
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 (ترجمھ از خانم آذر الویری)

  
خدایا از تو در خواست میکنم بھ نام مبارکت، ای هللا، ای بخشنده، ای مھربان، ای               )1

. پاک و منزھی، کریم، ای نگھدار، ای بزرگ، ای قدیم، ای دانا، ای بردبار، ای حکیم
فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ 

 دوزخ ای پروردگار

 ای بلند، ھای مرتبھ ۀبخشند ای خلقان، دعای ۀای بزرِگ بزرگان، ای اجابت کنند              )2
 ای ھا، توبھ ۀپذیرند ای سوالھا، ۀکنند عطا ای خطاھا، ۀآمرزند ای نیکوئیھا، دوستدار

 .بالھا ۀ نھانھا، ای برطرف کنند ِرّ سِ  دانای ای صداھا، ۀشنوند
ای بھترین آمرزندگان، ای بھترین گشایندگان، ای بھترین یاوران، ای بھترین داوران،               )3

این بھترین روزی دھندگان، ای بھترین وارثان، ای بھترین ستایش کنندگان، ای بھترین 
 احسان کنندگان.یاد کنندگان، ای بھترین نازل کنندگان، ای بھترین 

ای آنکھ عّزت و جمال مختص اوست، ای آنکھ قدرت و کمال مختص اوست، ای آنکھ               )4
 ابرھای ۀدارائی و جالل مختص اوست، ای آنکھ بزرگ و بلند مرتبھ ای، ای پدید آرند

 آنکھ ای است، سخت بسیار) مکاران مقابل در( انتقامش و مکر و قّوت آنکھ ای سنگین،
د و آسان است محاسبھ اش، ای آنکھ عقابش بسیار سخت است، ای آنکھ پاداش نیکو زو

پاک و منزھی، ای خدائی کھ  نزد اوست، ای آنکھ اصل ِ علوم و حقائق نزد اوست. *
جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای 

 پروردگار.
 

درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای مشفق مھربان، ای نعمت بخش، ای خدایا از تو               )5
 ۀبخشند ای خلق، خوشنودی ۀپاداش دھنده، ای دلیل ِ گمراھان، ای پادشاه عالم، ای مای

 .بیان و نطق نعمت ۀبخشند ای بندگان، یاور ای نقص، از منزه و پاک ای گناھان،
 اشیاء ۀموجودات متواضعند، ای آنکھ پیش قدرتش ھمای آنکھ مقابل عظمتش تمام               )6

 اشیاء ۀھم ھیبتش مقام در آنکھ ای عزتش، برابر در ذلیلند اشیاء ۀھم آنکھ ای تسلیمند،
 متزلزلند آنکھ ای منقادند، و مطیع موجودات ۀکلی او ترس از آنکھ ای ترسانند، و خاضع

ای آنکھ زمینھا بھ فرمانش  است، پایدار امرش بھ آسمانھا آنکھ ای خوفش، از ھا کوه
برقرار است، ای آنکھ رعد بتسبیح و ستایشش در خروش است، ای آنکھ بھ اھل 

 مملکتش تعدی و ظلم نمیکند.



 ای عطاھا، ۀرسانند ای امیدھا، منتھای ای بالھا، ۀکنند برطرف ای گناھان، ۀای بخشند              )7
 ۀشنوند ای آرزوھا، و حاجات ۀبرآرند ای بندگان، ۀدھند روزی ای ھا، ھدیھ ۀبخشند
 .اسیران ۀکنند آزاد ای خالیق، ۀبرانگیزند ای ھا، شکوه

گی، ای زرتفاخر و ابُھت، ای صاحب مجد و بای صاحب حمد و ثناء، ای صاحب               )8
صاحب عھد و وفا، ای صاحب عفو و خوشنودی، ای صاحب نعمت و احسان، ای 

ای صاحب عزت و ابدیت، ای صاحب جود و سخاوت، ای صاحب فصل و فرمان، 
پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی   صاحب انواع نعمتھای ظاھر و باطن. *

 نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

ی برطرف کننده، ای بلند خدایا از تو مسئلت میکنم بھ نام مبارکت، ای منع کننده، ا              )9
کننده، ای آفریننده، ای نفع رساننده، ای شنونده، ای جمع آرنده، ای شفاعت کننده، ای 

 وسیع رحمت.

 خوار، روزی ھر ۀدھند روزی ای مخلوق، ھر ۀکنند خلق ای مصنوع، ھر ۀای آفرینند        )10
کننده ھر  زائل ای سختی، و رنج ھر ۀکنند برطرف ای دارائی، و ملک ھر مالک ای

 غم و اندوه، ای پرده پوش ِ عیوِب خلق، ای پناِه گریختگان.

 و ترس ھنگام من مونس ای مصیبت، ھنگام من امیدِ  ای سختی، روز در من ۀای ذخیر        )11
 فریاد ای نعمت، حال در من ولیّ  و دوستار ای غربت، حال در من رفیق ای وحشت،

وقت حیرانی، ای دارائی من در روز  من رھبر و دلیل ای سختی، وقت من رس
نیازمندی، ای پناِه من وقت اضطرار و پریشانی، ای یاور و دادرس من ھنگام ترس و 

 ھراس.

 ای عیبھا، پوش پرده ای گناھان، ۀبخشند ای نھان، اسرار و غیب عالم ۀای دانای ھم        )12
دلھا، ای روشنی بخش دلھا،  طبیب ای دلھا، ۀگردانند ای َمشقتھا، و رنج ۀکنند برطرف

پاک و منزھی،  . *غمھا ۀکنند زایل ای ھا، اندوه ۀای انیس ِ پاِک دلھا، ای برطرف کنند
ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش 

 دوزخ ای پروردگار
 

صاحب جالل، ای صاحب جمال، ای خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای         )13
نگھدار خلق، ای کفیل امر بندگان، ای رھنما، ای متوجھ بھ عالم، ای غالب بر دولتھا، 

 ای عطا بخش، ای درگذرنده، ای متصرف در عالم.

