر، ٰیـــا َصَمـــُد ٰیـــا َســـْرَمُد86 ٰیـــا َخْیـــَر َمْعـــُروٍف 
َ
ف

 َمْشـــُكوٍر 
َ

ـــا َاَجـــّل ـــَد، ٰی ـــوٍد ُعِب َضـــَل َمْعُب
ْ
ـــا َاف ، ٰی

َ
ُعـــِرف

ِكَر، ٰیا َاْعلـــٰی َمْحُموٍد ُحِمَد، 
ُ

 َمْذُكوٍر ذ
َ

ُشـــِكَر، ٰیـــا َاَعـــّز

َع َمْوُصوٍف ُوِصَف، 
َ
ــَدَم َمْوُجوٍد ُطِلَب، ٰیــا َاْرف

ْ
ٰیــا َاق

ـــَرَم َمْســـُئوٍل ُســـِئَل،  ْك ـــا َا ِصـــَد، ٰی
ُ
ـــَر َمْقُصـــوٍد ق ْكَب ـــا َا ٰی



غمها،  کنندۀ  برطرف  ای  مقام،  بلند  ای  آورنده  پديد  ای  آفريننده،  ای  نگهدار  ای  مبارکت،  نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  عالم،  امور  کنندۀ  تقدير  ای  بشر، 

دهندۀ  روزی  ای  نيست،  پنهان  تو  از  موجودی  هيچ  اثر  آن که  ای  ديده ای،  هيچ  را  او 

نکند  درک  آن که  ای  انديشه ها،  او  به  نرسد  آن که  ای  بيامرزد،  پس  شود  نافرمانی 

آن که  ای  کند،  تقدير  پس  شده  عبادت  آن که  ای  گاهی،  آ چيز  همه  از  عالمی  باطن  چون  آن که  ای 

مطلقی،  قادر  الملکی  مالک  چون  آن که  ای  قاهری،  خلق 

بر  مقام  بلندی  از  آن که  ای  عالميان،  تمام  خدای  ای  دانايان،  داناترين  ای  مقتدران، 

تواناترين  ای  صادقان،  بخش  نجات  ای  ستمديدگان، 

فريادرس  ای  هستند،  تو  ياد  به  که  دلهايی  مونس  ای  ايمان،   اهل  دوستدار  و  يار 

ای  گمراهان،  کنندۀ  هدايت  ای  کنندگان،  توکل  آقای  ای 

گريان،  ديده های  محبوب  ای  يافت،  توان  که  محبوبی  شريفترين  ای 

ـــَن،  كٖی ـــَب اْلٰبا ـــا َحبٖی ـــَم87 ٰی ـــوٍب ُعِل  َمْحُب
َ

ـــا َاْشـــَرف ٰی

لٖیـــَن، ٰیـــا ٰهـــاِدَی اْلُمِضّلٖیَن،ٰیـــا  َد اْلُمَتَوّكِ ٰیـــا َســـّیِ

َع  ـــَز ـــا َمْف ـــَن، ٰی ِكرٖی ا
ٰ

ـــَس الّذ ـــا َانٖی ـــَن، ٰی ـــّیَ اْلُمؤِمِنی َوِل

ـــَدَر 
ْ
َاق ٰیـــا  اِدقٖیـــَن،  الّصٰ ُمْنِجـــَی  ٰیـــا  اْلَمْلُهوفٖیـــَن، 

ــَه اْلَخْلـــِق  اْلٰقاِدرٖیـــَن، ٰیـــا َاْعَلـــَم اْلٰعاِلمٖیـــَن، ٰیـــا ِاٰلـ

