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ِ الرهْحَمِن الرهِحیمِ  ِم اَّلله  بِسْ
 

ُ ، يَا َرْحٰمنُ ، يَا َرِحیُم ، يَا۱﴿ ُّٰهمه إِن ِى أَْسأَُلَك بِاْسِمَك يَا اَّللّٰ  ﴾ الل
يَا َحلِیُم ، يَا  ، َكِريُم ، يَاُمِقیُم ، يَا َعِظیُم ، يَا َقِديُم ، يَا َعلِیمُ 

ْبحانََك يَا ََلإِٰلَه إَِل  أَْنَت ، اْلَغْوَث اْلَغْوَث ،  َحكِیُم ، سُ
.ِ اِر يَا َرب   َخل ِْصنا ِمَن النه

 ای بزرگ، ای پایدار، ای گرامی، ای مهربان، ای بخشنده، ای خدا، ای نامت، به خواستارم تو از خدایا( 1) 

 آتش از را ام فریادرس، فریادرس نیست، تو جز معبودی که ای تو منزَّهی فرزانه، ای شکیبا، ای دانا، ای ،دیرینه

 .من پروردگار ای برهان

اداتِ  َسی ِدَ  يَا ﴾٢﴿ َعواتِ  ُمجِیبَ  يَا ، السه  َرافِعَ  ايَ  ، الده
َرَجاتِ  ناتِ  َولِىه  يَا ، الده  ُمْعِطىَ  يَا ، اتِ اْلَخِطیئ َغافِرَ  يَا ، اْلَحسَ
أََلتِ  َصْ  َساِمعَ  يَا ، التهْوباتِ  قابِلَ  يَا ، اْلَمسْ  َعالِمَ  يَا ، واتِ اْلْ
 .اْلبَلِی ِاتِ  َدافِعَ  يَا ، اْلَخِفی ِاتِ 

 از درگذرنده ای ها،نیکی سرچشمه ای ها،جایگاه بخشبلندی ای دعاها، برآورنده ای سروران، سرور ای( ٢)

 .بالها دورکننده ای رازها، دانای ای نداها، شنونده ای ها،توبه پذیرنده ای ها،خواسته عطابخش ای خطاها،

 َخْیرَ  يَا ، النهاِصِرينَ  ْیرَ خَ  يَا ، اْلفاتِِحینَ  َخْیرَ  يَا ، اْلغافِِرينَ  َخْیرَ  يَا ﴾۳﴿
 َخْیرَ  يَا ، اْلَواِرثِینَ  َخْیرَ  يَا ، الرهاِزقِینَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَحاكِِمینَ 



 َخْیرَ  يَا ، اْلُمْنِزلِینَ  َخْیرَ  يَا ، الذهاكِِرينَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَحاِمِدينَ 
 .اْلُمْحِسنِینَ 

 روزی نبهتری ای داوران، بهترین ای یاوران، بهترین ای گران، گشایش بهترین ای آمرزگاران، بهترین ای( ٣)

 هترینب ای عطابخشان، بهترین ای یادآوران، بهترین ای ستایشگران، بهترین ای وارثان، بهترین ای دهان،

 .نیکوکاران

 يَا ، َكمالُ َوالْ  اْلُقْدَرةُ  لَهُ  َمنْ  يَا ، َواْلَجمالُ  اْلِعزهةُ  لَهُ  َمنْ  يَا ﴾۴﴿
 ُمْنِشئَ  يَا ، عالِ اْلُمتَ  اْلَكبِیرُ  ُهوَ  َمنْ  يَا َواْلَجالُل، اْلُمْلكُ  لَهُ  َمنْ 

حابِ  محالِ  َشِديدُ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، الث ِقالِ  السه ِِ  َسِريعُ  ُهوَ  نْ مَ  يَا ، اْل
نُ  ِعْنَدهُ  َمنْ  يَا ، اْلِعقابِ  َشِديدُ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، اْلِحسابِ   ُحسْ

م   ِعْنَدهُ  َمنْ  يَا ، الثهوابِ 
ُ
 .اْلكِتابِ  أ

 هکآن ای اوست، آن از تنها برازندگی و توانایی کهآن ای اوست، آن از تنها زیبایی و شکوه کهآن ای( 4)

 کهآن یا پرباران، ابرهای پدیدآورنده ای برتر، و بزرگ اوست آنکه ای اوست، آن از تنها شوکت و فرمانروایی

 کهنآ ای است، شدید و سخت کیفرش کهآن ای است، چاالک حسابرسی کهآن ای است، پرتوان و نیرومند

 .اوست روی پیش هستی دفتر کهآن ای اوست، نزد تنها نیک پاداش

ُّٰهمه  ﴾۵﴿ اُن  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل ا يَا ، َحنه  يَا ، َديهاُن  يَا ، ُن َمنه
ْلطاُن  يَا ، ُبْرهاُن  ْبحاُن  ايَ  ، ُغْفراُن  يَا ، ِرْضواُن  يَا ، سُ َتعاُن  يَا ، سُ  يَا ، ُمسْ
 . َواْلبَیانِ  اْلَمن ِ  َذا



 یا فرمانروا، ای خرد، روشنی ای دهنده، جزا ای بخشایشگر، ای پرمهر، ای نامت به خواستارم تو از! خدایا( ۵)

 .بیان و نعمت صاحب ای پشتوانه، ای پاک، ای آمرزش، ای خشنودی،

لَمَ ا َمنِ  يَا ، لَِعظََمتِهِ  َشْىء   ُكل   تَواَضعَ  َمنْ  يَا ﴾۶﴿  ُكل   ْسَتسْ
تِهِ  َشْىء   ُكل   َذله  َمنْ  يَا ، لُِقْدَرتِهِ  َشْىء    ََضعَ خَ  َمنْ  يَا ، لِِعزه
 َمنْ  يَا ، تِهِ َخْشیَ  ِمنْ  َشْىء   ُكل   اْنقادَ  َمنِ  يَا ، لَِهْیبَتِهِ  َشْىء   ُكل  
َقتِ   َمنِ  يَا ، بِأَْمِرهِ  َماَواُت السه  قاَمتِ  َمنْ  يَا ، َمخاَفتِهِ  ِمنْ  اْلجِبالُ  تََشقه
ََرُضونَ  اْسَتَقرهتِ  ب ِحُ  َمنْ  يَا ، بِإِْذنِهِ  اْلْ  يَا ، بَِحْمِدهِ  دُ الرهْع  ُيسَ

 .َمْملََكتِهِ  أَْهلِ  َعلىٰ  ََليَْعَتِدى َمنْ 
 عزَّتش ربراب در همه کهآن ای تسلیم، قدرتش برابر در همه کهآن ای فروتن، عظمتش برابر در همه کهآن ای( 1)

 بیمش از هاکوه کهآن ای فرمانبردار، ترسش از همه کهآن ای هراسان، هیبتش برابر در همه کهآن ای خوار،

 شستایش به رعد کهآن ای جا، بر اشاجازه به هازمینی کهآن ای پا، بر امرش به هاآسمان کهآن ای شکافته،

 .کندنمی ستم مملکتش اهل بر کهآن ای است، گوتسبیح

 ، الرهجايَا ُمْنَتَهى يَا ، اْلباَليا كاِشفَ  يَا ، اْلَخطايا غافِرَ  يَا ﴾۷﴿
 يَا ، ْلبَراياا راِزقَ  يَا ، اْلَهدايَا واِهبَ  يَا ، اْلَعطايَا ُمْجِزلَ  يَا

َكايا َساِمعَ  يَا ، اْلَمنايا َقاِضىَ   ُمْطلِقَ  يَا ، اْلبَرايا بَاِعثَ  يَا ، الشه
ُسارٰى   .اْلْ



 بخشنده ای عطاها، دهنده بسیار ای ها،امیدواری اوج ای بالها، کننده برطرف ای خطاها، از درگذرنده ای( ٧)

 شایبندگ ای بندگان، برانگیزنده ای ها،گالیه شنوای ای آرزوها، برآورنده ای ها،آفریده رسانروزی ای هدایا،

 .دربندان

ناءِ  اْلَحْمدِ  َذا يَا ﴾۸﴿  َذا يَا ، هاءِ َواْلبَ  اْلَفْخرِ  َذا يَا ، َوالثه
ناءِ  اْلَمْجدِ   اْلَعْفوِ  َذا يَا ، َواْلَوفاءِ  اْلَعْهدِ  َذا يَا ، َوالسه

 لِ اْلَفصْ  َذا يَا ، َواْلَعطَاءِ  اْلَمن ِ  َذا يَا ، َوالر ِضاءِ 
خاءِ  اْلُجودِ  َذا يَا ، َواْلبَقاءِ  اْلِعز ِ  َذا يَا ، َواْلَقَضاءِ   َوالسه

َلءِ  َذا يَا ،  َوالنهْعماءِ  اْلْ
 یمانپ صاحب ای واالیی، و بزرگواری صاحب ای زیبایی، و فخر صاحب ای ستایش، و سپاس صاحب ای( ٨)

 عزَّت صاحب ای داوری، و دادرسی صاحب ای عطاء، و بخشش صاحب ای رضا، و گذشت صاحب ای وفا، و

 .هانعمت و عطاها صاحب ای بخشش، و کرم صاحب ای بقا، و

ُّٰهمه  ﴾۹﴿  ، رافِعُ  يَا ، فِعُ دا يَا ، مانِعُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .ُموِسعُ  يَا ، واِسعُ  يَا ، افِعُ ش يَا ، جاِمعُ  يَا ، ساِمعُ  يَا ، نافِعُ  يَا ، صانِعُ  يَا
 نوا،ش ای سودبخش، ای سازنده، ای بردارنده، ای کننده، دور ای بازدارنده، ای نامت به خواستارم تو از خدایا( ٩)

 .بخش وسعت ای مهرگستر، ای یاریگر، ای آورنده، گرد ای

 يَا ، ْخُلوق  مَ  ُكل ِ  خالِقَ  يَا ، َمْصُنوع   ُكل ِ  صانِعَ  يَا ﴾۱۱﴿
 يَا ، َمْمُلوك   ُكل ِ  مالِكَ  يَا ، َمْرُزوق   ُكل ِ  راِزقَ 

 يَا ، َمْهُموم   ُكل ِ  َفاِرجَ  يَا ، َمْكُروب   ُكل ِ  َكاِشفَ 



 اتِرَ َس  يَا ، َمْخُذول   ُكل ِ  نَاِصرَ  يَا ، َمْرُحوم   ُكل ِ  َراِحمَ 
 .َمْطُرود   ُكل ِ  َمْلَجأَ  يَا ، َمْعُیوب   ُكل ِ 

 ای دارایی، هر دارای ای خوار،روزی هر بخشروزی ای آفریده، هر آفریننده ای ساخته، هر سازنده ای( 1۱)

 هر پوشپرده ای یاور،بی هر یاور ای مهرجو، هر بر مهرورز ای اندوهگین، هر بخشفرج ای زده،غم هر غمگسار

 .رانده هر پناه ای کاستی،

تِى يَا ﴾۱۱﴿ تِى ِعْندَ  ُعده  ُمؤْ  يَا ، ِصیبَتِىمُ  ِعْندَ  َرَجائِى يَا ، ِشده
 نِْعَمتِى ِعْندَ  َولِی ِى يَا ، ُغْربَتِى ِعْندَ  َصاِحبِى يَا ، َوْحَشتِى ِعْندَ  نِِسى
 ِعْندَ  َغنائِى يَا ، َرتِىَحیْ  ِعْندَ  َدلِیلِى يَا ، ُكْربَتِى ِعْند ِغیاثِى يَا ،

 .َمْفَزِعى ِعْندَ  ِعینِىمُ  يَا ، اْضِطراِرى ِعْندَ  َمْلَجئِى يَا ، اْفتِقاِرى
 سرپرستم ای غربت، در همرهم ای وحشت، در همدمم ای ناگواری، در امیدم ای سختی، در امتوشه ای( 11)

 در مپناه ای ،تنگدستی در امتوانگری ای سرگردانی، در رهنمایم ای گرفتاری، در فریادرسم ای نعمت، در

 .پریشانی در مددرسانم ای درماندگی،

مَ  يَا ﴾۱٢﴿ ارَ  يَا ، اْلُغُیوبِ  َعاله ُنوبِ  َغفه ارَ َس  يَا ، الذ   اْلُعُیوبِ  ته
 يَا ، اْلُقُلوبِ  ُمَقل ِبَ  يَا اْلُكُروبِ، َكاِشفَ  يَا ،

 يَا ، ُقُلوبِ الْ  أَنِیَس  يَا ، اْلُقُلوبِ  ُمَنو ِرَ  يَا ، اْلُقُلوبِ  طَبِیبَ 
َس  يَا ، اْلُهُمومِ  ُمَفر ِجَ   .اْلُغُمومِ  ُمَنف ِ

 ای ها،دل سازدگرگون ای ها،غم غمگسار ای ها،عیب پوشپرده ای گناهان، آمرزنده ای ها،نهان دانای ای( 1٢)

 .هادلتنگی گشایشگر ای ها،اندوه گشایگره ای ها،جان همدم ای ها،دل بخشروشنی ای ها،قلب پزشک



ُّٰهمه  ﴾۱۳﴿  َوكِیلُ  يَا ، ِمیلُ جَ  يَا ، َجلِیلُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .ُمِحیلُ  يَا ، ُمِقیلُ  يَا ، نِیلُ مُ  يَا ، ُمِديلُ  يَا َقبِیُل، يَا ، َدلِیلُ  يَا ، َكِفیلُ  يَا ،
 یرا،پذ ای راهنما، ای سرپرست، ای کارگشا، ای زیبا، ای واال، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( 1٣)

 .گردان حال ای درگذرنده، ای عطابخش، ای گرداننده، ای

َتِغیثِینَ  ِغیاثَ  يَا ، اْلُمَتَحی ِِرينَ  َدلِیلَ  يَا ﴾۱۴﴿  َصِريخَ  يَا ، اْلُمسْ
َتْصِرِخینَ  َتجِیِرينَ  جارَ  يَا ، اْلُمسْ  َعْونَ  يَا ، ْلَخائِِفینَ ا أَمانَ  يَا ، اْلُمسْ

 غافِرَ  يَا ، نَ اْلَعاِصی َمْلَجأَ  يَا ، اْلَمساكِینَ  َراِحمَ  يَا ، اْلُمْؤِمنِینَ 
 .اْلُمَْضطَر ِينَ  َدْعَوةِ  ُمجِیبَ  يَا ، اْلُمْذنِبِینَ 