ای رھنمای متحیران، ای دادرس ِ دادخواھان، ای فریادرس ِ فریادکنان، ای پناه بخش         )14
 حال بر ۀامان ِ قلب ِ ترسناکان، ای یاور اھل ایمال، ای ترحم کنندپناه جویندگان، ای 



 دعای ۀکنند اجابت ای گناھکاران، ۀآمرزند ای عصیان، اھل پناه و ملجأ ای مسکینان،
 .حاالن پریشان و مضطرین

 ۀای صاحب بذل و بخشش، ای دارای فضل و کرم و بخشش بھ بندگان، ای بخشند        )15
 ۀخداونِد پاک و منزه از نقصان، ای دارای حکمت و علم بھ ھم ای امان، و امنیت
 صاحب ای برھان، و دلیل صاحب ای پایان، بی رحمت و لطف دارای ای خلقان،
 و عفو صاحب ای بندگان، بھ یاوری و رأفت دارای ای عالمیان، بر سلطنت و عظمت
 .کاران معصیت  ِآمرزش

 ۀآفرینند آنکھ ای مخلوقاتی، ۀموجوداتی، ای آنکھ خدای ھمای آنکھ پروردگار تمام         )16
 بعد آنکھ ای موجوداتی، ۀھم از پیش آنکھ ای اشیائی، کل ۀسازند آنکھ ای ممکنائی، ۀکلی
 ای اشیائی، ۀھم بر توانای آنکھ ای اشیائی، تمام بھ دانای آنکھ ای موجوداتی، تمام از

* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو  است. فانی دیگر پیز ھمھ و اوست باقی تنھا آنکھ
 .خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای خدای ایمنی بخش، ای مقتدر، ای         )17
قدرت بخشنده، ای زینت آفریننده، ای آموزنده، ای روشن کننده، ای آسان کننده، ای 

 .چیز ھر ۀبخش، ای آشکار سازنده، ای قسمت کنند
ای آنکھ در ملک خود برجاست، ای آنکھ سلطنتش قدیم و ابدی است، ای آنکھ در         )18

جالل و جبروتش بزرگ است، ای آنکھ بر بندگانش مھربان است، ای آنکھ بھ ھمھ چیز 
یم و بردبار است، ای آنکھ بر امیدواران دانا است، ای آنکھ بر معصیت کارانش حل

لطفش کریم و بخشنده است، ای آنکھ در آفرینشش حکیم است، ای آنکھ در حکمت خود 
 لطیف است، ای آنکھ در لطفش ازلی و قدیم است.

ای آنکھ بجز فضل و رحمتش امیدواری نیست، ای آنکھ سوال نشود بجز از عفو و         )19
ھ احسان او چشم امیدی نیست، ای آنکھ جای ترسی نیست مگر بخشش او، ای آنکھ جز ب

از عدل او، ای آنکھ جز پادشاھی او ھیچ حکومتی پاینده نیست، ای آنکھ ھیچ سلطنتی 
 بر رحمتش آنکھ ای گرفتھ، فرا را اشیاء ۀجز پادشاھی او نیست، ای آنکھ رحمتش ھم

، ای آنکھ ھیچ کس دارد احاطھ چیز ھمھ بھ علمش آنکھ ای است، گرفتھ سبقت غضبش
 مانند او نیست.

 ۀآفرینند ای توبھ، ۀپذیرند ای گناه، ۀآمرزند ای غم، ۀکنند برطرف ای اندوه، ۀای گشایند        )20
 ای دانھ، ۀرویانند ای عالم، سرّ  دانای ای عھد، بھ ۀکنند وفا ای وعده، راست ای خلق،



تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، * پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز  .خلق ۀدھند روزی
 .بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای خدای بلند مرتبھ، ای وفا کننده، ای بی         )21
نیاز، ای مھربان، ای مشفق بھ خلق، ای خوشنودی بخش، ای خدای پاک و منزه، ای 

 ی توانا، ای دوستدار.پدید آرنده، ا

ای آنکھ آشکار میسازی حسن و جمالھا را، ای آنکھ قبایح و زشتی ھا را پنھان         )22
 بزرگ ای نمیدری، را کس ۀمیسازی، ای آنکھ بندگان را بھ گناه نمیگیری، ای آنکھ پرد

 از آگاه ای رحمت، بھ گشوده دست دو ای آمرزش، وسیع ای گذشت، نیکو ای بخشش،
 نھان، ای مرجع ھر ِشکوه و حاجت خلق. راز

ای صاحب نعمت بیحد و حساب، ای دارای رحمت وسیع بی پایان، ای صاحب احسان ِ         )23
پیشین، ای دارای حکمت بی انتھا، ای دارای قدرت کاملھ، ای دارای حجت و برھان 

، ای روشن، ای صاحب کرامت آشکار، ای دارای عزت ابدی، ای دارای قوت استوار
 دارای بزرگی و عظمت.

 ای گریان،  ِچشم بھ کننده ترحم ای ظلمات، ۀدھند قرار ای سماوات، ۀای آفرینند        )24
 نازل ای مردگان، ۀکنند زنده ای زشتیھا، و عیوب ۀپوشانند ای خطاکاران، توبھ ۀپذیرند

*  م گیرنده.انتقا سخت ای گناھان، ۀکنند محو ای حسنات، ۀکنند افزون ای آیات، ۀکنند
پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن 

 .ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای صورت آفرین، ای تقدیر کننده، ای         )25
کننده، ای بشارت دھنده، ای ترساننده، مدبر، ای پاک کننده، ای روشن کننده، ای آسان 

 ای پیشی گیرنده، ای مؤخر.

 شھر و سرزمین خدای ای محترم، ماهِ  پروردگار ای الحرام، مسجد ۀای خدای خان        )26
 ای الحرام، مسجد خدای ای الحرام، مشعر خدای ای مقام، و ُرکن خدای ای محترم،

کی، ای خداوند تحیّت و درود، تاری و روشنی ۀآفرینند ای حرام، و حالل فرمان خدای
 .خلق در قدرت ۀای آفرینند

ای حاکم ترین حکم فرمایان، ای عادلترین داوران، ای صادق ترین صادقان، ای پاک         )27
و منزه ترین پاکان، ای بھترین آفرینندگان، ای بھترین محاسبان، ای بھترین شنوندگان، 

 بھترین شفیعان، ای کریمترین کریمان ِ عالم.ای بھترین بینایان، ای 



 ذخیره آنکھ ۀای تکیھ گاه آنکھ پشتیبان ندارد، ای سند آنکھ سندی ندارد، ای ذخیر        )28
 تنھا افتخارش آنکھ افتخار ای پناھان، بی پناه ای ندارد، نگھدار آنکھ نگھبان ای ندارد،

یس بی مونسان، ان ای یاوران، بی یاور ای ندارد، عزت آنکھ بخش عزت ای توست، بھ
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد  ای امان بخش بی پناھان.

 .رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

 دائم، ای عالم، ۀخدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای نگھدار، ای برپادارند        )29
بی نقص و عیب، ای داور، ای دانا، ای قسمت کننده، ای گیرنده،  ذات ای مھربان، ای

 ای بخشنده.

