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 دعای جوشن کبير

نام و صفت خداوند است. در  ۱۰۰۱ یبند، حاو ۱۰۰اکرم)ص( در  امبریمنقول از پ ییدعا ریجوشن کب
اند که عالوه بر  قرار گرفته گریکدیدر کنار  یا از قرآن گرفته شده و به گونه شتریخدا ب یها دعا، نام نیا

ع و موزون بودن، در ب شکل و  کی زین یانیموارد، اسماء و صفات از لحاظ حروف پا شتریُمَسجَّ
.اند مشابه  

 یها بیدر امان بودن از آس یها برا از جنگ یکیاسالم)ص( در  امبریبه پ لیرا جبرئ ریجوش کب یدعا
: دیفرما یو م رساند یمحّمد؛ پروردگارت به تو سالم م ایعرضه داشت:  لیجبرئ جنگ آموزش داده است.

است. یمنیتو و اّمتت موجب ا یدعا را بخوان که برا نیکن و ا رونیجوشن ]زره[ را از تن خود ب نیا  

از آن اشاره  یبه برخ یول ستیهمه آن ن انیب یجا نجایدعا ذکر فرموده که ا نیا لتیدر فض یسپس شرح
:از جمله آنکه کنم یم  

 در اول ماه رمضانو هرکه آن را  افکند یخدا به احترام آن او را به آتش نم سد،یآن را بر کفنش بنو هرکه
 یو برا کند یاو م یو آخرت[ را روز ایدن ری]از خ یمند بهره یتعال پاک بخواند، حق یخالص و دل تیبا ن

.او قرار دهند یرا برا بشکنند و ثوا سیو تقد حیکه خدا را تسب ندیآفر یه مهفتاد هزار فرشت یو  

بخواند، « سه بار»کرده تا آنکه فرمود: هرکه آن را در ماه رمضان  تیروا یادیز لتیفض زیدر ادامه ن
و دو فرشته را بر او  گرداند یاو واجب م یو بهشت را برا کند یخدا بدن او را بر آتش جهنم حرام م

،خود در امان خدا باشد یتا او را از گناهان حفظ کنند و در طول زندگ گمارد یم  

 تیدعا وص نیبه حفظ ا طالبیبن اب ی( فرمود: پدرم علالسالم هی)علنیآمده: امام حس تیروا انیدر پا و
.کنم قیو آنان را به خواندنش تشو اموزمیو به اهل خود ب سمیبنو شانیآن را بر کفن ا نکهیا زیکرد و ن  

خداست که در  یها مشتمل بر ده نام از نام یدعا مشتمل بر صد بند است و هر بند نیهر صورت ا در
:گفت دیآخر هر بند با  

يَا ََلإِٰلهَ إَِلا أَْنَت، اْلغَْوَث اْلغَْوَث، َخلاِْصنا ِمَن النهاِر يَا َرباِ  ُسْبحانَكَ   

پروردگار یما را از آتش برهان ا ادرس،یفر ادرسیفر ست،یجز تو ن یکه معبود یتو ا یمنّزه  

:و در آخرش ديبگو« بسم َّللاا »در آغاز هر بند آمده است که  «نیبلداالم»در کتاب  و  
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ِ، يَا َذا ا ُسْبحانَكَ  ٍد َوآِلِه َوَخلاِْصنا ِمَن النهاِر يَا َربا ِل ْلَجاليَا ََلإِٰلهَ إَِلا أَْنَت، اْلغَْوَث اْلغَْوَث، َصلاِ َعلٰى ُمَحمه
اِحِمينَ  ْكراِم، يَا أَْرَحَم الره .َواْْلِ  

بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را  ادرس،یفر ادرسیفر ست،یجز تو ن یکه معبود یتو ا یمنّزه
.مهربانان نیتر مهربان یو رأفت و محبت، ا یدارنده بزرگ یبخش، ا ییپروردگار از آتش رها یا  

:است نیآن ُدعا ا و  

ميالَرحمِن الَرحبِسم هللِا   

است یشگیهم اش یو مهربان ارینام خدا که رحمتش بس به  

 

ُ  اياَْسئَلَُک بِاْسِمَک  یاَللاُهمه اِنا (1  اي مُ يَحل اي مُ يَعل اي مُ يقَد اي مُ يَعظ اي مُ يُمق اي مُ يَکر اي مُ يَرح ايَرْحمُن  ايَّللَاا
َرباِ  ايَل اِلهَ اَِلا اَْنَت اْلغَْوَث اْلغَْوَث َخلاِْصنا ِمَن النااِر  ايُسْبحانََک  مُ يَحک  

  نهیرید یبزرگ،ا یدار،ایپا ی،ایگرام یمهربان،ا یبخشنده،ا یخدا،ا یاز تو خواستارم به نامت،ا ایخدا
رس،ما را از آتش  ادیرس فر ادیست،فریجز تو ن یکه معبود یتو ا یفرزانه،منّزه یفا،ایشک یدانا،ا یا

پروردگار من یا  برهان  

 

هتِ يغافَِر اْلَخط اياْلَحَسناِت  یه َولِ  ايرافَِع الدهَرجاِت  ايالدهَعواِت  بَ يُمج ايالسااداِت،  دَ ياِ سَ  اي(2  یَ ُمْعطِ  اي ئا
اتِ يا دافَِع اْلبَلِ  اي اتِ يا عاِلَم اْلَخفِ  ايساِمَع اَلْْصواِت  ايقابَِل التهْوباِت  اياْلَمْسئاَلِت   

درگذرنده از  یها،ایکیسرچشمه ن  یگاهها،ایجا بخش یبلند یبرآورنده دعاها،ا یسرور سروران،ا یا
دور کننده بالها یرازها،ا یدانا ینداها،ا  شنونده یها،ا توبه رندهیپذ یها،ا عطابخش خواسته یخطاها،ا  

 

اِزق رَ يْ خَ  اي نَ ياْلحاِکم رَ يْ خَ  اي نَ يالنااِصر رَ يْ خَ  اي نَ ياْلفاتِح رَ يْ خَ  اي نَ يَراْلغافِريْ خَ  اي(3  اي نَ ياْلواِرث رَ يْ خَ  اي نَ يالرا
نَ ياْلُمْحِسن رَ يْ خَ  اي نَ ياْلُمْنِزل رَ يْ خَ  اي نَ يالذااِکر رَ يْ خَ  اي نَ ياْلحاِمد رَ يْ خَ   

 یروز نیبهتر یداوران،ا نیبهتر یاوران،ای نیبهتر یا  شگرانیگشا نیبهتر یآمرزگاران،ا نیبهتر یا
 نیبهتر یعطابخشان،ا نیبهتر یادآوران،ای نیبهتر یا  شگرانیستا نیبهتر یوارثان،ا نیبهتر یدهان،ا

کوکارانین  

 

ةُ َو اْلَجَماُل  ايَ (4 اْلُمتَعَاِل  رُ يَمْن ُهَو اْلَکبِ  ايَ َمْن لَهُ اْلُمْلُک َو اْلَجالُل  ايَ َمْن لَهُ اْلقُْدَرةُ َو اْلَکَماُل  ايَ َمْن لَهُ اْلِعزه
َمْن  ايَ اْلِعقَاِب  دُ يَمْن ُهَو َشدِ  ايَ  بِ اْلِحَسا عُ يَمْن ُهَو َسرِ  ايَ اْلِمَحاِل  دُ يَمْن ُهَو َشدِ  ايَ ُمْنِشَئ السهَحاِب الثاِقَاِل  ايَ 

َمْن ِعْنَدهُ أَمُّ اْلِکتَابِ  ايَ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثهَواِب   

که  آن یتنها از آن اوست،ا یو برازندگ ییکه توانا آن یا  تنها از آن اوست ییبایکه شکوه و ز آن یا
 یپرباران،ا یابرها دآورندهیپد  یآنکه اوست بزرگ و برتر،ا یو شوکت تنها از آن اوست،ا ییفرمانروا
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 یاست،ا دیسخت و شد فرشیک  که آن یچاالک است،ا یکه حسابرس آن یپرتوان است،ا رومند،ویکه ن آن
اوست یرو شیپ یکه دفرت هست آن یتنها نزد اوست،ا کیپاداش ن که آن  

 

 ايَ ُسْبَحاُن  ايَ ُغْفَراُن  ايَ ِرْضَواُن  ايَ ُسْلَطاُن  ايَ بُْرَهاُن  ايَ  انُ يه دَ  ايَ َمنهاُن  ايَ َحنهاُن  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (5
انِ يَ َذا اْلَمناِ َو اْلبَ  ايَ ُمْستَعَاُن   

  یفرمانروا،ا یخرد،ا یروشن یجزادهنده،ا یشگر،ایبخشا یپرمهر،ا ی!از تو خواستارم به نامت اایخدا
انیصاحب نعمت و ب یپشتوانه،ا یپاک،ا یآمرزش،ا ی،ایخشنود  

 

تِِه  ءٍ  یْ َمْن َذله ُکلُّ شَ  ايَ ِلقُْدَرتِِه  ءٍ  یْ َمِن اْستَْسلََم ُکلُّ شَ  ايَ ِلعََظَمتِِه  ءٍ  یْ َمْن تََواَضَع ُکلُّ شَ  ايَ (6 َمْن َخَضَع  ايَ ِلِعزه
َمْن قَاَمِت السهَماَواُت  ايَ ِمْن َمَخافَتِِه  بَالُ َمْن تََشقهقَِت اْلجِ  ايَ  تِهِ يَ ِمْن َخشْ  ءٍ  یْ َمِن اْنقَاَد ُکلُّ شَ  ايَ  بَتِهِ يْ ِلهَ  ءٍ  یْ ُکلُّ شَ 

ِت اْْلََرُضوَن بِِإْذنِِه  ايَ بِأَْمِرِه  ْعُد بَِحْمِدِه  َسباِحُ يُ َمْن  ايَ َمِن اْستَقَره أَْهِل َمْملََکتِهِ  یَعلَ  یْعتَدِ يَ َمْن َل  ايَ الره  

که همه در برابر  آن یم،ایکه همه در برابر قدرتش تسل آن یکه همه در برابر عظمتش فروتن،ا آن یا
که کوهها  آن یکه همه از ترسش فرمانبردار،ا آن یهراسان،ا بتشیکه همه در برابر ه آن یعّزتش خوار، ا

که رعد به  آن یبر جا،ا  اش هبه اجاز نهایکه زم آن یکه آسمانها به امرش بر پا،ا آن یشکافته،ا مشیاز ب
کند یکه بر اهل مملکتش ستم نم آن یاست،ا گو حیتسب ششیستا  

 

َجا یُمْنتَهَ  ايَ  ايَ َکاِشَف اْلباَل ايَ  ايَ َغافَِر اْلَخَطا ايَ (7  ايَ  ايَ َراِزَق اْلبََرا ايَ  ايَ َواِهَب اْلَهَدا ايَ  ايَ ُمْجِزَل اْلعََطا ايَ  ايَ الره
یُمْطِلَق اْْلَُسارَ  ايَ  ايَ بَاِعَث اْلبََرا ايَ  ايَ َساِمَع الشهَکا ايَ  ايَ اْلَمنَا یَ قَاِض   

بخشنده  یعطاها،ا اردهندهیبس یها،ایدواریاوج ام یبرطرف کننده بالها،ا یاز خطاها،ا  درگذرنده یا
 یبندگان،ا زندهیبرانگ یها،ا هیگال یشنوا یبرآورنده آرزوها،ا یها،ا دهیآفر رسان یروز یا ا،یهدا

دربندان یبندگشا  

 

َضاِء  ايَ ذَا اْلعَْهِد َو اْلَوفَاِء  ايَ ذَا اْلَمْجِد َو السهنَاِء  ايَ ذَا اْلفَْخِر َو اْلبََهاِء  ايَ َذا اْلَحْمِد َو الثهنَاِء  ايَ (8 َذا اْلعَْفِو َو الراِ
َذا اْْلَلِء َو النهْعَماءِ  ايَ َذا اْلُجوِد َو السهَخاِء  ايَ  َذا اْلِعزاِ َو اْلبَقَاءِ  ايَ َذا اْلفَْصِل َو اْلقََضاِء  ايَ َذا اْلَمناِ َو اْلعََطاِء  ايَ   

 مانیصاحب پ ی،اییو واال یصاحب بزرگوار ی،اییبایصاحب فخر و ز یش،ایحب سپاس و ستاصا یا
صاحب  ی،ایو داور یصاحب دادرس یصاحب بخشش و عطاء،ا یصاحب گذشت و رضا،ا یو وفا، ا

صاحب عطاها و نعمتها یصاحب کرم و بخشش،ا یو بقا،ا  عّزت  

 

 ايَ َواِسُع  ايَ َشافُِع  ايَ َجاِمُع  ايَ َساِمُع  ايَ نَافُِع  ايَ َصانُِع  ايَ َرافُِع  ايَ َدافُِع  ايَ َمانُِع  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (9
 ُموِسعُ 
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 یسودبخش،ا یسازنده،ا یبردارنده،ا یدور کننده،ا یبازدارنده،ا یا  از تو خواستارم به نامت ایخدا
بخش وسعت  یمهرگستر،ا یگر،ایاری یگرد آوردنده،ا یشنوا،ا  

 

َکاِشَف ُکلاِ  ايَ َماِلَک ُکلاِ َمْملُوٍک  ايَ َراِزَق ُکلاِ َمْرُزوٍق  ايَ َخاِلَق ُکلاِ َمْخلُوٍق  ايَ َصانَِع ُکلاِ َمْصنُوعٍ  ايَ (10
َمْلَجأَ ُکلاِ َمْطُرودٍ  ايَ  وبٍ يُ َساتَِر ُکلاِ َمعْ  ايَ نَاِصَر ُکلاِ َمْخذُوٍل  ايَ َراِحَم ُکلاِ َمْرُحوٍم  ايَ فَاِرَج ُکلاِ َمْهُموٍم  ايَ َمْکُروٍب   

 ی،اییهر دارا یدارا یا خوار، یهر روز بخش یروز یده،ایهر آفر نندهیآفر یسازنده هر ساخته،ا یا
 یاور،ای یهر ب اوری یمهرورز بر هر مهرجو ا ین،ایبخش هر اندوهگ فرج یغمگسار هر غمزده،ا

پناه هر رانده ی،ایپوش هر کاست پرده  

 