 بخشایمنی ای پناهندگان، پناه ای فریادکنان، فریادرس ای مددجویان، مددرس ای جویان،ره رهنمای ای( 14)

 یا کاران،گنه آمرزنده ای عصیانگران، پناه ای نشستگان، خاک بر مهرورز ای مؤمنان، یاور ای هراسندگان،

 .بیچارگان دعای کنندهاجابت

ْحسانِ  اْلُجودِ  َذا يَا ﴾۱۵﴿ ِ ْمتِنانِ وَ  اْلَفَْضلِ  َذا يَا ، َواْلْ  اَلْ
َْمنِ  َذا يَا ، َمانِ  اْلْ ْبحانِ  اْلُقْدسِ  َذا يَا ، َواْلْ  َذا يَا ، َوالس 

 َذا يَا ، َوالر ِْضوانِ  الرهْحَمةِ  َذا يَا ، َواْلبَیانِ  اْلِحْكَمةِ 
ةِ  ْلطَانِ  اْلَعظََمةِ  َذا يَا ، َواْلُبْرهانِ  اْلُحجه  َذا يَا ، َوالس 

َتعانِ  الرهْأَفةِ   .َواْلُغْفرانِ  اْلَعْفوِ  َذا يَا ، َواْلُمسْ



 ای پاکی، و قدس صاحب ای امان، و امن صاحب ای عطا، و بخشش صاحب ای نیکی، و جود صاحب ای( 1۵)

 سلطان، و عظمت صاحب ای برهان، و حجّت صاحب ای رضوان، و رحمت صاحب ای بیان، و حکمت صاحب

 .غفران و گذشت صاحب ای پشتیبان، ای و مهر صاحب ای

 ، َشْىء   ُكل ِ  إِٰلهُ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ  َرب   ُهوَ  َمنْ  يَا ﴾۱۶﴿
 َمنْ  يَا ، ْىء  َش  ُكل ِ  َصانِعُ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ  خالُِق  ُهوَ  َمنْ  يَا
 َفْوقَ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ  بَْعدَ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ  َقْبلَ  ُهوَ 

 .َشْىء   ُكل   َويَْفنىٰ  يَْبقىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ  َعلَىٰ  ر  قادِ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   بُِكل ِ  َعالِم   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُكل ِ 
 کهآن ای اوست، همه آفریننده کهآن ای اوست، همه معبود کهآن ای اوست، همه پروردگار کهآن ای( 11)

 ای است، برتر چیز هر از کهآن ای هست، همه از بعد کهآن ای بود، همه از پیش کهآن ای اوست، همه سازنده

 .ستا رفتنی چیزهمه و است همیشگی او کهآن ای است، توانا چیز هر بر کهآن ای داناست، چیزهمه به کهآن

ُّٰهمه  ﴾۱۷﴿  ُمَكو ُِن  يَا ، ِمنُ ُمَهیْ  يَا ، ُمْؤِمنُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
نُ  يَا ، مُ  يَا ، ُمْعلِنُ  يَا ، ُمَزي ِنُ  يَا ، ُمَمك ِنُ  يَا ، ُمَهو ُِن  يَا ، ُمبَی ِنُ  يَا ، ُملَق ِ ِ  .ُمَقس 
 ای ا،رُب خِرَد ای دلبر، ای آفرین،هستی ای همه، بر چیره ای بخش،ایمنی ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( 1٧)

 .کنپخش ای نمایانگر، ای بخش،زینت ای ده، توان ای بخش،سادگی

 َمنْ  يَا ، َقِديم   نِهِ ُسْلطا فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، ُمِقیم   ُمْلكِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ﴾۱۸﴿
، َجاللِهِ  فِى ُهو  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َرِحیم   ِعباِدهِ  َعلَىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا َعِظیم 

 َرجاهُ  بَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  ايَ  ، َحلِیم   َعصاهُ  بَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َعلِیم   َشْىء   بُِكل ِ 



 ِحْكَمتِهِ  ىفِ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َحكِیم   ُصْنِعهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َكِريم  
 .َقِديم   ُلْطِفهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، لَِطیف  

 شکوهش در کهآن ای است، دیرینه اشپادشاهی در کهآن ای پابرجاست، اشفرمانروایی در کهآن ای( 1٨)

 ردبارب نافرمانان بر کهآن ای داناست، چیز هر به کهآن ای است، مهربان بندگانش بر کهآن ای است، بزرگ

 د،ورز مهر حکمتش در کهآن ای نماید، حکمت آفرینش در کهآن ای ورزد، اکرام امیدواران بر کهآن ای است،

 .است دیرینه مهرش در کهآن ای

أَلُ  َمنْ  يَا ، َفَْضُلهُ  إَِل   ََلُيْرجىٰ  َمنْ  يَا ﴾۱۹﴿  َمنْ  يَا ، َعْفُوهُ  إَِل   ََلُيسْ
 إَِل   ََليَُدومُ  َمنْ  ايَ  ، َعْدُلهُ  إَِل   ََلُيخاُف  َمنْ  يَا ، بِر هُ  إَِل   ََلُيْنظَرُ 
ْلطانَ  َمنْ  يَا ، ُمْلُكهُ  ْلطاُنهُ  إَِل   ََلسُ  َشْىء   ُكله  َعْت َوسِ  َمنْ  يَا ، سُ
 بُِكل ِ  أَحاطَ  َمنْ  يَا ، َغََضبَهُ  َرْحَمُتهُ  َسبََقْت  َمنْ  يَا ، َرْحَمُتهُ 
 .ِمْثُلهُ  أََحد   لَْیَس  َمنْ  يَا ، ِعْلُمهُ  َشْىء  

 شمچ اشنیکی به جز کهآن ای نشود، خواهش عفوش جز کهآن ای نیست، امید فضلش به جز کهآن ای( 1٩)

 لطنتیس سلطنتش جز کهآن ای اش،فرمانروایی جز نماند پایدار کهآن ای نهراسند، دادش از جز کهآن ای ندوزند،

 همه انششد کهآن ای گرفته، پیشی خشمش بر رحمتش کهآن ای گرفته، فرا را همه رحمتش کهآن ای نیست،

 .نیست همانندش کسهیچ کهآن ای گرفته، فرو را

 َغافِرَ  يَا ، اْلَغم ِ  َكاِشفَ  يَا ، اْلَهم ِ  فاِرجَ  يَا ﴾٢۱﴿
ْنبِ   اِدقَ صَ  يَا ، اْلَخْلقِ  َخالِقَ  يَا ، التهْوبِ  َقابِلَ  يَا ، الذه



ر ِ  َعالِمَ  يَا ، اْلَعْهدِ  ُموفِىَ  يَا ، اْلَوْعدِ  ِ  يَا ، اْلَحب ِ  لِقَ َفا يَا ، الس 
َنامِ  َراِزقَ   .اْلْ

 ای ان،آفریدگ آفریننده ای توبه، پذیرنده ای گناه، آمرزنده ای غم، کننده برطرف ای اندوه، گشاینده ای( ٢۱)

 .بندگان دهنده روزی ای دانه، شکافنده ای نهان، راز دانای ای پیمان، به وفادار ای وعده، راست

ُّٰهمه  ﴾٢۱﴿  ، َملِى   ،يَا َغنِى   يَا ، َوفِى   يَا ، َعلِى   يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .َولِى   يَا ، َقِوى   يَا ، بَِدى   يَا ، َزكِى   يَا ، َرِضى   يَا ، َحِفى   يَا
 ،پاک ای خشنود، ای پرمهر، ای ده،امان ای توانگر، ای وفادار، ای واال، ای نامت به خواستارم تو از! خدایا( ٢1)

 .بخشفیض ای پرتوان، ای نمایان، ای

 ُيؤاِخذْ  لَمْ  َمنْ  ايَ  ، اْلَقبِیحَ  َسَترَ  َمنْ  يَا ، اْلَجِمیلَ  أَْظَهرَ  َمنْ  يَا ﴾٢٢﴿
ْترَ  يَْهتِكِ  لَمْ  َمنْ  يَا ، بِاْلَجِريَرةِ  ِ نَ  يَا ، ْلَعْفوِ ا َعِظیمَ  يَا ، الس   التهجاُوزِ  َحسَ

 َصاِحبَ  يَا ، ةِ بِالرهْحمَ  اْلیََدْينِ  بَاِسطَ  يَا ، اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعَ  يَا ،
 .َشْكوٰى  ُكل ِ  ُمْنَتهىٰ  يَا ، نَْجوٰى  ُكل ِ 

 ای نکردی، سرزنش گناه بر کهآن ای پوشاندی را زشتی کهآن ای نمودی، پدیدار را زیبایی کهآن ای( ٢٢)

 به ستتد ای فراگیر، آمرزگانیت ای درگذری، نیکو که ای بزرگ، گذشتت که ای ننمودی، دریپرده کهآن

 .گالیه هر سرانجام ای نجوی، هر شنوای ای گشوده، مهر

ابَِغةِ  الن ِْعَمةِ  َذا يَا ﴾٢۳﴿  يَا ، اِسَعةِ اْلو الرهْحَمةِ  َذا يَا ، السه
ابَِقةِ  اْلِمنهةِ  َذا  َذا يَا ، اْلبَالَِغةِ  اْلِحْكَمةِ  َذا يَا ، السه

ةِ  َذا يَا ، اْلَكاِملَةِ  اْلُقْدَرةِ   َذا ايَ  ، اْلَقاِطَعةِ  اْلُحجه



ائَِمةِ  اْلِعزهةِ  َذا يَا ، الظهاِهَرةِ  اْلَكراَمةِ   َذا ايَ  ، الده
 .اْلَمنِیَعةِ  اْلَعظََمةِ  َذا يَا ، اْلَمتِیَنةِ  اْلُقوهةِ 

 ای رسا، حکمت دارای ای آغازین، بخشش دارای ای فراگیر، رحمت دارای ای فراوان، نعمت دارای ای( ٢٣)

 توان دارای ای پایدار، عزَّت دارای ای هویدا، کرامت دارای ای قطعی، برهان دارای ای برازنده، نیروی دارای

 .بلندپایه عظمت دارای ای استوار،

َماواتِ  بَِديعَ  يَا ﴾٢۴﴿ ُلماتِ  َجاِعلَ  يَا ، السه
 
 َراِحمَ  يَا ، الظ

 ُمْحیِىَ  يَا ، تِ اْلَعْورا َساتِرَ  يَا ، اْلَعَثراتِ  ُمِقیلَ  يَا ، اْلَعبَراتِ 
َْمواتِ  ياتِ  ُمْنِزلَ  يَا ، اْلْ َناتِ  ُمََضع ِفَ  يَا ، اْلْ  َماِحىَ  يَا ، اْلَحسَ
ی ِئاتِ   .النهِقماتِ  َشِديدَ  يَا ، السه

 از درگذرنده ای ریزان، هایاشک کننده رحم ای ها،تاریکی برنهنده ای ها،آسمان پدیدآورنده ای( ٢4)

 ای ها،خوبی کن دوچندان ای آیات، آور فرود ای مردگان، بخشزندگی ای ها،زشتی پوشنده ای ها،لغزش

 .شکنجه سخت ای ها،بدی ناپدیدکننده

ُّٰهمه  ﴾٢۵﴿ رُ  ايَ  ، ُمَصو ِرُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل  يَا ، ُمَقد ِ
رُ  يَا ، ُمَدب ِرُ  رُ  يَا ، ُمَنو ِرُ  يَا ، ُمطَه ِ ِ رُ  يَا ، ُمیَس  ِ مُ  يَا ، ُمْنِذرُ  يَا ، ُمبَش   ُمَقد ِ

رُ  يَا ،  .ُمَؤخ ِ
 ای ،کننده پاک ای گرداننده، ای کار، سنجیده ای صورتگر، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٢۵)

 .آورپس ای آور،پیش ای ده، بیم ای ده، مژده ای ساز، ساده ای بخش،روشنی



ْهرِ  َربه  يَا ، اْلَحرامِ  اْلبَْیتِ  َربه  يَا ﴾٢۶﴿  يَا ، اْلَحرامِ  الشه
 َربه  يَا ، َواْلَمقامِ  الر ْكنِ  َربه  يَا ، اْلَحرامِ  اْلبَلَدِ  َربه 

جِدِ  َربه  يَا ، اْلَحرامِ  اْلَمْشَعرِ   اْلِحل ِ  َربه  يَا ، اْلَحرامِ  اْلَمسْ
ِحیهةِ  َربه  يَا ، َوالظهالمِ  الن ورِ  َربه  يَا ، َواْلَحرامِ  المِ  الته  َوالسه

َنامِ  فِى اْلُقْدَرةِ  َربه  يَا ،  .اْلْ
 قام،م و رکن پروردگار ای محترم، شهر پروردگار ای محترم، ماه پروردگار ای محترم، خانه پروردگار ای( ٢1)

 و روشنی پروردگار ای حرام، و حالل پروردگار ای الحرام، مسجد پروردگار ای مشعرالحرام، پروردگار ای

 .مردمان در نیرو پرورنده ای سالم، و تحیت پروردگار ای تاریکی،

 يَا ، اْلعاِدلِینَ  أَْعَدلَ  يَا ، اْلحاكِِمینَ  أَْحَكمَ  يَا ﴾٢۷﴿
نَ  ايَ  ، الطهاِهِرينَ  أَْطَهرَ  يَا ، الصهاِدقِینَ  أَْصَدقَ   أَْحسَ

اِمِعی أَْسَمعَ  يَا ، اْلحاِسبِینَ  أَْسَرعَ  يَا ، اْلخالِِقینَ   أَْبَصرَ  يَا ، نَ السه
افِِعینَ  أَْشَفعَ  يَا ، النهاِظِرينَ  َكْ  أَْكَرمَ  يَا ، الشه  .َرِمینَ اْلْ

 ای پاکان، پاکترین ای گویان،راست گوترینراست ای دادگران، دادگرترین ای داوران، داورترین ای( ٢٧)

 یاورترین ای ان،بینندگ بیناترین ای شنوندگان، شنواترین ای حسابگران، ترینچابک ای آفرینندگان، بهترین