ای عصمت بخش ِ ھر کھ از تو عصمت طلبد، ای ترحم کننده بھ ھر کھ طالِب رحمتت         )30
 طلبد، یاری تو از کھ ھر ۀکنند یاری ای طلبد، آمرزش تو از کھ ھر ۀباشد، ای بخشند

 ای خواھد، کَرم َتو از کھ ھر ۀافظت طلبد، ای َکَرم کنندمح تو از کھ ھر ۀنگھدارند ای
 طلبد، خواھی فریاد بھ را تو کھ ھر رس فریاد ای خواھد، ھدایت تو از کھ ھر رھنمای

 .طلبد پناه تو از کھ ھر پناه ای طلبد، نصرت تو از کھ ھر  ِیاور ای
کھ حقیقتش را نتوان یافت، ای پاینده کھ  ای عزیزی کھ خواری نپذیرد، ای لطیفی        )31

 ھرگز کھ ابدی ۀھرگز تو را خواب نگیرد، ای ھستی ابدی کھ نیست نشود، ای زند
 ھیچ بھ کھ دانائی ای نگردد، فنا کھ باقی ای ندارد، انتھا شاھیش کھ پادشاھی ای نمیرد،

 ھرگز کھ توانا و قوی ای نیست، محتاج طعام بھ کھ نیازی بی ای نباشد، امرجاھل
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ  نشود. ناتوان

 .فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای یکتا، ای یگانھ، ای گواه، ای         )32
نده، ای وارث، ای زیان رسان، ای سود بزرگوار، ای ستاینده، ای راھنما، ای برانگیز

 دھنده.

ای بزرگتر از ھر بزرگ، ای گرامی تر از ھر گرامی، ای مھربان تر از ھر         )33
مھربانی، ای داناتر از ھر دانائی، ای فرزانھ تر از ھر فرزانھ، ای قدیم تر از ھر قدیم، 

از ھر واال، ای  ای بزرگتر از ھر بزرگ، ای لطیف تر از ھر لطیف، ای واالتر
 ارجمندتر از ھر ارجمند.

 بسیار،  ِخیر ۀای درگذشت کننده بھ بزرگواری، ای نعمت بخش ِ بزرگ، ای عطا کنند        )34
 کمال در صنعت ای ھمیشگی، کرمت و لطف ای ازلی، و قدیم احسانت و فضل ای



 مالک ای آالم، و رنج و درد ۀکنند رفع ای مصائب، و اندوه ۀکنند برطرف ای دقت،
 جود، ای حاکم بھ حق و حقیقت.و ملکِ 

ای آنکھ در عھد وفاداری، ای آنکھ در وفاداری توانائی، ای آنکھ در توانائی بلند مرتبھ         )35
ای، ای آنکھ در عین علّو ِ مرتبھ بھ ھمھ نزدیکی، ای آنکھ در عین نزدیکی از ھمھ 

ی آنکھ در عین شرافت با عزت و اقتداری، پنھانی، ای آنکھ در عین لطف با شرافتی، ا
بزرگواری، ای آنکھ در    ای آنکھ در عین اقتدار با عظمتی، ای آنکھ در عین عظمت

* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست،  ستوده صفاتی.   عین بزرگواری
 .بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای کفایت کننده، ای شفا بخشنده، ای وفا         )36
 بر حاکم ای بندگان، ۀکننده، ای سالمت بخش، ای رھنمای خلق، ای دعوت کنند

 .باقی وجودِ  ای مرتبھ، بلند ای خوشنود، ای جھانیان،
آنکھ ھر چیز برای تو خاشع است، ای ای آنکھ در پیشگاه عظمتت ھمھ خاضعند، ای         )37

آنکھ ھر چیز بھ او بوجود آید، ای آنکھ ھر چیز بھ او ھستی یابد، ای آنکھ ھمھ بسویت 
 تو بھ اشیاء ھمھ آنکھ ای ھراسانند، و سان تو از اشیاء ۀباز میگردند، ای آنکھ ھم

 اشیاء ۀھم تسبیح آنکھ ای اوست، بسوی بازگشتشان موجودات ۀھم آنکھ ای استوارند،
 آنکھ جز ذات و تجلی ذاتش ھمھ چیز باطل و نابود است. ای اوست، ستایش

ای آنکھ جز بھ سوی او گریزگاھی نیست، ای آنکھ مقصدی نیست جز بھ سوی او، ای         )38
آنکھ نجاتی جز بھ سوی او نیست، ای آنکھ بندگان را شوق و رغبتی جز بھ سوی او 

توانائی جز بھ او نیست، ای آنکھ کسی یاری جز از او نیست، ای آنکھ کسی را قوت و 
نمی طلبد، ای آنکھ کسی توکل و اعتماد جز بھ او نمیکند، ای آنکھ کسی جز بھ او امید 

 ندارد، ای آنکھ کسی جز او پرستش نمیشود.

ای بھترین کسی کھ خلق از او میترسند، ای بھترین کسی کھ خلق بھ او شوق و رغبت         )39
، ای بھترین مطلوب، ای بھترین کسی کھ بر او عرض حاجت کنند، ای بھترین کنند

مقصوِد خلق، ای بھترین کسی کھ از او یاد کنند، ای بھترین کسی کھ شکر و ستایش او 
گویند، ای بھترین محبوِب عالم، ای بھترین کسی کھ بھ درگاھش دعا کنند، ای بھترین 

ھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد * پاک و منز کسی کھ با او انس کیرند.
 .رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار



خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای بخشنده، ای پوشنده، ای توانا، ای         )40
ظر دارنده، قاھر ِ غالب، ای آفریننده، ای شکننده، ای جبران کننده، ای یاد کننده، ای ن

 ای یاری کننده.

ای آنکھ خلق کردی و بیاراستی، ای آنکھ سرنوشتی مقدر نمودی و بسوی آن ھدایت         )41
کردی، ای آنکھ سختی را رفع میکنی، ای آنکھ راز ِ خلق را میشنوی، ای آنکھ غرق 

فا شدگان را میرھانی، ای آنکھ خلق را از ھالک نجات میدھی، ای آنکھ بیماران را ش
میبخشی، ای آنکھ بندگان را شاد و خندان و غمگین و گریان میسازی، ای آنکھ می 

 میرانی و باز زنده میگردانی، ای آنکھ ھر چیز را جفِت نر و ماده خلق کردی.