تِ  ايَ (11 تِ  یُعده  ياِیَولِ  ايَ  یِعْنَد ُغْربَتِ  یَصاِحبِ  ايَ  یِعْنَد َوْحَشتِ  یُمونِسِ  ايَ  یبَتِ يِعْنَد ُمِص  یَرَجائِ  ايَ  یِعْنَد ِشده
 ايَ  یِعْنَد ْضِطَرارِ  یئِ َمْلجَ  ايَ  یِعْنَد اْفتِقَارِ  یَغنَائِ  ايَ  یَرتِ يْ ِعْنَد حَ  یلِ يَدلِ  ايَ  یِعْنَد ُکْربَتِ  یاثِ يَ غِ  ايَ  یِعْنَد نِْعَمتِ 

یِعْنَد َمْفَزعِ  ینِ يُمعِ   

سرپرستم در  یا  همرهم در غربت یهمدم در وحشت،ا ی،ایدر ناگوار دمیام ی،ایام در سخت توشه یا
پناهم در  یا  یدر تنگدست ام یتوانگر ی،ایدر سرگردان میرهنما ی،ایدر گرفتار ادرسمیفر ینعمت،ا

یشانیمددرسانم در پر ی،ایدماندگ  

 

 ايَ اْلقُلُوِب  بَ يَطبِ  ايَ ُمقَلاَِب اْلقُلُوِب  ايَ َکاِشَف اْلُکُروِب  ايَ  وبِ يُ َستهاَر اْلعُ  ايَ َغفهاَر الذُّنُوِب  ايَ  وبِ يُ َعالَم اْلغُ  ايَ (12
َر اْلقُلُوِب  ِ َج اْلُهُموِم  ايَ اْلقُلُوِب  سَ يأَنِ  ايَ ُمنَوا ُمنَفاَِس اْلغُُمومِ  ايَ ُمفَراِ  

 یساز دلها،ا دگرگون یغمگسار غمها،ا یبها،ایپوش ع پرده یگناهان،ا  آمرزنده ینهانها،ا یدانا یا
هایدلتنگ شگریگشا یاندوهها،ا یگره گشا یهمدم جانها،ا یدلها،ا بخش یروشن یقلبها،ا  پزشک  

 

 ايَ  لُ يُمقِ  ايَ  لُ يُمنِ  ايَ  لُ يُمدِ  ايَ  لُ يقَبِ  ايَ  لُ يَدلِ  ايَ  لُ يَکفِ  ايَ  لُ يَوکِ  ايَ  لُ يَجمِ  ايَ  لُ يَجلِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (13
لُ يُمحِ   

 یرا،ایپذ  یراهنما،ا یسرپرست،ا یکارگشا،ا یبا،ایز یواال،ا یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
حال گردان یدرگذرنده،ا یعطابخش،ا یگرداننده،ا  

 

 نَ يأََماَن اْلَخائِفِ  ايَ  نَ يرِ يَجاَر اْلُمْستَجِ  ايَ  نَ ياْلُمْستَْصِرخِ  خَ يَصرِ  ايَ  نَ يثِ ياْلُمْستَغِ  اثَ يَ غِ  ايَ  نَ يرِ ياِ اْلُمتَحَ  لَ يَدلِ  ايَ (14
نَ يَدْعَوِة اْلُمْضَطراِ  بَ يا ُمجِ يَ  نَ يَغافَِر اْلُمْذنِبِ  ايَ  نَ يَمْلَجأَ اْلعَاِص  ايَ  نِ يَراِحَم اْلَمَساکِ  ايَ  نَ يَعْوَن اْلُمْؤِمنِ  ايَ   
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 بخش یمنیا یپناه پناهندگان،ا یادکنان،ایفر ادرسیفر یان،ایمددجو  مددرس یان،ایرهجو یرهنما
آمرزنده  یانگران،ایپناه عص یمهرورز بر خاک نشستگان،ا یمؤمنان،ا اوری یهراسندگان،ا

چارگانیب  یکننده دعا اجابت یگنهگاران،ا  

 

ْحَساِن  ايَ (15 َذا  ايَ َذا اْلقُْدِس َو السُّْبَحاِن  ايَ ذَا اْْلَْمِن َو اْْلََماِن  ايَ َذا اْلفَْضِل َو اَلْمتِنَاِن  ايَ َذا اْلُجوِد َو اْْلِ
ْضَواِن  ايَ  انِ يَ اْلِحْکَمِة َو اْلبَ  ْحَمِة َو الراِ ِة َو اْلبُْرَهاِن  ايَ ذَا الره أْفَِة َو  ايَ َو السُّْلَطاِن  َظَمةِ َذا اْلعَ  ايَ َذا اْلُحجه َذا الره

َذا اْلعَْفِو َو اْلغُْفَرانِ  ايَ اْلُمْستَعَاِن   

 ی،ایصاحب قدس و پاک یصاحب امن و امان،ا یصاحب بخش و عطا،ا ی،ایکیصاحب جود و ن یا
صاحب عظمت و  یصاحب حّجت و برهان،ا یصاحب رحمت و رضوان ا یان،ایصاحب حکمت و ب

گذشت و غفران  صاحب یبان،ایپشت یصاحب مهر و ا یسلطان،ا  

 

 ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو َصانُِع ُکلاِ شَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو َخاِلُق ُکلاِ شَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو إِلَهُ ُکلاِ شَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو َربُّ ُکلاِ شَ  ايَ (16
َمْن ُهَو  ايَ  ءٍ  یْ ُهَو َعاِلٌم بُِکلاِ شَ  نْ مَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو فَْوَق ُکلاِ شَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو بَْعَد ُکلاِ شَ  ايَ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو قَْبَل ُکلاِ شَ 

ءٍ  یْ ُکلُّ شَ  یْفنَ يَ َو  یْبقَ يَ َمْن ُهَو  ايَ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یقَاِدٌر َعلَ   

که سازنده  آن یا  همه،اوست نندهیرکه آف آن یکه معبود همه،اوست،ا آن یکه پروردگار همه اوست،ا آن یا
 یبرتر است،ا زیکه از هر چ آن یکه بعد از همه هست،ا آن یاز همه بود،ا شیکه پ آن یهمه،اوست،ا

 یرفتن زیچ است و همه یشگیکه او هم آن یتوانا است،ا زیکه بر هر چ آن یداناست،ا زیچ که به همه آن
 است

 

ُن  ايَ  ِمنُ يْ ُمهَ  ايَ ُمْؤِمُن  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (17 ِ ُن  ايَ  نُ ياِ ُمبَ  ايَ ُملَقاُِن  ايَ ُمَکوا ِ ُن  ايَ ُمَهوا  ايَ  نُ ياِ ُمزَ  ايَ ُمَمکاِ
مُ  ايَ ُمْعِلُن  ُمقَساِ  

 یخردربا،ا  یدلبر،ا ین،ایآفر یهست یبر همه،ا رهیچ یبخش،ا یمنیا یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
کن پخش یانگر،اینما یبخش،ا نتیز یده،ا توان یبخش،ا یسادگ  

 

ِعبَاِدِه  یَمْن ُهَو َعلَ  ايَ  مٌ يَجالِلِه َعظِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يُسْلَطانِِه قَدِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يُمْلِکِه ُمقِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ (18
ُصْنِعِه  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يرِ َمْن ُهَو بَِمْن َرَجاهُ کَ  ايَ  مٌ يَمْن ُهَو بَِمْن َعَصاهُ َحلِ  ايَ  مٌ يَعلِ  ءٍ  یْ َمْن ُهَو بُِکلاِ شَ  ايَ  مٌ يَرحِ 

مٌ يلُْطِفِه قَدِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  فٌ يِحْکَمتِِه لَطِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يَحکِ   

که در شکوهش بزرگ  آن یاست،ا نهیرید اش یکه در پادشاه آن یا  پابرجاست اش ییکه در فرمانروا آن یا
که بر نافرمانان بردبار  آن یداناست،ا زیکه به هرچ آن یا  یکه بر بندگانش مهربان است،ا آن یاست،ا
که در حکمتش مهر  آن ید،ایحکمت نما نشیکه در آفر آن یاکرام ورزد،ا دوارانیکه بر ام آن یاست،ا

است نهیریکه در مهرش د آن یورزد،ا  
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هُ  ْنَظرُ يُ َمْن َل  ايَ إَِل َعْفُوهُ  ْسأَلُ يُ َمْن َل  ايَ إَِل فَْضلُهُ  یْرجَ يُ َمْن َل  ايَ (19 َمْن  ايَ إَِل َعْدلُهُ  َخافُ يُ َمْن َل  ايَ إَِل بِرُّ
 ايَ َرْحَمتُهُ َغَضبَهُ  َمْن َسبَقَتْ  ايَ  َرْحَمتُهُ  ءٍ  یْ َمْن َوِسعَْت ُکله شَ  ايَ َمْن َل ُسْلَطاَن إَِل ُسْلَطانُهُ  ايَ إَِل ُمْلُکهُ  ُدومُ يَ َل 

أََحٌد ِمثْلَهُ  سَ يْ َمْن لَ  ايَ ِعْلُمهُ  ءٍ  یْ َمْن أََحاَط بُِکلاِ شَ   

چشم  اش یکیکه جز به ن آن یکه جز عفوش خواهش نشود،ا آن یست،این دیکه جز به فضلش ام آن یا
که جز سلطنتش  آن یاش،ا یینماند جز فرمانروا داریکه پا آن ینهراسند،ا  که جز از دادش آن یندوزند،ا

که  آن یگرفته،ا یشیکه رحمتش بر خشمش پ آن یرا فرا گرفته،ا  که رحمتش همه آن یست،این یسلطنت
ستیهمانندش ن چکسیکه ه  آن یدانشش همه را فرو گرفته،ا  

 

اْلعَْهِد  یَ ُموفِ  ايَ َصاِدَق اْلَوْعِد  ايَ اْلَخْلِق  اَخاِلقَ يَ قَابَِل التهْوِب  ايَ َغافَِر الذهْنِب  ايَ َکاِشَف اْلغَماِ  ايَ فَاِرَج اْلَهماِ  ايَ (20
راِ  ايَ  ِ  ايَ َعاِلَم الساِ َراِزَق اْْلَنَامِ  ايَ فَاِلَق اْلَحبا  

راست  یدگان،ایآفر نندهیآفر یتوبه،ا رندهیپذ یآمرزنده گناه،ا یبرطرف کننده غم،ا یاندوه،ا ندهیگشا یا
دهنده بندگان  یروز یشکافنده دانه،ا یراز نهان،ا یدانا یمان،ایوفادار به پ یوعده،ا  

 

 ايَ  یُّ قَوِ  ايَ  یُّ بَدِ  ايَ  یُّ َزکِ  ايَ  یُّ َرِض  ايَ  یُّ َحفِ  ايَ  یُّ َملِ  ايَ  یُّ َغنِ  ايَ  یُّ َوفِ  ايَ  یُّ َعلِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (21
یُّ َولِ   

 یپاک،ا یخشنود،ا  یپرمهر،ا یده،ا امان یتوانگر،ا یوفادار،ا یواال،ا ی!از تو خواستارم به نامت اایخدا
بخش ضیف یپرتوان،ا یان،اینما  

 

تَْر  ْهتِکِ يَ َمْن لَْم  ايَ  َرةِ يبِاْلَجرِ  َؤاِخذْ يُ َمْن لَْم  ايَ  حَ يَمْن َستََر اْلقَبِ  ايَ  لَ يَمْن أَْظَهَر اْلَجمِ  ايَ (22 اْلعَْفِو  مَ يَعظِ  ايَ الساِ
ْحَمِة  نِ يْ دَ يَ بَاِسَط الْ  ايَ َواِسَع اْلَمْغِفَرِة  ايَ َحَسَن التهَجاُوِز  ايَ  یُکلاِ َشْکوَ  یُمْنتَهَ  ايَ  ینَْجوَ  لاِ َصاِحَب کُ  ايَ بِالره  

که  آن ی،ایکه بر گناه سرزنش نکرد آن یا  یرا پوشاند یکه زشت آن ی،اینمود داریرا پد ییبایکه ز آن یا
دستت به مهر  یر،ایفراگ تیآمرزگان  ی،ایدرگذر کویکه ن یکه گذشتت بزرگ،ا ی،ایننمود یدر پرده

  هیسرانجام هر گال ی،ایهر نجو یشنوا یگشوده،ا

 

ْحَمِة اْلَواِسعَِة  ايَ َذا الناِْعَمِة السهابِغَِة  ايَ (23 ذَا اْلقُْدَرِة اْلَکاِملَِة  ايَ َذا اْلِحْکَمِة اْلبَاِلغَِة  ايَ َذا اْلِمنهِة السهابِقَِة  ايَ َذا الره
ِة اْلقَاِطعَِة  ايَ  ِة ال ايَ َذا اْلَکَراَمِة الظهاِهَرِة  ايَ َذا اْلُحجه ِة اْلَمتِ  ايَ  دهائَِمةِ َذا اْلِعزه عَةِ يَذا اْلعََظَمِة اْلَمنِ  ايَ  نَةِ يَذا اْلقُوه  

 یرسا،ا  حکمت یدارا ین،ایبخشش آغاز یدارا یر،ایرحمت فراگ یدارا ینعمت فراوان،ا یدارا یا
 یدارا یدار،ایعّزت پا یدارا یا دا،یکرامت هو یدارا ی،ایبرهان قطع یدارا یبرازنده،ا یروین یدارا

هیعظمت بلندپا یدارا یتوان استوار،ا  
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 يِیَ ُمحْ  ايَ َساتَِر اْلعَْوَراِت  ايَ اْلعَثََراِت  لَ يُمقِ  ايَ َراِحَم اْلعَبََراِت  ايَ َجاِعَل الظُّلَُماِت  ايَ السهَماَواِت  عَ يبَدِ  ايَ (24
َف اْلَحَسنَاِت  ايَ  اتِ يَ ُمْنِزَل اْْل  ايَ اْْلَْمَواِت  النهِقَماتِ  دَ يَشدِ  ايَ  ئَاتِ ياِ السه  یَ َماحِ  ايَ ُمَضعاِ  

 یدرگذرنده از لغزشها،ا یزان،ایر یرحم کننده اشکها یها،ایکیبرنهنده تار یآسمانها ا دآورندهیپد یا
 ها،یکننده بد دیناپد یها،ایدوچندان کن خوب یات،ایفرودآور آ یمردگان،ا بخش یزندگ  یها،ایپوشنده زشت

سخت شکنجه یا  

 

ُر  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (25 ِ ُر  ايَ ُمَصوا ُر  ايَ ُمَدباُِر  ايَ ُمقَداِ ُر  ايَ ُمَطهاِ ِ رُ يَ مُ  ايَ ُمنَوا ُر  ايَ  ساِ  ايَ ُمْنِذُر  ايَ ُمبَشاِ
ُم  رُ  ايَ ُمقَداِ ُمَؤخاِ  

 یپاک کننده،ا  یگرداننده،ا یکار،ا دهیسنج یصورتگر،ا یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
آور پس یآور،ا شیپ یده،ا میب یده،ا مژده یساز،ا ساده یبخش،ا یروشن  