َقَدَر، 
َ
َقَهـــَر، ٰیـــا َمْن َمَلـــَك ف

َ
َاْجَمعٖیَن88ٰیـــا َمـــْن َعـــٰل ف

ـــا َمـــْن  َشـــَكَر، ٰی
َ
ـــَد ف ـــا َمـــْن ُعِب ـــَر، ٰی َخَب

َ
ـــا َمـــْن َبَطـــَن ف ٰی

 
ٰ

ـــْن ل ـــا َم ـــُر، ٰی ـــِه اْلِفَك  َتْحوٖی
ٰ

ـــْن ل ـــا َم ـــَر، ٰی َغَف
َ
ُعِصـــَی ف

ـــٌر، ٰیـــا ٰراِزَق 
َ
 َیْخفـــٰی َعَلْیـــِه َاث

ٰ
ُیْدِرُكـــُه َبَصـــٌر، ٰیـــا َمـــْن ل

ـــٖی َاْســـَئُلَك  ُهـــّمَ ِاّن
ٰ

ـــَدٍر89 َالّل
َ
ُكّلِ ق َر  ـــا ُمَقـــّدِ اْلَبَشـــِر، ٰی

ـــاِذُخ،  ـــا ٰب اِرُئ ٰی
ٰ

ـــا ذ ـــاِرُئ، ٰی ـــا ٰب ـــُظ ٰی ـــا ٰحاِف ِباْســـِمَك ٰی



دولتمندان، خدای  ای  فقيران،  گنج  ای  مّتقيان،  دوست 

ای  برگزيدگان،  و  کان  پا دل  انيس  ای  آسمان،   دهندۀ  رفعت  ای  دشمنان،  بر 

غالب  و  قاهر  ای  دوستان،  مددکار  و  يار  ای  غريبان،  همصحبت  ای 

ناتوانان،  يار  ای  نمی گرداند،  زنده  را  مردگان  کسی  او  جز  آن که 

ای  نمی گرداند،  وسيع  را  رزق  کسی  او  جز  آن که  ای  نمی بارد،  فرو  باران 

کسی  او  جز  آن که  ای  نمی باشد،  عالم  نظام  مدّبر  او  جز  آن که  ای  نمی کند،  دلها 

در  تصرف  او  جز  کسی  آن که  ای  او،   جز  نمی کند  تمام 

کسی  را  نعمت  آن که  ای  نمی بخشد،  او  جز  کسی  را  خلق  گناه  آن که  ای  نمی آفريند،  کسی 

او  جز  را  خلق  آن که  ای  نمی گرداند،  برطرف  او  جز  را  بال  و  رنج 

آن که  ای  نيست،  غيب  دانای  او  جز  هيچکس  آن که  ای  بدی ها،   از  کننده  نهی  ای  نيکويی ها،  به 

کننده  امر  ای  بندگان،  ضامن  ای  مصيبتها،  کنندۀ  رفع  ای  درها،  گشايندۀ  ای 

ٰكاِشـــُف ٰیـــا ٰضاِمـــُن، ٰیـــا آِمـــُر ٰیـــا  اِتـــُح، ٰیـــا 
ٰ
ُج ٰیـــا ف ـــاِر

ٰ
ٰیـــا ف

 
ٰ

 ُهـــَو، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

 َیْعَلـــُم اْلَغْیـــَب ِال
ٰ

ٰناهـــٖی 90 ٰیـــا َمـــْن ل

ـــَق  ـــُق اْلَخْل  َیْخُل
ٰ

ـــْن ل ـــا َم ـــَو، ٰی  ُه
ّٰ

ـــٓوَء ِال  الّسُ
ُ

َیْصـــِرف

 
ٰ

ـــا َمـــْن ل  ُهـــَو، ٰی
ّٰ

ْنـــَب ِال
َ

 َیْغِفـــُر الّذ
ٰ

ـــا َمـــْن ل  ُهـــَو، ٰی
ّٰ

ِال

 
ّٰ

ـــُب اْلُقُلـــوَب ِال  ُیَقّلِ
ٰ

 ُهـــَو، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

ْعَمـــَة ِال ُیــــِتّمُ الّنِ

ُل   ُیَنـــّزِ
ٰ

 ُهـــَو، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

ْمـــَر ِال
َ ْ
ـــُر ال  ُیَدّبِ

ٰ
ُهـــَو، ٰیـــا َمـــْن ل

 ُهـــَو، ٰیا 
ّٰ

ْزَق ِال  َیْبُســـُط الـــّرِ
ٰ

 ُهـــَو، ٰیـــا َمـــْن ل
ّٰ

اْلَغْیـــَث ِال

َعٰفآِء، 
ُ

ُهـــَو 91 ٰیا ُمعٖیَن الّض
ّٰ

 ُیْحِیـــی اْلَمْوتٰی ِال
ٰ

َمـــْن ل

ـــَر  اِه
ٰ
ـــا ق ـــآِء، ٰی ْوِلٰی َ ْ

ـــَر ال ـــا ٰناِص ـــآِء، ٰی ـــَب اْلُغَرٰب ـــا ٰصاِح ٰی

ْصِفٰیآِء، ٰیا 
َ ْ
ـــٰمآِء، ٰیـــا َانٖیـــَس ال ْعـــٰداِء، ٰیـــا ٰراِفَع الّسَ َ ْ