ای آنکھ در صحرا و دریا راه بسوی اوست، ای آنکھ در آفاق آیاِت اوست، ای آنکھ         )42
جود اوست، ای آنکھ در مرِگ خلقان برھان قدرت اوست، آیات و عجائب عالم دلیل و

ای آنکھ در قبرھا عبرت از کار اوست، ای آنکھ در عالم قیامت ملک و سلطنت اوست، 
ای آنکھ در حساب خلق ھیبت و سطوِت اوست، ای آنکھ در میزان ِ اعمال حکم عدل 

قاب و مجازاِت اوست، ای آنکھ در بھشِت ابد پاداش اوست، ای آنکھ در آتش دوزخ ع
 اوست.

ای آنکھ دلھای ترسان سوی او میگریزند، ای آنکھ گناھکاران بھ درگاه او فزع و         )43
زاری میکنند، ای آنکھ پشیمانان از گناه رو بھ سوی او آرند، ای آنکھ اھل زھد بھ او 

س میگیرند، مشتاقند، ای آنکھ متحیران عالم بھ او پناه میبرند، ای آنکھ مشتاقان بھ او ان
ای آنکھ دوست داران بھ او فخر میکنند، ای آنکھ خطاکاران بھ عفو و بخشش او چشم 

طمع دارند، ای آنکھ اھل یقین بھ او آرام ِ دل یابند، ای آنکھ اھل توکل بر او اعتماد 
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد  میکنند.

 .را از آتش دوزخ ای پروردگاررس، رھا کن ما 
 

 ۀخدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای حبیب، ای طبیب، ای نزدیک بھ ھم        )44
 آگاه ای کننده، اجابت ای دھنده، پاداش ای ھیبت، با ای حسابگر، ای مراقب، ای خلقان،

 .امور ۀھم بینای ای چیز، ھر از
نزدیک، ای دوستدارتر از ھر دوست، ای بیناتر از ھر بینا، ای آگاه ای نزدیکتر از ھر         )45

تر از ھر آگاه، ای بزرگوارتر از ھر بزرگوار، ای بلند مرتبھ تر از ھر بلند مقام، ای 
تواناتر از ھر توانا، ای داراتر از ھر دارا، ای بخشنده تر از ھر بخشنده، ای مھربانتر 

 از ھر مھربان.



و غالبی کھ ھرگز مغلوب نشود، ای آفریننده ای کھ او را کس نیافریده، ای  ای قاھر        )46
خالقی کھ او مخلوق کسی نیست، ای مالک مملوک نشده، ای غالب و قاھری کھ ھرگز 

مقھور نشود، ای بلند مرتبھ کھ برتر از او نیست، ای نگھبان کھ خود محتاج ِ نگھبان 
مند نیست، ای پیدائی کھ ھرگز پنھان نیست، نیست، ای یاور خلق کھ خود بھ یاری نیاز

 ای نزدیکی کھ از ھیچکس دور نیست.

 ای نور، ۀکنند تدبیر ای نور، ۀای نور روشنی ھا، ای روشنی بخش ِ نورھا، ای آفرینند        )47
 از بعد نور ای نور، ھر وجودِ  از پیش  ِنور ای نور، ھر روشنی ای نور، ۀگیرند اندازه

 ی کھ بمانند او نوری نیست.نور ای نور، ھر  ِفوق  ِنور ای نور، ھر

ای آنکھ عطای او با شرافت است، ای آنکھ فعل او با لطافت است، ای آنکھ لطفش         )48
پایدار است، ای آنکھ احسانش قدیم و ازلی است، ای آنکھ کالمش حق است، ای آنکھ 

است، ای آنکھ عذابش  وعده اش صدق است، ای آنکھ بخشش و عفوش با تفضل و کرم
*  از روی عدل است، ای آنکھ یاِد او شیرین است، ای آنکھ فضل و رحمتش عام است.

پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن 
 .ما را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

 ۀجدا سازند ای کارھا، ۀآسان کنندخدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای         )49
 و فضل با ای بخش، عطا ای کننده، نازل ای کننده، رام ای کننده، تبدیل ای عالم،  ِامور
 .کننده نیکوئی ای دھنده، مھلت ای دھنده، بسیار ای کرم،

 ای نباشد، کس ۀای آنکھ میبیند و دیده نمیشود، ای آنکھ ھمھ را می آفریند و خود آفرید        )50
نیازی بھ رھنمائی ندارد، ای آنکھ حیات بخشد و کسی او را حیات  و است راھنما آنکھ

نبخشد، ای آنکھ پرسد و پرسیده نشود، ای آنکھ ھمھ را طعام دھد و خود از طعام بی 
نیاز است، ای آنکھ ھمھ بھ او پناه برند و او بھ کس پناه نبرد، ای آنکھ بر ھمھ داور 

نیست، ای آنکھ بر ھمھ حکمفرماست و کسی بر او حکمفرما  است و کسی بر او داور
نیست، ای آنکھ نھ او را فرزندی است و نھ خود فرزند کسی است و نھ ھیچکس مثل و 

 مانند اوست.

 ۀای محاسب نیکو، ای طبیب نیکو، ای نگھبان نیکو، ای نیکو نزدیک، ای اجابت کنند        )51
، ای صاحب اختیار نیکو، نیکو وکیل ای نیکو، ۀدکنن کفایت ای نیکو، حبیب ای نیکو،

 ای یاور نیکو.

 توبھ دوستدار ای مشتاقان، مونس ای محبان، دل آرزوی ای عارفان، نشاط ۀای مای        )52
 کنندگان، عبادت چشم نور ای گنھکاران، امید ۀمای ای فقیران، ۀدھند روزی ای کنندگان،



* پاک  اولین و آخرین. خدای ای غمناکان، بخش نشاط ای خاطران، پریشان  ِکن شاد ای
و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما 

 .را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای پروردگار ما، ای معبود ما، ای سید         )53
یاور ما، ای نگھدار ما، ای دلیل و رھنمای ما، ای یار و معین ما، ما، ای موالی ما، ای 

 ای حبیب و محبوب ما، ای طبیب ھر درد ما.

ای پروردگار پیامبران و خوبان، ای پروردگار راستگویان و نیکو کاران، ای         )54
پرودرگار بھشت و دوزخ، ای پروردگار کودکان و بزرگان، ای پروردگار حبوبات و 

رودخانھ ھا و درخت ھا، ای پروردگار صحراھا و بیابانھا،  پروردگار ای درختان، ۀمیو
ای پروردگار خشکی ھا و دریاھا، ای پروردگار شب و روز، ای پروردگار موجوداِت 

 پیدا و پنھان.