 

ْکِن َو اْلَمقَاِم  ايَ َربه اْلبَلَِد اْلَحَراِم  ايَ َربه الشهْهِر اْلَحَراِم  ايَ اْلَحَراِم  تِ يْ َربه اْلبَ  ايَ (26 َربه اْلَمْشعَِر  ايَ َربه الرُّ
َربه  ايَ َو السهالِم  ةِ يه َربه التهحِ  ايَ  المِ َربه النُّوِر َو الظه  ايَ َربه اْلِحلاِ َو اْلَحَراِم  ايَ َربه اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ايَ اْلَحَراِم 

اْْلَنَامِ  یاْلقُْدَرِة فِ   

 یپروردگار رکن و مقام،ا یپرودگار شهر محترم،ا یپرودگار ماه محترم،ا یمحترم،ا  پروردگار خانه یا
و  یپروردگار روشن یپروردگار حالل و حرام،ا یپروردگار مسجد الحرام،ا یپروردگار مشعر الحرام،ا

در مردمان رویپرورنده ن یو سالم،ا تیّ پروردگار تح یا ،یکیتار  

 

اِدقِ  ايَ  نَ يأَْعَدَل اْلعَاِدلِ  ايَ  نَ يأَْحَکَم اْلَحاِکمِ  ايَ (27 أَْسَرَع  ايَ  نَ يأَْحَسَن اْلَخاِلقِ  ايَ  نَ يأَْطَهَر الطهاِهرِ  ايَ  نَ يأَْصَدَق الصه
نَ ياْْلَْکَرمِ  مَ أَْکرَ  ايَ  نَ يأَْشفََع الشهافِعِ  ايَ  نَ يأَْبَصَر النهاِظرِ  ايَ  نَ يأَْسَمَع السهاِمعِ  ايَ  نَ ياْلَحاِسبِ   

 نیبهتر یپاکان،ا نیپاکتر یان،ایراستگو نیراستگوتر یدادگران،ا  نیدادگرتر یداوران،ا نیداورتر یا
 یاوران،ای نیاورتری ینندگان،ایب نیناتریب یشنوندگان،ا نیشنواتر یحسابگران،ا  نیچابکتر ینندگان،ایآفر

انیگرام  نیتر یگرام  

 

َمْن  اثَ يَ غِ  ايَ ِحْرَز َمْن َل ِحْرَز لَهُ  ايَ ذُْخَر َمْن َل ذُْخَر لَهُ  ايَ َسنََد َمْن َل َسنََد لَهُ  ايَ ِعَماَد َمْن َل ِعَماَد لَهُ  ايَ (28
 ايَ لَهُ  سَ يَمْن َل أَنِ  سَ يأَنِ  ايَ لَهُ  نَ يَمْن َل ُمعِ  نَ يُمعِ  ايَ ِعزه َمْن َل ِعزه لَهُ  ايَ فَْخَر َمْن َل فَْخَر لَهُ  ايَ لَهُ  اثَ يَ َل غِ 

 أََماَن َمْن َل أََماَن لَهُ 

پناه  یندارد ا یا که اندوخته اندوخته آن یندارد،ا یبانیکه پشت آن بانیپشت یندارد،ا گاه هیکه تک آن گاه هیتک یا
که  عّزت آن یندارد،ا یکه افتخار افتخار آن یندارد،ا یادرسیکه فر آن ادرسیفر یندارد،ا یکه پناه آن
ندارد یمنیکه ا آن بخش یمنیا یندارد،ا یهمدم که همدم آن یندارد،ا یکه مدد مددرسان آن یندارد ا یعّزت  
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 ايَ قَابُِض  ايَ قَاِسُم  ايَ َعاِلُم  ايَ َحاِکُم  ايَ َساِلُم  ايَ َراِحُم  ايَ َدائُِم  ايَ قَائُِم  ايَ َعاِصُم  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (29
 بَاِسطُ 

 یداور،ا یبخش،ا یسالمت یمهرورز،ا ینده،ایپا یدار،ایپا ینگهدار،ا یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
بخش یفراخ یر،ایبازگ  یکن،ا بخش یدانا،ا  

 

َحافَِظ َمِن  ايَ نَاِصَر َمِن اْستَْنَصَرهُ  ايَ َغافَِر َمِن اْستَْغفََرهُ  ايَ َراِحَم َمِن اْستَْرَحَمهُ  ايَ َعاِصَم َمِن اْستَْعَصَمهُ  ايَ (3۰
 ايَ َمِن اْستَعَانَهُ  نَ يا ُمعِ يَ َمِن اْستَْصَرَخهُ  خَ يَصرِ  ايَ ُمْرِشَد َمِن اْستَْرَشَدهُ  ايَ ُمْکِرَم َمِن اْستَْکَرَمهُ  ايَ اْستَْحفََظهُ 

َمِن اْستَغَاثَهُ  ثَ يُمغِ   

که از او  آمرزنده آن ید،ایکه از او مهر جو مهربان بر آن ید،ایجو یکه از او نگهدار نگهدار آن یا
که  اکرام کننده آن یکه از او حفاظت خواهد،ا حافظ آن یطلبد،ا یاریکه از او  آن اوری یآمرزش خواهد ا

 یخواهد،ا یاز او دادرس که ندادرس آ ید،ایجو ییکه از او راهنما آن یراهنما یاز او اکرام خواهد،ا
خواهد یادرسیکه از او فر آن ادرسیفر ید،ایکه از او مدد جو آن اریمدد  

 

 ايَ  ُزولُ يَ َمِلکا َل  ايَ  ُموتُ يَ َل  ايا حَ  ايَ  فُوتُ يَ َدائِما َل  ايَ  نَامُ يَ َل  ومايُّ قَ  ايَ  َرامُ يُ َل  فايلَطِ  ايَ  َضامُ يُ َل  زايَعزِ  ايَ (3۱
ْضعُفُ يَ َل  ايا قَوِ  ايَ  ْطعَمُ يُ َصَمدا َل  ايَ  ْجَهلُ يَ َعاِلما َل  ايَ  یْفنَ يَ َل  ايبَاقِ   

 یا ندهیپا یابد،ایکه خوا او را درن یداریپا ینشود،ا یانداز که دست یفیلط یکه خوار نگردد،ا یزیعز یا
 یشود،ا ینم یکه فان یشگیهم یرود،ا ینم نیکه از ب یپادشاه یا رد،یم یکه نم یا زنده یرد،ایکه فنا نپذ

گردد یکه ناتوان نم ییتوانا یکه خوراک نخواهد،ا یازین یب یندارد،ا یکه نادان ییدانا  

 

َضارُّ  ايَ َواِرُث  ايَ بَاِعُث  ايَ َراِشُد  ايَ َحاِمُد  ايَ َماِجُد  ايَ َشاِهُد  ايَ َواِحُد  ايَ أََحُد  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (32
نَافِعُ  ايَ   

راهنما  یر،ایپذ شیستا یبزرگوار،ا یگواه،ا یگانه،ای یکتا،ای یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
سودبخش یرسان،ا انیز یبرنده،ا راثیم یزنده،ایبرانگ یا  

 

أَْحَکَم ِمْن ُکلاِ  ايَ  مٍ يأَْعلََم ِمْن ُکلاِ َعلِ  ايَ  مٍ يأَْرَحَم ِمْن ُکلاِ َرحِ  ايَ  مٍ يأَْکَرَم ِمْن ُکلاِ َکرِ  ايَ  مٍ يأَْعَظَم ِمْن ُکلاِ َعظِ  ايَ ( 33
أََعزه ِمْن ُکلاِ  ايَ  لٍ يأََجله ِمْن ُکلاِ َجلِ  ايَ  فٍ يأَْلَطَف ِمْن ُکلاِ لَطِ  ايَ  رٍ يأَْکبََر ِمْن ُکلاِ َکبِ  ايَ  مٍ يأَْقَدَم ِمْن ُکلاِ قَدِ  ايَ  مٍ يَحکِ 

زٍ يَعزِ   

 یداناتر از هر دانا،ا یتر از هر مهربان،ا مهربان یا م،یاز هر کر تر میکر یتر از هر بزرگ،ا بزرگ یا
از هر  تر فیلط یتر از هر بزرگ،ا بزرگ یا نه،یریاز هر د نهیرید یتر از هر فرزانه،ا فرزانه

زیاز هر عز زتریعز یتر از هر باشکوه،ا باشکوه یف،ایلط  
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ْفحِ  مَ يَکرِ  ايَ (34 ْنعِ  فَ يلَطِ  ايَ َدائَِم اللُّْطِف  ايَ اْلفَْضِل  مَ يقَدِ  ايَ  رِ يْ اْلخَ  رَ يَکثِ  ايَ اْلَمناِ  مَ يَعظِ  ايَ الصه ُمنَفاَِس  ايَ الصُّ
راِ  ايَ اْلَکْرِب  اْلَحقاِ  یَ قَاِض  ايَ َماِلَک اْلُمْلِک  ايَ َکاِشَف الضُّ  

ضنعت  یا ،یشگیلطفت هم ینه،ایریفضلت د یار،ایبس رتیخ ینعمتت بزرگ،ا یمانه،ایگذشت کر یا
داور بر حق ی،ایپادشاه هست یان،ایبردارنده ز ی،ایگرفتار یگشا گره ینواز،ا چشم  

 

تِِه َعلِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  ی  َوفَائِِه قَوِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  ی  َعْهِدِه َوفِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ (35 ِه قَرِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  ی  قُوه ِ  بٌ يُعلُوا
ِه َعظِ  یُهَو فِ  َمنْ  ايَ  زٌ يَشَرفِِه َعزِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  فٌ يلُْطِفِه َشرِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  فٌ يقُْربِِه لَطِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ   ايَ  مٌ يِعزاِ

دٌ يَمْجِدِه َحمِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  دٌ يَعَظَمتِِه َمجِ  یَمْن ُهَو فِ   

 اش یداریکه در پا آن یاست،ا داریپا اش یکه در وفادار آن یوفادار است،ا مانشیکه در پ آن یا
که در  آن یاست،ا یبا نرم اش یکیکه در نزد آن یاست،ا کینزد اش ییکه در واال  آن یواالست،ا

در  که آن یکه در عّزتش بزرگ است،ا آن یکه در شرفش با عّزت است،ا آن یاست،ا فیشر اش ینرم
ستوده است  که در شکوهش آن یشکوهمند است،ا اش یبزرگ . 

 

 ايَ  یَراِض  ايَ  یقَاِض  ايَ  یَداعِ  ايَ  یَهادِ  ايَ  یُمعَافِ  ايَ  یَوافِ  ايَ  یَشافِ  ايَ  یَکافِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (36
یبَاقِ  ايَ  یَعالِ   

 یراهنما،ا یا  ده یتندرست یوفادار،ا یبخش،ا درمان یبسنده،ا یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
ماندگار یبلندمرتبه،ا یخشنود،ا یداور،ا یخوان،ا یکیبه ن  

 

َمْوُجوٌد  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ َکائٌِن لَهُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ َخاِشٌع لَهُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ َخاِضٌع لَهُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ (37
 هِ يْ َصائٌِر إِلَ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ بِِه  مٌ قَائِ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ َخائٌِف ِمْنهُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ  هِ يْ إِلَ  بٌ يُمنِ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ بِِه 

َهاِلٌک إَِل َوْجَههُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ بَِحْمِدِه  َسباِحُ يُ  ءٍ  یْ َمْن ُکلُّ شَ  ايَ   

از او  زیهرچ یکه هست آن یاز او هراسان است،ا زیکه هر چ آن یاست،ا  فروتن شیبرا زیکه هرچ آن یا
از او  زیکه هرچ آن یاو بازگشت کند،ا یبه سو زیکه هرچ  آن یاست،ا داریبه او پد زیکه هرچ آن یاست،ا

که هر  آن یشود،ا یم رگوناو دگ یبه سو زیکه هر چ آن یبه او بر پاست،ا زیکه هرچ آن یترسان است،ا
اش نابود است جز جلوه زیکه هرچ آن یاست،ا گو هیاو تسب شیبه ستا زیچ  

 

َمْن َل  ايَ  هِ يْ ِمْنهُ إَِل إِلَ  یَمْن َل َمْنجَ  ايَ  هِ يْ َمْن َل َمْقَصَد إَِل إِلَ  ايَ  هِ يْ َمْن َل َمْفَزَع إَِل إِلَ  ايَ  هِ يْ َمْن َلَمفَره إَِل إِلَ  ايَ (38
ةَ إَِل بِِه  ايَ  هِ يْ إَِل إِلَ  ْرَغبُ يُ   یْرجَ يُ َمْن َل  ايَ  هِ يْ إَِل َعلَ  تََوکهلُ يُ َمْن َل  ايَ  بِهِ إَِل  ْستَعَانُ يُ َمْن َل  ايَ َمْن َل َحْوَل َو َل قُوه

إَِل ُهوَ  ْعبَدُ يُ َمْن َل  ايَ إَِل ُهَو   
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جز  یکه مقصد آن یست،ایجز به درگاهش ن یکه پناه آن یجز به بارگاهش،ا ستین یزگاهیکه گر آن یا
 یست،این یلیاو م یکه جز به سو آن یجز به مهرش،ا ستین یرها  که از خشمش آن یست،ایاو ن یبه سو

 یکه جز بر او توکّل نشود،ا آن یند،ایکه جز از او مدد نجو آن یجز به او،ا ستین ییرویکه جنبش و ن آن
نشود دهیکه جز او پرست آن یست،این یدیکه جز به او ام آن  

 

 رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْقُصودِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْسئُولِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْطلُوبِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْرُغوبِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْرُهوبِ  رَ يْ خَ  ايَ (39
نَ يَر اْلُمْستَأْنِسِ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْدُعواِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْحبُوبِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْشُکورِ  رَ يْ خَ  ايَ  نَ ياْلَمْذُکورِ   

 یپاسخ دهان،ا نیبهتر یاشدگان،ایجو نیبهتر ینان،ایآفر شوق نیبهتر یزان،ایانگ هراس نیبهتر یا
 یخواندگان،ا نیبهتر یدلبران،ا نیبهتر یستودگان،ا نیبهتر یادشدگان،ای نیبهتر یا  شدگان قصه نیبهتر

همدمان  نیبهتر  

 

 ايَ نَاِظُر  ايَ َذاِکُر  ايَ َجابُِر  ايَ َکاِسُر  ايَ فَاِطُر  ايَ قَاِهُر  ايَ قَاِدُر  ايَ َساتُِر  ايَ َغافُِر  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (4۰
 نَاِصرُ 