ال

ْغِنٰیـــآِء، 
َ ْ
َكْنـــَز اْلُفَقـــٰرآِء، ٰیـــا ِاٰلـــَه ال ْتِقٰیـــآِء، ٰیـــا 

َ ْ
َحِبیـــَب ال



ای  آن،  سازندۀ  و  چيز  هر  پروردگار  ای  آن،  مالک  و 

چيز  هر  خدای  ای  موجودات،  همۀ  آخر  و  اول  ای  دهنده،  نجات  ای 

سازنده،  خشنود  ای  کننده،  زنده  ای  کننده،  فانی  ای  دهنده،  سرمايه  ای  کننده،  بی نياز  ای 

بخشنده،  عطا  ای  دهنده،   انعام  ای  بخشنده،  طعام  ای  کننده،  کرام  ا ای  مبارکت،  نام  به 

می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  گرفته،  فرا  را  چيز  همه  رحمتت 

آن که  ای  گاهی،  آ چيز  همه  به  آن که  ای  نيست،  بيرون  علمش 

محيط  از  چيزی  آن که  ای  نيست،  مانندش  و  مثل  چيز  هيچ  آن که  ای 

نمی شود،  کاسته  گنج هايش  از  چيزی  آن که  ای  نيست،  پنهان 

او  بر  چيزی  آن که  ای  نمی افزايد،  چيزی  ُملکش  در  آن که  ای 

مانند،  و  بی مثل  ای  چيز،  هر 

نگهبان  ای  چيز،  هر  از  کننده  کفايت  ای  کريمان،  کريمترين  ای 

ــا  ــْی ٍء، ٰیـ ُكّلِ َشـ ــْن  ــًا ِمـ ٰكافٖیـ ــا  ــَرَم اْلُكَرٰمآِء92ٰیـ ْكـ ــا َا ٰیـ

 ُیْشـــِبُهُه َشـــْی ٌء، 
ٰ

ُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیـــا َمـــْن ل آِئمـــًا َعلـــٰی 
ٰ
ق

 َیْخفٰی 
ٰ

 َیزٖیـــُد فـــٖی ُمْلِكـــِه َشـــْی ٌء، ٰیـــا َمـــْن ل
ٰ

ٰیـــا َمـــْن ل

 َیْنُقُص ِمْن َخٰزآِئِنِه َشـــْی ٌء، 
ٰ

َعَلْیـــِه َشـــْی ٌء، ٰیـــا َمـــْن ل

 َیْعـــُزُب َعـــْن 
ٰ

َكِمْثِلـــِه َشـــْی ٌء، ٰیـــا َمـــْن ل ٰیـــا َمـــْن َلْیـــَس 

ِعْلِمـــِه َشـــْی ٌء، ٰیـــا َمـــْن ُهَو َخبٖیـــٌر ِبُكّلِ َشـــْی ٍء، ٰیا َمْن 

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك 
ٰ

 َشـــْی ٍء93 َالّل
َ

ُكّل َوِســـَعْت َرْحَمُتـــُه 

ِباْســـِمَك ٰیـــا ُمْكـــِرُم ٰیـــا ُمْطِعـــُم، ٰیـــا ُمْنِعـــُم ٰیـــا ُمْعطـــٖی، 

ٰیـــا ُمْغنـــٖی ٰیـــا ُمْقنـــٖی، ٰیـــا ُمْفنـــٖی ٰیـــا ُمْحیـــٖی، ٰیـــا ُمْرضٖی 

ُكّلِ  ـــَه  ـــا ِاٰل ُكّلِ َشـــْی ٍء َوآِخـــَرُه، ٰی َل  ـــا َاّوَ ـــا ُمْنجٖی94ٰی ٰی

ـــا  ـــُه، ٰی ـــْی ٍء َو ٰصاِنَع ُكّلِ َش ـــا َرّبَ  ـــُه، ٰی ـــْی ٍء َو َملٖیَك َش



