مضمون دعای جوشن کبیر
این دعا یكصد بند دارد و هر بند حاوی ده «اسم» از اسمای خداست ،به جز بند  55كه یازده اسم خدا در آن آمده است؛
بنابراین در مجموع این دعا حاوی هزار و یك «اسم» خدای متعال است .در این دعا ،بیشتر نام های خدا و تعبیرات دیگر از
قرآن گرفته شده است و آنها به گونهای در كنار یكدیگر قرار گرفتهاند كه عالوه بر موزون و مسجع بودن ،در بیشتر موارد
اسما و صفات از لحاظ حروف پایانی نیز یك شكل و مشابهاند+ .

متن عربی و ترجمه ی فارسی دعای جوشن کبیر

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
پناه میبرم بر خداوند از شر شیطان رانده شده

الرحیم
حمن َ
ِبسم هللاِ َ
الر ِ
به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگى است

()1
اَللّ ُه َّم اِنّى ا َ ْسئَلُ َك ِبا ْس ِم َك
خدایا از تو خواستارم به نامت،

للَاُ یا َر ْح ُ
یا َ ّ
من یا َرحی ُم یا َكری ُم یا ُمقی ُم
اى خدا ،اى بخشنده ،اى مهربان ،اى گرامى ،اى پایدار،

علی ُم یا َحلی ُم یا َحكی ُم
عظی ُم یا قَدی ُم یا َ
یا َ
اى بزرگ ،اى دیرینه اى دانا ،اى شكیبا ،اى فرزانه،

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()2
ت
عوا ِ
سیدَ ال ّ
جیب الدَّ َ
ساداتِ ،یا ُم َ
یا َ
اى سرور سروران ،اى برآورنده دعاها،

ت
سنا ِ
یا را ِف َع الدَّ َرجا ِ
ى ْال َح َ
ت یا َو ِل َّ
اى بلندی بخش جایگاه ها ،ای سرچشمه نیكی ها

ت
ى ْال َم ْسئَال ِ
یا غافِ َر ْالخَطیئا َّ ِ
ت یا ُم ْع ِط َ
اى درگذرنده از خطاها ،اى عطابخش خواسته ها،

سام َع ا ْ
ت
صوا ِ
یا قا ِب َل الت َّ ْوبا ِ
ت یا ِ
ال ْ
اى پذیرنده توبه ها ،اى شنونده نداها،

ت
ت یا دافِ َع ْالبَ ِلیا ِ
یا عا ِل َم ْال َخ ِفیا ِ
اى داناى رازها ،اى دور كننده بالها

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()3
َیر ْالفا ِتحینَ
َیر ْالغا ِفرینَ یا خ َ
یا خ َ
اى بهترین آمرزگاران ،اى بهترین گشایش گران

َیر ْالحا ِكمینَ
َیر النّ ِ
اصرینَ یا خ َ
یا خ َ
اى بهترین یاوران ،اى بهترین داوران

وارثینَ
َیر ْال ِ
َیر ال ّر ِازقینَ یا خ َ
یا خ َ
اى بهترین روزى دهان ،اى بهترین وارثان

َیر الذّا ِكرینَ
َیر ْال ِ
حامدینَ یا خ َ
یا خ َ
اى بهترین ستایش گران اى بهترین یادآوران

َیر ْال ُم ْحسِنینَ
َیر ْال ُم ْن ِزلینَ یا خ َ
یا خ َ
اى بهترین عطابخشان ،اى بهترین نیكوكاران،

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()4
یَا َم ْن لَهُ ْال ِع َّزة ُ َو ْال َج َما ُل یَا َم ْن لَهُ ْالقُ ْد َرة ُ َو ْال َک َما ُل
اى آن كه شكوه و زیبایى تنها از آن اوست اى آن كه توانایى و برازندگى تنها از آن
اوست،

یر ْال ُمتَعَا ِل
یَا َم ْن لَهُ ْال ُم ْل ُ
ک َو ْال َجال ُل یَا َم ْن ُه َو ْال َک ِب ُ
اى آن كه فرمانروایى و شوكت تنها از آن اوست ،اى آنكه اوست بزرگ و برتر

ال
ب ال ِث ّقَا ِل یَا َم ْن ُه َو َ
ئ ال َّ
س َحا ِ
یَا ُم ْن ِش َ
شدِیدُ ْال ِم َح ِ

ای پدیدآورنده ابرهاى پرباران ،اى آن كه نیرومند و پرتوان است

ب
ب یَا َم ْن ُه َو َ
شدِیدُ ْال ِعقَا ِ
سا ِ
س ِری ُع ْال ِح َ
یَا َم ْن ُه َو َ
اى آن كه حسابرسى چاالك است ،اى آن كه كیفرش سخت و شدید است

ب
ب یَا َم ْن ِع ْندَهُ أ َ ُّم ْال ِکتَا ِ
یَا َم ْن ِع ْندَهُ ُح ْس ُن الث َّ َوا ِ
اى آن كه پاداش نیك تنها نزد اوست ،اى آن كه دفرت هستى پیش روى اوست

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()5
ک
ک بِا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو خواستارم به نامت

س ْل َ
ط ُ
َّان یَا بُ ْر َه ُ
ان یَا دَی ُ
ان یَا َمنَّ ُ
یَا َحنَّ ُ
ان
ان یَا ُ
اى پرمهر ،اى بخشایشگر ،اى جزادهنده ،اى روشنى خرد ،اى فرمانروا

ان یَا ُ
ان یَا ُم ْستَعَ ُ
س ْب َح ُ
غ ْف َر ُ
یَا ِرض َْو ُ
ان
ان یَا ُ
ان یَا ذَا ْال َم ِّن َو ْالبَیَ ِ
ای خشنودى ،اى آمرزش ،اى پاك ،اى پشتوانه ،اى صاحب نعمت و بیان

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()6
ش ْی ءٍ ِلعَ َ
ش ْی ءٍ ِلقُ ْد َر ِت ِه
ظ َم ِت ِه یَا َم ِن ا ْستَ ْسلَ َم ُک ُّل َ
ض َع ُک ُّل َ
یَا َم ْن ت َ َوا َ
اى آن كه همه در برابر عظمتش فروتن ،اى آن كه همه در برابر قدرتش تسلیم

َی ءٍ ِل َه ْیبَ ِت ِه
َی ءٍ ِل ِع َّز ِت ِه یَا َم ْن َخ َ
ض َع ُک ُّل ش ْ
یَا َم ْن ذَ َّل ُک ُّل ش ْ
اى آن كه همه در برابر ّ
عزتش خوار ،اى آن كه همه در برابر هیبتش هراسان

ت ْال ِجبَا ُل ِم ْن َمخَافَ ِت ِه
ش ْی ءٍ ِم ْن َخ ْشیَتِ ِه یَا َم ْن تَ َ
یَا َم ِن ا ْنقَادَ ُک ُّل َ
شقَّقَ ِ
اى آن كه همه از ترسش فرمانبردار ،اى آن كه كوه ها از بیمش شكافته

ضونَ ِبإِ ْذنِ ِه
س َم َاواتُ ِبأ َ ْم ِر ِه یَا َم ِن ا ْستَقَ َّر ِ
یَا َم ْن قَا َم ِ
ت ال َّ
ت ْاْل َ َر ُ
اى آن كه آسمان ها به امرش بر پا ،اى آن كه زمین ها به اجازه اش بر جا

علَى أ َ ْه ِل َم ْملَ َکتِ ِه
س ِبّ ُح َّ
الر ْعدُ ِب َح ْم ِد ِه یَا َم ْن ال یَ ْعتَدِی َ
یَا َم ْن یُ َ
اى آن كه رعد به ستایشش تسبیح گو است ،اى آن كه بر اهل مملكتش ستم نمی كند

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()7
یَا غَا ِف َر ْال َخ َ
ف ْالبَالیَا
طایَا یَا کَا ِش َ
اى درگذرنده از خطاها ،اى برطرف كننده بالها

الر َجایَا یَا ُم ْج ِز َل ْالعَ َ
طایَا
یَا ُم ْنتَ َهى َّ
اى اوج امیدواری ها ،اى بسیاردهنده عطاها

ب ْال َهدَایَا یَا َر ِازقَ ْالبَ َرایَا
یَا َوا ِه َ
اى بخشنده هدایا ،اى روزى رسان آفریده ها

ام َع ال َّ
شکَایَا
س ِ
یَا قَ ِ
ی ْال َمنَایَا یَا َ
اض َ
اى برآورنده آرزوها ،اى شنواى گالیه ها

ث ْالبَ َرایَا یَا ُم ْ
یَا بَا ِع َ
ارى
ط ِلقَ ْاْل ُ َ
س َ
اى برانگیزنده بندگان ،اى بندگشاى دربندان

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()8
اء
َاء یَا ذَا ْالفَ ْخ ِر َو ْالبَ َه ِ
یَا ذَا ْال َح ْم ِد َو الثَّن ِ
اى صاحب سپاس و ستایش ،اى صاحب فخر و زیبایى

اء
یَا ذَا ْال َم ْج ِد َو ال َّ
َاء یَا ذَا ْالعَ ْه ِد َو ْال َوفَ ِ
سن ِ
اى صاحب بزرگوارى و واالیى ،اى صاحب پیمان و وفا

اء یَا ذَا ْال َم ِّن َو ْالعَ َ
اء
ط ِ
ض ِ
یَا ذَا ْالعَ ْف ِو َو ِ ّ
الر َ

اى صاحب گذشت و رضا ،اى صاحب بخشش و عطاء

اء
اء یَا ذَا ْال ِع ِ ّز َو ْالبَقَ ِ
ض ِ
یَا ذَا ْالفَ ْ
ص ِل َو ْالقَ َ
اى صاحب دادرسى و داورى ،اى صاحب ّ
عزت و بقا

اء
یَا ذَا ْال ُجو ِد َو ال َّ
الء َو النَّ ْع َم ِ
َاء یَا ذَا ْاْل ِ
سخ ِ
اى صاحب كرم و بخشش ،اى صاحب عطاها و نعمتها

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()9
ک
ک بِا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا از تو خواستارم به نامت

صانِ ُع یَا نَافِ ُع
یَا َمانِ ُع یَا دَافِ ُع یَا َرافِ ُع یَا َ
اى بازدارنده ،اى دور كننده ،اى بردارنده ،اى سازنده ،اى سودبخش

ام ُع یَا شَافِ ُع یَا َوا ِس ُع یَا ُمو ِس ُع
ام ُع یَا َج ِ
س ِ
یَا َ
اى شنوا ،اى گرد آوردنده ،اى یاریگر ،اى مهرگستر ،ای وسعت بخش

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()10
ق
صا ِن َع ُک ِّل َم ْ
یَا َ
صنُوعٍ یَا خَا ِلقَ ُک ِّل َم ْخلُو ٍ
اى سازنده هر ساخته ،اى آفریننده هر آفریده

ک ُک ِّل َم ْملُوکٍ
ق یَا َما ِل َ
یَا َر ِازقَ ُک ِّل َم ْر ُزو ٍ
اى روزی بخش هر روزی خوار ،اى داراى هر دارایى

وم
ف ُک ِّل َم ْک ُرو ٍ
ار َج ُک ِّل َم ْه ُم ٍ
ب یَا فَ ِ
یَا کَا ِش َ
اى غم گسار هر غم زده ،اى فرج بخش هر اندوهگین

ول
یَا َر ِ
اح َم ُک ِّل َم ْر ُح ٍ
َاص َر ُک ِّل َم ْخذُ ٍ
وم یَا ن ِ
اى مهرورز بر هر مهرجو اى یاور هر بى یاور

ب یَا َم ْل َجأ َ ُک ِّل َم ْ
ط ُرو ٍد
ساتِ َر ُک ِّل َم ْعیُو ٍ
یَا َ
اى پرده پوش هر كاستى ،اى پناه هر رانده.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()11
صیبَ ِتی
یَا ُ
عدَّ ِتی ِع ْندَ ِشدَّ ِتی یَا َر َجائِی ِع ْندَ ُم ِ
اى توشه ام در سختى ،اى امیدم در ناگوارى