ای آنکھ امرش در ھر چیز نافذ است، ای آنکھ علمش بھ ھر چیز محیط است، ای آنکھ         )55
ھر چیز رسا است، ای آنکھ نعمتش را بندگان حساب نتوانند، ای آنکھ خالیق قدرتش بھ 

 اندیشھ آنکھ ای نکنند، درک افھام و عقول را جاللتش آنکھ ای برنیایند، شکرش ۀاز عھد
 ای اوست، مخصوص بزرگی و عظمت لباس آنکھ ای نبرد، پی ذاتش کنھ بھ افکار و

دشاھی او شاھی و پا و ملک جز آنکھ ای نتوانند، سرپیچی قضایش حکم از بندگان آنکھ
 ملکی نیست، ای آنکھ جز عطا و بخشش او عطائی نیست.

ای آنکھ عالیترین مثال ھا مخصوص اوست، ای آنکھ عالیترین صفات مخصوص         )56
اوست، ای آنکھ دنیا و آخرت از اوست، ای آنکھ بھشت ابدی از اوست، ای آنکھ آیات 

ای آنکھ نیکوترین نامھا مخصوص اوست، ای آنکھ حکم و فرمان  بزرگ از اوست،
مختص اوست، ای آنکھ ھوا و فضای بینھایت عالم برای اوست، ای آنکھ عرش و فرش 

* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو  ملک اوست، ای آنکھ آسمانھای بلد ملک اوست.
 .آتش دوزخ ای پروردگارخدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از 

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای بخشنده، ای آمرزنده، ای بردبار، ای         )57
 ای عالم، مقصودِ  و مطلوب ای عاطفت، با ای رأفت، با ای بندگان، شکر ۀپذیرند

 .منزه ای پاک، ای مھربان،
است، ای آنکھ در زمین آیات و نشانھ ھای ای آنکھ در آسمانھا آثار عظمتش پدیدار         )58

قدرتش نمودار است، در ھر چیز ادلھ و برھان ھای وجود اوست، ای آنکھ عجایب صنع 
خلق را بیافرید   او در دریاھاست، ای آنکھ در کوه ھا گنجھای اوست، ای آنکھ در اول



کھ لطفش را و سپس باز بر میگرداند، ای آنکھ بازگشت امور عالم ھمھ بھ اوست، ای آن
در ھر چیز آشکار گردانید، ای آنکھ ھر چیز را در کمال نیکوئی آفرید، ای آنکھ قدرتش 

 .است متصرف خلقت عالم ۀدر ھم
ای دوسِت کسی کھ در عالم دوستی ندارد، ای طبیِب کسی کھ در عالم طبیبی ندارد، ای         )59

 رفیق ای ندارد، مشفقی دوستِ  کھ کسی دوستدار ای نپذیرد، کسش ھیچ کھ کسی ۀپذیرند
ی کھ رفیقی ندارد، ای پناه بخش کسی کھ پناھی ندارد، ای رھنمای کسی کھ رھنمائی کس

ندارد، ای انیس آنکھ انیسی ندارد، ای ترحم کننده بر کسی کھ ھیچکس بھ او رحم نکند، 
 ای یار و یاور آنکھ یار و یاور ندارد.

 ھدایت تو از کھ کسی ۀکنند ھدایت ای طلبد، کفایت تو از ھک کسی امور ۀای کفایت کنند        )60
 جوید، رعایت تو از آنکھ ۀکنند مراعات ای خواھد، نگھبان تو از آنکھ نگھبان ای طلبد،

 بی ای طلبد، ُحکمیّت بھ را تو آنکھ عدل حاکم ای خواھد، شفا تو از آنکھ بخش شفا ای
ای قدرت  کند، وفاداری طلب آنکھ بھ کننده وفا ای خواھد، غنا تو از کھ ھر ۀکنند نیاز

*  بخش ھر کھ از تو قدرت طلبد، ای دوست کسی کھ تو را بھ دوستی و یاوری طلبد.
پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن 

 .ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

بھ نام مبارکت، ای آفریننده، ای روزی دھنده، ای گویا، خدایا از تو درخواست میکنم         )61
 گشوده ۀکنند بستھ ای ھا، بستھ ۀگشایند ای اشیاء، ۀای صادق، ای شکافنده، ای جدا کنند

 .اشیاء ۀھم از برتر ای موجودات، ۀھم بر سابق ای ھا،
داشتھ، ای آنکھ ای آنکھ شب و روز را میگرداند، ای آنکھ تاریکی و روشنی را مقرر         )62

سایھ و گرمای آفتاب را قرار داده، ای آنکھ آفتاب و ماه را مسخر کرده، ای آنکھ خیر و 
شّر را مقدر فرموده، ای آنکھ مرگ و زندگانی را آفریده، ای آنکھ آفریدن و حکمفرمائی 

در جھان آفرینش مختص اوست، ای آنکھ ھم جفت و فرزندی اتخاذ ننموده، ای آنکھ 
ملک برای او وجود ندارد، ای آنکھ قدرت نامنتھایش از یاری غیر بی نیاز  شریکی در

 است.

 ۀای آنکھ از مقصود مشتاقان آگاھی، ای آنکھ از ضمیر خاموشان باخبری، ای آنکھ نال        )63
 و سائل آنکھ ای میکنی، مشاھده را ترسندگان ۀگری آنکھ ای میشنوی، را دالن خستھ

یپذیری، ای آنکھ اعمال م را توبھ اھل عذر آنکھ ای میسازی، روا حاجت را فقیران
مفسدان ِ عالم را اصالح نمیکنی، ای آنکھ اجر نیکوکاران را ضایع نمیگردانی، ای آنکھ 

 دور از قلب عارفان نخواھی بود، ای با جود و بخشش ترین ِ عالم.



 پدید ای گناھان، ۀآمرزند ای بخشش، وسیع ای خلق، دعای ۀای باقی ابدی، ای شنوند        )64
مان، ای نیکو آزمایش، ای زیبا آزمایش، ای قدیم مجد و سناء، ای بسیار با وفا، آس ۀآرند

* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد  ای پاداشت با شرافت.
 .رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای پرده پوش، ای آمرزنده، ای باقھر و خدایا از         )65
سطوت، ای جبران کننده، ای با صبر و بردبار، ای نکوکار، ای مختار مطلق، ای 

 گشاینده، ای عطا بخشنده، ای شادی بخش.

ای  ای آنکھ مرا آفریدی و زیبا آراستی، ای آنکھ مرا روزی دادی و تربیت کردی،        )66
آنکھ مرا آب و طعام عطا کردی، ای آنکھ مرا بھ قرب خود آورده و از نزدیکان قرار 

دادی، ای آنکھ مرا از گناه نگاه داشتی و کفایتم نمودی، ای آنکھ مرا حفظ کردی و 
حمایتم نمودی، ای آنکھ مرا عزیز و بی نیاز گردانیدی، ای آنکھ مرا توفیق دادی و 

ا بھ خود انس و نزد خویش مأوا دادی، ای آنکھ میرانیدی و ھدایت فرمودی، ای آنکھ مر
 باز زنده گرداندی.