 .گرامیان ترینگرامی ای یاوران،

 يَا ، هُ لَ  ََلَسَندَ  َمنْ  َسَندَ  يَا ، لَهُ  ََلِعمادَ  َمنْ  ِعمادَ  يَا ﴾٢۸﴿
 َمنْ  ِغیاثَ  يَا ، لَهُ  ََلِحْرزَ  َمنْ  ِحْرزَ  يَا ، لَهُ  ُذْخرَ  ََل  َمنْ  ُذْخرَ 



 ََلُمِعینَ  َمنْ  ُمِعینَ  يَا ، هُ لَ  ََلِعزه  َمنْ  ِعزه  ،يَا لَهُ  ََلَفْخرَ  َمنْ  َفْخرَ  يَا ، لَهُ  ََلِغیاثَ 
 .لَهُ  ََلأَمانَ  َمنْ  أَمانَ  يَا ، لَهُ  ََلأَنِیَس  َمنْ  أَنِیَس  يَا ، لَهُ 

 ندارد، ایندوختها کهآن اندوخته ای ندارد، پشتیبانی کهآن پشتیبان ای ندارد، گاهتکیه کهآن گاهتکیه ای( ٢٨)

 کهآن تعزَّ ای ندارد، افتخاری کهآن افتخار ای ندارد، فریادرسی کهآن فریادرس ای ندارد، پناهی کهآن پناه ای

 .ندارد ایمنی کهآن بخشایمنی ای ندارد، همدمی کهآن همدم ای ندارد، مددی کهآن مددرسان ای ندارد، عزَّتی

ُّٰهمه  ﴾٢۹﴿  يَا ، قائِمُ  ايَ  ، َعاِصمُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 ، قاِسمُ  يَا ، عالِمُ  يَا ، حاكِمُ  يَا ، سالِمُ  يَا ، راِحمُ  يَا ، دائِمُ 

 .باِسطُ  يَا ، قابُِض  يَا
 داور، ای بخش، سالمتی ای مهرورز، ای پاینده، ای پایدار، ای نگهدار، ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( ٢٩)

 .بخش فراخی ای بازگیر، ای کن،بخش ای دانا، ای

 يَا ، َتْرَحَمهُ اْس  َمنِ  راِحمَ  يَا ، اْسَتْعَصَمهُ  َمنِ  عاِصمَ  يَا ﴾۳۱﴿
 َمنِ  حافِظَ  يَا ، اْسَتْنَصَرهُ  َمنِ  ناِصرَ  يَا ، اْسَتْغَفَرهُ  َمنِ  غافِرَ 

 َمنِ  دَ ُمْرشِ  يَا ، اْسَتْكَرَمهُ  َمنِ  ُمْكِرمَ  يَا ، اْسَتْحَفظَهُ 
 ، اْسَتعانَهُ  َمنِ  نَ ُمِعی يَا ، اْسَتْصَرَخهُ  َمنِ  َصِريخَ  يَا ، اْسَتْرَشَدهُ 

 .اْسَتغاثَهُ  َمنِ  ُمِغیثَ  يَا
 او از کهآن آمرزنده ای جوید، مهر او از کهآن بر مهربان ای جوید، نگهداری او از کهآن نگهدار ای( ٣۱)

 کهآن کننده اکرام ای خواهد، حفاظت او از کهآن حافظ ای طلبد، یاری او از کهآن یاور ای خواهد، آمرزش



 مددیار ای خواهد، دادرسی او از کهآن دادرس ای جوید، راهنمایی او از کهآن راهنمای ای خواهد، اکرام او از

 .خواهد فریادرسی او از کهآن فریادرس ای جوید، مدد او از کهآن

 يَا ، ََليَنامُ  َقی وما   ايَ  ، ََلُيرامُ  لَِطیفا   يَا ، ََلُيَضامُ  َعِزيزا   يَا ﴾۳۱﴿
 .ََليََْضُعُف  ِوي ا  قَ  يَا ، ََلُيْطَعمُ  َصَمدا   يَا ، يَْجَهلُ  ََل  عالِما   يَا ، نىٰ ََليَفْ  باقِیا   يَا ، يَُزولُ ََل  َملِكا   يَا ، ََليَُموُت  َحی ا   يَا ، يَُفوُت  ََل  دائِما  

 ای درنیابد، را او خواب که پایداری ای نشود، اندازیدست که لطیفی ای نگردد، خوار که عزیزی ای( ٣1)

 شود،نمی انیف که همیشگی ای رود،نمی بین از که پادشاهی ای میرد،نمی که ایزنده ای نپذیرد، فنا که ایپاینده

 .گرددنمی ناتوان که توانایی ای نخواهد، خوراک که نیازیبی ای ندارد، نادانی که دانایی ای

ُّٰهمه  ﴾۳٢﴿  يَا ، اِحدُ و يَا ، أََحدُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، ُث باعِ  يَا راِشُد، يَا ، حاِمدُ  يَا ، ماِجدُ  يَا ، شاِهدُ 
 .نافِعُ  يَا ، ضار   يَا ، واِرُث 

 ای ر،پذی ستایش ای بزرگوار، ای گواه، ای یگانه، ای یکتا، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٣٢)

 .سودبخش ای رسان،زیان ای برنده، میراث ای برانگیزنده، ای راهنما،

 ل ِ كُ  ِمنْ  أَْكَرمَ  يَا ، َعِظیم   ُكل ِ  ِمنْ  أَْعظَمَ  يَا ﴾۳۳﴿
 ُكل ِ  ِمنْ  أَْعلَمَ  يَا ، َرِحیم   ُكل ِ  ِمنْ  أَْرَحمَ  يَا ، َكِريم  

، ُكل ِ  ِمنْ  أَْحَكمَ  يَا ، َعلِیم    ل ِ كُ  ِمنْ  أَْقَدمَ  يَا َحكِیم 
 ُكل ِ  نْ مِ  ْلطَفَ  أَ  يَا َكبِیر ، ُكل ِ  ِمنْ  أَْكبَرَ  يَا ، َقِديم  
 .ِزيز  عَ  ُكل ِ  ِمنْ  أََعزه  يَا ، َجلِیل   ُكل ِ  ِمن أََجله  يَا ، لَِطیف  



 ای دانا، هر از داناتر ای مهربان، هر از ترمهربان ای کریم، هر از ترکریم ای بزرگ، هر از تربزرگ ای( ٣٣)

 ترباشکوه ای لطیف، هر از ترلطیف ای بزرگ، هر از تربزرگ ای دیرینه، هر از تردیرینه ای فرزانه، هر از ترفرزانه

 .عزیز هر از عزیزتر ای باشکوه، هر از

ْفحِ  َكِريمَ  يَا ﴾۳۴﴿  اْلَخْیرِ  ثِیرَ كَ  يَا ، اْلَمن ِ  َعِظیمَ  يَا ، الصه
ْطِف، دائِمَ  يَا ، اْلَفَْضلِ  َقِديمَ  يَا ،

 
 یفَ لَطِ  يَا الل

ْنعِ 
َس  يَا ، الص   يَا ، ر ِ الَض   كاِشفَ  يَا ، اْلَكْربِ  ُمَنف ِ
ِ  قاِضىَ  يَا ، اْلُمْلكِ  مالِكَ   .اْلَحق 

 صُنعت ای ی،همیشگ لطفت ای دیرینه، فضلت ای بسیار، خیرت ای بزرگ، نعمتت ای کریمانه، گذشتت ای( ٣4)

 .حق بر داور ای هستی، پادشاه ای زیان، بردارنده ای گرفتاری، گشایگره ای نواز،چشم

 َمنْ  يَا ، َقِوي   هِ َوفائِ  فِي ُهوَ  َمنْ  يَا ، َوفِي   َعْهِدهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ﴾۳۵﴿
تِهِ  فِي ُهوَ   ُقْربِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َقِريب   ُعُلو ِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َعلِي   ُقوه

 َعِزيز   َشَرفِهِ  ىفِ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشِريف   ُلْطِفهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، لَِطیف  
 ُهوَ  َمنْ  يَا ، جِید  مَ  َعظََمتِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َعِظیم   ِعز ِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  ،يَا
 .َحِمید   َمْجِدهِ  فِى

 ،واالست اشپایداری در کهآن ای است، پایدار اشوفاداری در کهآن ای است، وفادار پیمانش در کهآن ای( ٣۵)

 شریف اشنرمی در کهآن ای است، نرمی با اشنزدیکی در کهآن ای است، نزدیک اشواالیی در کهآن ای

 دشکوهمن اشبزرگی در کهآن ای است، بزرگ عزَّتش در کهآن ای است، عزَّت با شرفش در کهآن ای است،

 .است ستوده شکوهش در کهآن ای است،



ُّٰهمه  ﴾۳۶﴿  وافِى يَا ، شافِى ايَ  ، كافِى يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، راِضى ايَ  ، قاِضى يَا ، داِعى يَا ، هاِدى يَا ، ُمعافِى يَا ،

 .باقِى يَا ، عالِى
 ما،راهن ای ده، تندرستی ای وفادار، ای بخش،درمان ای بسنده، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٣1)

 .ماندگار ای بلندمرتبه، ای خشنود، ای داور، ای خوان، نیکی به ای

 اِشع  خ َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، لَهُ  خاِضع   َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ﴾۳۷﴿
 ود  َمْوجُ  َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، لَهُ  كائِن   َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، لَهُ 
 ائِف  خ َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، إِلَْیهِ  ُمنِیب   َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، بِهِ 
 ، إِلَْیهِ  ائِر  ص َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، بِهِ  قائِم   َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، ِمْنهُ 
ب ِحُ  َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا  إَِل   الِك  ه َشْىء   ُكل   َمنْ  يَا ، بَِحْمِدهِ  ُيسَ

 .َوْجَههُ 
 وا از چیز هر هستی کهآن ای است، هراسان او از چیز هر کهآن ای است، فروتن برایش چیز هر کهآن ای( ٣٧)

 او زا چیز هر کهآن ای کند، بازگشت او سویبه چیز هر کهآن ای است، پدیدار او به چیز هر کهآن ای است،

 چیز هر کهآن ای شود،می دگرگون او سویبه چیز هر کهآن ای برپاست، او به چیز هر کهآن ای است، ترسان

 .است نابود اشجلوه جز چیز هر کهآن ای است، گوتسبیح او ستایش به

 َمنْ  يَا ، هِ إِلَیْ  إَِل   ََلَمْفَزعَ  َمنْ  يَا ، إِلَْیهِ  إَِل   ََلَمَفره  َمنْ  يَا ﴾۳۸﴿
ا َمنْ  يَا ، إِلَْیهِ  إَِل   ََلَمْقَصدَ   ََلُيْرَغُب  َمنْ  ايَ  ، إِلَْیهِ  إَِل   ِمْنهُ  ََلَمْنجٰ

تَ  َمنْ  يَا ، بِهِ  إَِل   ُقوهةَ  َوََل  ََلَحْولَ  َمنْ  يَا إِلَْیِه، إَِل    َمنْ  يَا ، بِهِ  إَِل   عاُن ََلُيسْ



لُ   إَِل   ََلُيْعبَدُ  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   ََلُيْرجىٰ  َمنْ  يَا ، َعلَْیهِ  إَِل   ََلُيَتَوكه
 .ُهوَ 

 صدیمق کهآن ای نیست، درگاهش به جز پناهی کهآن ای بارگاهش، به جز نیست گریزگاهی کهآن ای( ٣٨)

 ای ،نیست میلی او سویبه جز کهآن ای مهرش، به جز نیست رهایی خشمش از کهآن ای نیست، او سویبه جز

 کهآن یا نشود، توکَّل او بر جز کهآن ای نجویند، مدد او از جز کهآن ای او، به جز نیست نیرویی و جنبش کهآن

 .نشود پرستیده او جز کهآن ای نیست، امیدی او به جز

 اْلَمْطُلوبِینَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَمْرُغوبِینَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَمْرُهوبِینَ  َخْیرَ  يَا ﴾۳۹﴿
ُؤولِینَ  َخْیرَ  يَا ،  ْیرَ خَ  يَا ، اْلَمْقُصوِدينَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَمسْ

 يَا ، ُبوبِینَ اْلَمحْ  َخْیرَ  يَا ، اْلَمْشُكوِرينَ  َخْیرَ  يَا اْلَمْذُكوِريَن،
َتْأنِِسینَ  َخْیرَ  يَا ، اْلَمْدُعو ِينَ  َخْیرَ   .اْلُمسْ

 ای دهان، پاسخ بهترین ای شدگان، جویا بهترین ای آفرینان، شوق بهترین ای انگیزان،هراس بهترین ای( ٣٩)

 ای خواندگان، نبهتری ای دلبران، بهترین ای ستودگان، بهترین ای شدگان، یاد بهترین ای شدگان، قصد بهترین

 .همدمان بهترین

ُّٰهمه  ﴾۴۱﴿  قاِدرُ  يَا ، اتِرُ س يَا ، غافِرُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، ذاكِرُ  يَا ، جابِرُ  يَا ، كاِسرُ  يَا ، فاِطرُ  يَا ، قاِهرُ  يَا ،

 .ناِصرُ  يَا ، ناِظرُ 
 ای ه،شکنند ایآفریننده ای چیره، ای توانا، ای پوش،پرده ای آمرزگار، ای نامت به خواستارم تو از! خدایا( 4۱)

 .یاور ای بینا، ای یادآور، ای بند،شکسته



وهٰى  َخلَقَ  َمنْ  يَا ﴾۴۱﴿ رَ  َمنْ  يَا ، َفسَ  ِشُف يَكْ  َمنْ  يَا ، َفَهدٰى  َقده
َمعُ  َمنْ  يَا ، اْلبَْلوٰى   اْلَهْلكىٰ  ُيْنجِى َمنْ  يَا ، اْلَغْرقىٰ  ُيْنِقذُ  َمنْ  يَا ، النهْجوٰى  يَسْ

 أَماتَ  َمنْ  يَا ، ىٰ َوأَْبك أَْضَحكَ  َمنْ  يَا ، اْلَمْرضىٰ  يَْشِفى َمنْ  يَا ،
َكرَ  الزهْوَجْینِ  َخلَقَ  َمنْ  يَا ، َوأَْحیىٰ  ْنثىٰ  الذه

ُ  .َواْلْ
 یا برگیرد، را بال کهآن ای شد، رهنمون پس نهاد اندازه کهآن ای نمود، متناسب پس آفرید کهآن ای( 41)

 یمارانب کهآن ای بخشد، رهایی نابودی از کهآن ای برهاند، را شدگانغرق کهآن ای بشنود، را نهان زمزمه کهآن