احبِی ِع ْندَ ُ
غ ْربَتِی
یَا ُمونِسِی ِع ْندَ َو ْح َ
ص ِ
شتِی یَا َ
اى همدم در وحشت ،اى همرهم در غربت

یَا َو ِل ِیّی ِع ْندَ نِ ْع َمتِی یَا ِغیَاثِی ِع ْندَ ُک ْربَتِی
اى سرپرستم در نعمت ،اى فریادرسم در گرفتارى

یَا دَ ِلی ِلی ِع ْندَ َحی َْرتِی یَا َ
اری
غنَائِی ِع ْندَ ا ْفتِقَ ِ
اى رهنمایم در سرگردانى ،اى توانگرى ام در تنگدستی

ْط َر ِاری یَا ُم ِعی ِنی ِع ْندَ َم ْفزَ ِعی
یَا َم ْل َج ِئی ِع ْندَ ض ِ
اى پناهم در دماندگى ،اى مددرسانم در پریشانى

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()12
ب یَا َ
ب
ار الذُّنُو ِ
الم ْالغُیُو ِ
یَا َ
غفَّ َ
ع َ
اى داناى نهان ها ،اى آمرزنده گناهان

ب
ف ْال ُک ُرو ِ
ار ْالعُیُو ِ
یَا َ
ست َّ َ
ب یَا کَا ِش َ
اى پرده پوش عیب ها ،اى غم گسار غم ها

ب یَا َ
ب
یب ْالقُلُو ِ
ب ْالقُلُو ِ
ط ِب َ
یَا ُمقَ ِلّ َ

اى دگرگون ساز دلها ،اى پزشك قلبها

ب
یس ْالقُلُو ِ
یَا ُمنَ ّ ِو َر ْالقُلُو ِ
ب یَا أَنِ َ
اى روشنى بخش دلها ،اى همدم جان ها

وم
س ْالغُ ُم ِ
یَا ُمفَ ِ ّر َج ْال ُه ُم ِ
وم یَا ُمنَ ِفّ َ
اى گره گشاى اندوه ها ،اى گشایش گر دلتنگی ها

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()13
ک
ک بِا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست مى كنم به نامت

یَا َج ِلی ُل یَا َج ِمی ُل یَا َو ِکی ُل یَا َک ِفی ُل یَا دَ ِلی ُل
اى واال ،اى زیبا ،اى كارگشا ،اى سرپرست ،اى راهنما

یَا قَ ِبی ُل یَا ُمدِی ُل یَا ُمنِی ُل یَا ُم ِقی ُل یَا ُم ِحی ُل
ای پذیرا ،اى گرداننده ،اى عطابخش ،اى درگذرنده ،اى حال گردان

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()14
یَا دَ ِلی َل ْال ُمت َ َح ِی ِّرینَ یَا ِغیَ َ
اث ْال ُم ْستَ ِغی ِثینَ
اى رهنماى رهجویان ،اى مددرس مددجویان

یرینَ
ص ِری َخ ْال ُم ْست َ ْ
یَا َ
ار ْال ُم ْستَ ِج ِ
ص ِر ِخینَ یَا َج َ
اى فریادرس فریادكنان ،اى پناه پناهندگان

ع ْونَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ
یَا أَ َمانَ ا ْلخَائِ ِفینَ یَا َ
اى ایمنى بخش هراسندگان ،اى یاور مؤمنان

اصینَ
یَا َر ِ
ین یَا َم ْل َجأ َ ْالعَ ِ
اح َم ْال َم َ
سا ِک ِ
اى مهرورز بر خاك نشستگان ،اى پناه عصیان گران

ض َ
یب دَع َْوةِ ْال ُم ْ
ط ِ ّرینَ
یَا غَافِ َر ْال ُم ْذنِ ِبینَ یَا ُم ِج َ
اى آمرزنده گنهگاران ،اى اجابت كننده دعای بیچارگان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()15
َان
ان یَا ذَا ْالفَ ْ
ض ِل َو ْ
اْل ْح َ
یَا ذَا ْال ُجو ِد َو ْ ِ
االم ِتن ِ
س ِ
اى صاحب جود و نیكى ،اى صاحب بخش و عطا

ان
ان یَا ذَا ْالقُ ْد ِس َو ال ُّ
س ْب َح ِ
یَا ذَا ْاْل َ ْم ِن َو ْاْل َ َم ِ
اى صاحب امن و امان ،اى صاحب قدس و پاكى

ان
الر ْح َم ِة َو ِ ّ
ان یَا ذَا َّ
الرض َْو ِ
یَا ذَا ْال ِح ْک َم ِة َو ْالبَیَ ِ
اى صاحب حكمت و بیان ،اى صاحب رحمت و رضوان

س ْل َ
ان یَا ذَا ْالعَ َ
ان
ظ َم ِة َو ال ُّ
ط ِ
یَا ذَا ْال ُح َّج ِة َو ْالبُ ْر َه ِ
اى صاحب ح ّجت و برهان ،اى صاحب عظمت و سلطان

ان
یَا ذَا َّ
ان یَا ذَا ْالعَ ْف ِو َو ْالغُ ْف َر ِ
الرأْفَ ِة َو ْال ُم ْستَعَ ِ
اى صاحب مهر و اى پشتیبان ،اى صاحب گذشت و غفران

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()16
ش ْی ءٍ یَا َم ْن ُه َو ِإلَهُ ُک ِّل َ
ب ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ
یَا َم ْن ُه َو َر ُّ
اى آن كه پروردگار همه اوست ،اى آن كه معبود همه ،اوست

َی ءٍ
َی ءٍ یَا َم ْن ُه َو َ
صانِ ُع ُک ِّل ش ْ
یَا َم ْن ُه َو خَا ِل ُق ُک ِّل ش ْ
اى آن كه آفریننده همه ،اوست اى آن كه سازنده همه ،اوست

َی ءٍ یَا َم ْن ُه َو بَ ْعدَ ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ
یَا َم ْن ُه َو قَ ْب َل ُک ِّل ش ْ

اى آن كه پیش از همه بود ،اى آن كه بعد از همه هست

یَا َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُک ِّل َ
َی ءٍ
ش ْی ءٍ یَا َم ْن ُه َو َ
عا ِل ٌم ِب ُک ِّل ش ْ
اى آن كه از هر چیز برتر است ،اى آن كه به همه چیز داناست

َی ءٍ
یَا َم ْن ُه َو قَاد ٌِر َ
َی ءٍ یَا َم ْن ُه َو یَ ْبقَى َو یَ ْفنَى ُک ُّل ش ْ
علَى ُک ِّل ش ْ
اى آن كه بر هر چیز توانا است ،اى آن كه او همیشگى است و همه چیز رفتنى
است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()17
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو مى خواهم به نامت

یَا ُمؤْ ِم ُن یَا ُم َهی ِْم ُن یَا ُم َک ّ ِو ُن یَا ُملَ ِقّ ُن یَا ُمبَ ِی ُّن
اى ایمنى بخش ،اى چیره بر همه ،اى هستى آفرین ،اى دلبر ،ای خردربا

یَا ُم َه ّ ِو ُن یَا ُم َم ِ ّ
س ُم
ک ُن یَا ُمزَ ِی ُّن یَا ُم ْع ِل ُن یَا ُمقَ ِ ّ
اى سادگى بخش ،اى توان ده ،اى زینت بخش ،اى نمایانگر ،اى پخش كن.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()18
س ْل َ
طا ِن ِه قَدِی ٌم
یَا َم ْن ُه َو ِفی ُم ْل ِک ِه ُم ِقی ٌم یَا َم ْن ُه َو ِفی ُ
اى آن كه در فرمانروایی اش پابرجاست اى آن كه در پادشاهى اش دیرینه است

علَى ِعبَا ِد ِه َر ِحی ٌم
ع ِظی ٌم یَا َم ْن ُه َو َ
یَا َم ْن ُه َو ِفی َجال ِل ِه َ
اى آن كه در شكوهش بزرگ است ،اى آن كه بر بندگانش مهربان است

صاهُ َح ِلی ٌم
یَا َم ْن ُه َو ِب ُک ِّل َ
ع ِلی ٌم یَا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َ
ش ْی ءٍ َ
ع َ
اى آن كه به هرچیز داناست ،اى آن كه بر نافرمانان بردبار است

ص ْن ِع ِه َح ِکی ٌم
یَا َم ْن ُه َو بِ َم ْن َر َجاهُ ک َِری ٌم یَا َم ْن ُه َو فِی ُ
اى آن كه بر امیدواران اكرام ورزد ،اى آن كه در آفرینش حكمت نماید

یف یَا َم ْن ُه َو فِی لُ ْ
ط ِف ِه قَدِی ٌم
یَا َم ْن ُه َو فِی ِح ْک َمتِ ِه لَ ِط ٌ
اى آن كه در حكمتش مهر ورزد ،اى آن كه در مهرش دیرینه است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()19
یَا َم ْن ال یُ ْر َجى إِال فَ ْ
ع ْف ُوهُ
ضلُهُ یَا َم ْن ال یُ ْسأ َ ُل ِإال َ

اى آن كه جز به فضلش امید نیست ،اى آن كه جز عفوش خواهش نشود

یَا َم ْن ال یُ ْن َ
ع ْدلُهُ
ظ ُر ِإال ِب ُّرهُ یَا َم ْن ال یُخ ُ
َاف ِإ ّال َ
اى آن كه جز به نیكى اش چشم ندوزند ،اى آن كه جز از دادش نهراسند

س ْل َ
س ْل َ
طانُهُ
طانَ ِإال ُ
یَا َم ْن ال یَدُو ُم ِإ ّال ُم ْل ُکهُ یَا َم ْن ال ُ
اى آن كه پایدار نماند جز فرمانروایی اش ،اى آن كه جز سلطنتش سلطنتى نیست

سبَقَ ْ
یَا َم ْن َو ِسعَ ْ
ضبَهُ
ت َر ْح َمتُهُ َ
ت ُک َّل َ
غ َ
ش ْی ءٍ َر ْح َمتُهُ یَا َم ْن َ
اى آن كه رحمتش همه را فرا گرفته ،اى آن كه رحمتش بر خشمش پیشى گرفته

یَا َم ْن أ َ َحا َ
ْس أَ َحدٌ ِمثْلَهُ
َی ءٍ ِع ْل ُمهُ یَا َم ْن لَی َ
ط ِب ُک ِّل ش ْ
اى آن كه دانشش همه را فرو گرفته ،اى آن كه هیچكس همانندش نیست.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()20
ف ْالغ ِ َّم
یَا فَ ِ
ار َج ْال َه ِ ّم یَا کَا ِش َ
اى گشاینده اندوه ،اى برطرف كننده غم

ب
ب یَا قَا ِب َل الت َّ ْو ِ
یَا غَافِ َر الذَّ ْن ِ
اى آمرزنده گناه ،اى پذیرنده توبه

صادِقَ ْال َو ْع ِد
ق یَا َ
یَاخَا ِلقَ ْالخ َْل ِ
اى آفریننده آفریدگان ،اى راست وعده

س ِ ّر
عا ِل َم ال ِ ّ
ی ْالعَ ْه ِد یَا َ
یَا ُموفِ َ
اى وفادار به پیمان ،اى داناى راز نهان

ب یَا َر ِازقَ ْاْلَن َِام
یَا فَا ِلقَ ْال َح ّ ِ
اى شكافنده دانه ،اى روزی دهنده بندگان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()21
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو خواستارم به نامت

ی یَا َ
ی
یَا َ
ی یَا َح ِف ُّ
ی یَا َم ِل ُّ
غنِ ُّ
ی یَا َوفِ ُّ
ع ِل ُّ
اى واال ،اى وفادار ،اى توانگر ،اى امان ده ،اى پرمهر

ی
یَا َر ِ
ی یَا قَ ِو ُّ
ی یَا بَ ِد ُّ
ی یَا َو ِل ُّ
ی یَا زَ ِک ُّ
ض ُّ
ای خشنود ،اى پاك ،اى نمایان ،اى پرتوان ،اى فیض بخش.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()22
یَا َم ْن أ َ ْ
ستَ َر ْالقَ ِبی َح
ظ َه َر ْال َج ِمی َل یَا َم ْن َ
اى آن كه زیبایى را پدیدار نمودى ،اى آن كه زشتى را پوشاندی