 یشکننده،ا یا  نندهیآفر یره،ایچ یتوانا،ا یپوش،ا پرده یآمرزگار،ا ی!از تو خواستارم به نامت اایخدا
اوری ینا،ایب یادآور،ای یبند،ا شکسته  

 

 ايَ  یاْلغَْرقَ  ْنِقذُ يُ َمْن  ايَ  یالنهْجوَ  ْسَمعُ يَ َمْن  ايَ  یاْلبَْلوَ  ْکِشفُ يَ َمْن  ايَ  یَمْن قَدهَر فََهدَ  ايَ  یَمْن َخلََق فََسوه  ايَ (4۱
ْوجَ يَ  ايَ َمْن أََماَت َو أَحْ  ايَ  یَمْن أَْضَحَک َو أَْبکَ  ايَ  یاْلَمْرضَ  یْشفِ يَ َمْن  ايَ  یاْلَهْلکَ  یْنجِ يُ َمْن   نِ يْ ا َمْن َخلََق الزه

یالذهَکَر َو اْْلُْنثَ   

که  آن یرد،ایکه بال را برگ آن یکه اندازه نهاد پس رهنمون شد ا آن یپس متناسب نمود،ا دیکه آفر آن یا
 مارانیکه ب آن یبخشد،ا ییرها یکه از نابود آن یشدگان را برهاند،ا که غرق آن یزمزمه نهان را بشنود،ا

دیکه دوگونه مرد و زن آفر آن یکند،او زنده  راندیکه م آن یاند،ایکه خنداند و گر آن یرا شفا دهد. ا  

 

اْلَمَماِت قُْدَرتُهُ  یَمْن فِ  ايَ بُْرَهانُهُ  اتِ يَ اْْل  یَمْن فِ  ايَ  اتُهُ يَ اْْلفَاِق آ یَمْن فِ  ايَ  لُهُ ياْلبَراِ َو اْلبَْحِر َسبِ  یَمْن فِ  ايَ ( 4۰
َمْن  ايَ قََضاُؤهُ  َزانِ ياْلمِ  یَمْن فِ  ايَ  بَتُهُ يْ اْلِحَساِب هَ  یَمْن فِ  ايَ ُمْلُکهُ  اَمةِ يَ اْلقِ  یَمْن فِ  ايَ اْلقُبُوِر ِعْبَرتُهُ  یَمْن فِ  ايَ 

النهاِر ِعقَابُهُ  یَمْن فِ  ايَ اْلَجنهِة ثََوابُهُ  یفِ   

که در  آن یاوست،ا یها نشانه یهست یها که در کرانه آن یراه اوست،ا ایو در یکه در خشک آن یا
که در قبرها  آن یاوست،ا یینما قدرت دگانیدر مرگ آفر  که آن یبرهان روشن اوست،ا شیها نشانه
اعمال شکوه   یکه در حسابرس آن یاوست،ا حدّ  یب ییفرمانروا زیکه در رستاخ آن یاوست،ا یپندآموز
که در دوزخ  آن یکه د ربهشت پاداش اوست،ا آن یاوست،ا یکه در سنجش کردارها داور آن یاوست،ا

اوست فریک  
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 ْرَغبُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ  بُونَ ياْلُمنِ  ْقِصدُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ اْلُمْذنِبُوَن  ْفَزعُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ اْلَخائِفُوَن  ْهُربُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ (43
اِهُدوَن  ُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ الزه  یَمْن فِ  ايَ اْلُمِحبُّوَن  ْفتَِخرُ يَ بِِه  َمنْ  ايَ  ُدونَ ياْلُمرِ  ْستَأْنِسُ يَ َمْن بِِه  ايَ  ُرونَ ياِ اْلُمتَحَ  ْلَجأ

لُونَ  تََوکهلُ يَ  هِ يْ َمْن َعلَ  ايَ اْلُموقِنُوَن  ْسُکنُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ اْلَخاِطئُوَن  ْطَمعُ يَ َعْفِوِه  اْلُمتََوکاِ  

  آهنگ مانانیکه پش آن یاو پناه برند،ا یکه گنهکاران به سو آن یزند،ایکه هراسندگان به درگاه او گر آن یا
او   که ارادتمندان به آن یکه سرگشتگان به او پناه برند،ا آن یند،اینما لیبه او م انیکه پارسا آن یاو کنند،ا
که  آن یخطاکاران در عفوش طمع ورزند،ا که آن یبه او افتخار کنند،ا فتگانیکه ش آن یرند،ایانس گ

کنندگان بر او توّکل کنند که توّکل آن یرند،ایاو آرام گ یبه سو  افتگانی نیقی  

 

 ايَ  بُ يُمثِ  ايَ [  بُ ي]ُمهِ  بُ يَمهِ  ايَ  بُ يَحسِ  ايَ  بُ يَرقِ  ايَ  بُ يقَرِ  ايَ  بُ يَطبِ  ايَ  بُ يَحبِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (44
رُ يبَِص  ايَ  رُ يَخبِ  ايَ  بُ يُمجِ   

 یبان،ا دهید یک،اینزد یشفابخش،ا  ی،ایداشتن دوست یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
نایب یا  آگاه یاجابت کننده،ا یده،ا پاداش یز،ایانگ هراس یحسابرس،ا  

 

أَْشَرَف ِمْن  ايَ  رٍ يأَْخبََر ِمْن ُکلاِ َخبِ  ايَ  رٍ يأَْبَصَر ِمْن ُکلاِ بَِص  ايَ  بٍ يأََحبه ِمْن ُکلاِ َحبِ  ايَ  بٍ يأَْقَرَب ِمْن ُکلاِ قَرِ  ايَ ( 45
أَْرأََف  ايَ أَْجَوَد ِمْن ُکلاِ َجَواٍد  ايَ  یاٍ ِمْن ُکلاِ َغنِ  یأَْغنَ  ايَ  یاٍ ِمْن ُکلاِ قَوِ  یأَْقوَ  ايَ  عٍ يأَْرفََع ِمْن ُکلاِ َرفِ  ايَ  فٍ يُکلاِ َشرِ 

 ِمْن ُکلاِ َرُءوفٍ 

 یتر از هر آگاه،ا آگاه ینا،ایاز هر ب ناتریب یتر از هر محبوب،ا محبوب یک،ایاز هر نزد تر کینزد یا
 یتوانگرتر از هر توانگر،ا یتواناتر از هر توانا،ا یبرتر از هر بلند،ا یف،ایاز هر شر تر فیشر

  تر از هر مهربان مهربان یتر از هر بخشنده،ا بخشنده

 

 رَ يْ قَاِهرا غَ  ايَ َمْملُوٍک  رَ يْ َماِلکا غَ  ايَ َمْخلُوٍق  رَ يْ َخاِلقا غَ  ايَ َمْصنُوعٍ  رَ يْ َصانِعا غَ  ايَ َمْغلُوٍب  رَ يْ َغاِلبا غَ  ايَ (46
 رَ يْ غَ  بايقَرِ  ايَ  َغائِبٍ  رَ يْ َشاِهدا غَ  ايَ َمْنُصوٍر  رَ يْ نَاِصرا غَ  ايَ َمْحفُوٍظ  رَ يْ َحافِظا غَ  ايَ َمْرفُوعٍ  رَ يْ َرافِعا غَ  ايَ َمْقُهوٍر 

دٍ يبَعِ   

 رهیچ یمالک ما مملوک،ا یده،ایناآفر ننهیآفر یسازنده ناساخته،ا یر،ایناپذ شکست رهیچ یا
 شهیگواه هم ینشده،ا یاری  کننده یاری ینگهدار،ا ینگهدار ب یر،ایناپذ یبلند بخش یبلند یر،ایناپذ یگ رهیچ

ریناپذ یدور کینزد یحاضر،ا  

 

َر النُّوِر  ايَ نُوَر النُّوِر  ايَ ( 47 ِ َر النُّوِر  ايَ ُمَدباَِر النُّوِر  ايَ َخاِلَق النُّوِر  ايَ ُمنَوا نُورا قَْبَل ُکلاِ  ايَ نُوَر ُکلاِ نُوٍر  ايَ ُمقَداِ
َکِمثِْلِه نُورٌ  سَ يْ نُورا لَ  ايَ نُورا فَْوَق ُکلاِ نُوٍر  ايَ نُورا بَْعَد ُکلاِ نُوٍر  ايَ نُوٍر   
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 یروشن یساز نور،ا به اندازه یگرداننده نور،ا ینور،ا نندهیآفر ینور ا بخش یروشن ینور،ا یروشن یا
 یبر فراز هر نور،ا ییروشنا یپس از هر نور،ا ییروشنا  یاز هر نور،ا شیپ ییروشنا یهر نور،ا

ستین یکه همانندش نور ینور  

 

َمْن  ايَ َمْن قَْولُهُ َحق   ايَ  مٌ يَمْن إِْحَسانُهُ قَدِ  ايَ  مٌ يَمْن لُْطفُهُ ُمقِ  ايَ  فٌ يَمْن فِْعلُهُ لَطِ  ايَ  فٌ يَمْن َعَطاُؤهُ َشرِ  ايَ ( 48
مٌ يمِ َمْن فَْضلُهُ عَ  ايَ َمْن ِذْکُرهُ ُحْلٌو  ايَ َمْن َعَذابُهُ َعْدٌل  ايَ َمْن َعْفُوهُ فَْضٌل  ايَ َوْعُدهُ ِصْدٌق   

که  آن یاست،ا داریکه نوازشش پا آن ینواز است،ا که کارش چشم آن یاست،ا ریچشمگ شیکه عطا آن یا
که گذشتش فراتر از  آن یاش راست است،ا که وعده آن یا  که سخنش حق است آن یاست،ا نهیرید اش یکین

است یهمگان شیکه عطا  آن یاست،ا نیریش ادشیکه  آن یداد است،ا فرشیکه ک آن یاست،ا یستگیشا  

 

ُل  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ ( 49 ُل  ايَ ُمَسهاِ ُل  ايَ ُمفَصاِ ُل  ايَ ُمَذلاُِل  ايَ ُمبَداِ ُل  ايَ ُمنَزاِ ِ  ايَ ُمْجِزُل  ايَ ُمْفِضُل  ايَ ُمنَوا
ُمْجِملُ  ايَ ُمْمِهُل   

 یهموار کن،ا  یساز،ا دگرگون یبخش،ا ییجدا یساز،ا آسان یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
نیآفر ییبایز یده،ا امان یاربخش،ایبس یده،ا فزون یعطابخش،ا یفرودآور،ا  

 

َمْن  ايَ  يَیحْ يُ َو َل  يِیحْ يُ َمْن  ايَ  یْهدَ يُ َو َل  یْهدِ يَ َمْن  ايَ  ْخلَقُ يُ َو َل  ْخلُقُ يَ َمْن  ايَ  یرَ يُ َو َل  یرَ يَ َمْن  ايَ (5۰
َمْن  ايَ  هِ يْ َعلَ  یْقضَ يُ َو َل  یْقِض يَ َمْن  ايَ  هِ يْ َعلَ  َجارُ يُ َو َل  رُ يجِ يُ َمْن  ايَ  ْطعَمُ يُ َو َل  ْطِعمُ يُ َمْن  ايَ  ْسأَلُ يُ َو َل  ْسأَلُ يَ 

لَهُ ُکفُوا أََحدٌ  ُکنْ يَ َو لَْم  ولَدْ يُ َو لَْم  ِلدْ يَ َمْن لَْم  ايَ  هِ يْ َعلَ  ْحَکمُ يُ َو َل  ْحُکمُ يَ   

 ینشود،ا ییکند و راهنما ییکه راهنما آن ینشود،ا دهیو آفر ندهیافریکه ب آن ینشود،ا دهیو د  ندهیکه ب آن یا
 یکه خوراند و خوراک نخواهد،ا آن ینشود،ا دهیکه پرسد و پرس آن  یاش نکنند،ا که زنده کند و زنده آن
که فرمان دهد و فرمانش  آن ینشود،ا یکند و بر او داور  یکه داور آن ید،ایکه پناهد دهد و پناه نجو آن

است  نبوده ییاو همتا یکه نزاده،و زاده نشده،و برا آن یندهند،ا  

 

قِ  ايَ  بُ ينِْعَم الطهبِ  ايَ  بُ ينِْعَم اْلَحسِ  ايَ ( 5۱  لُ ينِْعَم اْلَکفِ  ايَ  بُ ينِْعَم اْلَحبِ  ايَ  بُ ينِْعَم اْلُمجِ  ايَ  بُ ينِْعَم اْلقَرِ  ايَ  بُ ينِْعَم الره
رُ ينِْعَم النهِص  ايَ  ینِْعَم اْلَمْولَ  ايَ  لُ ينِْعَم اْلَوکِ  ايَ   

که چه خوش  ی،ایکه چه خوش همراه ی،ایبیکه چه خوش طب ی،ایکه چه خوش حسابگر یا
که چه خوش  ی،ایکه چه خوش سرپناه ی،ایکه چه خوش دلبر یا ،یده که چه خوش پاسخ ی،ایکینزد

یاوریکه چه خوش  ی،اییکه چه خوش موال ی،اییکارگشا  

 

ابِ  بَ يَحبِ  ايَ  نَ يدِ ياْلُمرِ  سَ يأَنِ  ايَ  نَ ياْلُمِحباِ  یُمنَ  ايَ  نَ يُسُروَر اْلعَاِرفِ  ايَ (52 َرَجاَء  ايَ  نَ يَراِزَق اْلُمِقلاِ  ايَ  نَ يالتهوه
ةَ عَ  ايَ  نَ ياْلُمْذنِبِ  َج َعِن اْلَمْغمُ  ايَ  نَ يُمنَفاَِس َعِن اْلَمْکُروبِ  ايَ  نَ ياْلعَابِدِ  نِ يْ قُره لِ  ايَ  نَ يومِ ُمفَراِ نَ يَو اْْلِخرِ  نَ يإِلَهَ اْْلَوه  
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 دهنده یروز یکاران،ا محبوب توبه یدان،ایهمدم مر یفتگان،ایش یآرزو یعارفان،ا  یشاد یا
غمگسار  یران،ایاندوه دلگ ندهیگشا یکنندگان،ا نور چشم عبادت یگنهکاران،ا دیام  یزان،ایچ یب

ندگانیمعبود گذشتگان و آ یغمزدگان، ا  

 

 ايَ  نَنَايُمعِ  ايَ  لَنَايَدلِ  ايَ َحافَِظنَا  ايَ نَاِصَرنَا  ايَ َمْوَلنَا  ايَ  َدنَاياِ سَ  ايَ إِلََهنَا  ايَ َربهنَا  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (53
بَنَايَطبِ  ايَ  بَنَايَحبِ   