 .آفرید زن و مرد گونه دو کهآن ای کند، زنده و میراند کهآن ای گریاند، و خنداند کهآن ای دهد، شفا را

فاقِ ا فِى َمنْ  يَا ، َسِبیُلهُ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  فِى َمنْ  يَا ﴾۴٢﴿  فِى َمنْ  يَا ، آياُتهُ  ْلْ
ياتِ   هُ ِعْبَرتُ  اْلُقُبورِ  فِى َمنْ  ايَ  ، ُقْدَرُتهُ  اْلَمماتِ  فِى َمنْ  يَا ، ُبْرهاُنهُ  اْلْ

 اْلِمیزانِ  فِى َمنْ  يَا ، بَُتهُ َهیْ  اْلِحسابِ  فِى َمنْ  يَا ، ُمْلُكهُ  اْلِقیاَمةِ  فِى َمنْ  يَا ،
 .ِعقاُبهُ  نهارِ ال فِى َمنْ  يَا ، ثَواُبهُ  اْلَجنهةِ  فِى َمنْ  يَا ، َقَضاُؤهُ 

 در کهآن ای اوست، هاینشانه هستی هایکرانه در کهآن ای اوست، راه دریا و خشکی در کهآن ای( 4٢)

 وزیپندآم قبرها در کهآن ای اوست، نماییقدرت آفریدگان مرگ در کهآن ای اوست، روشن برهان هایشنشانه

 کهنآ ای اوست، شکوه اعمال حسابرسی در کهآن ای اوست، حدّبی فرمانروایی رستاخیز در کهآن ای اوست،

 .اوست کیفر دوزخ در کهآن ای اوست، پاداش بهشت در کهآن ای اوست، داوری کردارها سنجش در

 اْلُمْذنُِبونَ  عُ يَْفزَ  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ، اْلخائُِفونَ  يَْهَرُب  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ﴾۴۳﴿
 الزهاِهُدونَ  يَْرَغُب  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ، اْلُمنِیُبونَ  يَْقِصدُ  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ،
  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ،

ُ
َتْأنُِس  بِهِ  َمنْ  يَا ، اْلُمَتَحی ُِرونَ  يَْلَجأ  رُ يَْفَتخِ  بِهِ  َمنْ  يَا ، ْلُمِريُدونَ ا يَسْ



ُكنُ  إِلَْیهِ  َمنْ  يَا ، اْلخاِطُئونَ  يَْطَمعُ  َعْفِوهِ  فِى َمنْ  يَا ، اْلُمِحب ونَ   يَسْ
 .اْلُمَتَوك ُِلونَ  يََتَوكهلُ  َعلَْیهِ  َمنْ  يَا ، اْلُموقُِنونَ 

 یمانانپش کهآن ای برند، پناه او سویبه کارانگنه کهآن ای گریزند، او درگاه به هراسندگان کهآن ای( 4٣)

 ارادتمندان کهآن ای برند، پناه او به سرگشتگان کهآن ای نمایند، میل او به پارسایان کهآن ای کنند، او آهنگ

 کهآن یا ورزند، طمع عفوش در خطاکاران کهآن ای کنند، افتخار او به شیفتگان کهآن ای گیرند، انس او به

 .کنند توکل او بر کنندگانتوکل کهآن ای گیرند، آرام او سویبه یافتگانیقین

ُّٰهمه  ﴾۴۴﴿  ، طَبِیُب  يَا ، َحبِیُب  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، یُب ُمثِ  يَا ، ُمِهیُب  يَا ، َحِسیُب  يَا ، َرقِیُب  يَا ، َقِريُب  يَا

 .بَِصیرُ  يَا ، َخبِیرُ  يَا ، ُمجِیُب 
 ای بان،دیده ای نزدیک، ای شفابخش، ای داشتنی،دوست ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( 44)

 .بینا ای آگاه، ای کننده،اجابت ای ده،پاداش ای انگیز،هراس ای حسابرس،

 ُكل ِ  ِمنْ  أََحبه  يَا ، َقِريب   ُكل ِ  ِمنْ  أَْقَربَ  يَا ﴾۴۵﴿
، ُكل ِ  ِمنْ  أَْشَرفَ  يَا ، َخبِیر   ُكل ِ  ِمنْ  أَْخبَرَ  يَا ، بَِصیر   ُكل ِ  ِمنْ  أَْبَصرَ  يَا ، َحبِیب    نْ مِ  أَْجَودَ  يَا ، َغنِي    ُكل ِ  ِمنْ  أَْغنىٰ  يَا ، َقِوي    ُكل ِ  ِمنْ  أَْقوٰى  يَا ، َرفِیع   ُكل ِ  ِمنْ  أَْرَفعَ  يَا َشِريف 
 .َرُؤوف   ُكل ِ  ِمنْ  أَْرأَفَ  يَا ، َجواد   ُكل ِ 



 ای آگاه، هر از ترآگاه ای بینا، هر از بیناتر ای محبوب، هر از ترمحبوب ای نزدیک، هر از ترنزدیک ای( 4۵)

 هر از ترندهبخش ای توانگر، هر از توانگرتر ای توانا، هر از تواناتر ای بلند، هر از برتر ای شریف، هر از ترشریف

 .مهربان هر از ترمهربان ای بخشنده،

 خالِقا   يَا ، ُنوع  َمصْ  َغْیرَ  صانِعا   يَا ، َمْغُلوب   َغْیرَ  غالِبا   يَا ﴾۴۶﴿
 يَا ، َمْقُهور   ْیرَ غَ  قاِهرا   يَا ، َمْمُلوك   َغْیرَ  مالِكا   يَا ، َمْخُلوق   َغْیرَ 
 ناِصرا   يَا ، َمْحُفوظ   َغْیرَ  حافِظا   يَا ، َمْرُفوع   َغْیرَ  رافِعا  
 .بَِعید   ْیرَ غَ  َقِريبا   يَا ، غائِب   َغْیرَ  شاِهدا   يَا ، َمْنُصور   َغْیرَ 

 چیره ای نامملوک، مالک ای آفریده، نا آفریننده ای ناساخته، سازنده ای ناپذیر،شکست چیره ای( 41)

 گواه ای نشده، یاری یکنندهیاری ای نگهدار،بی نگهدار ای ناپذیر، بلندی بخش بلندی ای ناپذیر،گیچیره

 .ناپذیر دوری نزدیک ای حاضر، همیشه

 ُمَدب ِرَ  ايَ  ، الن ورِ  خالِقَ  يَا ، الن ورِ  ُمَنو ِرَ  يَا ، الن ورِ  ُنورَ  يَا ﴾۴۷﴿
رَ  يَا ، الن ورِ   ُكل ِ  ْبلَ قَ  ُنورا   يَا ، ُنور   ُكل ِ  ُنورَ  يَا ، الن ورِ  ُمَقد ِ
 .ُنور   َكِمْثلِهِ  لَْیَس  ُنورا   يَا ، ور  نُ  ُكل ِ  َفْوقَ  ُنورا   يَا ، ُنور   ُكل ِ  بَْعدَ  ُنورا   يَا ، ُنور  

 نیروش ای نور، ساز اندازهبه ای نور، گرداننده ای نور، آفریننده ای نور، بخشروشنی ای نور، روشنی ای( 4٧)

 که نوری ای نور، هر فراز بر روشنایی ای نور، هر از پس روشنایی ای نور، هر از پیش روشنایی ای نور، هر

 .نیست نوری همانندش



 ُلْطُفهُ  َمنْ  يَا ، لَِطیف   فِْعُلهُ  َمنْ  يَا ، َشِريف   َعطَاُؤهُ  َمنْ  يَا ﴾۴۸﴿
 َوْعُدهُ  َمنْ  يَا ، َحق   َقْوُلهُ  َمنْ  يَا ، َقِديم   إِْحساُنهُ  َمنْ  يَا ، ُمِقیم  

 َمنْ  يَا ، ْدل  عَ  َعذاُبهُ  َمنْ  يَا ، َفَْضل   َعْفُوهُ  َمنْ  يَا ، ِصْدق  
 .َعِمیم   َفَْضُلهُ  َمنْ  ،يَا ُحْلو   ِذْكُرهُ 

 ای است، پایدار نوازشش کهآن ای است، نوازچشم کارش کهآن ای است، چشمگیر عطایش کهآن ای( 4٨)

 شگذشت کهآن ای است، راست اشوعده کهآن ای است، حق سخنش کهآن ای است، دیرینه اشنیکی کهآن

 همگانی عطایش کهآن ای است، شیرین یادش کهآن ای است، داد کیفرش کهآن ای است، شایستگی از فراتر

 .است

ُّٰهمه  ﴾۴۹﴿ لُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل ه ِ لُ ُمفَ  يَا ، ُمسَ لُ  يَا ، ص ِ  ُمبَد ِ
 يَا ، ُمْمِهلُ  يَا ، ْجِزلُ مُ  يَا ، ُمْفَِضلُ  يَا ، ُمَنو ِلُ  يَا ، ُمَنز ِلُ  يَا ، ُمَذل ِلُ  يَا ،

 .ُمْجِملُ 
 کن، هموار ای ساز، دگرگون ای بخش، جدایی ای ساز،آسان ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( 4٩)

 .آفرینزیبایی ای بمانده، ای بخش، بسیار ای ده، فزون ای عطابخش، ای آور، فرود ای

 َوََل  يَْهِدى َمنْ  يَا ، ُيْخلَُق  َوََل  يَْخُلُق  َمنْ  يَا ، ُيرٰى  َوََل  يَرٰى  َمنْ  يَا ﴾۵۱﴿
أَلُ  َمنْ  يَا ، ُيْحیىٰ  َوََل  ُيْحیِى َمنْ  يَا ، ُيْهدٰى  أَلُ  َوََل  يَسْ  َوََل  ُيْطِعمُ  َمنْ  يَا ،ُيسْ
 يَا ، َعلَْیهِ  ُيْقَضىٰ  َوََل  ىيَْقَضِ  َمنْ  يَا ، َعلَْیهِ  ُيجارُ  َوََل  ُيجِیرُ  َمنْ  يَا ، ُيْطَعمُ 

 يَُكنْ  َولَمْ  ولَدْ يُ  َولَمْ  يَلِدْ  لَمْ  َمنْ  يَا ، َعلَْیهِ  ُيْحَكمُ  َوََل  يَْحُكمُ  َمنْ 
 .أََحد   ُكُفوا   لَهُ 



 نشود، راهنمایی و کند راهنمایی کهآن ای نشود، آفریده و بیافریند کهآن ای نشود، دیده و بیند کهآن ای( ۵۱)

 یا نخواهد، خوراک و خوراند کهآن ای نشود، پرسیده و پرسد کهآن ای نکنند، اشزنده و کند زنده کهآن ای

 د،ندهن فرمانش و دهد فرمان کهآن ای نشود، داوری او بر و کند داوری کهآن ای نجوید، پناه و دهد پناه کهآن

 .است نبوده همتایی او برای و نشده زاده و نزاده کهآن ای

بِیُب  نِْعمَ  يَا ، اْلَحِسیُب  نِْعمَ  يَا ﴾۵۱﴿
 الرهقِیُب  مَ نِعْ  يَا ، الطه

 نِْعمَ يَا ، یُب اْلَحبِ  نِْعمَ  يَا ، اْلُمجِیُب  نِْعمَ  يَا ، اْلَقِريُب  نِْعمَ  يَا ،
 .النهِصیرُ  مَ نِعْ  يَا ، اْلَمْولىٰ  نِْعمَ يَا ، اْلَوكِیلُ  نِْعمَ يَا ، اْلَكِفیلُ 

 ،نزدیکی خوش چه که ای همراهی، خوش چه که ای طبیبی، خوش چه که ای حسابگری، خوش چه که ای( ۵1)

 کارگشایی، خوش چه که ای سرپناهی، خوش چه که ای دلبری، خوش چه که ای دهی،پاسخ خوش چه که ای

 .یاوری خوش چه که ای موالیی، خوش چه که ای

ُرورَ  يَا ﴾۵٢﴿  يَا ، اْلُمِريِدينَ  یَس أَنِ  يَا ، اْلُمِحب ِینَ  ُمَنى يَا ، اْلعاِرفِینَ  سُ
 ُقرهةَ  يَا ، ُمْذنِبِینَ الْ  َرجاءَ  يَا ، اْلُمِقل ِینَ  راِزقَ  يَا التهوهابِیَن، َحبِیبَ 

سا   يَا ، اْلعابِِدينَ  َعْینِ   اْلَمْغُموِمینَ  َعنِ  ُمَفر ِجا   يَا ، اْلَمْكُروبِینَ  َعنِ  ُمَنف ِ
لِینَ  إِٰلهَ  يَا ، َوه ِخِرينَ  اْلْ  .َواْلْ
 دهنده روزی ای کاران،توبه محبوب ای مریدان، همدم ای شیفتگان، آرزوی ای عارفان، شادی ای( ۵٢)

 زدگان،مغ غمگسار ای دلگیران، اندوه گشاینده ای کنندگان،عبادت چشم نور ای کاران،گنه امید ای چیزان،بی

 .آیندگان و گذشتگان معبود ای



ُّٰهمه  ﴾۵۳﴿  يَا ، َسی َِدنا يَا ، ٰلَهناإِ  يَا ، َربهنا يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 ايَ  َحبِیبَنا، يَا ، ُمِعیَننا يَا ، َدلِیلَنا يَا ، حافِظَنا يَا ، ناِصَرنا يَا ، َمْوَلنا

 .طَبِیبَنا
 ای ما، موالی ای ما، سرور ای ما، معبود ای ما، پروردگار ای نامت به کنممی درخواست تو از من! خدایا( ۵٣)

 .ما طبیب ای ما، محبوب ای ما، مددرسان ای ما، راهنمای ای ما، نگهدار ای ما، یاور

بِی ِینَ  َربه  يَا ﴾۵۴﴿ َْبرارِ  وَ  النه يقِ  َربه  يَا ، اْلْ د ِ  ینَ الص ِ
َْخیارِ  اِر، اْلَجنهةِ  َربه  يَا ، َواْلْ غارِ  َربه  يَا َوالنه  اْلكِبارِ وَ  الص ِ

َ  َربه  يَا ، َوالث ِمارِ  اْلُحُبوبِ  َربه  يَا ، َ  ْنهارِ  اْلْ  يَا ، ْشجارِ َواْلْ
 َربه  يَا ، ارِ َواْلبِح اْلبَراِرى َربه  يَا ، َواْلِقفارِ  الصهحاِرى َربه 
هْیلِ  َْعالنِ  َربه  يَا ، َوالنههارِ  الل َْسرارِ  اْلْ  .َواْلْ