ستْ َر
ک ال ِ ّ
یر ِة یَا َم ْن لَ ْم یَ ْه ِت ِ
یَا َم ْن لَ ْم یُ َؤ ِ
اخ ْذ ِب ْال َج ِر َ
اى آن كه بر گناه سرزنش نكردى ،اى آن كه پرده درى ننمودى

سنَ الت َّ َج ُاو ِز
یَا َ
یم ْالعَ ْف ِو یَا َح َ
ع ِظ َ
اى كه گذشتت بزرگ ،اى كه نیكو درگذرى

یَا َوا ِس َع ْال َم ْغ ِف َرةِ یَا بَا ِس َ
الر ْح َم ِة
ط ْالیَدَی ِْن بِ َّ
ای آمرزگانیت فراگیر ،اى دستت به مهر گشوده

ش ْک َوى
ب ُک ِّل ن َْج َوى یَا ُم ْنت َ َهى ُک ِّل َ
ص ِ
اح َ
یَا َ
اى شنواى هر نجوى ،اى سرانجام هر گالیه

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()23
الر ْح َم ِة ْال َوا ِسعَ ِة
یَا ذَا ال ِنّ ْع َم ِة ال َّ
سا ِبغَ ِة یَا ذَا َّ

اى داراى نعمت فراوان ،اى داراى رحمت فراگیر

سا ِبقَ ِة یَا ذَا ْال ِح ْک َم ِة ا ْلبَا ِلغَ ِة
یَا ذَا ْال ِمنَّ ِة ال َّ
اى داراى بخشش آغازین ،اى داراى حكمت رسا

اطعَ ِة
َاملَ ِة یَا ذَا ْال ُح َّج ِة ْالقَ ِ
یَا ذَا ْالقُ ْد َرةِ ْالک ِ
اى داراى نیروى برازنده ،اى داراى برهان قطعى

یَا ذَا ْالک ََرا َم ِة َّ
الظا ِه َرةِ یَا ذَا ْال ِع َّزةِ الدَّائِ َم ِة
اى داراى كرامت هویدا ،اى داراى ّ
عزت پایدار

یَا ذَا ْالقُ َّوةِ ْال َمتِینَ ِة یَا ذَا ْال َع َ
ظ َم ِة ْال َمنِیعَ ِة
اى داراى توان استوار ،اى داراى عظمت بلندپایه.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()24
ت یَا َجا ِع َل ُّ
ت
الظلُ َما ِ
س َم َاوا ِ
یَا بَدِی َع ال َّ
اى پدیدآورنده آسمان ها اى برنهنده تاریكی ها

ت
ت یَا ُم ِقی َل ْالعَثَ َرا ِ
اح َم ْالعَبَ َرا ِ
یَا َر ِ
اى رحم كننده اشك هاى ریزان ،اى درگذرنده از لغزش ها

ت
ی ْاْل َ ْم َوا ِ
ساتِ َر ْالعَ ْو َرا ِ
یَا َ
ت یَا ُم ْح ِی َ
اى پوشنده زشتی ها ،ای زندگى بخش مردگان

ت
سنَا ِ
یَا ُم ْن ِز َل ْاْلیَا ِ
ت یَا ُم َ
ف ْال َح َ
ض ِعّ َ
اى فرودآور آیات ،اى دوچندان كن خوبی ها

ت
ت یَا َ
شدِیدَ النَّ ِق َما ِ
س ِیّئَا ِ
ی ال َّ
یَا َم ِ
اح َ
اى ناپدید كننده بدی ها ،اى سخت شكنجه

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()25
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست می كنم به نامت

ص ّ ِو ُر یَا ُمقَ ِدّ ُر یَا ُمدَ ِب ُّر یَا ُم َ
ط ِ ّه ُر یَا ُمنَ ّ ِو ُر
یَا ُم َ
اى صورتگر ،اى سنجیده كار ،اى گرداننده ،ای پاك كننده ،اى روشنى بخش

س ُر یَا ُمبَ ِ ّ
ش ُر یَا ُم ْنذ ُِر یَا ُمقَ ِدّ ُم یَا ُم َؤ ِ ّخ ُر
یَا ُمیَ ِ ّ
اى ساده ساز ،اى مژده ده ،اى بیم ده ،اى پیش آور ،اى پس آور.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()26
ب ال َّ
ش ْه ِر ْال َح َر ِام
ب ْالبَ ْی ِ
ت ْال َح َر ِام یَا َر َّ
یَا َر َّ
اى پروردگار خانه محترم ،اى پرودگار ماه محترم

الر ْک ِن َو ْال َمقَ ِام
ب ْالبَلَ ِد ْال َح َر ِام یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب ُّ
اى پرودگار شهر محترم ،اى پروردگار ركن و مقام

ب ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام
ب ْال َم ْشعَ ِر ْال َح َر ِام یَا َر َّ
یَا َر َّ
اى پروردگار مشعر الحرام ،اى پروردگار مسجد الحرام

ور َو َّ
الم
ب ْال ِح ِّل َو ْال َح َر ِام یَا َر َّ
یَا َر َّ
الظ ِ
ب النُّ ِ
اى پروردگار حالل و حرام ،اى پروردگار روشنى و تاریكى

ب ْالقُ ْد َرةِ فِی ا ْْلَن َِام
الم یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب الت َّ ِحیَّ ِة َو ال َّ
س ِ
اى پروردگار تحیت و سالم ،اى پرورنده نیرو در مردمان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()27
یَا أ َ ْحک ََم ْال َحا ِک ِمینَ یَا أ َ ْعدَ َل ْالعَا ِد ِلینَ

اى داورترین داوران ،اى دادگرترین دادگران

صا ِدقِینَ یَا أَ ْ
ط َه َر َّ
الطا ِه ِرینَ
یَا أ َ ْ
صدَقَ ال َّ
اى راستگوترین راستگویان ،اى پاكترین پاكان

ع ْال َحا ِس ِبینَ
سنَ ْالخَا ِل ِقینَ یَا أَ ْس َر َ
یَا أَ ْح َ
اى بهترین آفرینندگان ،اى چابك ترین حسابگران

اظ ِرینَ
یَا أَ ْس َم َع ال َّ
ص َر النَّ ِ
س ِ
ام ِعینَ یَا أَ ْب َ
اى شنواترین شنوندگان ،اى بیناترین بینندگان

یَا أ َ ْشفَ َع ال َّ
شافِ ِعینَ یَا أ َ ْک َر َم ْاْل َ ْک َر ِمینَ
اى یاورترین یاوران ،اى گرامی ترین گرامیان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()28
سنَدَ لَهُ
سنَدَ َم ْن ال َ
یَا ِع َمادَ َم ْن ال ِع َمادَ لَهُ یَا َ
اى تكیه گاه آن كه تكیه گاه ندارد ،اى پشتیبان آن كه پشتیبانى ندارد

یَا ذُ ْخ َر َم ْن ال ذُ ْخ َر لَهُ یَا ِح ْرزَ َم ْن ال ِح ْرزَ لَهُ
اى اندوخته آن كه اندوخته اى ندارد اى پناه آن كه پناهى ندارد

اث َم ْن ال ِغیَ َ
یَا ِغیَ َ
اث لَهُ یَا فَ ْخ َر َم ْن ال فَ ْخ َر لَهُ
اى فریادرس آن كه فریادرسى ندارد ،اى افتخار آن كه افتخارى ندارد

یَا ِع َّز َم ْن ال ِع َّز لَهُ یَا ُم ِعینَ َم ْن ال ُم ِعینَ لَهُ
عزت آن كه ّ
اى ّ
عزتى ندارد اى مدد رسان آن كه مددى ندارد

یس لَهُ یَا أ َ َمانَ َم ْن ال أَ َمانَ لَهُ
یس َم ْن ال أَنِ َ
یَا أَنِ َ
اى همدم آن كه همدمى ندارد ،اى ایمنی بخش آن كه ایمنى ندارد

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()29
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو میخواهم به نامت

سا ِل ُم
اص ُم یَا قَائِ ُم یَا دَائِ ُم یَا َر ِ
ع ِ
یَا َ
اح ُم یَا َ
اى نگهدار ،اى پایدار ،اى پاینده ،اى مهرورز ،اى سالمتی بخش

ض یَا بَا ِس ُ
ط
عا ِل ُم یَا قَا ِس ُم یَا قَا ِب ُ
یَا َحا ِک ُم یَا َ
اى داور ،اى دانا ،اى بخش كن ،ای بازگیر ،اى فراخی بخش.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()30
اح َم َم ِن ا ْست َ ْر َح َمهُ
ص َمهُ یَا َر ِ
ع ِ
یَا َ
اص َم َم ِن ا ْستَ ْع َ
اى نگهدار آن كه از او نگهدارى جوید ،اى مهربان بر آن كه از او مهر جوید

ص َرهُ
یَا غَا ِف َر َم ِن ا ْست َ ْغفَ َرهُ یَا ن ِ
َاص َر َم ِن ا ْستَ ْن َ
اى آمرزنده آن كه از او آمرزش خواهد اى یاور آن كه از او یارى طلبد

ظ َم ِن ا ْست َ ْحفَ َ
یَا َحا ِف َ
ظهُ یَا ُم ْک ِر َم َم ِن ا ْستَ ْک َر َمهُ
اى حافظ آن كه از او حفاظت خواهد ،اى اكرام كننده آن كه از او اكرام خواهد

ص َر َخهُ
یَا ُم ْر ِشدَ َم ِن ا ْستَ ْر َ
ص ِری َخ َم ِن ا ْستَ ْ
شدَهُ یَا َ
اى راهنماى آن كه از او راهنمایى جوید ،اى دادرس آن كه از او دادرسى خواهد

یَا ُم ِعینَ َم ِن ا ْستَعَانَهُ یَا ُم ِغ َ
یث َم ِن ا ْستَغَاثَهُ
اى مددیار آن كه از او مدد جوید ،اى فریادرس آن كه از او فریادرسى خواهد

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()31
ضا ُم یَا لَ ِطیفا ً ال یُ َرا ُم
ع ِزیزا ً ال یُ َ
یَا َ

اى عزیزى كه خوار نگردد ،اى لطیفى كه دست اندازى نشود

یَا قَیُّوما ً ال یَنَا ُم یَا دَائِما ً ال یَفُوتُ
اى پایدارى كه خوا او را درنیابد ،اى پاینده اى كه فنا نپذیرد

یَا َحیّا ال یَ ُموتُ یَا َم ِلکا ال یَ ُزو ُل
اى زنده اى كه نمی میرد ،اى پادشاهى كه از بین نمی رود

عا ِلما ً ال یَ ْج َه ُل
یَا بَاقِیا ال یَ ْفنَى یَا َ
اى همیشگى كه فانى نمی شود ،اى دانایى كه نادانى ندارد

ص َمدا ً ال یُ ْ
ف
طعَ ُم یَا قَ ِویّا ً ال یَ ْ
ضعُ ُ
یَا َ
اى بی نیازى كه خوراك نخواهد ،اى توانایى كه ناتوان نمیگردد

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()32
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

امدُ
اجدُ یَا َح ِ
یَا أ َ َحدُ یَا َو ِ
احدُ یَا شَا ِهدُ یَا َم ِ
اى یكتا ،اى یگانه ،اى گواه ،اى بزرگوار ،اى ستایش پذیر

ث یَا َو ِار ُ
یَا َرا ِشدُ یَا بَا ِع ُ
ار یَا نَا ِف ُع
ض ُّ
ث یَا َ
اى راهنما اى برانگیزنده ،اى میراث برنده ،اى زیان رسان ،اى سودبخش

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()33
یَا أ َ ْع َ
ع ِظ ٍیم یَا أ َ ْک َر َم ِم ْن ُک ِّل َک ِر ٍیم
ظ َم ِم ْن ُک ِّل َ
اى بزرگ تر از هر بزرگ ،اى كریم تر از هر كریم

ع ِل ٍیم
یَا أ َ ْر َح َم ِم ْن ُک ِّل َر ِح ٍیم یَا أ َ ْعلَ َم ِم ْن ُک ِّل َ
اى مهربان تر از هر مهربان ،اى داناتر از هر دانا