 یما،ا یموال یسرور ما ا یمعبود ما،ا یپروردگار ما،ا یبه نامت ا کنم ی!من از تو درخواست مایخدا
ما بیطب یمحبوب ما،ا یمددرسان ما،ا یما،ا یراهنما ینگهدار ما،ا یما،ا اوری  

 

داِ  ايَ َو اْْلَْبَراِر  نَ ياِيَربه النهبِ  ايَ ( 54 غَاِر َو اْلِکبَاِر  ايَ َربه اْلَجنهِة َو النهاِر  ايَ  ارِ يَ َو اْْلَخْ  نَ يقِ يَربه الصاِ  ايَ َربه الصاِ
َحارِ  ايَ َربه اْْلَْنَهاِر َو اْْلَْشَجاِر  ايَ َربه اْلُحبُوِب َو الثاَِماِر  َربه  ايَ َو اْلبَِحاِر  یَربه اْلبََرارِ  ايَ  ِقفَارِ َو الْ  یَربه الصه

َربه اْْلَْعالِن َو اْْلَْسَرارِ  ايَ َو النهَهاِر  لِ يْ الله   

 یپروردگار بهشت و دوزخ،ا یو خوبان،ا قانیپروردگار صدّ  یکان،ایو ن امبرانیپروردگار پ یا
 یپروردگار نهرها و درختان،ا یها،ا وهیها و م پروردگار دانه یو بزرگساالن،ا  پروردگار خردساالن
پروردگار  یپروردگار شب و روز،ا یاها،ایو در هایکیپروردگار خش یها،ا شهیپروردگار دشتها و ب

 آشکارها و نهانها

 

َمْن َل  ايَ قُْدَرتُهُ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن بَلَغَْت إِلَ  ايَ ِعْلُمهُ  ءٍ  یْ َمْن لَِحَق بُِکلاِ شَ  ايَ أَْمُرهُ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن نَفَذَ فِ  ايَ  (55
َمْن َل تَنَاُل اْْلَْوَهاُم ُکْنَههُ  ايَ  اللَهُ َمْن َل تُْدِرُک اْْلَْفَهاُم جَ  ايَ َمْن َل تَْبلُُغ اْلَخالئُِق ُشْکَرهُ  ايَ اْلِعبَاُد نِعََمهُ  یتُْحِص 
َمْن َل َعَطاَء إَِل  ايَ َمْن َل ُمْلَک إَِل ُمْلُکهُ  ايَ اُد قََضاَءهُ َمْن َل تَُردُّ اْلِعبَ  ايَ ِرَداُؤهُ  اءُ يَ َمِن اْلعََظَمةُ َو اْلِکْبرِ  ايَ 

 َعَطاُؤهُ 

را  زیکه قدرتش هر چ آن یده،ایرس زیکه دانشش به هر چ آن یافته،اینفوذ  زیکه فرمانش در هرچ آن یا
که  آن یبه سپاسش نرسند،ا دگانیکه آفر آن یناتوانند،ا شیکه بندگان از شمردن نعمتها آن یدربر گرفته،ا

و  یکه بزرگ آن یند،انرس اش یهست یکه پندارها به ژرفا آن یابند،ایرا درن اش یفهمها بزرگ
جز  ییکه فرمانروا آن یکه بندگان توان برگرداندن حکمش را ندارند،ا  یاوست،ا پوشش یمنش بزرگ

ستیاو ن یجز عطا ییکه عطا آن یست،ایاو ن ییفرمانروا  

 

فَاُت اْلعُلْ  ايَ  یَمْن لَهُ اْلَمثَُل اْْلَْعلَ  ايَ ( 56  ايَ  یَمْن لَهُ اْلَجنهةُ اْلَمأْوَ  ايَ  یَمْن لَهُ اْْلِخَرةُ َو اْْلُولَ  ايَ  ايَ َمْن لَهُ الصاِ
 ايَ َمْن لَهُ اْلَهَواُء َو اْلفََضاُء  ايَ  اءُ َمْن لَهُ اْلُحْکُم َو اْلقَضَ  ايَ  یَمْن لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَ  ايَ  یاْلُکْبرَ  اتُ يَ َمْن لَهُ اْْل 

یَمْن لَهُ السهَماَواُت اْلعُلَ  ايَ  یَمْن لَهُ اْلعَْرُش َو الثهرَ   

که سرانجام و سرآغاز از آن  آن یاوست،ا یکه صفات برتر برا آن یاز آن اوست،ا یکه نمونه اعل آن یا
 یکه نامها آن یتر از آن اوست،ا بزرگ یها که نشانه آن یاز آن اوست،ا شیکه بهشت آسا  آن یاوست،ا
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که  آن یآن هوا و فضا از آن اوست،ا یاز آن اوست،ا یکه فرمان و داور  آن یاز آن اوست،ا کوترین
برافراشته از آن اوست یآسمانها  که آن یعرش و فرش از آن اوست،ا  

 

َوُدوُد  ايَ َمْسئُوُل  ايَ َعُطوُف  ايَ َرُءوُف  ايَ َشُکوُر  ايَ َصبُوُر  ايَ َغفُوُر  ايَ َعفُوُّ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (57
قُدُّوسُ  ايَ ُسبُّوُح  ايَ   

 یمهربان،ا یر،ایپذ شیستا  یبا،ایشک یآمرزنده،ا یدرگذرنده،ا یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
منّزه یپاک،ا یدوست،ا یخواسته،ا یمهرورز،ا  

 

 ايَ اْلبَِحاِر َعَجائِبُهُ  یَمْن فِ  ايَ َدَلئِلُهُ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن فِ  ايَ  اتُهُ يَ اْْلَْرِض آ یَمْن فِ  ايَ السهَماِء َعَظَمتُهُ  یَمْن فِ  ايَ (58
ُ يَ َمْن  ايَ اْلِجبَاِل َخَزائِنُهُ  یَمْن فِ  لُْطفَهُ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن أَْظَهَر فِ  ايَ ُکلُّهُ  ْمرُ اْْلَ  ْرِجعُ يَ  هِ يْ َمْن إِلَ  ايَ  ُدهُ يعِ يُ اْلَخْلَق ثُمه  ْبَدأ

َف فِ  ايَ َخلَقَهُ  ءٍ  یْ َمْن أَْحَسَن ُکله شَ  ايَ  اْلَخالئِِق قُْدَرتُهُ  یَمْن تََصره  

 زیدر هرچ لشیکه دال آن یاست،ا نیدر زم شیها که نشانه آن یدر آسمان است،ا اش یکه بزرگ آن یا
را آغاز کند  نشیکه آفر آن یدر کوههاست،ا شیها جنهیکه گن آن یاست،ایدر در شیهایکه شگفت آن یاست،ا

 انینما زیدر هر چ اکه لطفش ر آن یاو بازگردد،ا یبه سو  که مه امور به آن یسپس بازش گرداند،ا
کارگر افتاده است دگانیدر آفر  که توانش آن یپرداخته،ا کویرا ن زیهر چ نشیکه آفر آن یساخته،ا  

 

لَهُ  قَ يَمْن َل َشفِ  قَ يَشفِ  ايَ لَهُ  بَ يَمْن َل ُمجِ  بَ يُمجِ  ايَ لَهُ  بَ يَمْن َل َطبِ  بَ يَطبِ  ايَ لَهُ  بَ يَمْن َل َحبِ  بَ يَحبِ  ايَ  (59
َراِحَم َمْن  ايَ لَهُ  سَ يأَنِ َمْن َل  سَ يأَنِ  ايَ لَهُ  لَ يَمْن َل َدلِ  لَ يَدلِ  ايَ لَهُ  ثَ يَمْن َل ُمغِ  ثَ يُمغِ  ايَ لَهُ  قَ يَمْن َل َرفِ  قَ يَرفِ  ايَ 

َصاِحَب َمْن َل َصاِحَب لَهُ  ايَ َل َراِحَم لَهُ   

 اری یندارد،ا ییکه پاسخگو آن یپاسخگو  یندارد،ا یکه پزشک پزشک آن یندارد،ا یکه دوست دوست آن یا
که  آن یرهنما یندارد،ا یادرسیفر  که آن ادرسیفر یهمرهان،ا یهمراه ب یندارد،ا یکه مهربان مهربان آن

که  آن ینیهمنش یندارد ا یا ندهکن که رحم کننده آن رحم یندارد،ا یکه همدم همدم آن یندارد،ا ییرهنما
ندارد ینیهمنش  

 

َمِن  یَ َشافِ  ايَ َمِن اْستَْرَعاهُ  یَ َراعِ  ايَ َمِن اْستَْکالهُ  یَ َکالِ  ايَ َمِن اْستَْهَداهُ  یَ َهادِ  ايَ َمِن اْستَْکفَاهُ  یَ َکافِ  ايَ (6۰
َمِن  یه َولِ  ايَ َمِن اْستَْقَواهُ  یَ ُمقَواِ  ايَ َمِن اْستَْوفَاهُ  یَ ُموفِ  ايَ َمِن اْستَْغنَاهُ  یَ ُمْغنِ  ايَ َمِن اْستَْقَضاهُ  یَ قَاِض  ايَ اْستَْشفَاهُ 

 اْستَْوَلهُ 

هرکه از  نگاهبان یا د،یجو ییهرکه از او راهنما یراهنما یخواهد،ا تیکننده هرکه از او کفا تیکفا یا
 یشفادهنده هرکه از او شفا طلبد،ا یخواهد،ا تیکننده هرکه از او رعا تیرعا یخواهد،ا یاو نگاهبان

وفادار به هر که از او  ید،ایجو یازین یکننده هرکه از او ب ازین یب یخواهد،ا یداور هرکه از او داور
خواهد یهرکه از او سرپرست  سرپرست یخواهد،ا رویهرکه از او ن روبخشین ید،ایوفا جو  
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 ايَ َراتُِق  ايَ فَاتُِق  ايَ فَاِرُق  ايَ فَاِلُق  ايَ َصاِدُق  ايَ نَاِطُق  ايَ َراِزُق  ايَ َخاِلُق  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (6۱
َساِمقُ  ايَ [  َسابُِق ]فَائِقُ   

جدا  یشکافنده،ا یراستگو ا یا،ایگو یدهنده،ا یروز یننده،ایآفر یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
گاهیبلند جا یرنده،ایگ یشیپ یونددهنده،ایپ ینده،ایگشا یکننده،ا  

 

له َو اْلَحُروَر  ايَ َمْن َجعََل الظُّلَُماِت َو اْْلَْنَواَر  ايَ َو النهَهاَر  لَ يْ الله  قَلاِبُ يُ َمْن  ايَ  (62 َر  ايَ َمْن َخلََق الظاِ َمْن َسخه
َمْن لَْم  ايَ لَهُ اْلَخْلُق َو اْْلَْمُر  نْ مَ  ايَ  اةَ يَ َمْن َخلََق اْلَمْوَت َو اْلحَ  ايَ َو الشهره  رَ يْ َمْن قَدهَر اْلخَ  ايَ الشهْمَس َو اْلقََمَر 

ِمَن الذُّلاِ  ی  لَهُ َولِ  ُکنْ يَ  َمْن لَمْ  ايَ اْلُمْلِک  یفِ  کٌ يلَهُ َشرِ  سَ يْ َمْن لَ  ايَ َصاِحبَةً َو َل َولَدا  تهِخذْ يَ   

خنک  هیکه سا آن یرا قرار داد،ا ها ییو روشنا هایکیکه تار آن یکه شب و روز را دگرگون سازد،ا آن یا
که  آن یو شر را مقّدر نمود،ا ریکه خ آن یرا مّسخر ساخت،ا  و ماه دیکه خورش آن ید،ایو گرما را آفر
که  آن ینگرفت،ا یو فرزند رکه همس آن یکه خلق و امر از آن اوست، ا آن ید،ایرا آفر یمرگ و زندگ

نخواهد یسرپرست یخوار یکه از رو آن یست،این شیبرا یکیشری یدر فرمانروا  

 

اِمتِ  رَ يَضمِ  ْعلَمُ يَ َمْن  ايَ  نَ يدِ يُمَراَد اْلُمرِ  ْعلَمُ يَ َمْن  ايَ ( 63 بَُکاَء  یرَ يَ َمْن  ايَ  نَ ياْلَواِهنِ  نَ يأَنِ  ْسَمعُ يَ َمْن  ايَ  نَ يالصه
َمْن َل  ايَ  نَ يْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسدِ يُ َمْن َل  ايَ  نَ يُعْذَر التهائِبِ  ْقبَلُ يَ َمْن  ايَ  نَ يَحَوائَِج السهائِلِ  ْمِلکُ يَ َمْن  ايَ  نَ ياْلَخائِفِ 

نَ يأَْجَوَد اْْلَْجَودِ  ايَ  نَ يَعْن قُلُوِب اْلعَاِرفِ  ْبعُدُ يَ َمْن َل  ايَ  نَ يأَْجَر اْلُمْحِسنِ  عُ يِض يُ   

درماندگان را   که ناله آن یکه از نهاد خاموشان آگاه است،ا آن یداند،ا یکه خواهش خواهشمندان را م آن یا
  آن بهانه یبه دست اوست،ا ازمندانین یازهایکه ن آن یند،ایب یرا م دگانیهراس هیکه گر آن یشنود،ا یم

را تباه  کوکارانیکه پاداش ن آن ی،اکه عمل تبهکاران را صالح نبخشد آن یرد،ایپذ یکاران را م توبه
بخشندگان نیتر بخشنده یکه از دل عارفان دور نباشد ا آن ینکند،ا  

 

 لَ يَجمِ  ايَ َن اْلباَلِء َحسَ  ايَ السهَماِء  عَ يبَدِ  ايَ َغافَِر اْلَخَطاِء  ايَ َواِسَع اْلعََطاِء  ايَ َساِمَع الدَُّعاِء  ايَ َدائَِم اْلبَقَاِء  ايَ ( 64
اْلَجَزاءِ  فَ يَشرِ  ايَ اْلَوفَاِء  رَ يَکثِ  ايَ السهنَاِء  مَ يقَدِ  ايَ الثهنَاِء   

 کین یآورنده آسمان،ا دیپد یآمرزنده خطا،ا یگسترده عطا،ا یشنونده دعا، ا یماندگار،ا شهیهم یا
پاداش فیشر یوفادار،ا اریبس یبر فراز،ا نهیرید  یش،ایستا کوین یآزمون،ا  

 

 ايَ نَفهاُح  ايَ فَتهاُح  ايَ ُمْختَاُر  ايَ بَارُّ  ايَ َصبهاُر  ايَ َجبهاُر  ايَ قَههاُر  ايَ َغفهاُر  ايَ َستهاُر  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (65
 ُمْرتَاحُ 