 پذیرفتی، را بندگان ۀای آنکھ حّق و حقیقت را بھ کلمات وحی ثابت کردی، ای آنکھ توب        )67
 سود ات اجازه بھ اال ھیچکس شفاعت آنکھ ای شدی، حائل قلبش و شخص میان آنکھ ای

است، ای آنکھ فرمانت را  گمراه راھت از کھ کسی بھ داناتری ھمھ از آنکھ ای ندارد،
ھیچ چیز تأخیر نیندازد، ای آنکھ قضای تو را ھیچ چیز نگرداند، ای آنکھ حکمت نافذت 

 آنکھ ای شود، پیچیده ھم در قدرتت دست بھ آسمانھا آنکھ ای است، موجودات ۀدر ھم
 .فرستادی پیش رحمت بشارت برای را بادھا

ای آنکھ قرار دادی زمین را مھد آسایش، ای آنکھ کوھھا را نگھبان زمین مقّرر         )68
داشتی، ای آنکھ خورشید را چراغ روشن عالم گردانیدی، ای آنکھ ماه را روشنی 

بخشیدی، ای آنکھ شب را لباس و ساتر عالم ساختی، ای آنکھ روز را برای معاش خلق 
آسمان را  عمارت آنکھ ای گردانیدی، آرامش و ثبات ۀقرار دادی، ای آنکھ خواب را مای

* پاک و  بنا نمودی، ای آنکھ ھر چیز را جفت آفریدی، ای آنکھ آتش در کمین داشتی.
منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را 

 .از آتش دوزخ ای پروردگار
 

میکنم بھ نام مبارکت، ای شنوا، ای شفیع، ای رفیع مرتبھ، ای خدایا از تو درخواست         )69
 دانا، ای توانا، ای بزرگ، خدای ای عالم، ۀبلند مقام، ای زود اجابت کننده، ای پدید آرند

 .بخش پناه ای



 و مثل زنده ھیچ کھ ای زنده، ای زنده، ھر از پس ۀزند ای زنده، ھر از پیش ۀای زند        )70
زنده ای کھ بھ ھیچ زنده  ای نیست، تو شریک زنده ھیچ کھ ای زنده ای نیست، مانندت

 زنده ھر کھ ای زنده ای میرانی، می را زنده ھر کھ ابدی ۀای نیازمند نیستی، ای زند
 کھ ای زنده ای نبری، ارث را زندگی کسی از کھ ای زنده ای میبخشی، روزی را ای

 و سُستی ھرگزت کھ عالم  ِنگھبان و پاینده ای ابدی، ۀزند ای را، مردگان کند زنده
 او را فرا نگیرد. خواب

ای آنکھ یاد او فراموش نخواھد شد، ای آنکھ نور او خاموش نخواھد شد، ای آنکھ         )71
نعمتش بھ حدّ و شمار نیاید، ای آنکھ ملک و سلطنتش را زوال نخواھد بود، ای آنکھ 

جالل و بزرگیش چگونگی ندارد، ای آنکھ کمالش  حمد و ثنایش بھ انتھا نرسد، ای آنکھ
در ادراک نگنجد، ای آنکھ فرمان قضایش رد نخواھد گشت، ای آنکھ صفاتش تغییر و 

 تبدیل نپذیرد، ای آنکھ مشخصاتش تغییر نخواھد کرد.

ای پروردگار عالمیان، ای پادشان روز جزا، ای منتھای مقصد طالبان، ای پشتیبان پناه         )72
ن را دوست داری، ای آنکھ توبھ صابرا آنکھ ای گریختگان، ۀردندگان، ای دریابندآو

کنندگان را دوست داری، ای آنکھ پاکیزگان را دوست میداری، ای آنکھ نیکوکاران را 
* پاک و منزھی، ای  دوست میداری، ای آنکھ از ھمھ کس بھ ھدایت یافتگان داناتری.

یاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فر
 .دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای شفیق و مھربان، ای رفیق، ای نگھدار         )73
خلق، ای محیط بھ عالم، ای قّوت بخشنده، ای فریاد رس، ای عزیز کننده، ای ذلیل 

 .بازگرداننده ای خلقت، ۀکننده، ای آغاز کنند
ای آنکھ یکتای بی ھمتاست، ای آنکھ فرد بی مانند است، ای آنکھ او بی نیاز و بی         )74

عیب است، ای آنکھ یکتاست بدون کیفیت، ای آنکھ حاکم است بدون ظلم، ای آنکھ 
 ھرگز کھ است ابدی عزیز آنکھ ای وزیر، بدون عالم ۀسلطان و متصرف است در ھم

دشاھی است کھ عزل پا آنکھ ای نشود، نیازمند کھ است ابدی نیاز بی آنکھ ای نبیند، ذلت
 .مانند بی ۀنشود، ای آنکھ اوست وصف شد

ای آنکھ یاد او شرف است برای یاد کنندگان، ای آنکھ شکر او کامیابی شاکران است،         )75
است، ای ای آنکھ طاعتش نجات مطیعان است، ای آنکھ درگاھش باز بھ روی طالبان 

آنکھ راھش برای بازگردندگان واضح و روشن است، ای آنکھ آیات قدرتش برای اھل 
نظر بھترین برھان است، ای کسی کھ کتابش یادآوری و پند است برای پرھیزکاران، ای 



آنکھ رزقش عموم اھل طاعت و معصیت را شامل است، ای آنکھ رحمت او بھ 
 نیکوکاران نزدیک است.

نکھ مبارک است نامش، ای آنکھ بلد مرتبھ است شأنش، ای آنکھ ھیچ خدائی غیر ای آ        )76
او نیست، ای آنکھ ثنای او برتر است، ای آنکھ نامھایش ھمھ پاکیزه است، ای آنکھ 
بقایش ابدی است، ای آنکھ عظمت و ُحسن و جمال از آن اوست، ای آنکھ تکبر و 

نعمتھای پنھان او، ای آنکھ بزرگواری مخصوص اوست، ای آنکھ بی حساب است 
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی  نعمتھای ظاھر و آشکار او بیشمار است.

 .نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای پروردگار
 

 خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای یاری کننده، ای امان بخشنده، ای        )77
آشکار کننده، ای استوار و ثابت، ای باقّوت، ای ستوده صفات، ای با مجد و عظمت، ای 

 شدید، ای شاھد و گواه عالم.