ای  می داری،  دوست  را  او  کند  اطاعتت  کس  هر  آن که  ای  می کنی،  اجابت 

کند  دعا  درگاهت  به  که  هر  آن که  ای  )خاصان(،  محبوب  و  حبيب  بهترين  ای 

)عارفان(،  مطلوب  و  مقصود  بهترين  ای  بندگان،  همنشين  و  رفيق 

بهترين ای  خلقان،  مونس  و  انيس  بهترين  ای  آن،  پذيرندۀ  و  دعا  کنندۀ  اجابت 

بهترين  ای  شده،  دعوت  و  کننده  دعوت  بهترين  ای  خلق،  مشهود  و  عالم  شاهد 

بهترين  ای  ستوده،  و  ستاينده  بهترين  ای  شده،  شکرگزار  و  کن  تقدير 

بهترين  ای  شده،  يادآور  و  کننده  ياد  بهترين  ای  آن،  هستی  وارث  و  چيز  هر 

خالق  ای  آن،  ميرانندۀ  و  چيز  هر  کنندۀ  زنده  ای  آن،   احوال 

دهندۀ  تغيير  و  چيز  هر  بخشندۀ  وجود  ای  آن،  مقدرات  و  چيز  هر  کنندۀ  ايجاد 

ای  آن،  گردانندۀ  باز  و  چيز  هر  آفرينندۀ  نخست  ای  موجودات،  همۀ 

کنندۀ  بسط  و  قبض  ای  آن،  آفرينندۀ  و  چيز  هر  آرندۀ  پديد 

ُكّلِ َشـــْی ٍء  اِبـــَض 
ٰ
ُكّلِ َشـــْی ٍء َو ٰخاِلَقـــُه، ٰیـــا ق ٰبـــاِرَئ 

ُكّلِ َشـــْی ٍء َو ُمعٖیـــَدُه، ٰیـــا  َو ٰباِســـَطُه، ٰیـــا ُمْبـــِدَئ 

ُكّلِ َشـــْی ٍء  َن  َرُه، ٰیـــا ُمَكـــّوِ ُكّلِ َشـــْی ٍء َوُمَقـــّدِ ُمْنِشـــَئ 

ُكّلِ َشـــْی ٍء َوُممٖیَتـــُه، ٰیـــا ٰخاِلَق  َلـــُه، ٰیـــا ُمْحِیـــَی  َوُمَحّوِ

ِكـــٍر َوَمْذُكـــوٍر، ٰیـــا َخْیَر  ا
ٰ

ـــُه95 ٰیـــا َخْیـــَر ذ
َ
ُكّلِ َشـــْی ٍء َوٰواِرث

ِكٍر َوَمْشـــُكوٍر، ٰیـــا َخْیـــَر ٰحاِمٍد َو َمْحُمـــوٍد، ٰیا َخْیَر  ٰشـــا

، ٰیـــا َخْیـــَر  ٰشـــاِهٍد َو َمْشـــُهوٍد، ٰیـــا َخْیـــَر ٰداٍع َوَمْدُعـــّوٍ

ُمجٖیـــٍب َو ُمٰجـــاٍب، ٰیـــا َخْیَر ُموِنـــٍس َو َانٖیٍس، ٰیا َخْیَر 

ٰصاِحـــٍب َوَجلٖیـــٍس، ٰیـــا َخْیـــَر َمْقُصـــوٍد َو َمْطُلـــوٍب، 

ٰیـــا َخْیـــَر َحبٖیـــٍب َوَمْحُبوٍب96ٰیـــا َمـــْن ُهَو ِلَمـــْن َدٰعاُه 

ــا  ــٌب، ٰیـ ــُه َحبٖیـ ــْن َاٰطاَعـ ــَو ِلَمـ ــْن ُهـ ــا َمـ ــٌب، ٰیـ ُمجٖیـ



ای  است،  حتم  وجودش  قضای  آن که  ای  است،  محکم  تو  کتاب  آيات  آن که  ای 

است،  غالب  ُحکمش  آن که  ای  است،  آشکار  لطفش  آن که  ای  است،  صادق  او  وعدۀ 

آن که  ای  است،  ايجاد  بر  سابق  او  علم  آن که  ای  عالميان،  حاالت  دهندۀ  تغيير  ای 

کننده  مسخر  ای  آورنده،  ياد  به  ای  دهنده  بيم  ای  ترساننده،  ای  دهنده  ترتيب 