 یبا،ایبس شک یجاهمند،ا یره،ایچ یآمرزگار،ا یا  پوش پرده یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
بخش یراحت یبخش،ا روح ینده،ایگشا یده،ایبرگز یبخش،ا کین  
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انِ  یَمْن َخلَقَنِ  ايَ (66 بَنِ  ايَ  یَو َسقَانِ  یَمْن أَْطعََمنِ  ايَ  یَو َربهانِ  یَمْن َرَزقَنِ  ايَ  یَو َسوه َمْن  ايَ  یَو أَْدنَانِ  یَمْن قَره
نِ  ايَ  یَو َکالنِ  یَمْن َحِفَظنِ  ايَ  یَو َکفَانِ  یَعَصَمنِ  َو  یَمْن آنََسنِ  ايَ  یَدانِ َو هَ  یَمْن َوفهقَنِ  ايَ  یَو أَْغنَانِ  یَمْن أََعزه

یانِ يَ َو أَحْ  یَمْن أََماتَنِ  ايَ  یآَوانِ   

 ید،ایو نوشان دیکه به من خوران آن ید،ایداد و پرور یکه مرا روز آن یاراست،ایو ب دیکه مرا آفر آن یا
که مرا حفظ  آن ینمود،ا تیکه مرا نگاه داشت و کفا آن یبرد،ا شینمود و به کنار خو کیکه مرا نزد آن

 ییداد و راهنما قمیکه توف آن  یساخت،ا ازمین یو ب دیکه به من عّزت بخش آن ینمود،ا تیکرد و حما
و زنده کند راندیکه مرا بم آن یداد،ا میکه همدمم شد و جا آن یکرد،ا  

 

َمْن َل تَْنفَُع  ايَ اْلَمْرِء َو قَْلبِِه  نَ يْ بَ  ُحولُ يَ َمْن  ايَ التهْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه  ْقبَلُ يَ َمْن  ايَ اْلَحقه بَِکِلَماتِِه  ِحقُّ يُ َمْن  ايَ (67
َمِن  ايَ َل َراده ِلقََضائِِه  َمنْ  ايَ ِلُحْکِمِه  بَ َمْن َل ُمعَقاِ  ايَ  ِلهِ يَمْن ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضله َعْن َسبِ  ايَ الشهفَاَعةُ إَِل بِِإْذنِِه 
َرْحَمتِهِ  یْ دَ يَ  نَ يْ بُْشرا بَ  احَ يَ الراِ  ْرِسلُ يُ َمْن  ايَ  نِهِ يمِ يَ بِ  اتٌ يه َمِن السهَماَواُت َمْطوِ  ايَ ِْلَْمِرِه  ءٍ  یْ اْنقَاَد ُکلُّ شَ   

انسان و  انیکه م آن یرد،ایکه توبه را از بندگانش بپذ آن یاستوار و برجا کند،ا  که حق را با کلماتش آن یا
شدگان راهش داناتر  که به گمراه آن یاش سود نبخشد،ا که شفاعت جز با اجازه آن یرد،ایدلش قرار گ

فرمانش  زیکه هرچ آن یست،این یا هرا بازگردانند شیکه رأ آن  یرد،اینپذ یکه حکمش دگرگون آن یاست،ا
دهنده رحمتش فرستد که بادها را مژده آن یگشته،ا دهیچیکه آسمانها به دست قدرتش پ آن یرا گردن نهد،ا  

 

َمْن َجعََل اْلقََمَر نُورا  ايَ َمْن َجعََل الشهْمَس ِسَراجا  ايَ َمْن َجعََل اْلِجبَاَل أَْوتَادا  ايَ َمْن َجعََل اْْلَْرَض ِمَهادا  ايَ (68
َمْن َجعََل  ايَ السهَماَء بِنَاًء  عَلَ َمْن جَ  ايَ َمْن َجعََل النهْوَم ُسبَاتا  ايَ  َمْن َجعََل النهَهاَر َمعَاشا ايَ ِلبَاسا  لَ يْ َمْن َجعََل الله  ايَ 

َمْن َجعََل النهاَر ِمْرَصادا ايَ أَْزَواجا  اءَ يَ اْْلَشْ   

را  یکه خورشد آن ینهاد،ا نیزم  یخهایکه کوهها را م آن یقرار داد،ا یرا بستر زندگ نیکه زم آن یا
که روز را  آن  یکه شب را جامه آرامش گرداند،ا آن یکه ماه را تابان ساخت،ا آن یچراغ جهانش کرد،ا

که از هر  آن یبنا نهاد،ا راکه آسمان  آن یآرامش ساخت،ا لهیکه خواب را وس آن یقرار داد،ا یروز هیما
قرار داد نگاهیکه آتش را کم آن یمختلف قرار داد،ا یها گونه زیچ  

 

 رُ يَخبِ  ايَ  رُ يقَدِ  ايَ  رُ يَکبِ  ايَ  عُ يبَدِ  ايَ  عُ يَسرِ  ايَ  عُ يَمنِ  ايَ  عُ يَرفِ  ايَ  عُ يَشفِ  ايَ  عُ يَسمِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (69
رُ يُمجِ  ايَ [ رُ ي]ُمنِ   

 ین،اینوآفر یشبتابنده،ا یفرازمند،ا یه،ایبلندپا یار،ایهم یشنوا، ا یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
ده پناه یآگاه،ا یتوانا،ا یبزرگ،ا  
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 یُّ حَ  ايَ  ی  حَ  َشاِرُکهُ يُ َل  یالهذِ  یُّ حَ  ايَ  ی  َکِمثِْلِه حَ  سَ يْ لَ  یالهذِ  یُّ حَ  ايَ  یاٍ بَْعَد ُکلاِ حَ  ايا حَ  ايَ  یاٍ قَْبَل ُکلاِ حَ  ايا حَ  ايَ ( 7۰
 یاٍ ِمْن حَ  اةَ يَ اْلحَ  ِرثِ يَ لَْم  ايا حَ  ايَ  یاٍ حَ  ُکله  ْرُزقُ يَ  یالهذِ  یُّ حَ  ايَ  یاٍ ُکله حَ  تُ يمِ يُ  یالهذِ  یُّ حَ  ايَ  یاٍ حَ  یإِلَ  ْحتَاجُ يَ َل  یالهذِ 

َل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َو َل نَْومٌ  ومُ يُّ قَ  ايَ  یُّ حَ  ايَ  یاْلَمْوتَ  يِیحْ يُ  یالهذِ  یُّ حَ  ايَ   

که  یا زنده یست،این یا که مانند او زنده یا زنده یزنده پس از هر زنده،ا یاز هر زنده،ا شیزنده پ یا
که همه زندگان را  یا زنده یندارد،ا ازین یا که به زنده یا زنده یست،ایاو ن کیشر یا زنده  چیه

به ارث  گرید یا را از زنده یکه زندگ یا زنده یدهد،ا یم یها روز که به زنده  یا زنده یراند،ایم یم
که او را چرت و خواب  یا ندهید پابه خو یا  زنده یکند،ا یکه مردگان را زنده م یا زنده ینبرده،ا

ردیدرنگ  

 

َمْن لَهُ  ايَ  ُزولُ يَ َمْن لَهُ ُمْلٌک َل  ايَ َمْن لَهُ نِعٌَم َل تُعَدُّ  ايَ  یْطفَ يُ َمْن لَهُ نُوٌر َل  ايَ  یْنسَ يُ َمْن لَهُ ِذْکٌر َل  ايَ ( 7۱
َمْن لَهُ ِصفَاٌت َل  ايَ  َردُّ يُ  َمْن لَهُ قََضاٌء َل ايَ  ْدَرکُ يُ َمْن لَهُ َکَماٌل َل  ايَ  فُ يه کَ يُ َمْن لَهُ َجالٌل َل  ايَ  یْحصَ يُ ثَنَاٌء َل 

رُ يه َمْن لَهُ نُعُوٌت َل تُغَ  ايَ تُبَدهُل   

 دهیبخش ییایکه عطا آن  ی،اینشدن دارد خاموش یکه نور آن ی،اینشدن دارد فراموش یادیکه  آن یا
که شکوهش  آن یاست،ا آمار یب ششیکه ستا آن یاست،ا زوال یب اش ییآن فرمانروا ی،ایناشمردن

که  آن یت،ااس ریبازگشت ناپذ اش یکه داور آن ی،ایدارد درک ناشدن یکه کمال آن یرد،اینپذ  یچگونگ
رییقابل تغ ریدارد غ ییها که جلوه آن یا ریپاپذ دارد دگرگون یصفات  

 

 ِحبُّ يُ َمْن  ايَ  نَ يُمْدِرَک اْلَهاِربِ  ايَ  نَ يَظْهَر الالجِ  ايَ  نَ يالطهاِلبِ  ةَ يَ َغا ايَ  نِ يالداِ  ْومِ يَ َماِلَک  ايَ  نَ يَربه اْلعَالَمِ  ايَ ( 72
ابِرِ  ابِ  ِحبُّ يُ َمْن  ايَ  نَ يالصه رِ  ِحبُّ يُ َمْن  ايَ  نَ يالتهوه نَ يَمْن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَدِ  ايَ  نَ ياْلُمْحِسنِ  ِحبُّ يُ َمْن  ايَ  نَ ياْلُمتََطهاِ  

 ابندهیدر یپشت و پناه پناهندگان،ا یا  ندگانیمقصود جو یمالک روز جزا،ا یان،ایپروردگار جهان یا
را  زگانیکه پاک آن یکنندگان را دوست دارد ا که توبه آن یرا دوست دارد،ا انیبایکه شک آن یان،ایفرار

افتگانی راهکه اوست داناتر به  آن یرا دوست دارد،ا کوکارانیکه ن آن یدوست دارد،ا  

 

 ايَ ُمِذلُّ  ايَ ُمِعزُّ  ايَ  ثُ يُمغِ  ايَ  تُ يُمقِ  ايَ  طُ يُمحِ  ايَ  ظُ يَحفِ  ايَ  قُ يَرفِ  ايَ  قُ يَشفِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ ( 73
دُ يُمعِ  ايَ ُمْبِدُئ   

 یبخش،ا یروز یر،ایفراگ ینگهدار،ا یهمراه،ا یمهربان،ا یبه نامت ا  !از تو خواستارمایخدا
برگرداننده یآغازگر، ا یخوارکن،ا یبخش،ا عّزت یادرس،ایفر  

 

َمْن  ايَ  فٍ يْ َمْن ُهَو ِوتٌْر باِل کَ  ايَ  بٍ يْ َمْن ُهَو َصَمٌد باِل عَ  ايَ َمْن ُهَو فَْرٌد باِل نِداٍ  ايَ َمْن ُهَو أََحٌد باِل ِضداٍ  ايَ ( 74
َمْن ُهَو َمِلٌک  ايَ فَْقٍر  البِ  ی  َمْن ُهَو َغنِ  ايَ باِل ذُلاٍ  زٌ يَمْن ُهَو َعزِ  ايَ  رٍ يَمْن ُهَو َرب  باِل َوزِ  ايَ  فٍ يْ ُهَو قَاٍض باِل حَ 

هٍ يَمْن ُهَو َمْوُصوٌف باِل َشبِ  ايَ باِل َعْزٍل   
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که  آن یاست، ا یو کاست ازین یکه ب آن یمانند،ا یاست و ب گانهیکه  آن یو ضّد ندارد،ا کتاستیکه  آن یا
 یاست،ا ریوز یب یکه پروردگار آن یدادگر است،ا یکه داور آن یاست،ا یبودن و چگونگ یهمتا یب

 یاست،ا ریناپذ عزل یدشاهکه پا آن یاست،ا ازین یب یکه توانگر آن یاست،ا یخوار یب یعّزتمند  که آن
است مانند یب  که اوصافش آن  

 

َمْن َطاَعتُهُ نََجاةٌ  ايَ  نَ يَمْن َحْمُدهُ ِعز  ِلْلَحاِمدِ  ايَ  نَ يَمْن ُشْکُرهُ فَْوٌز ِللشهاِکرِ  ايَ  نَ يَمْن ِذْکُرهُ َشَرٌف ِللذهاِکرِ  ايَ ( 75
َمْن  ايَ  نَ يبُْرَهاٌن ِللنهاِظرِ  اتُهُ يَ آ نْ مَ  ايَ  نَ يبِ يَواِضٌح ِلْلُمنِ  لُهُ يَمْن َسبِ  ايَ  نَ يَمْن بَابُهُ َمْفتُوٌح ِللطهاِلبِ  ايَ  نَ يعِ يِلْلُمطِ 
نَ يِمَن اْلُمْحِسنِ  بٌ يَمْن َرْحَمتُهُ قَرِ  ايَ  نَ يَو اْلعَاِص  نَ يَمْن ِرْزقُهُ ُعُموٌم ِللطهائِعِ  ايَ  نَ يتَابُهُ تَْذِکَرةٌ ِلْلُمتهقِ کِ   

که  آن یاست،ا یشاکران رستگار یکه شکرش برا آن یذاکران شرف است،ا یکه ذکرش برا آن یا
که درگاهش  آن ینجات است،ا هیما انیمطع یکه طاعتش برا آن یعّزت است،ا شگرانیستا یبرا  ششیستا

 یبرا شیها که نشانه آن یکاران هموار است،ا توبه یکه راهش برا  آن یندگان،ایجو یگشوده است به رو
 اش یکه روز آن یاست،ا  یادآوریپند و  هیما شگانیپرواپ یکه کتابش برا آن یقاطع است،ا لیل نندگانیب

است کینزد کوکارانیکه رحمتش به ن آن یرد،ایو گنهکاران را فراگ عانیهمه مط  

 

َمْن  ايَ َمْن تَقَدهَسْت أَْسَماُؤهُ  ايَ َمْن َجله ثَنَاُؤهُ  ايَ  ُرهُ يْ َمْن َل إِلَهَ غَ  ايَ َجدُّهُ  یَمْن تَعَالَ  ايَ َمْن تَبَاَرَک اْسُمهُ  ايَ ( 76
َمْن َل تُعَدُّ نَْعَماُؤهُ  ايَ  آَلُؤهُ  یَمْن َل تُْحصَ  ايَ ِرَداُؤهُ  اءُ يَ َمِن اْلِکْبرِ  ايَ َمِن اْلعََظَمةُ بََهاُؤهُ  ايَ بَقَاُؤهُ  ُدومُ يَ   

که  آن یست،ایجز او ن یکه معبود آن یبس بلند است،ا تشیکه عنا آن یکه نامش خجسته است،ا آن یا
جلوه  یکه بزرگ آن یاست،ا داریپا اش یکه هست آن یمقدس است،ا  شیکه نامها آن یواال است،ا ششیستا
 شیکه نعمتها آن ید،ایایدر شمار ن شیکه عطاها آن یپوشش اوست،ا یکه بزرگمنش آن یاوست،ا ییبایز