ِیم
یَا أ َ ْحک ََم ِم ْن ُک ِّل َح ِک ٍیم یَا أَ ْقدَ َم ِم ْن ُک ِّل قَد ٍ
اى فرزانه تر از هر فرزانه ،اى دیرینه از هر دیرینه

یر یَا أ َ ْل َ
ف ِم ْن ُک ِّل لَ ِطیفٍ
یَا أ َ ْکبَ َر ِم ْن ُک ِّل َک ِب ٍ
ط َ
اى بزرگ تر از هر بزرگ ،اى لطیف تر از هر لطیف

یز
ع َّز ِم ْن ُک ِّل َ
یَا أ َ َج َّل ِم ْن ُک ِّل َج ِلی ٍل یَا أ َ َ
ع ِز ٍ
اى باشكوه تر از هر باشكوه ،اى عزیزتر از هر عزیز.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()34
یم ْال َم ِّن
یم ال َّ
ح یَا َ
ع ِظ َ
یَا ک َِر َ
ص ْف ِ
اى گذشت كریمانه ،اى نعمتت بزرگ

ض ِل
ِیم ْالفَ ْ
یَا َک ِث َ
یر ْال َخی ِْر یَا قَد َ
اى خیرت بسیار ،اى فضلت دیرینه

یَا دَا ِئ َم اللُّ ْ
ص ْن ِع
ط ِ
یف ال ُّ
ف یَا لَ ِط َ
صنعت چشم نواز
اى لطفت همیشگى ،اى ُ

ض ِ ّر
ف ال ُّ
س ْالک َْر ِ
ب یَا کَا ِش َ
یَا ُمنَ ِفّ َ
اى گره گشاى گرفتارى ،اى بردارنده زیان

ق
ک ْال ُم ْل ِ
ک یَا قَ ِ
یَا َما ِل َ
ی ْال َح ّ ِ
اض َ
اى پادشاه هستى ،اى داور بر حق،

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()35
ی
یَا َم ْن ُه َو ِفی َ
ی یَا َم ْن ُه َو ِفی َوفَا ِئ ِه قَ ِو ٌّ
ع ْه ِد ِه َو ِف ٌّ

اى آن كه در پیمانش وفادار است ،اى آن كه در وفاداری اش پایدار است

یب
علُ ّ ِو ِه قَ ِر ٌ
ی یَا َم ْن ُه َو فِی ُ
یَا َم ْن ُه َو فِی قُ َّوتِ ِه َ
ع ِل ٌّ
اى آن كه در پایداریاش واالست ،اى آن كه در واالیی اش نزدیك است

یف یَا َم ْن ُه َو فِی لُ ْ
یف
ط ِف ِه ش َِر ٌ
یَا َم ْن ُه َو فِی قُ ْر ِب ِه لَ ِط ٌ
اى آن كه در نزدیكی اش با نرمى است ،اى آن كه در نرمی اش شریف است

ع ِز ٌ
ع ِظی ٌم
یز یَا َم ْن ُه َو فِی ِع ِ ّز ِه َ
یَا َم ْن ُه َو فِی ش ََرفِ ِه َ
عزت است ،اى آن كه در ّ
اى آن كه در شرفش با ّ
عزتش بزرگ است

ع َ
ظ َمتِ ِه َم ِجیدٌ یَا َم ْن ُه َو فِی َم ْج ِد ِه َح ِمیدٌ
یَا َم ْن ُه َو فِی َ
اى آن كه در بزرگی اش شكوه مند است ،اى آن كه در شكوهش ستوده است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()36
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

یَا کَافِی یَا شَافِی یَا َوافِی یَا ُمعَافِی یَا َهادِی
اى بسنده ،اى درمان بخش ،اى وفادار ،اى تندرستی ده اى راهنما

عا ِلی یَا بَاقِی
اضی یَا َ
اضی یَا َر ِ
یَا دَا ِعی یَا قَ ِ
اى به نیكى خوان ،اى داور ،اى خشنود ،اى بلندمرتبه ،اى ماندگار.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()37
َی ءٍ خَا ِش ٌع لَهُ
یَا َم ْن ُک ُّل َ
ش ْی ءٍ خ ِ
َاض ٌع لَهُ یَا َم ْن ُک ُّل ش ْ
اى آن كه هرچیز برایش فروتن است ،اى آن كه هر چیز از او هراسان است

ش ْی ءٍ َم ْو ُجودٌ ِب ِه
ش ْی ءٍ کَائِ ٌن لَهُ یَا َم ْن ُک ُّل َ
یَا َم ْن ُک ُّل َ
اى آن كه هستى هرچیز از او است ،اى آن كه هرچیز به او پدیدار است

ف ِم ْنهُ
یَا َم ْن ُک ُّل َ
ش ْی ءٍ ُمنِ ٌ
َی ءٍ خَائِ ٌ
یب ِإلَ ْی ِه یَا َم ْن ُک ُّل ش ْ
اى آن كه هرچیز به سوى او بازگشت كند ،اى آن كه هرچیز از او ترسان است

صائِ ٌر ِإلَ ْی ِه
ش ْی ءٍ قَائِ ٌم ِب ِه یَا َم ْن ُک ُّل َ
یَا َم ْن ُک ُّل َ
ش ْی ءٍ َ
اى آن كه هرچیز به او بر پاست ،اى آن كه هر چیز به سوى او دگرگون می شود

ک ِإال َو ْج َههُ
یَا َم ْن ُک ُّل َ
َی ءٍ َها ِل ٌ
ش ْی ءٍ یُ َ
س ِبّ ُح ِب َح ْم ِد ِه یَا َم ْن ُک ُّل ش ْ
اى آن كه هر چیز به ستایش او تسبیح گو است ،اى آن كه هرچیز جز جلوه اش
نابود است

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()38
ع ِإال ِإلَ ْی ِه
یَا َم ْن ال َمفَ َّر ِإال إِلَ ْی ِه یَا َم ْن ال َم ْفزَ َ
اى آن كه گریزگاهى نیست جز به بارگاهش ،اى آن كه پناهى جز به درگاهش
نیست

صدَ ِإ ّال ِإلَ ْی ِه یَا َم ْن ال َم ْن َجى ِم ْنهُ ِإ ّال ِإلَ ْی ِه
یَا َم ْن ال َم ْق َ
اى آن كه مقصدى جز به سوى او نیست ،اى آن كه از خشمش رهاى نیست جز به
مهرش

َب إِ ّال ِإلَ ْی ِه یَا َم ْن ال َح ْو َل َو ال قُ َّوةَ ِإ ّال ِب ِه
یَا َم ْن ال یُ ْرغ ُ
اى آن كه جز به سوى او میلى نیست ،اى آن كه جنبش و نیرویى نیست جز به او

یَا َم ْن ال یُ ْستَعَ ُ
علَ ْی ِه
ان ِإ ّال ِب ِه یَا َم ْن ال یُت َ َو َّک ُل ِإ ّال َ
اى آن كه جز از او مدد نجویند ،اى آن كه جز بر او توك ّل نشود

یَا َم ْن ال یُ ْر َجى إِ ّال ُه َو یَا َم ْن ال یُ ْعبَدُ ِإ ّال ُه َو
اى آن كه جز به او امیدى نیست ،اى آن كه جز او پرستیده نشود.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()39

یَا َخی َْر ْال َم ْر ُهو ِبینَ یَا َخی َْر ْال َم ْر ُ
غو ِبینَ
اى بهترین هراس ان گیزان ،اى بهترین شوق آفرینان

یَا َخی َْر ْال َم ْ
طلُو ِبینَ یَا َخی َْر ْال َم ْسئُو ِلینَ
اى بهترین جویاشدگان ،اى بهترین پاسخ دهان

ورینَ
یَا َخی َْر ْال َم ْق ُ
صودِینَ یَا َخی َْر ْال َم ْذ ُک ِ
اى بهترین قصد شدگان اى بهترین یادشدگان

ورینَ یَا َخی َْر ْال َم ْحبُو ِبینَ
یَا َخی َْر ْال َم ْش ُک ِ
اى بهترین ستودگان ،اى بهترین دلبران

ع ّ ِوینَ یَا َخی َْر ْال ُم ْستَأ ْ ِنسِینَ
یَا َخی َْر ْال َم ْد ُ
اى بهترین خواندگان ،اى بهترین همدمان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()40
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو خواستارم به نامت

اط ُر
ساتِ ُر یَا قَاد ُِر یَا قَا ِه ُر یَا فَ ِ
یَا غَافِ ُر یَا َ

اى آمرزگار ،اى پرده پوش ،اى توانا ،اى چیره ،اى آفریننده

َاص ُر
یَا کَا ِس ُر یَا َجا ِب ُر یَا ذَا ِک ُر یَا ن ِ
َاظ ُر یَا ن ِ
اى شكننده ،اى شكسته بند ،اى یادآور ،اى بینا ،اى یاور.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.
()41

س َّوى یَا َم ْن قَدَّ َر فَ َهدَى
یَا َم ْن َخلَقَ فَ َ
اى آن كه آفرید پس متناسب نمود ،اى آن كه اندازه نهاد پس رهنمون شد

ِف ْالبَ ْل َوى یَا َم ْن یَ ْس َم ُع النَّ ْج َوى
یَا َم ْن یَ ْکش ُ
اى آن كه بال را برگیرد ،اى آن كه زمزمه نهان را بشنود

یَا َم ْن یُ ْن ِقذُ ْالغ َْرقَى یَا َم ْن یُ ْن ِجی ْال َه ْلکَى
اى آن كه غرق شدگان را برهاند ،اى آن كه از نابودى رهایى بخشد

ک َو أَ ْبکَى
ضى یَا َم ْن أ َ ْ
یَا َم ْن یَ ْش ِفی ْال َم ْر َ
ض َح َ
اى آن كه بیماران را شفا دهد.اى آن كه خنداند و گریاند

ات َو أ َ ْحیَا یَا َم ْن َخلَقَ َّ
الز ْو َجی ِْن الذَّک ََر َو ْاْل ُ ْنثَى
یَا َم ْن أ َ َم َ
اى آن كه میراند و زنده كند ،اى آن كه دوگونه مرد و زن آفرید.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()42
ق آیَاتُهُ
یَا َم ْن فِی ْالبَ ِ ّر َو ْالبَ ْح ِر َ
س ِبیلُهُ یَا َم ْن فِی ْاْلفَا ِ
اى آن كه در خشكى و دریا راه اوست ،اى آن كه در كرانه هاى هستى نشانه هاى
اوست

ت قُ ْد َرتُهُ
ت بُ ْر َهانُهُ یَا َم ْن فِی ْال َم َما ِ
یَا َم ْن فِی ْاْلیَا ِ
اى آن كه در نشانه هایش برهان روشن اوست ،اى آن كه در مرگ آفریدگان قدرت
نمایى اوست

ور ِعب َْرتُهُ یَا َم ْن فِی ْال ِقیَا َم ِة ُم ْل ُکهُ
یَا َم ْن فِی ْالقُبُ ِ
اى آن كه در قبرها پندآموزى اوست ،اى آن كه در رستاخیز فرمانروایى بی حدّ
اوست

ضاؤُ هُ
سا ِ
ان قَ َ
یَا َم ْن ِفی ْال ِح َ
ب َه ْیبَتُهُ یَا َم ْن فِی ْال ِمیزَ ِ
اى آن كه در حسابرسی اعمال شكوه اوست ،اى آن كه در سنجش كردارها داورى
اوست

ار ِعقَابُهُ
یَا َم ْن فِی ْال َجنَّ ِة ث َ َوابُهُ یَا َم ْن فِی النَّ ِ
اى آن كه در بهشت پاداش اوست ،اى آن كه در دوزخ كیفر اوست

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()43
ب ْالخَا ِئفُونَ یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْفزَ ُ
ع ْال ُم ْذ ِنبُونَ
یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْه ُر ُ
اى آن كه هراسندگان به درگاه او گریزند ،اى آن كه گنهكاران به سوى او پناه برند

َب َّ
الزا ِهدُونَ
صدُ ْال ُم ِنیبُونَ یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْرغ ُ
یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْق ِ
اى آن كه پشیمانان آهنگ او كنند ،اى آن كه پارسایان به او میل نمایند