 روردگارپ ای دوزخ، و بهشت پروردگار ای خوبان، و صدّیقان پروردگار ای نیکان، و پیامبران پروردگار ای( ۵4)

 هادشت پروردگار ای درختان، و نهرها پروردگار ای ها،میوه و هادانه پروردگار ای ساالن،بزرگ و خردساالن

 .هانهان و آشکارها پروردگار ای روز، و شب پروردگار ای دریاها، و هاخشکی پروردگار ای ها،بیشه و

 َشْىء   ُكل ِ بِ  لَِحقَ  َمنْ  يَا ، أَْمُرهُ  َشْىء   ُكل ِ  فِى نََفذَ  َمنْ  يَا ﴾۵۵﴿
 ََلُتْحِصى نْ مَ  يَا ، ُقْدَرُتهُ  َشْىء   ُكل ِ  إِلىٰ  بَلََغْت  َمنْ  يَا ، ِعْلُمهُ 

 ََلُتْدِركُ  َمنْ  يَا ، َرهُ ُشكْ  اْلَخالئُِق  تَْبُلغُ  ََل  َمنْ  يَا ، نَِعَمهُ  اْلِعبادُ 
َْفهامُ  َْوهامُ  ََلتَنالُ  َمنْ  يَا ، َجاللَهُ  اْلْ  اْلَعظََمةُ  َمنِ  يَا ، ُكْنَههُ  اْلْ

 َمنْ  يَا ، َضاَءهُ قَ  اْلِعبادُ  ََلتَُرد   َمنْ  يَا ، ِرداُؤهُ  ءُ َواْلكِْبِريَا
 .هُ َعطاؤُ  إَِل   ََلَعطاءَ  َمنْ  يَا ، ُمْلُكهُ  إَِل   ُمْلكَ  ََل 



 را یزچ هر قدرتش کهآن ای رسیده، چیز هر به دانشش کهآن ای یافته، نفوذ چیز هر در فرمانش کهآن ای( ۵۵)

 کهآن ای ند،نرس سپاسش به آفریدگان کهآن ای اند،ناتوان هایشنعمت شمردن از بندگان کهآن ای گرفته، دربر

 منشیبزرگ و بزرگی کهآن ای نرسند، اشهستی ژرفای به پندارها کهآن ای درنیابند، را اشبزرگی هافهم

 نیست، وا فرمانروایی جز فرمانروایی کهآن ای ندارند، را حکمش برگرداندن توان بندگان که ای اوست، پوشش

 .نیست او عطای جز عطایی کهآن ای

َْعلىٰ  اْلَمَثلُ  لَهُ  َمنْ  يَا ﴾۵۶﴿
فاُت  لَهُ  َمنْ  يَا ، اْلْ  َمنْ  يَا ، ْلُعْلیاا الص ِ

ِخَرةُ  لَهُ  ولىٰ  اْلْ
ُ ياُت  لَهُ  َمنْ  يَا ، اْلَمْأوٰى  َجنهةُ  لَهُ  َمنْ  يَا ، َواْلْ  اْلْ

َْسماءُ  لَهُ  َمنْ  يَا ، اْلُكْبرٰى  نىٰ  اْلْ  َواْلَقَضاءُ  ْكمُ اْلحُ  لَهُ  َمنْ  يَا ، اْلُحسْ
 لَهُ  َمنْ  يَا ، رٰى َوالثه  اْلَعْرُش  لَهُ  َمنْ  يَا ، َواْلَفَضاءُ  اْلَهواءُ  لَهُ  َمنْ  يَا ،

َماَواُت   .اْلُعلىٰ  السه
 نآ از سرآغاز و سرانجام کهآن ای اوست، برای برتر صفات کهآن ای اوست، آن از اعلی نمونه کهآن ای( ۵1)

 هاینام کهآن ای اوست، آن از تربزرگ هاینشانه کهآن ای اوست، آن از آسایش بهشت کهآن ای اوست،

 عرش کهآن ای اوست، آن از فضا و هوا کهآن ای اوست، آن از داوری و فرمان کهآن ای اوست، آن از نیکوتر

 .اوست آن از برافراشته هایآسمان کهآن ای اوست، آن از فرش و

ُّٰهمه  ﴾۵۷﴿  َصُبورُ  يَا ، ُفورُ غَ  يَا ، َعُفو   يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
ُؤولُ  يَا ، َعُطوُف  يَا ، َرُؤوُف  يَا ، َشُكورُ  يَا ،  يَا ، َمسْ

ب وُح، يَا ، َوُدودُ  وُس  يَا سُ  .ُقد 



 ای مهربان، ای پذیر،ستایش ای شکیبا، ای آمرزنده، ای درگذرنده، ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( ۵٧)

 .منزَّه ای پاک، ای دوست، ای خواسته، ای مهرورز،

ماءِ  فِى َمنْ  يَا ﴾۵۸﴿ َْرضِ  فِى َمنْ  يَا ، َعظََمُتهُ  السه  َمنْ  يَا ، آياُتهُ  اْلْ
 اْلِجبالِ  فِى َمنْ  يَا ، ُبهُ َعجائِ  اْلبِحارِ  فِى َمنْ  يَا ، َدَلئُِلهُ  َشْىء   ُكل ِ  فِى

  َمنْ  يَا ، َخزائُِنهُ 
ُ
َْمرُ  يَْرِجعُ  إِلَْیهِ  نْ مَ  يَا ، ُيِعیُدهُ  ُثمه  اْلَخْلقَ  يَْبَدأ  اْلْ

هُ 
 
نَ  َمنْ  يَا ، ُلْطَفهُ  َشْىء   ُكل ِ  فِى أَْظَهرَ  َمنْ  يَا ، ُكل  أَْحسَ
 .ْدَرُتهُ قُ  اْلَخالئِقِ  فِى تََصرهفَ  َمنْ  يَا ، َخْلَقهُ  َشْىء   ُكله 

 چیز هر در دالیلش کهآن ای است، زمین در هایشنشانه کهآن ای است، آسمان در اشبزرگی کهآن ای( ۵٨)

 آغاز ار آفرینش کهآن ای هاست،کوه در هایشگنجینه کهآن ای دریاست، در هایششگفتی کهآن ای است،

 اخته،س نمایان چیز هر در را لطفش کهآن ای بازگردد، او سویبه امور همه کهآن ای گرداند، بازش سپس کند

 .است افتاده کارگر آفریدگان در توانش کهآن ای پرداخته، نیکو را چیز هر آفرینش کهآن ای

 نْ مَ  طَبِیبَ  يَا ، لَهُ  ََلَحبِیبَ  َمنْ  َحِبیبَ  يَا ﴾۵۹﴿
 ََلَشِفیقَ  َمنْ  یقَ َشفِ  يَا ، لَهُ  ََلُمجِیبَ  َمنْ  ُمجِیبَ  يَا ، لَهُ  ََلطَبِیبَ 

 َمنْ  َدلِیلَ  يَا ، هُ لَ  ََلُمِغیثَ  َمنْ  ُمِغیثَ  يَا ، لَهُ  ََلَرفِیقَ  َمنْ  َرفِیقَ  يَا ، لَهُ 
 يَا ، لَهُ  مَ ََلراحِ  َمنْ  راِحمَ  يَا ، لَهُ  ََلأَنِیَس  َمنْ  أَنِیَس  يَا ، لَهُ  ََلَدلِیلَ 

 .لَهُ  ََلصاِحبَ  َمنْ  صاِحبَ 
 دارد،ن پاسخگویی کهآن پاسخگوی ای ندارد، پزشکی کهآن پزشک ای ندارد، دوستی کهآن دوست ای( ۵٩)

 رهنمای ای ندارد، فریادرسی کهآن فریادرس ای همرهان، بی همراه ای ندارد، مهربانی یار کهآن مهربان یار ای



 نشینهم ای ندارد، ایکنندهرحم کهآن کنندهرحم ای ندارد، همدمی کهآن همدم ای ندارد، رهنمایی کهآن

 .ندارد نشینیهم کهآن

 يَا ، َتْهداهُ اْس  َمنِ  هاِدىَ  يَا ، اْسَتْكفاهُ  َمنِ  كافِىَ  يَا ﴾۶۱﴿
 َمنِ  شافِىَ  ايَ  ، اْسَتْرعاهُ  َمنِ  راِعىَ  يَا ، اْسَتْكالهُ  َمنِ  كالِئَ 
 َمنِ  ُموفِىَ يَا ، اْسَتْغناهُ  َمنِ  ُمْغنِىَ  يَا ، اْسَتْقَضاهُ  َمنِ  قاِضىَ  يَا ، اْسَتْشفاهُ 
 .هُ اْسَتْوَل َمنِ  َولِىه يَا ، اْسَتْقواهُ  َمنِ  ُمَقو ِىَ يَا ، اْسَتْوفاهُ 

 زا هرکه نگاهبان ای جوید، راهنمایی او از هرکه راهنمای ای خواهد، کفایت او از هرکه کننده کفایت ای( 1۱)

 داور ای طلبد، شفا او از هرکه شفادهنده ای خواهد، رعایت او از هرکه کننده رعایت ای خواهد، نگاهبانی او

 یا جوید، وفا او از که هر به وفادار ای جوید، نیازیبی او از هرکه کننده نیازبی ای خواهد، داوری او از هرکه

 .خواهد سرپرستی او از هرکه سرپرست ای خواهد، نیرو او از هرکه نیروبخش

ُّٰهمه  ﴾۶۱﴿  ناِطُق  يَا ، ِزُق را يَا ، خالُِق  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .ِمُق سا يَا ، سابُِق  يَا ، راتُِق  ايَ  ، فاتُِق  يَا ، فاِرُق  يَا ، فالُِق  يَا ، صاِدُق يَا ،
 ای شکافنده، ای گو،راست ای گویا، ای دهنده، روزی ای آفریننده، ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( 11)

 .جایگاه بلند ای گیرنده، پیشی ای پیونددهنده، ای گشاینده، ای کننده، جدا

هْیلَ  ُيَقل ُِب  َمنْ  يَا ﴾۶٢﴿ ُلمَ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، َوالنههارَ  الل
 
 اتِ الظ

َْنوارَ  له  َخلَقَ  َمنْ  يَا ، َواْلْ رَ  َمنْ  يَا ، َواْلَحُرورَ  الظ ِ ْمَس ا َسخه  لشه
رَ  َمنْ  يَا ، َواْلَقَمرَ  ره  اْلَخْیرَ  َقده  َواْلَحیاةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  َمنْ  يَا ، َوالشه

َْمرُ  اْلَخْلُق  لَهُ  َمنْ  يَا ،  ، َولَدا   َوََل  ة  صاِحبَ  يَتهِخذْ  لَمْ  َمنْ  يَا ، َواْلْ



 ِمنَ  لِي   وَ  هُ لَ  يَُكنْ  لَمْ  َمنْ  يَا ، اْلُمْلكِ  فِى َشِريك   لَهُ  لَْیَس  َمنْ  يَا
ل ِ   .الذ 

 کخن سایه کهآن ای داد، قرار را هاروشنایی و هاتاریکی کهآن ای سازد، دگرگون را روز و شب کهآن ای( 1٢)

 مرگ کهآن ای نمود، مقدّر را شر و خیر کهآن ای ساخت، مسّخر را ماه و خورشید کهآن ای آفرید، را گرما و

 در کهآن ای نگرفت، فرزندی و همسر کهآن ای اوست، آن از امر و خلق کهآن ای آفرید، را زندگی و

 .نخواهد سرپرستی خواری روی از کهآن ای نیست، برایش شریکی فرمانروایی

 ِمیرَ ضَ  يَْعلَمُ  َمنْ  يَا ، اْلُمِريِدينَ  ُمرادَ  يَْعلَمُ  َمنْ  يَا ﴾۶۳﴿
اِمتِینَ  َمعُ  َمنْ  يَا ، الصه  ، اْلخائِِفینَ  ُبكاءَ  يَرٰى  َمنْ  يَا ، اْلواِهنِینَ  أَنِینَ  يَسْ

ائِلِینَ  َحوائِجَ  يَْملِكُ  َمنْ  يَا ائِبِینَ  رَ ُعذْ  يَْقبَلُ  َمنْ  يَا ، السه  َمنْ  يَا ، الته
 َمنْ  يَا ، اْلُمْحِسنِینَ  رَ أَجْ  ََلُيَِضیعُ  َمنْ  يَا ، اْلُمْفِسِدينَ  َعَملَ  ََلُيْصلِحُ 
دُ  َِ َْجوَ  أَْجَودَ  يَا ، اْلعاِرفِینَ  ُقُلوبِ  َعنْ  ََليَْبُع  .ِدينَ اْلْ

 درماندگان ناله کهآن ای است، آگاه خاموشان نهاد از کهآن ای داند،می را خواهشمندان خواهش کهآن ای( 1٣)

 بهانه هکآن ای اوست، دست به نیازمندان نیازهای کهآن ای بیند،می را هراسیدگان گریه کهآن ای شنود،می را

 ای نکند، اهتب را نیکوکاران پاداش کهآن ای نبخشد، صالح را تبهکاران عمل کهآن ای پذیرد،می را کارانتوبه

 .بخشندگان ترینبخشنده ای نباشد، دور عارفان دل از کهآن

عاءِ  ساِمعَ  يَا ، اْلبَقاءِ  دائِمَ  يَا ﴾۶۴﴿  ، اْلَعطاءِ  اِسعَ و يَا ، الد 
ماءِ  بَِديعَ  يَا ، اْلَخطاءِ  غافِرَ  يَا نَ  يَا ، السه ناءِ  َجِمیلَ  يَا ، ْلباَلءِ ا َحسَ  الثه
ناءِ  َقِديمَ  يَا ،  .ْلَجزاءِ ا َشِريفَ  يَا ، اْلَوفاءِ  َكثِیرَ  يَا ، السه



 نیک ای آسمان، پدیدآورنده ای خطا، آمرزنده ای عطا، گسترده ای دعا، شنونده ای ماندگار، همیشه ای( 14)

 .پاداش شریف ای وفادار، بسیار ای فراز، بر دیرینه ای ستایش، نیکو ای آزمون،

ُّٰهمه  ﴾۶۵﴿ ارُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل ارُ غَ  يَا ، َسته ارُ  يَا ، فه  يَا ، َقهه
احُ  يَا ، تهاحُ فَ  يَا ، ُمْختارُ  يَا ، بار   يَا ، َصبهارُ  يَا ، َجبهارُ   .ُمْرتاحُ  يَا ، نَفه