 شمرده نشود

 

 دُ يَشدِ  ايَ  دُ يَمجِ  ايَ  دُ يَحمِ  ايَ  دُ يَرشِ  ايَ  نُ يَمکِ  ايَ  نُ يَمتِ  ايَ  نُ يُمبِ  ايَ  نُ يأَمِ  ايَ  نُ يُمعِ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ ( 77
دُ يَشهِ  ايَ   

 یراهنما،ا یارجمند،ا یاستوار،ا یآشکار ا ین،ایام یمددرسان،ا یبه نامت ا خواهم ی!از تو مایخدا
گواه ی)گنهکاران(،اریسختگ یبزرگوار،ا یستوده،ا  

 

شِ  ايَ  دِ يَذا اْلقَْوِل السهدِ  ايَ  دِ يَذا اْلعَْرِش اْلَمجِ  ايَ (78  ايَ  دِ يَذا اْلَوْعِد َو اْلَوعِ  ايَ  دِ يذَا اْلبَْطِش الشهدِ  ايَ  دِ يَذا اْلِفْعِل الره
 ايَ  دٌ يَشهِ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن ُهَو َعلَ  ايَ  دٍ يعِ بَ  رُ يْ غَ  بٌ يَمْن ُهَو قَرِ  ايَ  دُ يرِ يُ َمْن ُهَو فَعهاٌل ِلَما  ايَ  دُ ياْلَحمِ  یُّ َمْن ُهَو اْلَولِ 

دِ يبَِظالٍم ِلْلعَبِ  سَ يْ َمْن ُهَو لَ   

صاحب کوبش  یصاحب کردکار برازنده،ا یصاحب سخن استوار،ا یصاحب عرش پرشکوه،ا یا
انجام دهد آنچه را  یکیکه به ن آن یکه سرپرست ستوده است،ا آن ید،ایو و تهد دیصاحب نو یسخت،ا
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 رکه بر بندگان ستمکا آن یگواه است،ا زیکه بر هر چ آن  یاست،ا ریناپذ یدور کیکه نزد آن یخواهد،ا
ستین  

 

 ايَ  رِ يَخاِلَق الشهْمِس َو اْلقََمِر اْلُمنِ  ايَ  رَ ي[ لَهُ َو َل نَظِ  ]ِشْبهَ  هَ يَمْن َل َشبِ  ايَ  رَ يلَهُ َو َل َوزِ  کَ يَمْن َل َشرِ  ايَ (79
غِ  ايَ  رِ ياْلبَائِِس اْلفَقِ  یَ ُمْغنِ  ْفِل الصه ِعْصَمةَ اْلَخائِِف  ايَ  رِ ياْلَکسِ  ْظمِ َجابَِر اْلعَ  ايَ  رِ ياْلَکبِ  خِ يْ َراِحَم الشه  ايَ  رِ يَراِزَق الطاِ

رٌ يقَدِ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یَمْن ُهَو َعلَ  ايَ  رٌ يبَِص  رٌ يَمْن ُهَو بِِعبَاِدِه َخبِ  ايَ  رِ ياْلُمْستَجِ   

 ازین یب یو ماه تابان،ا دیخورش نندهیآفر یندارد،ا یکه مثل و مانند آن یندارد،ا  یریو وز کیکه شر آن یا
 ونددهندهیپ یبزرگسال،ا ریمهرورز بر پ یکودک خردسال،ا دهنده یروز یا دست،یکننده درمانده ته
تواناست زیکه بر هر چ آن یناست،ایکه بر بندگانش آگاه و ب آن یجو،ا پناه  پناه ترسان یاستخوان شکسته،ا  

 

ذَا اْلبَأِْس َو  ايَ بَاِرَئ الذهراِ َو النهَسِم  ايَ َخاِلَق اللهْوحِ َو اْلقَلَِم  ايَ ذَا اْلفَْضِل َو اْلَکَرِم  ايَ َذا اْلُجوِد َو الناِعَِم  ايَ (8۰
راِ َو اْْلَلَِم  ايَ ُمْلِهَم اْلعََرِب َو اْلعََجِم  ايَ الناِقَِم  راِ َو اْلِهَمِم  ايَ َکاِشَف الضُّ َمْن  ايَ ْلَحَرِم َو ا تِ يْ َربه اْلبَ  ايَ َعاِلَم الساِ

ِمَن اْلعََدمِ  اءَ يَ َخلََق اْْلَشْ   

موران و  دآورندهیپد یلوح و قلم،ا نندهیآفر یصاحب فضل و کرم،ا یا  صاحب جود و بخشش یا
رازها  یدانا یو درد،ا انیبردارنده ز یبخش عرب و عجم،ا الهام یا  صاحب عذاب و انتقام یمردمان،اا

یستیاز ن زیهرچ نندهیآفر یو حرم،ا  پروردگار کعبه یو قصدها،ا  

 

َطاِلُب  ايَ َغاِلُب  ايَ َعاِدُل  ايَ َواِصُل  ايَ فَاِصُل  ايَ َکاِمُل  ايَ قَابُِل  ايَ َجاِعُل  ايَ فَاِعُل  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (8۱
َواِهبُ  ايَ   

 یجدا،ا یبرازنده،ا یرنده،ایپذ یبخش،ا یهست  یکردگار،ا ی!از تو خواستارم به نامت اایخدا
بخشنده یا،ایجو یره،ایچ یدادگر،ا یونددهنده،ایپ  

 

َز بِقُْدَرتِِه  ايَ َمْن َجاَد بِلُْطِفِه  ايَ َمْن أَْکَرَم بُِجوِدِه  ايَ َمْن أَْنعََم بَِطْوِلِه  ايَ (82 َمْن  ايَ َمْن قَدهَر بِِحْکَمتِِه  ايَ َمْن تَعَزه
ِه  یَمْن َدنَا فِ  ايَ َمْن تََجاَوَز بِِحْلِمِه  ايَ َمْن َدبهَر بِِعْلِمِه  ايَ  ِرهِ يَحَکَم بِتَْدبِ  ِ هِ  یَمْن َعال فِ  ايَ ُعلُوا ِ ُدنُوا  

که به  آن ید،ایکه به لطفش کرم ورز آن یداشت،ا یکه به جودش گرام آن ید،ایکه به کرمش بخش آن یا
آنکه با علم خود  یخود حکم کرد،ا ریکه به تدب آن یکه به حکمتش سامان داد،ا آن یا افت،یعّزت  شیروین

 یاست،ا کینزد اش ین برتریخود در ع ریکه به تدب آن یدرگذرد،ا اش یکه با بردبار آن یکرد،ا ریتدب
برتر است اش یکینزد نیکه در ع آن  
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بُ يُ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َمْن  ِضلُّ يُ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َمْن  یْهدِ يَ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َما  ْفعَلُ يَ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َما  ْخلُقُ يَ َمْن  ايَ (83  عَذاِ
رُ يُ  نْ مَ  ايَ  َشاءُ يَ َمْن  ِذلُّ يُ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َمْن  ِعزُّ يُ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ ِلَمْن  ْغِفرُ يَ َمْن  ايَ  َشاءُ يَ َمْن  ِ  َشاءُ يَ اْْلَْرَحاِم َما  یفِ  َصوا

َشاءُ يَ بَِرْحَمتِِه َمْن  ْختَصُّ يَ َمْن  ايَ   

 یکند،ا ییکه هرکه را بخواهد راهنما آن یکه هرچه بخواهد بکند،ا آن یند،ایکه هرچه خواهد آفر آن یا
که هرکه را بخواهد  آن یکه هرکه را بخواهد عذاب کند،ا آن یکه هرکه را بخواهد گمراه سازد،ا آن

که در رحم  آن یگرداند،ا رکه هرکه را بخواهد خوا آن یشد،ارا بخواهد عّزت بخ  که هرکه آن یامرزد،ایب
مخصوص گرداند  که هرکه را بخواهد به رحمتش آن یمادران هرچه خواهد صورت بخشد،ا . 

 

َمْن  ايَ ُحْکِمِه أََحدا  یفِ  ْشِرکُ يُ َمْن َل  ايَ قَْدرا  ءٍ  یْ َمْن َجعََل ِلُکلاِ شَ  ايَ َصاِحبَةً َو َل َولَدا  تهِخذْ يَ َمْن لَْم  ايَ (84
َمْن َخلََق ِمَن  ايَ  َراراَمْن َجعََل اْْلَْرَض قَ  ايَ السهَماِء بُُروجا  یَمْن َجعََل فِ  ايَ َجعََل ]ِمَن اْلَمالئَِکِة[ اْلَمالئَِکةَ ُرُسال 

َعَددا ءٍ  یْ ُکله شَ  یَمْن أَْحصَ  ايَ ِعْلما  ءٍ  یْ َمْن أََحاَط بُِکلاِ شَ  ايَ أََمدا  ءٍ  یْ َمْن َجعََل ِلُکلاِ شَ  ايَ اْلَماِء بََشرا   

 کیرا شر یکه در حکمش کس آن یاندازه نهاد،ا زیهرچ یکه برا آن ینگرفت،ا یکه همسر و فرزند آن یا
که  آن یگذارد، ا ییکه در آسمانها برجها آن یقرار داد،ا شیکه فرشتگان را فرستادگان خو آن ینساخت،ا

قرار  یسرانجام زیهرچ یاکه بر آن ید،ایرا از آب آفر یکه آدم آن ینمود،ا ستهیشا ستگاهیرا ز نیزم
را شماره نموده است زیکه تعداد هرچ آن یرا دربر گرفته است،ا زیهرچ شیبا علم خو  که آن یداد،ا  

 

ُل  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (85 َسْرَمدُ  ايَ َصَمُد  ايَ ِوتُْر  ايَ فَْرُد  ايَ َحقُّ  ايَ بَرُّ  ايَ بَاِطُن  ايَ َظاِهُر  ايَ آِخُر  ايَ أَوه  

 یحق،ا یکوکار،این ینهان،ا یآشکار،ا یانجام،ا یآغاز،ا  یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
یشگیهم یاز،این یب یکتا،ای یگانه،ای  

 

َمْحُموٍد  یأَْعلَ  ايَ أََعزه َمْذُکوٍر ذُِکَر  ايَ أََجله َمْشُکوٍر ُشِکَر  ايَ أَْفَضَل َمْعبُوٍد ُعبَِد  ايَ َمْعُروٍف ُعِرَف  رَ يْ خَ  ايَ (86
أَْشَرَف  ايَ ُسئَِل  ئُولٍ أَْکَرَم َمسْ  ايَ أَْکبََر َمْقُصوٍد قُِصَد  ايَ أَْرفََع َمْوُصوٍف ُوِصَف  ايَ أَْقَدَم َمْوُجوٍد ُطِلَب  ايَ ُحِمَد 

 َمْحبُوٍب ُعِلمَ 

که  یریثناپذ نیواالتر یکه عبادت شده،ا یمعبود نیبرتر یکه شناخته شده،ا یا شناخته شده نیبهتر  یا
 نیتر نهیرید یشده،ا شیکه ستا یا ستوده نیبرتر یا  شده ادیکه  یا شده ادی نیزتریعز یسپاس شده،ا

که قصد   یمقصود نیبزرگتر یکه به وصف آمده،ا یا وصف شده نیبلندتر یکه خواسته شده،ا یموجود
که دانسته شده یمحبوب نیتر فیشر یکه پرسش شده،ا یا دهیپرس نیتر یگرام یشده،ا . 

 

لِ  دَ ياِ سَ  ايَ  نَ ياْلبَاکِ  بَ يَحبِ  ايَ (87 َمْفَزَع  ايَ  نَ يالذهاِکرِ  سَ يأَنِ  ايَ  نَ ياْلُمْؤِمنِ  یه َولِ  ايَ  نَ ياْلُمِضلاِ  یَ َهادِ  ايَ  نَ ياْلُمتََوکاِ
اِدقِ  یَ ُمْنجِ  ايَ  نَ ياْلَمْلُهوفِ  نَ ياْلَخْلِق أَْجَمعِ  هَ إِلَ  ايَ  نَ يأَْعلََم اْلعَاِلمِ  ايَ  نَ يأَْقَدَر اْلقَاِدرِ  ايَ  نَ يالصه  
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همدم  یسرپرست مؤمنان،ا یگمراهان،ا یراهنما یکنندگان،ا سرور توّکل یکنندگان،ا هیمحبوب گر یا
 یان،ایدانا نیداناتر یان،ایتوانا نیتواناتر یان،ایراستگو بخش ییرها یا  پناه جان سوختگان یذاکران،ا

دگانیهمه آفر دهیپرست  

 

َمْن َل  ايَ فَغَفََر  یَ َمْن ُعِص  ايَ َمْن ُعبَِد فََشَکَر  ايَ َمْن بََطَن فََخبََر  ايَ َمْن َملََک فَقََدَر  ايَ َمْن َعال فَقََهَر  ايَ (88
رَ ُمقَ  ايَ َراِزَق اْلبََشِر  ايَ أَثٌَر  هِ يْ َعلَ  یْخفَ يَ َمْن َل  ايَ بََصٌر  ْدِرُکهُ يُ َمْن َل  ايَ اْلِفَکُر  هِ يتَْحوِ  ُکلاِ قََدرٍ  داِ  

 یافت،ای یکه نهان شد و آگاه آن یافت،ایکه دارا گشت و توان  آن یگشت،ا رهیکه فراتر رفت و چ آن  یا
که  آن یرد،ایاو را فرا نگ ها شهیآنکه اند ید،ایشد و آمرز یکه نافرمان آن یکه پرستش شد و ارج نهاد،ا آن
هزدهنده هر اندا  اندازه یان،ایآدم دهنده یروز ینماند،ا دهیبر او پوش یکه اثر آن یابد،ایاو را در ن یا دهید  

 

آِمُر  ايَ َضاِمُن  ايَ َکاِشُف  ايَ فَاتُِح  ايَ فَاِرُج  ايَ بَاِذُخ  ايَ َذاِرُئ  ايَ بَاِرُئ  ايَ َحافُِظ  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (89
ینَاهِ  ايَ   

 یبخشنده، ا اریبس یآورنده،ا دیپد یننده،ایآفر ینگهدار،ا یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
بازدارنده یده،ا فرمان یکننده،ا ضمانت یان،ایز رندهیبرگ یبخش،ا یفراخ یشگر،ایگشا  

 