س ْال ُم ِریدُونَ
یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْل َجأ ُ ْال ُمت َ َح ِی ُّرونَ یَا َم ْن ِب ِه یَ ْستَأ ْ ِن ُ
اى آن كه سرگشتگان به او پناه برند ،اى آن كه ارادتمندان به او انس گیرند

ع ْف ِو ِه یَ ْ
َاطئُونَ
ط َم ُع ْالخ ِ
یَا َم ْن بِ ِه یَ ْفت َ ِخ ُر ْال ُم ِحبُّونَ یَا َم ْن فِی َ
اى آن كه شیفتگان به او افتخار كنند ،اى آن كه خطاكاران در عفوش طمع ورزند

علَ ْی ِه یَتَ َو َّک ُل ْال ُمتَ َو ِ ّکلُونَ
یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْس ُک ُن ْال ُموقِنُونَ یَا َم ْن َ
اى آن كه یقین یافتگان به سوى او آرام گیرند ،اى آن كه تو ّكل كنندگان بر او تو ّكل
كنند.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()44

ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

یب یَا َ
ِیب
یب یَا َحس ُ
یب یَا َرقِ ُ
یب یَا قَ ِر ُ
ط ِب ُ
یَا َح ِب ُ
اى دوست داشتنى ،ای شفابخش ،اى نزدیك ،اى دیده بان ،اى حسابرس

یر
یب یَا ُم ِج ُ
یب ] یَا ُمثِ ُ
یب [ ُم ِه ُ
یَا َم ِه ُ
ص ُ
یب یَا َخ ِب ُ
یر یَا بَ ِ
اى هراس انگیز ،اى پاداش ده ،اى اجابت كننده ،اى آگاه اى بینا.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()45
ب
ب یَا أ َ َح َّ
ب ِم ْن ُک ِّل َح ِبی ٍ
ب ِم ْن ُک ِّل قَ ِری ٍ
یَا أَ ْق َر َ
اى نزدیك تر از هر نزدیك ،اى محبوب تر از هر محبوب

یر
ص َر ِم ْن ُک ِّل بَ ِ
یر یَا أ َ ْخبَ َر ِم ْن ُک ِّل َخ ِب ٍ
ص ٍ
یَا أ َ ْب َ
اى بیناتر از هر بینا ،اى آگاه تر از هر آگاه

یَا أ َ ْش َر َ
ف ِم ْن ُک ِّل ش َِریفٍ یَا أَ ْرفَ َع ِم ْن ُک ِّل َرفِیعٍ
اى شریف تر از هر شریف ،اى برتر از هر بلند

ی یَا أَ ْغنَى ِم ْن ُک ِّل َ
ی
یَا أ َ ْق َوى ِم ْن ُک ِّل قَ ِو ٍ ّ
غنِ ٍ ّ

اى تواناتر از هر توانا ،اى توانگرتر از هر توانگر

ف ِم ْن ُک ِّل َر ُءوفٍ
یَا أ َ ْج َودَ ِم ْن ُک ِّل َج َوا ٍد یَا أَ ْرأ َ َ
اى بخشنده تر از هر بخشنده ،اى مهربان تر از هر مهربان

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()46
صا ِنعا َ
یَا غَا ِلبا َ
غی َْر َم ْ
غی َْر َم ْغلُو ٍ
ب یَا َ
صنُوعٍ
اى چیره شكست ناپذیر ،اى سازنده ناساخته

ق یَا َما ِلکا ً َ
یَا خَا ِلقا َ
غی َْر َم ْملُوکٍ
غی َْر َم ْخلُو ٍ
اى آفریننه نا آفریده ،اى مالك ما مملوك

ور یَا َرافِعا ً َ
یَا قَا ِهرا ً َ
غی َْر َم ْق ُه ٍ
غی َْر َم ْرفُوعٍ
اى چیره چیره گی ناپذیر ،اى بلندی بخش بلندی ناپذیر

َاصرا ً َ
یَا َحافِظا ً َ
ور
غی َْر َم ْن ُ
غی َْر َم ْحفُوظٍ یَا ن ِ
ص ٍ
اى نگهدار بی نگهدار ،اى یارى كننده یارى نشده

ب یَا قَ ِریبا ً َ
یَا شَا ِهدا ً َ
غی َْر بَ ِعی ٍد
غی َْر غَائِ ٍ
اى گواه همیشه حاضر ،اى نزدیك دوری ناپذیر

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()47
ور
ور یَا ُمنَ ّ ِو َر النُّ ِ
ور النُّ ِ
یَا نُ َ
اى روشنى نور ،اى روشنی بخش نور

ور
ور یَا ُمدَ ِب َّر النُّ ِ
یَا خَا ِلقَ النُّ ِ
اى آفریننده نور ،اى گرداننده نور

ور
ور ُک ِّل نُ ٍ
ور یَا نُ َ
یَا ُمقَ ِدّ َر النُّ ِ
اى به اندازه ساز نور ،اى روشنى هر نور

ور
ور یَا نُورا بَ ْعدَ ُک ِّل نُ ٍ
یَا نُورا قَ ْب َل ُک ِّل نُ ٍ
اى روشنایى پیش از هر نور ،ای روشنایى پس از هر نور

ور
س ک َِمثْ ِل ِه نُ ٌ
یَا نُورا فَ ْوقَ ُک ِّل نُ ٍ
ور یَا نُورا لَ ْی َ
اى روشنایى بر فراز هر نور ،اى نورى كه همانندش نورى نیست

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()48

ع َ
یف
یف یَا َم ْن فِ ْعلُهُ لَ ِط ٌ
طا ُؤهُ ش َِر ٌ
یَا َم ْن َ
اى آن كه عطایش چشمگیر است ،اى آن كه كارش چشم نواز است

یَا َم ْن لُ ْ
سانُهُ قَدِی ٌم
طفُهُ ُم ِقی ٌم یَا َم ْن ِإ ْح َ
اى آن كه نوازشش پایدار است ،اى آن كه نیكی اش دیرینه است

ص ْد ٌق
یَا َم ْن قَ ْولُهُ َح ٌّق یَا َم ْن َو ْعدُهُ ِ
اى آن كه سخنش حق است اى آن كه وعده اش راست است

عذَابُهُ َع ْد ٌل
ع ْف ُوهُ فَ ْ
ض ٌل یَا َم ْن َ
یَا َم ْن َ
اى آن كه گذشتش فراتر از شایستگى است ،اى آن كه كیفرش داد است

ع ِمی ٌم
یَا َم ْن ِذ ْک ُرهُ ُح ْل ٌو یَا َم ْن فَ ْ
ضلُهُ َ
اى آن كه یادش شیرین است ،اى آن كه عطایش همگانى است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()49
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أ َ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

ص ُل یَا ُمبَ ِدّ ُل یَا ُمذَ ِلّ ُل یَا ُمن ِ َّز ُل
س ِ ّه ُل یَا ُمفَ ِ ّ
یَا ُم َ

اى آسان ساز ،اى جدایی بخش ،اى دگرگون ساز ،ای هموار كن ،اى فرودآور

ض ُل یَا ُم ْج ِز ُل یَا ُم ْم ِه ُل یَا ُم ْج ِم ُل
یَا ُمنَ ّ ِو ُل یَا ُم ْف ِ
اى عطابخش ،اى فزون ده ،اى بسیاربخش ،اى امان ده ،اى زیباییآفرین

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()50
یَا َم ْن یَ َرى َو ال یُ َرى یَا َم ْن یَ ْخلُ ُق َو ال یُ ْخلَ ُق
اى آن كه بینده و دیده نشود ،اى آن كه بیافریده و آفریده نشود

یَا َم ْن یَ ْهدِی َو ال یُ ْهدَى یَا َم ْن یُ ْحیِی َو ال یُ ْحیَى
اى آن كه راهنمایى كند و راهنمایى نشود ،اى آن كه زنده كند و زنده اش نكنند

ط ِع ُم َو ال یُ ْ
یَا َم ْن یَ ْسأ َ ُل َو ال یُ ْسأ َ ُل یَا َم ْن یُ ْ
طعَ ُم
ای آن كه پرسد و پرسیده نشود ،اى آن كه خوراند و خوراك نخواهد

علَ ْی ِه
یر َو ال یُ َج ُ
یَا َم ْن یُ ِج ُ
ضى َ
ضی َو ال یُ ْق َ
علَ ْی ِه یَا َم ْن یَ ْق ِ
ار َ
اى آن كه پناهد دهد و پناه نجوید ،اى آن كه داوری كند و بر او داورى نشود

علَ ْی ِه یَا َم ْن لَ ْم یَ ِل ْد َو لَ ْم یُولَ ْد َو لَ ْم یَ ُک ْن لَهُ
یَا َم ْن یَ ْح ُک ُم َو ال یُ ْح َک ُم َ
ُکفُوا أَ َحدٌ

اى آن كه فرمان دهد و فرمانش ندهند ،اى آن كه نزاده ،و زاده نشده ،و براى او
همتایى نبوده است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()51
ِیب یَا نِ ْع َم َّ
یب
الطبِ ُ
یَا نِ ْع َم ْال َحس ُ
اى كه چه خوش حسابگرى ،اى كه چه خوش طبیبى

یب
یب یَا نِ ْع َم ْالقَ ِر ُ
الرقِ ُ
یَا نِ ْع َم َّ
اى كه چه خوش همراهى ،اى كه چه خوش نزدیكى

یب
یب یَا نِ ْع َم ْال َح ِب ُ
یَا نِ ْع َم ْال ُم ِج ُ
اى كه چه خوش پاسخ دهى ،اى كه چه خوش دلبرى

یَا نِ ْع َم ْال َک ِفی ُل یَا نِ ْع َم ْال َو ِکی ُل
اى كه چه خوش سرپناهى ،اى كه چه خوش كارگشایى

یر
ص ُ
یَا نِ ْع َم ْال َم ْولَى یَا نِ ْع َم النَّ ِ
اى كه چه خوش موالیى ،اى كه چه خوش یاورى

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()52
ار ِفینَ یَا ُمنَى ْال ُم ِح ِبّینَ
یَا ُ
ور ْالعَ ِ
س ُر َ
اى شادی عارفان ،اى آرزوى شیفتگان

یب الت َّ َّوا ِبینَ
یس ْال ُم ِریدِینَ یَا َح ِب َ
یَا أ َ ِن َ
اى همدم مریدان ،اى محبوب توبه كاران

یَا َر ِازقَ ْال ُم ِق ِلّینَ یَا َر َجا َء ْال ُم ْذ ِن ِبینَ
اى روزی دهنده بی چیزان ،ای امید گنهكاران

ع ِن ْال َم ْک ُروبِینَ
س َ
یَا قُ َّرة َ َ
عی ِْن ْالعَابِدِینَ یَا ُمنَ ِفّ َ
اى نور چشم عبادت كنندگان ،اى گشاینده اندوه دلگیران

ومینَ یَا ِإلَهَ ْاْل َ َّو ِلینَ َو ْاْل ِخ ِرینَ
ع ِن ْال َم ْغ ُم ِ
یَا ُمفَ ِ ّر َج َ
اى غم گسار غم زدگان ،اى معبود گذشتگان و آیندگان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()53
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإ ِنّی أَ ْسأَلُ َ

خدایا! من از تو درخواست میكنم به نامت

َاص َرنَا
س ِیّدَنَا یَا َم ْوالنَا یَا ن ِ
یَا َربَّنَا یَا ِإلَ َهنَا یَا َ
اى پروردگار ما ،اى معبود ما ،اى سرور ما اى موالى ما ،اى یاور ما

ظنَا یَا دَ ِلیلَنَا یَا ُم ِعینَنَا یَا َح ِبیبَنَا یَا َ
یَا َحافِ َ
ط ِبیبَنَا
اى نگهدار ما ،اى راهنماى ما ،اى مددرسان ما ،اى محبوب ما ،اى طبیب ما،

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()54
ار
ب النَّبِیِّینَ َو ْاْلَب َْر ِار یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب ِّ
الص ِدّی ِقینَ َو ْاْل َ ْخیَ ِ
اى پروردگار پیامبران و نیكان ،اى پروردگار صدّیقان و خوبان