 ای شکیبا، بس ای جاهمند، ای چیره، ای آمرزگار، ای پوش،پرده ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( 1۵)

 .بخشراحتی ای بخش،روح ای گشاینده، ای برگزیده، ای بخش،نیک

 أَْطَعَمنِى نْ مَ  يَا ، َوَربهانِى َرَزَقنِى َمنْ  يَا ، َوَسوهانِى َخلََقنِى َمنْ  يَا ﴾۶۶﴿
بَنِى َمنْ  يَا ، َوَسقانِى  َمنْ  يَا ، فانِىَوكَ  َعَصَمنِى َمنْ  يَا ، َوأَْدنانِى َقره
َقنِىوَ  َمنْ  يَا ، َوأَْغنانِى أََعزهنِى َمنْ  يَا ، َوَكالنِى َحِفظَنِى  فه

نِى َمنْ  يَا ، َوَهدانِى  .َوأَْحیانِى أَماتَنِى َمنْ  يَا ، َوآوانِى آنَسَ
 یا نوشانید، و خورانید من به کهآن ای پرورید، و داد روزی مرا کهآن ای بیاراست، و آفرید مرا کهآن ای( 11)

 کرد حفظ مرا کهآن ای نمود، کفایت و داشت نگاه مرا کهآن ای برد، خویش کنار به و نمود نزدیک مرا کهآن

 کهآن یا کرد، راهنمایی و داد توفیقم کهآن ای ساخت، نیازمبی و بخشید عزَّت من به کهآن ای نمود، حمایت و

 .کند زنده و بمیراند مرا کهآن ای داد، جایم و شد همدمم

ْوبَةَ ا يَْقبَلُ  َمنْ  يَا ، بَِكلِماتِهِ  اْلَحقه  ُيِحق   َمنْ  يَا ﴾۶۷﴿  يَا ، ِعباِدهِ  َعنْ  لته
فا ََلتَْنَفعُ  َمنْ  يَا ، َوَقْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْینَ  يَُحولُ  َمنْ   َمنْ  يَا ، بِإِْذنِهِ  إَِل   َعةُ الشه
 َمنْ  يَا ، ْكِمهِ لِحُ  ََلُمَعق ِبَ  َمنْ  يَا ، َسبِیلِهِ  َعنْ  َضله  بَِمنْ  أَْعلَمُ  ُهوَ 

َْمِرهِ  َشْىء   ُكل   اْنقادَ  َمنِ  يَا ، لَِقَضائِهِ  ََلَراده   َمنِ  يَا ، ْلِ



َماَواُت   يََدْي  بَْینَ  ُبْشرا   الر ِياحَ  ُيْرِسلُ  َمنْ  يَا ، بِیَِمینِهِ  ت  َمْطِويها السه
 .َرْحَمتِهِ 

 انسان میان هکآن ای بپذیرد، بندگانش از را توبه کهآن ای کند، برجا و استوار کلماتش با را حق کهآن ای( 1٧)

 است، داناتر راهش شدگان گمراه به کهآن ای نبخشد، سود اشاجازه با جز شفاعت کهآن ای گیرد، قرار دلش و

 را فرمانش چیز هر کهآن ای نیست، ایبازگرداننده را رأیش کهآن ای نپذیرد، دگرگونی حکمش کهآن ای

 .تدفرس رحمتش دهندهمژده را بادها کهآن ای گشته، پیچیده قدرتش دست به هاآسمان کهآن ای نهد، گردن

َْرَض  َجَعلَ  َمنْ  يَا ﴾۶۸﴿  الَ اْلجِب َجَعلَ  َمنْ  يَا ، ِمهادا   اْلْ
ْمَس  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، أَْوتادا    ُنورا   ْلَقَمرَ ا َجَعلَ  َمنْ  يَا ، ِسراجا   الشه

هْیلَ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ،  النهْومَ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، َمَعاشا   النههارَ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، لِباسا   الل
باتا   َماءَ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، سُ َ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، بِناء   السه  َمنْ  يَا أَْزواجا ، ْشیاءَ اْلْ
ارَ  َجَعلَ   .ِمْرصادا   النه

 را خورشیدی کهآن ای نهاد، زمین هایمیخ را هاکوه کهآن ای داد، قرار زندگی بستر را زمین کهآن ای( 1٨)

 مایه را روز کهآن ای گرداند، آرامش جامه را شب کهآن ای ساخت، تابان را ماه کهآن ای کرد، جهانش چراغ

 چیز هر از کهآن ای نهاد، بنا را آسمان کهآن ای ساخت، آرامش وسیله را خواب کهآن ای داد، قرار روزی

 .داد قرار کمینگاه را آتش کهآن ای داد، قرار مختلف هایگونه

ُّٰهمه  ﴾۶۹﴿  يَا ، َرفِیعُ  يَا ، ِفیعُ َش  يَا ، َسِمیعُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .ُمجِیرُ  يَا ، َخبِیرُ  يَا ، يرُ َقدِ  يَا ، َكبِیرُ  يَا ، بَِديعُ  يَا ، َسِريعُ  يَا ، َمنِیعُ 



 ای ،نوآفرین ای شتابنده، ای فرازمند، ای بلندپایه، ای همیار، ای شنوا، ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( 1٩)

 .دهپناه ای آگاه، ای توانا، ای بزرگ،

  يَا ، َحي    ُكل ِ  َقْبلَ  َحی ا   يَا ﴾۷۱﴿
 يَا ، ي  حَ  ََلُيشاِرُكهُ  الهِذي َحى   يَا ، َحي   َكِمْثلِهِ  لَْیَس  الهِذي َحى   يَا ، ي   حَ  ُكل ِ  بَْعدَ  َحی ا 

  يَا ، َحي    ُكله  يَْرُزُق  الهِذي َحى   يَا ، َحي    ُكله  ُيِمیُت  الهِذي َحى   يَا ، َحي    إِلىٰ  يَْحتاجُ  ََل  الهِذى َحى  
 َوََل  ِسَنة   ْأُخُذهُ تَ  ََل  َقی ومُ  يَا َحى   يَا ، اْلَمْوتىٰ  ُيْحیِي الهِذي َحى   يَا ، َحي    ِمنْ  یاةَ اْلحَ  يَِرثِ  لَمْ  َحی ا 

 .نَْوم  
 که ایزنده ای نیست، ایزنده او مانند که ایزنده ای زنده، هر از پس زنده ای زنده، هر از پیش زنده ای( ٧۱)

 یا میراند،می را زندگان همه که ایزنده ای ندارد، نیاز ایزنده به که ایزنده ای نیست، او شریک ایزنده هیچ

 که ایزنده ای نبرده، ارث به دیگر ایزنده از را زندگی که ایزنده ای دهد،می روزی هازنده به که ایزنده

 .درنگیرد خواب و چرت را او که ایپاینده خود به یزنده ای کند،می زنده را مردگان

 نَِعم   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُيْطفىٰ  ُنور   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُيْنسىٰ  ِذْكر   لَهُ  َمنْ  يَا ﴾۷۱﴿
 لَهُ  َمنْ  يَا ، ُيْحصىٰ ََل  ثََناء   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََليَُزولُ  ُمْلك   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُتَعد  
 لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُيْدَركُ  َكمال   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُيَكیهُف  َجالل  
لُ  ِصفات   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُيَرد   َقَضاء    ُنُعوت   لَهُ  َمنْ  يَا ، ََلُتبَده
 .ََلُتَغیهرُ 



 بخشیده عطایایی کهآن ای نشدنی، خاموش دارد نوری کهآن ای نشدنی،فراموش دارد یادی کهآن ای( ٧1)

 شکوهش کهآن ای است، آماربی ستایشش کهآن ای است، زوالبی اشفرمانروایی کهآن ای ناشمردنی،

 کهنآ ای است، ناپذیر بازگشت اشداوری کهآن ای ناشدنی، درک دارد کمالی کهآن ای نپذیرد، چگونگی

 .تغییر قابل غیر دارد هاییجلوه کهآن ای ناپذیر، دگرگون دارد صفاتی

ينِ  يَْومِ  مالِكَ  يَا ، اْلعالَِمینَ  َربه  يَا ﴾۷٢﴿ الِبِینَ  ايَةَ غ يَا ، الد ِ
 الطه

ِجینَ  ظَْهرَ  يَا ،  ِحب  يُ  َمنْ  يَا ، اْلهاِربِینَ  ُمْدِركَ  يَا ، الاله
ابِِرينَ  ِرينَ  ُيِحب   َمنْ  يَا ، التهوهابِینَ  ُيِحب   َمنْ  يَا ، الصه  يَا ، اْلُمَتطَه ِ

 .بِاْلُمْهَتِدينَ  أَْعلَمُ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، اْلُمْحِسنِینَ  ُيِحب   َمنْ 
 ندهدریاب ای پناهندگان، پناه و پشت ای جویندگان، مقصود ای جزا، روز مالک ای جهانیان، پروردگار ای( ٧٢)

 را انپاکیزگ کهآن ای دارد، دوست را کنندگانتوبه کهآن ای دارد، دوست را شکیبایان کهآن ای فراریان،

 .یافتگانراه به داناتر اوست کهآن ای دارد، دوست را نیکوکاران کهآن ای دارد، دوست

ُّٰهمه  ﴾۷۳﴿  َحِفیظُ  يَا ، فِیُق رَ  يَا ، َشِفیُق  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، ِذل  مُ  يَا ، ُمِعز   يَا ، ُمِغیُث  يَا ، ُمِقیُت  يَا ، ُمِحیطُ  يَا ،

 .ُمِعیدُ  يَا ُمْبِدُئ،
 ،فریادرس ای بخش،روزی ای فراگیر، ای نگهدار، ای همراه، ای مهربان، ای نامت به خواستارم تو از! خدایا( ٧٣)

 .برگرداننده ای آغازگر، ای کن، خوار ای بخش،عزَّت ای

 يَا ، نِد    البِ  َفْرد   ُهوَ  َمنْ  يَا ، ِضد    باِل أََحد   ُهوَ  َمنْ  يَا ﴾۷۴﴿
 َمنْ  يَا ، ف  َكیْ  باِل ِوْتر   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َعْیب   باِل َصَمد   ُهوَ  َمنْ 



 َعِزيز   ُهوَ  نْ مَ  يَا ، َوِزير   باِل َرب   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َحْیف   باِل قاض   ُهوَ 
 ُهوَ  َمنْ  يَا ، َعْزل   البِ  َملِك   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َفْقر   باِل َغنِي   ُهوَ  َمنْ  يَا ، ُذل    باِل

 .َشبِیه   باِل َمْوُصوف  
 کهآن ای ت،اس کاستی و نیازبی کهآن ای مانند،بی و است یگانه کهآن ای ندارد، ضدّ و یکتاست کهآن ای( ٧4)

 کهآن ای است، وزیر بی پروردگاری کهآن ای است، دادگر داوری کهآن ای است، چگونگی و بودن همتایبی

 کهآن ای است، ناپذیرعزل پادشاهی کهآن ای است، نیازبی توانگری کهآن ای است، خواریبی عزَّتمندی

 .است مانندبی اوصافش

 َمنْ  يَا ، لِلذهاكِِرينَ  َشَرف   ِذْكُرهُ  َمنْ  يَا ﴾۷۵﴿
اكِِرينَ  َفْوز   ُشْكُرهُ   َمنْ  يَا ، ينَ لِْلحاِمدِ  ِعز   َحْمُدهُ  َمنْ  يَا ، لِلشه
الِبِینَ  وح  َمْفتُ  باُبهُ  َمنْ  يَا لِْلُمِطیِعیَن، نَجاة   طَاَعُتهُ 

 اُبهُ كِت َمنْ  يَا ، نَ لِلنهاِظِري ُبْرهان   آياُتهُ  َمنْ  يَا ، لِْلُمنِیِبینَ  واِضح   ُلهُ َسبِی َمنْ  يَا ، لِلطه
ِقینَ  تَْذكَِرة    يَا ، َواْلعاِصینَ  نَ لِلطهائِِعی ُعُموم   ِرْزُقهُ  َمنْ  يَا ، لِْلُمته

 .اْلُمْحِسنِینَ  ِمنَ  َقِريب   َرْحَمُتهُ  َمنْ 
 هکآن ای است، رستگاری شاکران برای شکرش کهآن ای است، شرف ذاکران برای ذکرش کهآن ای( ٧۵)

 اهشدرگ کهآن ای است، نجات مایه مطعیان برای طاعتش کهآن ای است، عزَّت ستایشگران برای ستایشش

 برای هایشنشانه کهآن ای است، هموار کارانتوبه برای راهش کهآن ای جویندگان، روی به است گشوده

 همه اشروزی هکآن ای است، یادآوری و پند مایه پرواپیشگان برای کتابش کهآن ای است، قاطع دلیل بینندگان

 .است نزدیک نیکوکاران به رحمتش کهآن ای فراگیرد، را کارانگنه و مطیعان



هُ  تَعالىٰ  َمنْ  يَا ، اْسُمهُ  تَباَركَ  َمنْ  يَا ﴾۷۶﴿  َغْیُرهُ  ََلإِٰلهَ  َمنْ  يَا ، َجد 
َسْت  َمنْ  يَا ، ثَناُؤهُ  َجله  َمنْ  يَا ،  بَقاُؤهُ  يَُدومُ  َمنْ  يَا ، أَْسماُؤهُ  تََقده
 ََلُتْحصىٰ  َمنْ  يَا ، ُؤهُ ِردا اْلكِْبِرياءُ  َمنِ  يَا ، بَهاُؤهُ  اْلَعظََمةُ  َمنِ  يَا ،

 .نَْعماُؤهُ  ََلُتَعد   َمنْ  يَا ، آَلُؤهُ 
 کهآن ای نیست، او جز معبودی کهآن ای است، بلند بس عنایتش کهآن ای است، خجسته نامش کهآن ای( ٧1)

 لوهج بزرگی کهآن ای است، پایدار اشهستی کهآن ای است، مقدس هایشنام کهآن ای است، واال ستایشش

 هایشنعمت کهآن ای نیاید، شمار در عطاهایش کهآن ای اوست، پوشش منشیبزرگ کهآن ای اوست، زیبایی