ای صاحب عرش با عظمت، ای صاحب قول وأی محکم، ای صاحب فعل درست و         )78
مستحکم، ای صاحب انتقام سخت، ای صاحب وعده ھای ثواب و عقاب، ای آنکھ اوست 

پسندیده، ای آنکھ ھر چھ اراده کنی انجام خواھی داد، ای آنکھ نزدیکی و از  سرپرستِ 
خلق دور نیستی، ای آنکھ بر ھر چیز گواه و آگاھی، ای آنکھ کمترین ستم نخواھی کرد 

 بر ھیچ بنده ای.

 مھر ۀای آنکھ شریک و وزیری نداری، ای آنکھ مثل و مانندی نداری، ای آنکھ آفرینند        )79
 بھ کننده ترحم ای کودکان، ۀدھند روزی ای نیازمندان، ۀکنند نیاز بی ای تابانی، اهم و

 ای آورد، پناه تو بھ و بترسد کھ ھر نگھدار ای شکستھ، استخوان ۀدھند پیوند ای پیران،
 .توانائی و قادر چیز ھر بر آنکھ ای بینائی، و آگاه بندگان احوال بھ آنکھ

قلم، ای  و لوح ۀنعمتھا، ای صاحب فضل و کرامت ھا، ای آفرینندای صاحب جود و         )80
 ای عجم، و عرب بھ کننده الھام ای انتقام، و عذاب صاحب ای آدمیان، و گیاه ۀآفرینند

 و کعبھ ۀخان پروردگار ای دلھا، نیّاتِ  و اسرار دانای ای درد، و رنج ھر ۀکنند برطرف
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ  .آوردی ھستی بھ نیستی از را موجودات آنکھ ای حرم،

جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای 
 .پروردگار

 

 ای عالم، امور ۀخدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای فاعل، ای مقرر کنند        )81
 مسلط، و غالب ای عدل، با حاکم ای دھنده، پیوند ای کننده، جدا ای کامل، ای پذیرنده،

 نده.بخش ای خواستار، ای



ای آنکھ نعمت داد بھ احسان خودش، ای آنکھ کرم نماید بھ بخشش خود، ای آنکھ         )82
بخشش کند بھ لطف خود، ای آنکھ عزیز باشد بھ نیروی خود، ای آنکھ مقدر کرد بھ 

ای آنکھ تدبیر کرد بھ دانش خود، ای آنکھ  حکمت خود، ای آنکھ حکم کند بھ تدبیر خود،
گذشت کند بھ بردباری خود، ای آنکھ در عین برتری نزدیکی، ای آنکھ در عین نزدیکی 

 برتری.

ای آنکھ ھر چھ بخواھد می آفریند، ای آنکھ میکند ھر چھ بخواھد، ای آنکھ ھر کھ را         )83
مراه میکند، ای آنکھ ھر کھ را بخواھد ھدایت میکند، ای آنکھ ھر کھ را بخواھد گ

بخواھد عذاب میکند، ای آنکھ ھر کھ را بخواھد می آمرزد، ای آنکھ ھر کھ را بخواھد 
عزیز میگرداند، ای آنکھ ھر کھ را بخواھد ذلیل میسازد، ای آنکھ در رحم ھا نقش بندی 

 میکند، ای آنکھ ھر را بخواھد بھ رحمت خود مخصوص میگرداند.

ای کسی کھ جفت و فرزند انتخاب نکرده است، ای کسی کھ برای ھر چیز قدر و         )84
اندازه ای معین کرده است، ای کسی کھ احدی را در فرمانش شریک نساختھ است، ای 

کسی کھ فرشتگان را پیغام آوران خود گردانیده است، ای کسی کھ در آسمان برجھا 
امگاه ساختھ است، ای کسی کھ نوع قرار داده است، ای کسی کھ زمین را قرار و آر

بشر را از آب آفریده است، ای کسی کھ برای ھر چیز مدتی مقّرر داشتھ است، ای کسی 
* پاک  .میداند را چیز ھر ۀکھ بھ ھر چیز علمش احاطھ نموده است، ای کسی کھ شمار

 و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما
 .را از آتش دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای اول، ای آخر، ای پیدا، ای نیکو، ای         )85
 ثابت، ای یکتا، ای بی ھمتا، ای بی نیاز، ای موجود ابدی.

ای بھترین نیکوئی کھ شناختھ شده، ای بھترین معبودی کھ پرستش توان کرد، ای         )86
رگترین کسی کھ سپاسش بجای آوردند، ای با عّزت ترین کسی کھ از او یاد کنند، ای بز

بلند مرتبھ ترین کسی کھ ستایش او بجای آرند، ای پیش از ھر موجودی مورد طلب 
واقع شده، ای عالیترین ذاتی کھ او را توصیف کنند، ای بزرگترین مقصودی کھ جویای 

او حاجت خواھند، ای شریفترین محبوب شناختھ او باشند، ای اکرم ترین کسی کھ از 
 شده.

 یار ای گمراھان، ۀای محبوب دیده ھای گریان، ای آقای توکل کنندگان، ای ھدایت کنند        )87
 ای ستمدیدگان، رس فریاد ای تواند، یاد بھ کھ دلھائی مونس ای ایمان، اھل دوستار و



 تمام خدای ای دانایان، داناترین ای مقتدران، تواناترین ای صادقان، بخش نجات
 .عالمیان

ای آنکھ از بلندی مقام بر خلق برتری، ای آنکھ مالک و قادر مطلقی، ای آنکھ از باطن         )88
باخبری، ای آنکھ پرستیده و شکر شوی، ای آنکھ نافرمانی کنند و بیامرزی، ای آنکھ 

دیده ای، ای آنکھ اثر ھیچ نرسد بھ او اندیشھ ھا، ای آنکھ درک نکند او را ھیچ 
* پاک و  .عالم امور ۀبشر، ای تقدیر کنند ۀموجودی از او پنھان نیست، ای روزی دھند

منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را 
 .از آتش دوزخ ای پروردگار

 

ای نگھدار، ای آفریننده، ای پدید آرنده، خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت،         )89
 ای مصیبتھا، ۀکنند رفع ای درھا، ۀگشایند ای غمھا، ۀای بلند مقام، ای برطرف کنند

 .بدیھا از ۀکنند نھی ای نیکوئیھا، بھ ۀکنند امر ای بندگان، ضامن
ای آنکھ ھیچ کس جز او دانای غیب نیست، ای آنکھ رنج و بال را جز او برطرف         )90

نمیگرداند، ای آنکھ خلق را جز او کسی نمی آفریند، آی آنکھ گناه خلق را کسی جز او 
نمی بخشد، ای آنکھ کسی نعمت را تمام نکند جز او، ای آنکھ کسی جز او دلھا را زیر 

ر نظام عالم نمی باشد، ای آنکھ جز او کسی باران فرو و رو نمیکند، ای آنکھ جز او مدبّ 
نمی بارد، ای آنکھ جز او کسی رزق را وسیع نمیگرداند، ای آنکھ جز او کسی مردگان 

 را زنده نمیگرداند.