ار
ار یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب ِّ
َار َو ْال ِکبَ ِ
الصغ ِ
ب ْال َجنَّ ِة َو النَّ ِ
اى پروردگار بهشت و دوزخ ،اى پروردگار خردساالن و بزرگساالن

ار
ار یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب ْال ُحبُو ِ
ار َو ْاْل َ ْش َج ِ
ب ْاْل َ ْن َه ِ
ب َو الثِ ّ َم ِ
اى پروردگار دانه ها و میوه ها ،اى پروردگار نهرها و درختان

ار
ار یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب ال َّ
ب ْالبَ َر ِاری َو ْال ِب َح ِ
اری َو ْال ِقفَ ِ
ص َح ِ
اى پروردگار دشت ها و بیشه ها ،اى پروردگار خشكی ها و دریاها

ْالن َو ْاْل َ ْس َر ِار
ار یَا َر َّ
یَا َر َّ
ب اللَّ ْی ِل َو النَّ َه ِ
ب ْاْلَع ِ
اى پروردگار شب و روز ،اى پروردگار آشكارها و نهان ها

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()55
َی ءٍ ِع ْل ُمهُ
یَا َم ْن نَفَذَ فِی ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ أَ ْم ُرهُ یَا َم ْن لَ ِحقَ ِب ُک ِّل ش ْ
اى آن كه فرمانش در هرچیز نفوذ یافته ،اى آن كه دانشش به هر چیز رسیده

یَا َم ْن بَلَغ ْ
صی ْال ِعبَادُ نِعَ َمهُ
َت ِإلَى ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ قُ ْد َرتُهُ یَا َم ْن ال ت ُ ْح ِ
اى آن كه قدرتش هر چیز را دربر گرفته ،اى آن كه بندگان از شمردن نعمت هایش
ناتوانند

یَا َم ْن ال ت َ ْبلُ ُغ ْالخَالئِ ُق ُ
ک ْاْل َ ْف َها ُم َجاللَهُ
ش ْک َرهُ یَا َم ْن ال ت ُ ْد ِر ُ
اى آن كه آفریدگان به سپاسش نرسند ،اى آن كه فهم ها بزرگی اش را درنیابند

یَا َم ْن ال تَنَا ُل ْاْل َ ْو َها ُم ُک ْن َههُ یَا َم ِن ْالعَ َ
ظ َمةُ َو ْال ِکب ِْریَا ُء ِردَا ُؤهُ
اى آن كه پندارها به ژرفاى هستی اش نرسند ،اى آن كه بزرگى و بزرگ منشی
پوشش اوست

ک ِإال ُم ْل ُکهُ یَا َم ْن ال
یَا َم ْن ال ت َ ُردُّ ْال ِعبَادُ قَ َ
ضا َءهُ یَا َم ْن ال ُم ْل َ
ع َ
ع َ
طاؤُ هُ
طا َء ِإال َ
َ

ای كه بندگان توان برگرداندن حكمش را ندارند ،اى آن كه فرمانروایى جز
فرمانروایى او نیست ،اى آن كه عطایى جز عطاى او نیست

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()56
الصفَاتُ ْالعُ ْلیَا
یَا َم ْن لَهُ ْال َمث َ ُل ْاْل َ ْعلَى یَا َم ْن لَهُ ِ ّ
اى آن كه نمونه اعلى از آن اوست ،اى آن كه صفات برتر براى اوست

یَا َم ْن لَهُ ْاْل ِخ َرة ُ َو ْاْلُولَى یَا َم ْن لَهُ ْال َجنَّةُ ْال َمأْ َوى
اى آن كه سرانجام و سرآغاز از آن اوست ،اى آن كه بهشت آسایش از آن اوست

یَا َم ْن لَهُ ْاْلیَاتُ ْال ُکب َْرى یَا َم ْن لَهُ ْاْل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى
اى آن كه نشانه هاى بزرگ تر از آن اوست ،اى آن كه نام هاى نیكوتر از آن
اوست

ضا ُء
ضا ُء یَا َم ْن لَهُ ْال َه َوا ُء َو ْالفَ َ
یَا َم ْن لَهُ ْال ُح ْک ُم َو ْالقَ َ
اى آن كه فرمان و داورى از آن اوست ،اى آن هوا و فضا از آن اوست

س َم َاواتُ ْالعُلَى
ش َو الث َّ َرى یَا َم ْن لَهُ ال َّ
یَا َم ْن لَهُ ْالعَ ْر ُ
اى آن كه عرش و فرش از آن اوست ،اى آن كه آسمانهاى برافراشته از آن اوست.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()57
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإ ِنّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو میخواهم به نامت

عفُ ُّو یَا َ
وف
ور یَا َ
ش ُک ُ
صب ُ ُ
غف ُ ُ
ور یَا َر ُء ُ
یَا َ
ور یَا َ
اى درگذرنده ،اى آمرزنده ،اى شكیبا ،ای ستایش پذیر ،اى مهربان

ع ُ
وس
وف یَا َم ْسئُو ُل یَا َودُودُ یَا ُ
سبُّو ُح یَا قُدُّ ُ
ط ُ
یَا َ
اى مهرورز ،اى خواسته ،اى دوست ،اى پاك ،اى ّ
منزه.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()58
ع َ
ض آیَاتُهُ
یَا َم ْن فِی ال َّ
س َم ِ
ظ َمتُهُ یَا َم ْن فِی ْاْل َ ْر ِ
اء َ
اى آن كه بزرگی اش در آسمان است ،اى آن كه نشانه هایش در زمین است

ع َجائِبُهُ
یَا َم ْن ِفی ُک ِّل َ
ار َ
ش ْی ءٍ دَال ِئلُهُ یَا َم ْن ِفی ْال ِب َح ِ
اى آن كه دالیلش در هرچیز است ،اى آن كه شگفتی هایش در دریاست

یَا َم ْن ِفی ْال ِجبَا ِل خَزَ ا ِئنُهُ یَا َم ْن یَ ْبدَأ ُ ْالخ َْلقَ ث ُ َّم یُ ِعیدُهُ

اى آن كه گنیجنه هایش در كوه هاست ،اى آن كه آفرینش را آغاز كند سپس بازش
گرداند

ش ْی ءٍ لُ ْ
یَا َم ْن ِإلَ ْی ِه یَ ْر ِج ُع ْاْل َ ْم ُر ُکلُّهُ یَا َم ْن أ َ ْ
طفَهُ
ظ َه َر فِی ُک ِّل َ
اى آن كه مه امور به به سوى او بازگردد ،اى آن كه لطفش را در هر چیز نمایان
ساخته

ق قُ ْد َرتُهُ
سنَ ُک َّل َ
یَا َم ْن أ َ ْح َ
ش ْی ءٍ َخلَقَهُ یَا َم ْن تَ َ
ص َّر َ
ف فِی ْالخَالئِ ِ
اى آن كه آفرینش هر چیز را نیكو پرداخته ،اى آن كه توانش در آفریدگان كارگر
افتاده است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
س ْبحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()59
یب َم ْن ال َ
یب لَهُ یَا َ
یب لَهُ
ط ِب َ
ط ِب َ
یب َم ْن ال َح ِب َ
یَا َح ِب َ
اى دوست آن كه دوستى ندارد ،اى پزشك آن كه پزشكى ندارد

ش ِفیقَ لَهُ
ش ِفیقَ َم ْن ال َ
یب لَهُ یَا َ
یب َم ْن ال ُم ِج َ
یَا ُم ِج َ
ای پاسخگوى آن كه پاسخگویى ندارد ،اى یار مهربان آن كه مهربانى ندارد

یث َم ْن ال ُم ِغ َ
یَا َرفِیقَ َم ْن ال َرفِیقَ لَهُ یَا ُم ِغ َ
یث لَهُ
اى همراه بی همرهان ،اى فریادرس آن كه فریادرسى ندارد

یس لَهُ
یس َم ْن ال أَ ِن َ
یَا دَ ِلی َل َم ْن ال دَ ِلی َل لَهُ یَا أ َ ِن َ

اى رهنماى آن كه رهنمایى ندارد ،اى همدم آن كه همدمى ندارد

ب لَهُ
ص ِ
ص ِ
اح َم َم ْن ال َر ِ
یَا َر ِ
اح َ
اح َ
ب َم ْن ال َ
اح َم لَهُ یَا َ
اى رحم كننده آن كه رحم كننده اى ندارد اى همنشین آن كه همنشینى ندارد

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()60
ِی َم ِن ا ْستَ ْهدَاهُ
ی َم ِن ا ْست َ ْکفَاهُ یَا َهاد َ
یَا کَا ِف َ
اى كفایت كننده هركه از او كفایت خواهد ،اى راهنماى هركه از او راهنمایى جوید

عا ه ُ
ی َم ِن ا ْستَ ْر َ
ی َم ِن ا ْست َ ْکالهُ یَا َرا ِع َ
یَا کَا ِل َ
اى نگاهبان هركه از او نگاهبانى خواهد ،اى رعایت كننده هركه از او رعایت
خواهد

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

ضا ه ُ
ی َم ِن ا ْستَ ْق َ
ی َم ِن ا ْست َ ْشفَاهُ یَا قَ ِ
اض َ
یَا شَافِ َ
اى شفادهنده هركه از او شفا طلبد ،اى داور هركه از او داورى خواهد

ی َم ِن ا ْستَ ْوفَاهُ
ی َم ِن ا ْست َ ْغنَاهُ یَا ُموفِ َ
یَا ُم ْغنِ َ

اى بی نیاز كننده هركه از او بی نیازى جوید ،اى وفادار به هر كه از او وفا جوید

ی َم ِن ا ْستَ ْوالهُ
ی َم ِن ا ْست َ ْق َواهُ یَا َو ِل َّ
یَا ُمقَ ّ ِو َ
اى نیرو بخش هركه از او نیرو خواهد ،اى سرپرست هركه از او سرپرستى
خواهد.

()61

ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإ ِنّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو میخواهم به نامت

صاد ُ
ِق یَا فَا ِل ُق
یَا خَا ِل ُق یَا َر ِاز ُق یَا ن ِ
َاط ُق یَا َ
اى آفریننده ،اى روزی دهنده ،اى گویا ،اى راستگو اى شكافنده

ام ُق
س ِ
سا ِب ُق [فَا ِئ ُق ] یَا َ
ار ُق یَا فَا ِت ُق یَا َرا ِت ُق یَا َ
یَا فَ ِ
اى جدا كننده ،اى گشاینده ،اى پیوند دهنده ،اى پیشى گیرنده ،اى بلند جایگاه.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()62
ار یَا َم ْن َجعَ َل ُّ
ار
الظلُ َما ِ
یَا َم ْن یُقَ ِلّ ُ
ت َو ْاْل َ ْن َو َ
ب اللَّ ْی َل َو النَّ َه َ

اى آن كه شب و روز را دگرگون سازد ،اى آن كه تاریكی ها و روشنایی ها را
قرار داد

یَا َم ْن َخلَقَ ِ ّ
س َّخ َر ال َّ
س َو ْالقَ َم َر
ور یَا َم ْن َ
الظ َّل َو ْال َح ُر َ
ش ْم َ
سخر ساخت
اى آن كه سایه خنك و گرما را آفرید ،اى آن كه خورشید و ماه را م ّ

یَا َم ْن قَدَّ َر ْال َخی َْر َو ال َّ
ت َو ْال َحیَاةَ
ش َّر یَا َم ْن َخلَقَ ْال َم ْو َ
اى آن كه خیر و شر را مقدّر نمود ،اى آن كه مرگ و زندگى را آفرید

احبَةً َو ال َولَدا
ص ِ
یَا َم ْن لَهُ ْالخ َْل ُق َو ْاْل َ ْم ُر یَا َم ْن لَ ْم یَت َّ ِخ ْذ َ
اى آن كه خلق و امر از آن اوست ،اى آن كه همسر و فرزندى نگرفت