 .نشود شمرده

ُّٰهمه  ﴾۷۷﴿  يَا ، َشِديدُ  يَا ، َمجِیدُ  يَا ، َحِمیدُ  يَا ، َرِشیدُ  يَا ، َمكِینُ  يَا ، ینُ َمتِ  يَا ، ُمبِینُ  يَا ، ِمینُ أَ  يَا ، ُمِعینُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 .َشِهیدُ 

 ای راهنما، ای ارجمند، ای استوار، ای آشکار، ای امین، ای مددرسان، ای نامت به خواهممی تو از! خدایا( ٧٧)

 .گواه ای ،(کارانگنه) سختگیر ای بزرگوار، ای ستوده،

ِدي اْلَقْولِ  َذا يَا ، اْلَمجِیدِ  اْلَعْرشِ  َذا يَا ﴾۷۸﴿  ، دِ السه
ِديدِ  اْلبَْطشِ  َذا يَا ، الرهِشیدِ  اْلِفْعلِ  َذا يَا  يَا ، الشه

 َمنْ  يَا ، اْلَحِمیدُ  اْلَولِى   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َواْلَوِعیدِ  اْلَوْعدِ  َذا
ال   ُهوَ  م   لَْیَس  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشِهید   َشْىء   ُكل ِ  َعلىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، بَِعید   َغْیرُ  َقِريب   ُهوَ  َمنْ  يَا ، ُيِريدُ  لِما َفعه  .لِْلَعبِیدِ  بِظاَله



 ت،سخ کوبش صاحب ای برازنده، کردار صاحب ای استوار، سخن صاحب ای پرشکوه، عرش صاحب ای( ٧٨)

 یا خواهد، را آنچه دهد انجام نیکی به کهآن ای است، ستوده سرپرست کهآن ای تهدید، و نوید صاحب ای

 .نیست ستمکار بندگان بر کهآن ای است، گواه چیز هر بر کهآن ای است، ناپذیر دوری نزدیک کهآن

 نَِظیرَ  ََل وَ  لَهُ  ََلَشبِیهَ  َمنْ  يَا ، َوِزيرَ  َوََل  لَهُ  ََلَشِريكَ  َمنْ  يَا ﴾۷۹﴿
ْمسِ  خالِقَ  يَا ،  راِزقَ  يَا ، ْلَفِقیرِ ا اْلبائِسِ  ُمْغنِىَ  يَا ، اْلُمِنیرِ  َواْلَقَمرِ  الشه

ْفلِ  ِغیرِ  الط ِ ْیخِ  راِحمَ  يَا ، الصه  اْلَعْظمِ  جابِرَ  يَا ، اْلَكبِیرِ  الشه
َتجِیرِ  اْلخائِفِ  ِعْصَمةَ  يَا ، اْلَكِسیرِ   .َقِدير   َشْىء   ُكل ِ  َعلىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، بَِصیر   َخبِیر   بِِعباِدهِ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، اْلُمسْ

 ای تابان، ماه و خورشید آفریننده ای ندارد، مانندی و مثل کهآن ای ندارد، وزیری و شریک کهآن ای( ٧٩)

 ددهندهپیون ای بزرگسال، پیر بر مهرورز ای خردسال، کودک دهنده روزی ای تهیدست، درمانده کننده نیازبی

 .تواناست یزچ هر بر کهآن ای بیناست، و آگاه بندگانش بر کهآن ای جو،پناه ترسان پناه ای شکسته، استخوان

 اْلَفَْضلِ  َذا يَا ، َوالن َِعمِ  اْلُجودِ  َذا يَا ﴾۸۱﴿
ْوحِ  خالِقَ  يَا ، َواْلَكَرمِ 

مِ  ر ِ الذه  باِرئَ  يَا ، َواْلَقلَمِ  الله  َوالنهسَ
 يَا ، َواْلَعَجمِ  اْلَعَربِ  ُمْلِهمَ  يَا ، َوالن َِقمِ  اْلبَْأسِ  َذا يَا ،

ر ِ  َكاِشفَ  َلَمِ  الَض  ر ِ  َعالِمَ  يَا ، َواْلْ ِ  ايَ  ، َواْلِهَممِ  الس 
َْشیاءَ  َخلَقَ  َمنْ  يَا ، َواْلَحَرمِ  اْلبَْیتِ  َربه   .اْلَعَدمِ  ِمنَ  اْلْ



 و موران پدیدآورنده ای قلم، و لوح آفریننده ای کرم، و فضل صاحب ای بخشش، و جود صاحب ای( ٨۱)

 و رازها دانای ای درد، و زیان بردارنده ای عجم، و عرب بخشالهام ای انتقام، و عذاب صاحب ای مردمان،

 .نیستی از چیز هر آفریننده ای حرم، و کعبه پروردگار ای قصدها،

ُّٰهمه  ﴾۸۱﴿  يَا ، قابِلُ  يَا ، اِعلُ جيَا ، فاِعلُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 ، غالُِب  يَا ، عاِدلُ  يَا ، واِصلُ  يَا ، فاِصلُ  يَا ، كاِملُ 

 .واِهُب  يَا ، طالُِب يَا
 ای جدا، ای برازنده، ای پذیرنده، ای بخش،هستی ای کردگار، ای نامت به خواستارم تو از! خدایا( ٨1)

 .بخشنده ای جویا، ای چیره، ای دادگر، ای پیونددهنده،

 َمنْ  يَا ، بُِجوِدهِ  أَْكَرمَ  َمنْ  يَا ، بِطَْولِهِ  أَْنَعمَ  َمنْ  يَا ﴾۸٢﴿
رَ قَ  َمنْ  يَا بُِقْدَرتِِه، تََعزهزَ  َمنْ  يَا ، بُِلْطِفهِ  جادَ   َمنْ  يَا ، بِِحْكَمتِهِ  ده
 اَدنَ  َمنْ  يَا ، بِِحْلِمهِ  جاَوزَ تَ  َمنْ  يَا ، بِِعْلِمهِ  َدبهرَ  َمنْ  يَا ، بَِتْدبِیِرهِ  َحَكمَ 

ِوهِ  فِى
 
 .ُدُنو ِهِ  فِى َعال َمنْ  يَا ، ُعل

 کهآن ای ورزید، کرم لطفش به کهآن ای داشت، گرامی جودش به کهآن ای بخشید، کرمش به کهآن ای( ٨٢)

 خود علم اب آنکه ای کرد، حکم خود تدبیر به کهآن ای داد، سامان حکمتش به کهآن ای یافت، عزَّت نیرویش به

 کهآن ای ت،اس نزدیک اشبرتری عین در خود تدبیر به کهآن ای درگذرد، اشبردباری با کهآن ای کرد، تدبیر

 .است برتر اشنزدیکی عین در

 ، يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدى َمنْ  ايَ  ، يََشاءُ  ما يَْفَعلُ  َمنْ  يَا ، يََشاءُ  ما يَْخُلُق  َمنْ  يَا ﴾۸۳﴿
ُب  َمنْ  يَا ، يََشاءُ  َمنْ  ُيَِضل   َمنْ  يَا  يَا ، يََشاءُ  لَِمنْ  يَْغِفرُ  نْ مَ  يَا ، يََشاءُ  َمنْ  ُيَعذ ِ



َْرحامِ  ىفِ  ُيَصو ِرُ  َمنْ  يَا ، يََشاءُ  َمنْ  ُيِذل   َمنْ  يَا ، يََشاءُ  َمنْ  ُيِعز   َمنْ   َما اْلْ
 .يََشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِهِ  يَْخَتص   َمنْ  يَا ، يََشاءُ 

 کند، راهنمایی بخواهد را هرکه کهآن ای بکند، بخواهد هرچه کهآن ای آفریند، خواهد هرچه کهآن ای( ٨٣)

 بخواهد را هرکه کهآن ای کند، عذاب بخواهد را هرکه کهآن ای سازد، گمراه بخواهد را هرکه کهآن ای

 رحم در کهآن ای گرداند، خوار بخواهد را هرکه کهآن ای بخشد، عزَّت بخواهد را هرکه کهآن ای بیامرزد،

 .گرداند مخصوص رحمتش به بخواهد را هرکه کهآن ای بخشد، صورت خواهد هرچه مادران

 لُِكل ِ  َجَعلَ  نْ مَ  يَا ، َولَدا   َوََل  صاِحبَة   يَتهِخذْ  لَمْ  َمنْ  يَا ﴾۸۴﴿
 َجَعلَ  َمنْ  ايَ  ، أََحدا   ُحْكِمهِ  فِى ََلُيْشِركُ  َمنْ  يَا ، َقْدرا   َشْىء  

ال   اْلَمالئَِكةَ  ماءِ  فِى َجَعلَ  َمنْ  يَا ، ُرسُ  َجَعلَ  َمنْ  يَا ، ُبُروجا   السه
َْرَض   لُِكل ِ  َعلَ جَ  َمنْ  يَا ، بََشرا   اْلَماءِ  ِمنَ  َخلَقَ  َمنْ  يَا ، َقرارا   اْلْ

 َمنْ  يَا ، ِعْلما   َشْىء   بُِكل ِ  أَحاطَ  َمنْ  يَا ، أََمدا   َشْىء  
 .َعَددا   َشْىء   ُكله  أَْحصىٰ 

 را کسی حکمش در کهآن ای نهاد، اندازه چیز هر برای کهآن ای نگرفت، فرزندی و همسر کهآن ای( ٨4)

 ای ارد،گذ هاییبرج هاآسمان در کهآن ای داد، قرار خویش فرستادگان را فرشتگان کهآن ای نساخت، شریک

 رارق سرانجامی چیز هر برای کهآن ای آفرید، آب از را آدمی کهآن ای نمود، شایسته زیستگاه را زمین کهآن

 .است نموده شماره را چیز هر تعداد کهآن ای است، گرفته دربر را چیز هر خویش علم با کهآن ای داد،



ُّٰهمه  ﴾۸۵﴿  ، رُ آخِ  يَا ، أَوهلُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 َصَمدُ يَا ، ِوْترُ ايَ  َفْرُد،يَا ، َحق  يَا ، بَر  يَا ، باِطنُ  يَا ، ظاِهرُ يَا
 .َسْرَمدُ يَا ،
 ای حق، ای نیکوکار، ای نهان، ای آشکار، ای انجام، ای آغاز، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٨۵)

 .همیشگی ای نیاز،بی ای یکتا، ای یگانه،

 ، بِدَ ُع  َمْعُبود   أَْفََضلَ  يَا ، ُعِرفَ  َمْعُروف   َخْیرَ  يَا ﴾۸۶﴿
 ُذكِرَ  َمْذُكور   أََعزه  يَا ، ُشكِرَ  َمْشُكور   أََجله  يَا
 بَ ُطلِ  َمْوُجود   أَْقَدمَ  يَا ، ُحِمدَ  َمْحُمود   أَْعلىٰ  يَا ،
 ود  َمْقصُ  أَْكبَرَ  يَا ، ُوِصفَ  َمْوُصوف   أَْرَفعَ  يَا ،

ُؤول   أَْكَرمَ  يَا ، ُقِصدَ  ئِلَ  َمسْ  ب  َمْحُبو أَْشَرفَ  يَا ، سُ
 .ُعلِمَ 

 که ناپذیریث واالترین ای شده، عبادت که معبودی برترین ای شده، شناخته که ایشده شناخته بهترین ای( ٨1)

 موجودی تریندیرینه ای شده، ستایش که ایستوده برترین ای شده، یاد که ایشده یاد عزیزترین ای شده، سپاس

 ای ده،ش قصد که مقصودی ترینبزرگ ای آمده، وصف به که ایشده وصف بلندترین ای شده، خواسته که

 .شده دانسته که محبوبی ترینشریف ای شده، پرسش که ایپرسیده ترینگرامی

 هاِدىَ  يَا ، نَ اْلُمَتَوك ِلِی َسی ِدَ  يَا ، اْلباِكینَ  َحبِیبَ  يَا ﴾۸۷﴿
 َمْفَزعَ  يَا ، الذهاكِِرينَ  أَنِیَس  يَا ، اْلُمْؤِمنِینَ  َولِىه  يَا ، اْلُمَِضل ِینَ 



 يَا ، اِدِرينَ اْلق أَْقَدرَ  يَا ، الصهاِدقِینَ  ُمْنجِىَ  يَا ، اْلَملُهوفِینَ 
 .أَْجَمِعینَ  اْلَخْلقِ  إِٰلهَ  يَا ، اْلعالِِمینَ  أَْعلَمَ 

 همدم ای مؤمنان، سرپرست ای گمراهان، راهنمای ای کنندگان،توکل سرور ای کنندگان،گریه محبوب ای( ٨٧)

 ای یان،دانا داناترین ای توانایان، تواناترین ای گویان،راست بخش رهایی ای سوختگان، جان پناه ای ذاکران،

 .آفریدگان همه پرستیده

 نْ مَ  يَا ، َفَخبَرَ  طَنَ بَ  َمنْ  يَا ، َفَقَدرَ  َملَكَ  َمنْ  يَا ، َفَقَهرَ  َعال َمنْ  يَا ﴾۸۸﴿
 َمنْ يَا ، اْلِفَكرُ  ْحِويهِ ََلتَ  َمنْ  يَا ، َفَغَفرَ  ُعِصىَ  َمنْ  يَا ، َفَشَكرَ  ُعبِدَ 

، َعلَْیهِ  ََليَْخفىٰ  َمنْ  يَا ، بََصر   ََلُيْدِرُكهُ   يَا ، اْلبََشرِ  راِزقَ  ايَ  أَثَر 
رَ   .َقَدر   ُكل ِ  ُمَقد ِ

 افت،ی آگاهی و شد نهان کهآن ای یافت، توان و گشت دارا کهآن ای گشت، چیره و رفت فراتر کهآن ای( ٨٨)

 کهآن ای نگیرد، فرا را او هااندیشه آنکه ای آمرزید، و شد نافرمانی کهآن ای نهاد، ارج و شد پرستش کهآن ای

 .اندازه هر دهنده اندازه ای آدمیان، دهندهروزی ای نماند، پوشیده او بر اثری کهآن ای نیابد، در را او ایدیده

ُّٰهمه  ﴾۸۹﴿  يَا ، باِرُئ  يَا ، حافِظُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، اِشُف ك يَا فاتُِح، يَا ، فاِرجُ يَا ، باِذخُ  يَا ذاِرُئ 
 .ناِهى يَا ، آِمرُ  يَا ، ضاِمنُ 