 ْغِفرُ يَ َمْن َل  ايَ اْلَخْلَق إَِل ُهَو  ْخلُقُ يَ َمْن َل  ايَ السُّوَء إَِل ُهَو  ْصِرفُ يَ َمْن َل  ايَ إَِل ُهَو  بَ يْ اْلغَ  ْعلَمُ يَ َمْن َل  ايَ (9۰
َمْن َل  ايَ اْْلَْمَر إَِل ُهَو  َدباِرُ يُ َمْن َل  ايَ اْلقُلُوَب إَِل ُهَو  قَلاِبُ يُ َمْن َل  ايَ الناِْعَمةَ إَِل ُهَو  تِمُّ يُ َمْن َل  ايَ الذهْنَب إَِل ُهَو 
لُ يُ  ْزَق إَِل ُهَو  ْبُسطُ يَ َمْن َل  ايَ إَِل ُهَو  ثَ يْ اْلغَ  نَزاِ إَِل ُهوَ  یاْلَمْوتَ  يِیحْ يُ َمْن َل  ايَ الراِ  

 یند،ایافریرا جز او ن دگانیکه آفر آن یرا جز او،ا یکه برنگرداند بد آن ینداند،ا  بیکه جز او غ آن یا
که دلها را جز او دگرگون  آن یکه نعمت را جز او کامل نکند،ا آن یامرزد،ایکه گناه را جز او ن آن
را جز او  یکه روز آن یفرو نبارد،ا وکه باران را جز ا آن ید،ایننما ریکه کارها را جز او تدب آن ینکند،ا

که مردگان را جز او زنده نسازد آن ینگستراند،ا  

 

عَفَاِء  نَ يُمعِ  ايَ (9۱  سَ يأَنِ  ايَ َرافَِع السهَماِء  ايَ قَاِهَر اْْلَْعَداِء  ايَ  اءِ يَ نَاِصَر اْْلَْولِ  ايَ َصاِحَب اْلغَُربَاِء  ايَ الضُّ
اءِ أَْکَرَم اْلُکَرمَ  ايَ  اءِ يَ إِلَهَ اْْلَْغنِ  ايَ َکْنَز اْلفُقََراِء  ايَ  اءِ يَ اْْلَتْقِ  بَ يَحبِ  ايَ  اءِ يَ اْْلَْصفِ   

مونس  یباال برنده آسمان،ا یا  بر دشمنان رهیچ یدوستان،ا اری یبان،ایهمراه غر یفان،ایضع اوری یا
مانیکر نیتر میکر یا  معبود توانگران یدستان،ایته نهیگنج یشگان،ایمحبوب پروا پ یدگان،ایبرگز  

 

َمْن  ايَ  ءٌ  یْ ُمْلِکِه شَ  یفِ  دُ يزِ يَ َمْن َل  ايَ  ءٌ  یْ شَ  ْشبُِههُ يُ َمْن َل  ايَ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  یقَائِما َعلَ  ايَ  ءٍ  یْ ِمْن ُکلاِ شَ  ايَکافِ  ايَ (92
َعْن ِعْلِمِه  ْعُزبُ يَ َمْن َل  ايَ  ءٌ  یْ َکِمثِْلِه شَ  سَ يْ َمْن لَ  ايَ  ءٌ  یْ ِمْن َخَزائِنِِه شَ  ْنقُصُ يَ َمْن َل  ايَ  ءٌ  یْ شَ  هِ يْ َعلَ  یْخفَ يَ َل 

ءٍ  یْ َمْن َوِسعَْت َرْحَمتُهُ ُکله شَ  ايَ  ءٍ  یْ بُِکلاِ شَ  رٌ يَمْن ُهَو َخبِ  ايَ  ءٌ  یْ شَ   



22 
 

بر  یزیکه چ آن یست،ایمانند او ن یزیکه چ آن یز،ایبر هرچ ندهیپا یز،ایاز هرچ کننده تیکفا یا
که  آن ینکاهد،ا  شیها از خزانه یزیکه چ آن یست،این دهیبر او پوش یزیکه چ آن ید،ایفزاین اش ییفرمانروا

که همه  آن یآگاه است، ا زیچ که به همه آن یاز علمش پنهان نماند،ا یزیکه چ آن یست،این یمانندش کس
را فرا گرفته است زیچ رحمتش همه  

 

 ايَ  يِیُمحْ  ايَ  یُمْفنِ  ايَ  یُمْقنِ  ايَ  یُمْغنِ  ايَ  یُمْعطِ  ايَ ُمْنِعُم  ايَ ُمْطِعُم  ايَ ُمْکِرُم  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (93
یُمْنجِ  ايَ  یُمْرِض   

 یعطابخش،ا یدهنده،ا نعمت یا  بخش یروز یاکرام کننده،ا یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
بخش ییرها یخشنودکننده،ا یساز،ا زنده ینابودکننده،ا یگذار،ا رهیذخ یازکننده،این یب  

 

َل ُکلاِ شَ  ايَ (94 َو َخاِلقَهُ  ءٍ  یْ بَاِرَئ ُکلاِ شَ  ايَ َو َصانِعَهُ  ءٍ  یْ َربه ُکلاِ شَ  ايَ  َکهُ يَو َملِ  ءٍ  یْ إِلَهَ ُکلاِ شَ  ايَ َو آِخَرهُ  ءٍ  یْ أَوه
َرهُ  ءٍ  یْ ُمْنِشَئ ُکلاِ شَ  ايَ  َدهُ يَو ُمعِ  ءٍ  یْ ُمْبِدَئ ُکلاِ شَ  ايَ َو بَاِسَطهُ  ءٍ  یْ قَابَِض ُکلاِ شَ  ايَ  َن ُکلاِ شَ  ايَ َو ُمقَداِ ِ َو  ءٍ  یْ ُمَکوا

لَهُ  ِ َو َواِرثَهُ  ءٍ  یْ َخاِلَق ُکلاِ شَ  ايَ  تَهُ يَو ُممِ  ءٍ  یْ ُکلاِ شَ  يِیَ ُمحْ  ايَ ُمَحوا  

و  نندهیآفر یز،ایپروردگار و سازنده هرچ یز،ایو دارنده هرچ دهیپرست یز،ایآغاز و انجام هرچ یا
  بخش و اندازه دآورندهیپد یز،ایآغاز کننده هرچ یز،ایهرچ ندهیو گشا رندهیگ یز،ایهرچ  برآورنده

زیبر هرچ راثیننده و میآفر یز،ایهرچ رانندهیکننده و م زنده یز،ایو جنباننده هرچ بخش یهست یز،ایهرچ  

 

 رَ يْ خَ  ايَ َشاِهٍد َو َمْشُهوٍد  رَ يْ خَ  ايَ َحاِمٍد َو َمْحُموٍد  رَ يْ خَ  ايَ َشاِکٍر َو َمْشُکوٍر  رَ يْ خَ  ايَ َذاِکٍر َو َمْذُکوٍر  رَ يْ خَ  ايَ (95
 ٍ َمْقُصوٍد َو  رَ يْ خَ  ايَ  ٍس يَصاِحٍب َو َجلِ  رَ يْ خَ  ايَ  ٍس يُمونٍِس َو أَنِ  رَ يْ خَ  ايَ َو ُمَجاٍب  بٍ يُمجِ  رَ يْ خَ  ايَ َداعٍ َو َمْدُعوا

َو َمْحبُوبٍ  بٍ يَحبِ  رَ يْ خَ  ايَ َمْطلُوٍب   

گواه و   نیبهتر یو ستوده،ا ندهیستا نیهبتر یو ثناشده،ا ریثناپذ نیبهتر یادشده،ایو  ادکنندهی نیبهتر یا
و همدم،  اری نیبهتر یدهنده و پاسخ داده شده،ا پاسخ نیبهتر یشده،ا خواهنده و خوانده نیبهتر یر،ایپذ گواه

ریپذ یدوستدار و دوست نیربهت یو آهنگ،ا هیسو نیبهتر ین،ایهمراه و همنش نیبهتر یا  

 

َمْن ُهَو بَِمِن  ايَ  بٌ يَمْن أََحبههُ قَرِ  یَمْن ُهَو إِلَ  ايَ  بٌ يَمْن ُهَو ِلَمْن أََطاَعهُ َحبِ  ايَ  بٌ يَمْن ُهَو ِلَمْن َدَعاهُ ُمجِ  ايَ (96
َمْن  ايَ  مٌ يَعَظَمتِِه َرحِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يَمْن ُهَو بَِمْن َعَصاهُ َحلِ  ايَ  مٌ يَمْن ُهَو بَِمْن َرَجاهُ َکرِ  ايَ  بٌ ياْستَْحفََظهُ َرقِ 

مٌ يَمْن ُهَو بَِمْن أََراَدهُ َعلِ  ايَ  مٌ يإِْحَسانِِه قَدِ  یَمْن ُهَو فِ  ايَ  مٌ يِحْکَمتِِه َعظِ  یُهَو فِ   

 کیکه به دوستدارش نزد آن یفرمانبرش دوست است،ا یکه برا آن ید،ایاش پاسخ گو که به خواهنده آن یا
 میبندد کر دیبه هرکه به او امکه  آن یاست،ا بان دهیطلبد د یاز او نگهدار که یکس یکه برا آن یاست، ا
که در  آن یمهربان است،ا اش یرگکه در بز  ان یکند بردبار است،ا یکه هرکه از او نافرمان آن یاست،ا

که به هر که او را خواهد دانا است آن یاست،ا نهیرید اش یکیکه در ن آن یبزرگ است،ا یفرزانگ . 
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ُب  ايَ ُمَسباُِب  ايَ أَْسأَلَُک بِاْسِمَک  یاللهُهمه إِناِ (97 ُف  ايَ ُمَرتاُِب  ايَ ُمعَقاُِب  ايَ ُمقَلاُِب  ايَ ُمَرغاِ ِ ُر  ايَ ُمَخوا ُر  ايَ ُمَحذاِ  ايَ ُمَذکاِ
ُر  رُ ياِ ُمغَ  ايَ ُمَسخاِ  

 یر،ایگیپ  یبرگرداننده،ا ین،ایآفر شوق یساز،ا سبب یبه نامت ا کنم ی!از تو درخواست مایخدا
ساز دگرگون یرگر،ایتسخ یادآور،ای یبرحذردار،ا یآور،ا هراس یبخش،ا سامان  

 

َمْن  ايَ َمْن ِکتَابُهُ ُمْحَکٌم  ايَ َمْن أَْمُرهُ َغاِلٌب  ايَ َمْن لُْطفُهُ َظاِهٌر  ايَ َمْن َوْعُدهُ َصاِدٌق  ايَ َمْن ِعْلُمهُ َسابٌِق  ايَ (98
مٌ يَعظِ  ُشهُ َمْن َعرْ  ايَ  مٌ يَمْن فَْضلُهُ َعمِ  ايَ  مٌ يَمْن ُمْلُکهُ قَدِ  ايَ  دٌ يَمْن قُْرآنُهُ َمجِ  ايَ قََضاُؤهُ َکائٌِن   

که فرمانش  آن یکه لطفش آشکار است،ا آن یاش راست است،ا که وعده آن یاست،ا شیپ  که علمش آن یا
 یکه قرآنش باشکوه است،ا آن یاست،ا یکه حکمش شدن آن یکه کتابش استوار است. ا آن یاست،ا رهیچ

است بزرگبس  گاهشیکه پا آن یاست،ا ریکه بخشش فراگ آن یاست،ا نیرید اش ییه فرمانرواک آن  

 

َمْن َل  ايَ قَْوٌل َعْن قَْوٍل  هِ يْلهِ يُ َمْن َل  ايَ فِْعٌل َعْن فِْعٍل  ْمنَعُهُ يَ َمْن َل  ايَ َسْمٌع َعْن َسْمعٍ  ْشغَلُهُ يَ َمْن َل  ايَ (99
 ةُ يَ َمْن ُهَو َغا ايَ  نَ يِلحاِ إِْلَحاُح اْلمُ  ْبِرُمهُ يُ َمْن َل  ايَ  ءٍ  یْ َعْن شَ  ءٌ  یْ شَ  ْحُجبُهُ يَ َمْن َل  ايَ ُسَؤاٌل َعْن ُسَؤاٍل  غَلاُِطهُ يُ 

ةٌ فِ  هِ يْ َعلَ  یْخفَ يَ َمْن َل  ايَ  نَ يَطلَِب الطهاِلبِ  یَمْن ُهَو ُمْنتَهَ  ايَ  نَ يِهَمِم اْلعَاِرفِ  یَمْن ُهَو ُمْنتَهَ  ايَ  نَ يدِ يُمَراِد اْلُمرِ   یَذره
نَ ياْلعَالَمِ   

 یکه گفتار آن یمنعش نکند،ا گریاز کار د یکه کار آن یبازش ندارد،ا گرید دنیاز شن یدنیکه شن آن یا
که  آن یافکند،ایاو را به اشتباه ن گریاز درخواست د یکه درخواست آن یسرگرمش نکند،ا گریاز گفتار د

که آرمان  آن یاورد،ایستوه ن هکه اصرار اصرارکنندگان او را ب آن یاش نشود، ا پرده گرید زیاز چ یزیچ
 یاست،ا ندگانیجو یجستجو انیکه پا آن یعارفان است،ا  هّمت تیکه نها آن یاست،ا ندگانیجو نیواپس

ستین دهیبر او پوش یدر سراسر هست یکه غبار آن  

 

َل  مايَعظِ  ايَ  ْغلَبُ يُ قَاِهرا َل  ايَ  َملُّ يَ َوههابا َل  ايَ  ْخِلفُ يُ َصاِدقا َل  ايَ  ْبَخلُ يَ َجَوادا َل  ايَ  ْعَجلُ يَ َل  مايَحلِ  ايَ (۱۰۰
َل إِلَهَ إَِل أَْنَت  ايَ ُسْبَحانََک  ْغفُلُ يَ َحافِظا َل  ايَ  ْصغُرُ يَ َل  رايَکبِ  ايَ  ْفتَِقرُ يَ َل  ايا َغنِ  ايَ  فُ يحِ يَ َعْدَل َل  ايَ  وَصفُ يُ 

.َرباِ  ايَ اْلغَْوَث اْلغَْوَث َخلاِْصنَا ِمَن النهاِر   

که  یا عطاکننده یکه تخلّف نکند،ا ییراستگو یکه بخل نورزد،ا یا بخشنده یکه شتاب نکند،ا یبردبار یا
که ستم  یدادگر ید،ایایکه به وصف در ن یبزرگ یاست،ا ریناپذ شکست  که یا رهیچ یرد،اینپذ یخستگ

تو  ی.منّزهدیکه غفلت ننما ینگهدار  یکه کوچک نگردد،ا یبزرگ ینشود،ا ازمندیکه ن یتوانگر ید،ایننما
.بخش پروردگار ییرا از آتش رها ادرس،مایادرس،فریست،فریجز تو ن یکه معبود یا  
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