ی ِمنَ الذُّ ِّل
ْس لَهُ ش َِری ٌ
ک فِی ْال ُم ْل ِ
یَا َم ْن لَی َ
ک یَا َم ْن لَ ْم یَ ُک ْن لَهُ َو ِل ٌّ
اى آن كه در فرمانروایی شریكى برایش نیست ،اى آن كه از روى خوارى
سرپرستى نخواهد.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()63
امتِینَ
ص ِ
یر ال َّ
یَا َم ْن یَ ْعلَ ُم ُم َرادَ ْال ُم ِریدِینَ یَا َم ْن یَ ْعلَ ُم َ
ض ِم َ
اى آن كه خواهش خواهشمندان را میداند ،اى آن كه از نهاد خاموشان آگاه است

یَا َم ْن یَ ْس َم ُع أَنِینَ ْال َوا ِهنِینَ یَا َم ْن یَ َرى بُکَا َء ْالخَائِ ِفینَ

اى آن كه ناله درماندگان را می شنود ،اى آن كه گریه هراسیدگان را می بیند

ع ْذ َر التَّائِ ِبینَ
ک َح َوائِ َج ال َّ
سائِ ِلینَ یَا َم ْن یَ ْقبَ ُل ُ
یَا َم ْن یَ ْم ِل ُ
اى آن كه نیازهاى نیازمندان به دست اوست ،اى آن بهانه توبه كاران را می پذیرد

ضی ُع أَ ْج َر ْال ُم ْح ِسنِینَ
یَا َم ْن ال یُ ْ
ع َم َل ْال ُم ْف ِسدِینَ یَا َم ْن ال یُ ِ
ص ِل ُح َ
اى آن كه عمل تبهكاران را صالح نبخشد ،اى آن كه پاداش نیكوكاران را تباه نكند

ارفِینَ یَا أَ ْج َودَ ْاْل َ ْج َودِینَ
ع ْن قُلُو ِ
یَا َم ْن ال یَ ْبعُدُ َ
ب ْالعَ ِ
اى آن كه از دل عارفان دور نباشد اى بخشنده ترین بخشندگان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()64
اء
ع ِ
یَا دَائِ َم ْالبَقَ ِ
س ِ
ام َع الدُّ َ
اء یَا َ
اى همیشه ماندگار ،اى شنونده دعا

اء یَا غَافِ َر ْال َخ َ
یَا َوا ِس َع ْالعَ َ
اء
ط ِ
ط ِ
اى گسترده عطا ،اى آمرزنده خطا

الء
یَا بَدِی َع ال َّ
سنَ ْالبَ ِ
س َم ِ
اء یَا َح َ
اى پدید آورنده آسمان ،اى نیك آزمون

َاء
ِیم ال َّ
سن ِ
یَا َج ِمی َل الثَّن ِ
َاء یَا قَد َ
اى نیكو ستایش ،ای دیرینه بر فراز

اء
یف ْال َجزَ ِ
یر ْال َوفَ ِ
یَا َکثِ َ
اء یَا ش َِر َ
اى بسیار وفادار ،اى شریف پاداش.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()65
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو میخواهم به نامت

ار یَا َ
َّار
صب ُ
ار یَا َجب ُ
ار یَا قَ َّه ُ
غفَّ ُ
ست َّ ُ
یَا َ
َّار یَا َ
اى پرده پوش اى آمرزگار ،اى چیره ،اى جاه مند ،اى بس شكیبا

ار یَا فَتَّا ُح یَا نَفَّا ُح یَا ُم ْرتَا ُح
یَا بَ ُّ
ار یَا ُم ْخت َ ُ
اى نیك بخش ،اى برگزیده ،اى گشاینده ،اى روح بخش ،اى راحتی بخش

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()66

س َّوانِی یَا َم ْن َرزَ قَنِی َو َربَّانِی
یَا َم ْن َخلَقَنِی َو َ
اى آن كه مرا آفرید و بیاراست ،اى آن كه مرا روزى داد و پرورید

یَا َم ْن أ َ ْ
سقَانِی یَا َم ْن قَ َّربَنِی َو أَ ْدنَانِی
طعَ َمنِی َو َ
اى آن كه به من خورانید و نوشانید ،اى آن كه مرا نزدیك نمود و به كنار خویش
برد

ص َم ِنی َو َکفَا ِنی یَا َم ْن َح ِف َ
ظ ِنی َو کَال ِنی
یَا َم ْن َ
ع َ
اى آن كه مرا نگاه داشت و كفایت نمود ،اى آن كه مرا حفظ كرد و حمایت نمود

ع َّز ِنی َو أ َ ْغنَا ِنی یَا َم ْن َوفَّقَ ِنی َو َهدَا ِنی
یَا َم ْن أ َ َ
اى آن كه به من ّ
عزت بخشید و بی نیازم ساخت ،ای آن كه توفیقم داد و راهنمایى
كرد

سنِی َو َآوانِی یَا َم ْن أ َ َماتَنِی َو أَ ْحیَانِی
یَا َم ْن آنَ َ
اى آن كه همدمم شد و جایم داد ،اى آن كه مرا بمیراند و زنده كند.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()67
ع ْن ِعبَا ِد ِه
یَا َم ْن یُ ِح ُّق ْال َح َّق ِب َک ِل َما ِت ِه یَا َم ْن یَ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ َ
اى آن كه حق را با كلماتش استوار و برجا كند ،اى آن كه توبه را از بندگانش
بپذیرد

یَا َم ْن یَ ُحو ُل بَیْنَ ْال َم ْر ِء َو قَ ْل ِب ِه یَا َم ْن ال تَ ْنفَ ُع ال َّ
عةُ ِإال ِبإِ ْذنِ ِه
شفَا َ
اى آن كه میان انسان و دلش قرار گیرد ،اى آن كه شفاعت جز با اجازه اش سود
نبخشد

ب ِل ُح ْک ِم ِه
ض َّل َ
یَا َم ْن ُه َو أ َ ْعلَ ُم ِب َم ْن َ
س ِبی ِل ِه یَا َم ْن ال ُمعَ ِقّ َ
ع ْن َ
اى آن كه به گمراه شدگان راهش داناتر است ،اى آن كه حكمش دگرگونى نپذیرد

َی ءٍ ِْل َ ْم ِر ِه
یَا َم ْن ال َرادَّ ِلقَ َ
ضا ِئ ِه یَا َم ِن ا ْنقَادَ ُک ُّل ش ْ
ای آن كه رأیش را بازگرداننده اى نیست ،اى آن كه هرچیز فرمانش را گردن نهد

س َم َاواتُ َم ْ
ط ِوی ٌ
الریَا َح بُ ْشرا بَیْنَ
یَا َم ِن ال َّ
َّات ِبیَ ِمی ِن ِه یَا َم ْن یُ ْر ِس ُل ِ ّ
ی َر ْح َم ِت ِه
یَدَ ْ
اى آن كه آسمان ها به دست قدرتش پیچیده گشته ،اى آن كه بادها را مژده دهنده
رحمتش فرستد.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()68
ض ِم َهادا ً یَا َم ْن َجعَ َل ْال ِجبَا َل أَ ْوتَاداً
یَا َم ْن َجعَ َل ْاْل َ ْر َ
اى آن كه زمین را بستر زندگى قرار داد ،اى آن كه كوه ها را میخهای زمین نهاد

س ِس َراجا ً یَا َم ْن َجعَ َل ْالقَ َم َر نُورا ً
یَا َم ْن َجعَ َل ال َّ
ش ْم َ

اى آن كه خورشدى را چراغ جهانش كرد ،اى آن كه ماه را تابان ساخت

ار َمعَاشا ً
یَا َم ْن َجعَ َل اللَّ ْی َل ِلبَاسا ً یَا َم ْن َجعَ َل النَّ َه َ
اى آن كه شب را جامه آرامش گرداند ،ای آن كه روز را مایه روزى قرار داد

س َما َء ِبنَا ًء
سبَاتا ً یَا َم ْن َجعَ َل ال َّ
یَا َم ْن َجعَ َل النَّ ْو َم ُ
اى آن كه خواب را وسیله آرامش ساخت ،اى آن كه آسمان را بنا نهاد

صادا
ار ِم ْر َ
یَا َم ْن َجعَ َل ْاْل َ ْشیَا َء أ َ ْز َواجا ً یَا َم ْن َجعَ َل النَّ َ
اى آن كه از هر چیز گونه هاى مختلف قرار داد ،اى آن كه آتش را كمین گاه قرار
داد.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()69
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو میخواهم به نامت

س ِری ُع
س ِمی ُع یَا َ
ش ِفی ُع یَا َرفِی ُع یَا َمنِی ُع یَا َ
یَا َ
اى شنوا ،اى همیار ،اى بلندپایه ،اى فرازمند ،اى شبتابنده

یر
یر] یَا ُم ِج ُ
یر [ ُمنِ ُ
ِیر یَا َخ ِب ُ
یر یَا قَد ُ
یَا بَدِی ُع یَا َک ِب ُ
اى نوآفرین ،اى بزرگ ،اى توانا ،اى آگاه ،اى پناه ده

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()70
ی
ی یَا َحیّا ً بَ ْعدَ ُک ِّل َح ٍ ّ
یَا َحیّا قَ ْب َل ُک ِّل َح ٍ ّ
اى زنده پیش از هر زنده ،اى زنده پس از هر زنده

ی
ی الَّذِی ال یُش ِ
ی الَّذِی لَی َ
َار ُکهُ َح ٌّ
ی یَا َح ُّ
ْس ک َِمثْ ِل ِه َح ٌّ
یَا َح ُّ
اى زنده اى كه مانند او زنده اى نیست ،اى زنده اى كه هیچ زنده اى شریك او
نیست

ی
ی الَّذِی یُ ِمیتُ ُک َّل َح ٍ ّ
ی یَا َح ُّ
ی الَّذِی ال یَ ْحتَا ُج ِإلَى َح ٍ ّ
یَا َح ُّ
اى زنده اى كه به زنده اى نیاز ندارد ،اى زنده اى كه همه زندگان را می میراند

ی
ی یَا َحیّا ً لَ ْم یَ ِر ِ
ث ْال َحیَاة َ ِم ْن َح ّ
ی الَّذِی یَ ْر ُز ُق ُک َّل َح ٍ ّ
یَا َح ُّ
اى زنده ای كه به زنده ها روزى میدهد ،اى زنده اى كه زندگى را از زنده اى
دیگر به ارث نبرده

ی یَا قَیُّو ُم ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو ال ن َْو ٌم
ی الَّذِی یُ ْح ِیی ْال َم ْوتَى یَا َح ُّ
یَا َح ُّ
اى زنده اى كه مردگان را زنده میكند ،اى زنده اى به خود پاینده اى كه او را چرت
و خواب درنگیرد.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()71
ور ال یُ ْ
طفَى
سى یَا َم ْن لَهُ نُ ٌ
یَا َم ْن لَهُ ِذ ْک ٌر ال یُ ْن َ
اى آن كه یادى دارد فراموش نشدنى ،اى آن كه نورى دارد خاموش نشدنى

ک ال یَ ُزو ُل
یَا َم ْن لَهُ ِنعَ ٌم ال تُعَدُّ یَا َم ْن لَهُ ُم ْل ٌ
ای آن كه عطایایى بخشیده ناشمردنى ،اى آن فرمانروایی اش بی زوال است

َّف
صى یَا َم ْن لَهُ َجال ٌل ال یُ َکی ُ
یَا َم ْن لَهُ ثَنَا ٌء ال یُ ْح َ
اى آن كه ستایشش بی آمار است ،اى آن كه شكوهش چگونگی نپذیرد

ضا ٌء ال یُ َردُّ
یَا َم ْن لَهُ َک َما ٌل ال یُ ْد َر ُ
ک یَا َم ْن لَهُ قَ َ
اى آن كه كمالى دارد درك ناشدنى ،اى آن كه داوری اش بازگشت ناپذیر است

ات ال تُبَدَّ ُل یَا َم ْن لَهُ نُعُ ٌ
صف َ ٌ
وت ال تُغَی َُّر
یَا َم ْن لَهُ ِ
اى آن كه صفاتى دارد دگرگون ناپذیر اى آن كه جلوه هایى دارد غیر قابل تغییر.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()72
ین
یَا َر َّ
ب ْالعَالَ ِمینَ یَا َما ِل َ
ک یَ ْو ِم ال ِدّ ِ

اى پروردگار جهانیان ،اى مالك روز جزا

یَا غَایَةَ َّ
الطا ِل ِبینَ یَا َ
ظ ْه َر
الالجینَ
ِ
اى مقصود جویندگان اى پشت و پناه پناهندگان