 ای ،بخشنده بسیار ای پدیدآورنده، ای آفریننده، ای نگهدار، ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٨٩)

 .بازدارنده ای ده،فرمان ای کننده،ضمانت ای زیان، برگیرنده ای بخش،فراخی ای گشایشگر،



وءَ  ََليَْصِرُف  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   اْلَغْیبَ  يَْعلَمُ  ََل  َمنْ يَا ﴾۹۱﴿  الس 
ْنبَ  ََليَْغِفرُ  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   اْلَخْلقَ  ََليَْخُلُق  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل    إَِل   الذه
 ُهوَ  إَِل   ُقُلوبَ الْ  ََلُيَقل ُِب  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   الن ِْعَمةَ  ََلُيتِم   َمنْ  يَا ، ُهوَ 
َْمرَ  ََلُيَدب ِرُ  َمنْ  يَا ،  يَا ، ُهوَ  إَِل   اْلَغْیثَ  ََلُيَنز ِلُ  َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   اْلْ
طُ  ََل  َمنْ   .ُهوَ  إَِل   اْلَمْوتىٰ  ََلُيْحیِى َمنْ  يَا ، ُهوَ  إَِل   الر ِْزقَ  يَْبسُ

 ای نیافریند، او جز را آفریدگان کهآن ای او، جز را بدی برنگرداند کهآن ای نداند، غیب او جز کهآن ای( ٩۱)

 یا نکند، دگرگون او جز را هادل کهآن ای نکند، کامل او جز را نعمت کهآن ای نیامرزد، او جز را گناه کهآن

 یا نگستراند، او جز را روزی کهآن ای نبارد، فرو او جز را باران کهآن ای ننماید، تدبیر او جز را کارها کهآن

 .نسازد زنده او جز را مردگان کهآن

 ناِصرَ  يَا ، ءِ اْلُغَربا صاِحبَ  يَا ، اْلَُضَعفاءِ  ُمِعینَ  يَا ﴾۹۱﴿
َْولِیاءِ  َْعداءِ  قاِهرَ  يَا ، اْلْ ماءِ  رافِعَ  يَا ، اْلْ  أَنِیَس  ايَ  ، السه

َْصِفیاءِ  َْتِقیاءِ  َحبِیبَ  يَا ، اْلْ  إِٰلهَ  يَا ، ُفَقراءِ الْ  َكْنزَ  يَا ، اْلْ
َْغنِیاءِ   .اْلُكَرماءِ  أَْكَرمَ  يَا ، اْلْ

 مونس ای آسمان، برنده باال ای دشمنان بر چیره ای دوستان، یار ای غریبان، همراه ای ضعیفان، یاور ای( ٩1)

 .کریمان نتریکریم ای توانگران معبود ای تهیدستان، گنجینه ای پیشگان، پروا محبوب ای برگزیدگان،

 يَا ، َشْىء   ل ِ كُ  َعلَىٰ  قائِما   يَا ، َشْىء   ُكل ِ  ِمنْ  كافِیا   يَا ﴾۹٢﴿
 َعلَْیهِ  ََليَْخفىٰ  َمنْ  ايَ  ، َشْىء   ُمْلكِهِ  فِى ََليَِزيدُ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ُيْشبُِههُ  ََل  َمنْ 

، َخزائِنِهِ  ِمنْ  يَْنُقُص  ََل  َمنْ  يَا ، َشْىء    َشْىء   ِمْثلِهِ كَ  لَْیَس  َمنْ  يَا َشْىء 



 َمنْ  يَا ، َشْىء   ل ِ بِكُ  َخبِیر   ُهوَ  َمنْ  يَا ، َشْىء   ِعْلِمهِ  َعنْ  ََليَْعُزُب  َمنْ  يَا ،
 .َشْىء   ُكله  َرْحَمُتهُ  َوِسَعْت 

 رب چیزی کهآن ای نیست، او مانند چیزی کهآن ای چیز، هر بر پاینده ای چیز، هر از کنندهکفایت ای( ٩٢)

 کهآن ای نکاهد، هایشخزانه از چیزی کهآن ای نیست، پوشیده او بر چیزی کهآن ای نیفزاید، اشفرمانروایی

 ههم کهآن ای است، آگاه چیزهمه به کهآن ای نماند، پنهان علمش از چیزی کهآن ای نیست، کسی مانندش

 .است گرفته فرا را چیزهمه رحمتش

ُّٰهمه  ﴾۹۳﴿  يَا ، ُمْطِعمُ  يَا ، ُمْكِرمُ  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل
 يَا ، ُمْرِضى يَا ، ُمْحیِى يَا ، ُمْفنِى يَا ، ُمْقنِى يَا ، ُمْغنِى يَا ، ُمْعِطى يَا ، ُمْنِعمُ 
 .ُمْنجِى

 عطابخش، ای دهنده، نعمت ای بخش،روزی ای کننده، اکرام ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٩٣)

 .بخش رهایی ای خشنودکننده، ای ساز،زنده ای نابودکننده، ای گذار،ذخیره ای نیازکننده،بی ای

 َشْىء   ُكل ِ  إِٰلهَ  يَا ، َوآِخَرهُ  َشْىء   ُكل ِ  أَوهلَ  يَا ﴾۹۴﴿
 ل ِ كُ  باِرئَ  يَا ، َوصانَِعهُ  َشْىء   ُكل ِ  َربه  يَا ، َوَملِیَكهُ 
 ُمْبِدئَ  ايَ  ، َوباِسطَهُ  َشْىء   ُكل ِ  قابَِض  يَا ، َوخالَِقهُ  َشْىء  
َرهُ  َشْىء   ُكل ِ  ُمْنِشئَ  يَا ، َوُمِعیَدهُ  َشْىء   ُكل ِ   يَا ، َوُمَقد ِ
 يَا ، َتهُ َوُمِمی َشْىء   ُكل ِ  ُمْحیِىَ  يَا ، َوُمَحو ِلَهُ  َشْىء   ُكل ِ  ُمَكو ِنَ 
 .َوواِرثَهُ  َشْىء   ُكل ِ  خالِقَ 



 و آفریننده ای چیز، هر سازنده و پروردگار ای چیز، هر دارنده و پرستیده ای چیز، هر انجام و آغاز ای( ٩4)

 یز،چ هر بخشاندازه و پدیدآورنده ای چیز، هر کننده آغاز ای چیز، هر گشاینده و گیرنده ای چیز، هر برآورنده

 .چیز هر بر میراث و آفریننده ای چیز، هر میراننده و کنندهزنده ای چیز، هر جنباننده و بخشهستی ای

 شاكِر   َخْیرَ  يَا ، َوَمْذُكور   ذاكِر   َخْیرَ  يَا ﴾۹۵﴿
 شاِهد   َخْیرَ  يَا ، َوَمْحُمود   حاِمد   َخْیرَ  يَا ، َوَمْشُكور  
 ُمجِیب   َخْیرَ  يَا ، َوَمْدُعو    داع   َخْیرَ  يَا ، َوَمْشُهود  
 .ُبوب  َوَمحْ  َحبِیب   َخْیرَ  يَا ، َوَمْطُلوب   َمْقُصود   َخْیرَ  يَا ، َجلِیس  وَ  صاِحب   َخْیرَ  يَا ، َوأَنِیس   ُمْؤنِس   َخْیرَ  يَا ، َوُمجاب  

 و گواه بهترین یا ستوده، و ستاینده بهترین ای بناشده، و پذیر ثنا بهترین ای یادشده، و یادکننده بهترین ای( ٩۵)

 همدم، و یار بهترین ای شده، داده پاسخ و دهندهپاسخ بهترین ای شده،خوانده و خواهنده بهترین ای نامه،گواهی

 .پذیر دوستی و دوستدار بهترین ای آهنگ، و سویه بهترین ای نشین،هم و همراه بهترین ای

 َعهُ أَطا لَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، ُمجِیب   َدعاهُ  لَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ﴾۹۶﴿
 اْسَتْحَفظَهُ  َمنِ بِ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َقِريب   أََحبههُ  َمنْ  إِلَىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َحبِیب  
 صاهُ عَ  بَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َكِريم   َرجاهُ  بَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َرقِیب  
 َعِظیم   ْكَمتِهِ حِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َرِحیم   َعظََمتِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ، َحلِیم  
 .لِیم  عَ  أَراَدهُ  بَِمنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، َقِديم   إِْحسانِهِ  فِى ُهوَ  َمنْ  يَا ،
 دوستدارش به کهآن ای است، دوست فرمانبرش برای کهآن ای گوید، پاسخ اشخواهنده به کهآن ای( ٩1)

 بندد امید او به هرکه به کهآن ای است، باندیده طلبد نگهداری او از که کسی برای کهآن ای است، نزدیک



 کهآن یا است، مهربان اشبزرگی در کهآن ای است، بردبار کند نافرمانی او از هرکه بر کهآن ای است، کریم

 .است دانا خواهد را او که هر به کهآن ای است، دیرینه اشنیکی در کهآن ای است، بزرگ اشفرزانگی در

ُّٰهمه  ﴾۹۷﴿ ب ُِب  يَا بِاْسِمكَ  أَْسأَُلكَ  إِن ِى الل ُب  ايَ  ، ُمسَ  يَا ، ُمَرغ ِ
ُب  يَا ، ُمَقل ُِب  رُ مُ  يَا ، ُمَخو ُِف  يَا ، ُمَرت ُِب  يَا ، ُمَعق ِ  يَا ، َحذ ِ

رُ  يَا ، ُمَذك ِرُ  خ ِ  .ُمَغی ِرُ  يَا ، ُمسَ
 یا پیگیر، ای برگرداننده، ای آفرین،شوق ای ساز،سبب ای نامت به کنممی درخواست تو از! خدایا( ٩٧)

 .ساز دگرگون ای تسخیرگر، ای یادآور، ای برحذردار، ای آور،هراس ای بخش،سامان

 ُلْطُفهُ  َمنْ  ايَ  ، صاِدق   َوْعُدهُ  َمنْ  يَا ، سابِق   ِعْلُمهُ  َمنْ  يَا ﴾۹۸﴿
 َمنْ  يَا ، م  ُمْحكَ  كِتاُبهُ  َمنْ  يَا ، غالِب   أَْمُرهُ  َمنْ  يَا ، ظاِهر  
 يَا ، َقِديم   هُ ُمْلكُ  َمنْ  يَا ، َمجِید   ُقْرآُنهُ  َمنْ  يَا ، كائِن   َقَضاُؤهُ 

 .َعِظیم   َعْرُشهُ  َمنْ  يَا ، َعِمیم   َفَْضُلهُ  َمنْ 
 کهآن ای است، آشکار لطفش کهآن ای است، راست اشوعده کهآن ای است، پیش علمش کهآن ای( ٩٨)

 شکوهبا قرآنش کهآن ای است، شدنی حکمش کهآن ای است، استوار کتابش کهآن ای است، چیره فرمانش

 بزرگ بس پایگاهش کهآن ای است، فراگیر بخششش کهآن ای است، دیرین اشفرمانروایی کهآن ای است،

 .است

ؤال   ََلُيَغل ُِطهُ  َمنْ  يَا ، َقْول   َعنْ  َقْول   ََلُيْلِهیهِ  َمنْ  يَا ، فِْعل   َعنْ  ْعل  فِ  ََليَْمَنُعهُ  َمنْ  يَا ، َسْمع   َعنْ  َسْمع   ََليَْشَغُلهُ  َمنْ  يَا ﴾۹۹﴿ ؤا َعنْ  سُ  ََليَْحُجُبهُ  َمنْ  يَا ، ل  سُ
ینَ  إِْلحاحُ  ََلُيْبِرُمهُ  َمنْ  يَا ، َشْىء   َعنْ  َشْىء    غايَةُ  ُهوَ  نْ مَ  يَا ، اْلُملِح ِ



الِبِینَ  طَلَبِ  ُمْنَتهىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، اْلعاِرفِینَ  ِهَممِ  ُمْنَتهىٰ  ُهوَ  َمنْ  يَا ، اْلُمِريِدينَ  ُمرادِ 
 .اْلعالَِمینَ  ىفِ  َذرهة   َعلَْیهِ  ََليَْخفىٰ  َمنْ  يَا ، الطه

 گفتاری هکآن ای نکند، منعش دیگر کار از کاری کهآن ای ندارد، بازش دیگر شنیدن از شنیدنی کهآن ای( ٩٩)

 چیزی کهآن یا نیافکند، اشتباه به را او دیگر درخواست از درخواستی کهآن ای نکند، سرگرمش دیگر گفتار از

 نواپسی آرمان کهآن ای نیاورد، ستوه به را او اصرارکنندگان اصرار کهآن ای نشود، اشپرده دیگر چیز از

 هکآن ای است، جویندگان جستجوی پایان کهآن ای است، عارفان همّت نهایت کهآن ای است، جویندگان

 .نیست پوشیده او بر هستی سراسر در غباری

 ََل  صاِدقا   يَا ، ََليَْبَخلُ  َجَوادا   يَا ، ََليَْعَجلُ  َحلِیما   يَا ﴾۱۱۱﴿
ابا   يَا ، ُيْخلُِف   ِظیما  عَ  يَا ، ََلُيْغلَُب  قاِهرا   يَا ، ََليََمل   َوهه

 َكبِیرا   يَا ، ِقرُ ََليَْفتَ  َغنِی ا   يَا ، يَِحیُف  ََل  َعْدَل   يَا ، ََلُيوَصُف 
ْبحانَكَ  ، ََليَْغُفلُ  حافِظا   يَا ، ََليَْصُغرُ   ، أَْنتَ  إَِل   إِٰلهَ  ََل  ايَ  سُ
ارِ  ِمنَ  َخل ِْصنا اْلَغْوثَ  اْلَغْوثَ   .َرب ِ  يَا النه

 یا نکند، تخلَّف که گوییراست ای نورزد، بخل که ایبخشنده ای نکند، شتاب که بردباری ای( 1۱۱)

 ای نیاید، رد وصف به که بزرگی ای است، ناپذیرشکست که ایچیره ای نپذیرد، خستگی که ایعطاکننده

 غفلت هک نگهداری ای نگردد، کوچک که بزرگی ای نشود، نیازمند که توانگری ای ننماید، ستم که دادگری

 .اراپروردگ بخش رهایی آتش از را ما فریادرس، فریادرس، نیست، تو جز معبودی که ای تو منزَّهی ننماید،