ای یار ناتوانان، ای ھم صحبت غریبان، ای یار و مدد کار دوستان، ای قاھر و غالب         )91
 گنج ای متقیان، دوست ای برگزیدگان، ھمدم ای آسمان، ۀبر دشمنان، ای رفعت دھند

 .کریمان کریمترین ای توانگران، معبود ای فقیران،
ای کفایت کننده از ھر چیز، ای قائم بر ھر چیز، ای بی مثل و مانند، ای آنکھ در         )92

ملکش چیزی نمی افزاید، ای آنکھ چیزی بر او پنھان نیست، ای آنکھ چیزی از 
گنجھایش کاستھ نمیشود، ای آنکھ ھیچ چیز مثل و مانندش نیست، ای آنکھ چیزی از 

محیط علمش بیرون نیست، ای آنکھ بھ ھمھ چیز آگاھی، ای آنکھ رحمتت ھمھ چیز را 
* پاک و منزھی، ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد  فرا گرفتھ.

 .پروردگاررس، رھا کن ما را از آتش دوزخ ای 
 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای اکرام کننده، ای طعام بخشنده، ای         )93
انعام دھنده، ای عطا بخشنده، ای بی نیاز کننده، ای سرمایھ دھنده، ای فانی کننده، ای 

 زنده کننده، ای خوشنود سازنده، ای نجات دھنده.



 چیز ھر پروردگار ای آن، مالک و چیز ھمھ خدای ای ات،موجود ۀای اول و آخر ھم        )94
 موجودات، ۀھم گشاینده و گیرنده ای آن، ۀآفرینند و چیز ھر ۀآرند پدید ای آن، ۀسازند و
 ای آن، مقدرات و چیز ھر ۀکنند ایجاد ای آن، ۀگردانند باز و چیز ھر ۀی نخست آفرینندا

 آن، ۀمیرانند و چیز ھر ۀکنند زنده ای آن، احوال ۀدھند تغییر و چیز ھر ۀبخشند وجود
 .آن ھستی وارث و چیز ھر خالق ای

ای بھترین یاد کننده و یاد آور شده، ای بھترین تقدیر کن و شکر گزار شده، ای بھترین         )95
ستاینده و ستوده شده، ای بھترین شاھد عالم و مشھود خلق، ای بھترین دعوت کننده و 

 ای مونس، و انیس بھترین ای آن، ۀپذیرند و دعا ۀاجابت کننددعوت شده، ای بھترین 
 و حبیب بھترین ای مطلوب، و مقصود بھترین ای بندگان، ھمنشین و رفیق بھترین
 .محبوب

ای آنکھ ھر کھ بھ درگاھت دعا کند اجابت میکنی، ای آنکھ ھر کس اطاعتت کند او را         )96
داری بھ او نزدیک ھستی، ای آنکھ بھ ھر کھ دوست میداری، ای آنکھ ھر کھ را دوست 

او را نگھدار شمرد مواظب ھستی، ای آنکھ بھ ھر کھ با او امید دارد کریم ھستی، ای 
بردبار ھتسی، ای آنکھ در عین عظمت و   آنکھ بھ ھر کھ نافرمانی کند او را

رئوف و مھربانی، ای آنکھ در انجام حکمتت بزرگواری، ای آنکھ لطف و   بزرگی
* پاک و منزھی، ای  احسانت قدیم ھستی، ای آنکھ بر ھر کس اشتیاق تو دارد آگاھی.

خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما را از آتش 
 .دوزخ ای پروردگار

 

خدایا از تو درخواست میکنم بھ نام مبارکت، ای سبب ساز، ای رغبت بخش، ای پدید         )97
 ای دھنده، بیم ای ترساننده، ای دھنده، ترتیب ای پیگیر، ای عالم، احوال و انقالب ۀآرند

 .دھنده تغییر ای کننده، مسّخر ای آوردنده، یاد بھ
 لطفش آنکھ ای است، صادق او ۀای آنکھ علم او سابق بر ایجاد است، ای آنکھ وعد        )98

 آنکھ ای است، محکم او کتاب آیات آنکھ ای است، غالب حکمش آنکھ ای است، آشکار
 آنکھ ای است، قدیم ملکش آنکھ ای است، بزرگوار او قرآن آنکھ ای است، ثابت قضایش

 ای آنکھ عرش او با عظمت است. است، خلق ۀھم شامل احسانش و فضل

ای آنکھ شنیدن سخنی از سخن دیگر او را مشغول نمی سازد، ای آنکھ او را منع         )99
از کار دیگر، ای آنکھ گفتاری از گفتار دیگر او را غافل نمیسازد، ای نمیکند کاری 

ای آنکھ او را  اندازد، نمی خطا و اشتباه بھ را او دیگر ۀآنکھ سوال بنده ای از سوال بند
مانع نشود چیزی از چیز دیگر، ای آنکھ بھ ستوه نیاورد او را اصرار ِ اصرار کنندگان، 



قانی، ای کسی کھ منتھای ھمت عارفانی، ای آنکھ ای کسی کھ منتھای آرزوی مشتا
 ُمنتھای درخواسِت طالبانی، ای آنکھ ذّره ای در جھانیان از او پنھان نیست.

ای بردباری کھ تعجیل در عقوبت نمیکنی، ای بخشنده ای کھ بخل نمی ورزی، ای   )100
کننده ای کھ راستگوئی کھ خلِف وعده نمیکنی، ای عطا کنی کھ خستھ نمیشوی، ای غلبھ 

مغلوب نمیشوی، ای بزرگواری کھ بھ وصف در نمی آئی، ای با عدالتی کھ ستم 
نمیکنی، ای بی نیازی کھ محتاج نمیشوی، ای بزرگی کھ ذلت و کوچکی نداری، ای 

پاک و منزھی ای خدائی کھ جز تو خدائی نیست، بھ  نگھبانی کھ غفلت نخواھی کرد.
  را از آتش دوزخ ای پروردگار. فریاد رس، بھ فریاد رس، رھا کن ما

  
 