ای  آرنده،  عقب  به  ای  عالم،  احوال  و  انقالب  پديدآرندۀ  ای  بخش،  رغبت  ای  ساز  سبب 

ای  مبارکت،  نام  به  می کنم  درخواست  تو  از  خدايا  گاهی،  آ دارد  تو  اشتياق 

کس  هر  به  آن که  ای  است،  قديم  احسانت  و  لطف  آن که  ای 

بزرگواری،  حکمتت  انجام  در  آن که  ای  مهربانی،  و  رئوف  بزرگی  و  عظمت 

عين  در  آن که  ای  است،  بردبار  را  او  کند  نافرمانی  که  هر  به  او  آن که  ای 

است،  کريم  را  او  دارد  اميد  که  هر  به  او  آن که  ای  را،  او  کند  مواظبت  شمرد  نگهدار  را  او 

که  هر  به  او  آن که  ای  هستی،   نزديک  او  به  می داری  دوست  را  که  هر  آن که 

ـــا َمـــْن ُهـــَو ِبَمـــِن  ـــٌب، ٰی رٖی
َ
ـــُه ق َمـــْن ُهـــَو ِالـــٰی َمـــْن َاَحّبَ

َكرٖیـــٌم،  اْســـَتْحَفَظُه َرقٖیـــٌب، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ِبَمـــْن َرٰجـــاُه 

ـــٖی  ـــَو ف ـــْن ُه ـــا َم ـــٌم، ٰی ـــْن َعٰصـــاُه َحلٖی ـــَو ِبَم ـــْن ُه ـــا َم ٰی

َعَظَمِتـــِه َرحٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ِحْكَمِتـــِه َعظٖیـــٌم، 

دٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو ِبَمـــْن 
َ
ٰیـــا َمـــْن ُهـــَو فـــٖی ِاْحٰســـاِنِه ق

ُهـــّمَ ِاّنـــٖی َاْســـَئُلَك ِباْســـِمَك ٰیـــا 
ٰ

َاٰراَدُه َعلٖیـــٌم97 الّل

ـــُب، ٰیـــا  ـــُب ٰیـــا ُمَعّقِ ـــُب، ٰیـــا ُمَقّلِ ُب ٰیـــا ُمَرّغِ ُمَســـّبِ

ُر  ـــُر، ٰیـــا ُمَســـّخِ ُر ٰیـــا ُمَذّكِ ، ٰیـــا ُمَحـــّذِ
ُ

ف ـــُب ٰیـــا ُمَخـــّوِ ُمَرّتِ

ُر98ٰیـــا َمـــْن ِعْلُمـــُه ٰســـاِبٌق، ٰیـــا َمـــْن َوْعـــُدُه  ٰیـــا ُمَغّیِ

ٰصـــاِدٌق، ٰیـــا َمـــْن ُلْطُفـــُه ٰظاِهـــٌر، ٰیا َمـــْن َاْمـــُرُه ٰغاِلٌب، 

ـــا  ـــٌن، ٰی ٰكاِئ ـــُه  ٰضآُئ
َ
ـــْن ق ـــا َم ـــٌم، ٰی ـــُه ُمْحَك ِكٰتاُب ـــْن  ـــا َم ٰی



مالل  کن  بخشش  ای  بی تخلف،  راستگوی  ای  نمی ورزی،  بخل  که  بخشنده ای 

ای  بی شتاب،  بردبار  ای  نيست،  پنهان  تو 

از  جهانيان  در  ذره ای  آن که  ای  طالبانی،  درخواست  منتهای 

آن که  ای  عارفانی،   همت  منتهای  که  کسی  ای 

مشتاقانی،  ی  آرزو منتهای  که  کسی  ای  نمی رنجاند،  را  تو 

بندگان  الحاح  و  اصرار  آن که  ای  نمی شود،   ديگر  چيز  حجاب  چيزی  را  و 

ت آن که  ای  نمی اندازد،  خطا  و  اشتباه  به  را  تو  ديگر  بندۀ  سؤال  از  بنده ای  سؤال  آن که  ای 

نمی سازد،  غافل  را  تو  ديگر  گفتار  از  گفتاری  آنکه  ای  ديگر،  کار  از 

کاری  نمی کند  منع  را  تو  آن که  ای  نمی سازد،  مشغول  را  تو  سخن ديگر  از  سخنی  شنيدن 

آن که  ای  است،  باعظمت  تو  عرش  ای آنکه  است،  خلق  همۀ  شامل  احسانت  و  فضل 

آن که  ای  است،  قديم  ملکت  آن که  ای  است،  بزرگوار  تو  قرآن  آن که 

ـــْن  ـــا َم ـــٌم، ٰی دٖی
َ
ـــُه ق ـــْن ُمْلُك ـــا َم ـــٌد، ٰی ـــُه َمجٖی ْرآُن

ُ
ـــْن ق َم

ــا َمـــْن  ْضُلـــُه َعمٖیـــٌم، ٰیـــا َمـــْن َعْرُشـــُه َعظٖیٌم99ٰیـ
َ
ف

 َیْمَنُعـــُه 
ٰ

 َیْشـــَغُلُه َســـْمٌع َعـــْن َســـْمٍع، ٰیـــا َمـــْن ل
ٰ

ل

ـــْوٍل، 
َ
ـــْوٌل َعـــْن ق

َ
 ُیْلهٖیـــِه ق

ٰ
ِفْعـــٌل َعـــْن ِفْعـــٍل، ٰیـــا َمـــْن ل

 
ٰ

ــْن ُســـؤاٍل،ٰیا َمـــْن ل ــُه ُســـؤاٌل َعـ ُطـ  ُیَغّلِ
ٰ

ــا َمـــْن ل ٰیـ

 ُیْبِرُمـــُه ِاْلٰحاُح 
ٰ

َیْحُجُبـــُه َشـــْی ٌء َعـــْن َشـــْی ٍء، ٰیا َمْن ل

ــَن،  ــٰراِد اْلُمرٖیدٖیـ ــُة ُمـ ــَو ٰغاَیـ ــْن ُهـ ــا َمـ ــَن، ٰیـ اْلُمِلّحٖیـ

ـــَو  ـــْن ُه ـــا َم ـــَن، ٰی ـــِم اْلٰعاِرفٖی ـــٰی ِهَم ـــَو ُمْنَته ـــْن ُه ـــا َم ٰی

 َیْخفـــٰی َعَلْیـــِه 
ٰ

اِلبٖیـــَن، ٰیـــا َمـــْن ل ُمْنَتهـــٰی َطَلـــِب الّطٰ

 َیْعَجـــُل، ٰیـــا 
ٰ

ٌة ِفـــی اْلٰعاَلمٖیـــںݐَ 100 ٰیـــا َحلٖیمـــًا ل ّرَ
َ

ذ

 
ٰ

ابًا ل  ُیْخِلُف، ٰیـــا َوّهٰ
ٰ

 َیْبَخـــُل، ٰیـــا ٰصاِدقـــًا ل
ٰ

َجـــٰوادًا ل



ما.  پروردگار  ای  کن،  رها  آتش  از  را  ما  و  فريادرس،  فريادرس  نيست،   خدايی 

تو  جز  که  خدايی  ای  منزهی  و  ک  پا ناپذير،  غفلت  نگهبان  ای  نگردد،   کوچک 

که  بزرگی  ای  نمی شوی،  محتاج  که  توانگری  ای  بی انحراف،  دادگر  ای 

نمی آيی،  در  وصف  به  که  بزرگواری  ای  نمی شوی،  مغلوب  که  قاهری  ای  ناپذير، 

 ُیوَصـــُف، 
ٰ

 ُیْغَلـــُب، ٰیـــا َعظٖیمـــًا ل
ٰ

اِهـــرًا ل
ٰ
، ٰیـــا ق

ُ
َیَمـــّل

 
ٰ

َكبٖیـــرًا ل  َیْفَتِقـــُر، ٰیـــا 
ٰ

 َیحٖیـــُف، ٰیـــا َغِنّیـــًا ل
ٰ

ٰیـــا َعـــْدًل ل

 
ّٰ

 ِاٰلَه ِال
ٰ

 َیْغُفُل، ُســـْبٰحاَنَك ٰیـــا ل
ٰ

َیْصُغـــُر، ٰیـــا ٰحاِفظـــًا ل

. ـــاِر ٰیـــا َرّبِ
ٰ
ْصٰنـــا ِمـــَن الّن َاْنـــَت، َاْلَغـــْوَث اْلَغـــْوَث، َخّلِ
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