صا ِب ِرینَ
ار ِبینَ یَا َم ْن یُ ِح ُّ
ب ال َّ
یَا ُم ْد ِر َ
ک ْال َه ِ
اى دریابنده فراریان ،اى آن كه شكیبایان را دوست دارد

ب ْال ُمتَ َ
ط ِ ّه ِرینَ
ب الت َّ َّوا ِبینَ یَا َم ْن یُ ِح ُّ
یَا َم ْن یُ ِح ُّ
اى آن كه توبه كنندگان را دوست دارد اى آن كه پاكیزگان را دوست دارد

ب ْال ُم ْح ِسنِینَ یَا َم ْن ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَدِینَ
یَا َم ْن یُ ِح ُّ
اى آن كه نیكوكاران را دوست دارد ،اى آن كه اوست داناتر به راه یافتگان

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()73
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أ َ ْسأ َلُ َ
خدایا! از تو خواستارم به نامت

ظ یَا ُم ِحی ُ
یق یَا َح ِفی ُ
یق یَا َرفِ ُ
ش ِف ُ
ط یَا ُم ِقیتُ
یَا َ
اى مهربان ،اى همراه ،اى نگهدار ،اى فراگیر ،اى روزیبخش

یَا ُم ِغ ُ
یث یَا ُم ِع ُّز یَا ُم ِذ ُّل یَا ُم ْب ِد ُ
ئ یَا ُم ِعیدُ
اى فریادرس ،اى ّ
عزت بخش ،اى خواركن ،اى آغازگر ،اى برگرداننده.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()74
ض ٍدّ یَا َم ْن ُه َو فَ ْردٌ ِبال نِ ٍدّ
یَا َم ْن ُه َو أ َ َحدٌ ِبال ِ
اى آن كه یكتاست و ضدّ ندارد ،اى آن كه یگانه است و بی مانند

ب یَا َم ْن ُه َو ِوتْ ٌر ِبال َکیْفٍ
ع ْی ٍ
ص َمدٌ ِبال َ
یَا َم ْن ُه َو َ
اى آن كه بی نیاز و كاستى است ،اى آن كه بی همتاى بودن و چگونگى است

یر
اض بِال َحیْفٍ یَا َم ْن ُه َو َر ٌّ
یَا َم ْن ُه َو قَ ٍ
ب ِبال َو ِز ٍ
اى آن كه داورى دادگر است ،اى آن كه پروردگارى بی وزیر است

ع ِز ٌ
یز ِبال ذُ ٍّل یَا َم ْن ُه َو َ
ی ِبال فَ ْق ٍر
یَا َم ْن ُه َو َ
غنِ ٌّ
اى آن كه ّ
عزتمندى بی خوارى است ،اى آن كه توانگرى بی نیاز است

ش ِبی ٍه
وف ِبال َ
یَا َم ْن ُه َو َم ِل ٌ
ع ْز ٍل یَا َم ْن ُه َو َم ْو ُ
ص ٌ
ک ِبال َ
اى آن كه پادشاهى عزل ناپذیر است ،اى آن كه اوصافش بی مانند است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()75
ش ْک ُرهُ فَ ْو ٌز ِلل َّ
ف ِللذَّا ِک ِرینَ یَا َم ْن ُ
شا ِک ِرینَ
یَا َم ْن ِذ ْک ُرهُ ش ََر ٌ
اى آن كه ذكرش براى ذاكران شرف است ،اى آن كه شكرش براى شاكران
رستگارى است

امدِینَ یَا َم ْن َ
عتُهُ نَ َجاة ٌ ِل ْل ُم ِطی ِعینَ
یَا َم ْن َح ْمدُهُ ِع ٌّز ِل ْل َح ِ
طا َ
اى آن كه ستایشش براى ستایشگران ّ
عزت است ،اى آن كه طاعتش براى مطعیان
مایه نجات است

یَا َم ْن بَابُهُ َم ْفتُو ٌح ِل َّ
اض ٌح ِل ْل ُمنِی ِبینَ
س ِبیلُهُ َو ِ
لطا ِل ِبینَ یَا َم ْن َ
اى آن كه درگاهش گشوده است به روى جویندگان ،اى آن كه راهش براى توبه
كاران هموار است

یَا َم ْن آیَاتُهُ بُ ْر َه ٌ
اظ ِرینَ یَا َم ْن ِکتَابُهُ تَ ْذ ِک َرة ٌ ِل ْل ُمت َّ ِقینَ
ان ِللنَّ ِ
اى آن كه نشانه هایش براى بینندگان دلیل قاطع است ،اى آن كه كتابش براى
پرواپیشگان مایه پند و یادآوری است

ع ُمو ٌم ِل َّ
یب ِمنَ
اصینَ یَا َم ْن َر ْح َمتُهُ قَ ِر ٌ
یَا َم ْن ِر ْزقُهُ ُ
لطا ِئ ِعینَ َو ْالعَ ِ
ْال ُم ْح ِسنِینَ
اى آن كه روزی اش همه مطیعان و گنهكاران را فراگیرد ،اى آن كه رحمتش به
نیكوكاران نزدیك است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ

ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()76
ک ا ْس ُمهُ یَا َم ْن تَعَالَى َجدُّهُ
ار َ
یَا َم ْن تَبَ َ
اى آن كه نامش خجسته است ،اى آن كه عنایتش بس بلند است

یَا َم ْن ال ِإلَهَ َ
غی ُْرهُ یَا َم ْن َج َّل ثَنَاؤُ هُ
اى آن كه معبودى جز او نیست ،اى آن كه ستایشش واال است

س ْ
ت أَ ْس َما ُؤهُ یَا َم ْن یَدُو ُم بَقَاؤُ هُ
یَا َم ْن تَقَدَّ َ
اى آن كه نام هایش مقدس است ،اى آن كه هستی اش پایدار است

یَا َم ِن ْالعَ َ
ظ َمةُ بَ َهاؤُ هُ یَا َم ِن ْال ِکب ِْریَا ُء ِردَاؤُ هُ
اى آن كه بزرگى جلوه زیبایى اوست ،اى آن كه بزرگ منشى پوشش اوست

صى آالؤُ هُ یَا َم ْن ال تُعَدُّ نَ ْع َماؤُ هُ
یَا َم ْن ال ت ُ ْح َ
اى آن كه عطاهایش در شمار نیاید ،اى آن كه نعمت هایش شمرده نشود.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()77
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإ ِنّی أَ ْسأَلُ َ

خدایا! از تو میخواهم به نامت

ین یَا َم ِک ُ
ین یَا َمتِ ُ
ین یَا ُم ِب ُ
ین یَا أَ ِم ُ
یَا ُم ِع ُ
ین
اى مددرسان ،اى امین ،اى آشكار اى استوار ،اى ارجمند

ش ِهیدُ
شدِیدُ یَا َ
یَا َر ِشیدُ یَا َح ِمیدُ یَا َم ِجیدُ یَا َ
اى راهنما ،اى ستوده ،اى بزرگوار ،اى سختگیر (گنهكاران)  ،اى گواه.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()78
سدِی ِد
یَا ذَا ْالعَ ْر ِش ْال َم ِجی ِد یَا ذَا ْالقَ ْو ِل ال َّ
اى صاحب عرش پرشكوه ،اى صاحب سخن استوار

الر ِشی ِد یَا ذَا ْالبَ ْ
ط ِش ال َّ
شدِی ِد
یَا ذَا ْال ِف ْع ِل َّ
اى صاحب كردكار برازنده ،اى صاحب كوبش سخت

ی ْال َح ِمیدُ
یَا ذَا ْال َو ْع ِد َو ْال َو ِعی ِد یَا َم ْن ُه َو ْال َو ِل ُّ
اى صاحب نوید و و تهدید ،اى آن كه سرپرست ستوده است

یب َ
غی ُْر بَ ِعی ٍد
یَا َم ْن ُه َو فَعَّا ٌل ِل َما یُ ِریدُ یَا َم ْن ُه َو قَ ِر ٌ
اى آن كه به نیكى انجام دهد آنچه را خواهد ،اى آن كه نزدیك دوری ناپذیر است

ْس ِب َ
الم ِل ْلعَ ِبی ِد
ش ْی ءٍ َ
علَى ُک ِّل َ
ظ ٍ
یَا َم ْن ُه َو َ
ش ِهیدٌ یَا َم ْن ُه َو لَی َ
ای آن كه بر هر چیز گواه است ،اى آن كه بر بندگان ستمكار نیست.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()79
ش ِبیهَ [ ِش ْبهَ ] لَهُ َو ال
یر یَا َم ْن ال َ
یَا َم ْن ال ش َِری َ
ک لَهُ َو ال َو ِز َ
یر
ن َِظ َ
اى آن كه شریك و وزیری ندارد ،اى آن كه مثل و مانندى ندارد

یَا خَا ِلقَ ال َّ
یر
ی ْالبَائِ ِس ْالفَ ِق ِ
ش ْم ِس َو ْالقَ َم ِر ْال ُمنِ ِ
یر یَا ُم ْغنِ َ
اى آفریننده خورشید و ماه تابان ،اى بی نیاز كننده درمانده تهیدست

یَا َر ِازقَ ِ ّ
یر یَا َرا ِح َم ال َّ
یر
الط ْف ِل ال َّ
ْخ ْال َک ِب ِ
ص ِغ ِ
شی ِ
اى روزی دهنده كودك خردسال ،اى مهرورز بر پیر بزرگسال

یَا َجا ِب َر ْالعَ ْ
یر
ص َمةَ ْالخَائِ ِ
ِیر یَا ِع ْ
ف ْال ُم ْستَ ِج ِ
ظ ِم ْال َکس ِ
اى پیونددهنده استخوان شكسته ،اى پناه ترسان پناه جو

ِیر
َی ءٍ قَد ٌ
ص ٌ
یَا َم ْن ُه َو ِب ِعبَا ِد ِه َخ ِب ٌ
یر یَا َم ْن ُه َو َ
یر بَ ِ
علَى ُک ِّل ش ْ
اى آن كه بر بندگانش آگاه و بیناست ،اى آن كه بر هر چیز تواناست.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()80
ض ِل َو ْالک ََر ِم
یَا ذَا ْال ُجو ِد َو النِّعَ ِم یَا ذَا ْالفَ ْ
اى صاحب جود و بخشش اى صاحب فضل و كرم

س ِم
ار َ
ئ الذَّ ِ ّر َو النَّ َ
ح َو ْالقَلَ ِم یَا بَ ِ
یَا خَا ِلقَ اللَّ ْو ِ
اى آفریننده لوح و قلم ،اى پدیدآورنده موران و مردمان

ب َو ْالعَ َج ِم
یَا ذَا ْالبَأ ْ ِس َو النِّقَ ِم یَا ُم ْل ِه َم ْالعَ َر ِ
اى صاحب عذاب و انتقام اى الهام بخش عرب و عجم

س ِ ّر َو ْال ِه َم ِم
ف ال ُّ
عا ِل َم ال ِ ّ
ض ِ ّر َو ْاْلَلَ ِم یَا َ
یَا کَا ِش َ
اى بردارنده زیان و درد ،اى داناى رازها و قصدها

ت َو ْال َح َر ِم یَا َم ْن َخلَقَ ْاْل َ ْشیَا َء ِمنَ ْالعَدَ ِم
ب ْالبَ ْی ِ
یَا َر َّ
اى پروردگار كعبه و حرم ،اى آفریننده هرچیز از نیستى.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.
()81

ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو خواستارم به نامت

اص ُل
یَا فَا ِع ُل یَا َجا ِع ُل یَا قَا ِب ُل یَا ک ِ
َام ُل یَا فَ ِ
اى كردگار ،ای هستی بخش ،اى پذیرنده ،اى برازنده ،اى جدا

ب یَا َ
ب
ب یَا َوا ِه ُ
طا ِل ُ
عا ِد ُل یَا غَا ِل ُ
اص ُل یَا َ
یَا َو ِ
اى پیوند دهنده ،اى دادگر ،اى چیره ،اى جویا ،اى بخشنده،

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()82
یَا َم ْن أَ ْنعَ َم ِب َ
ط ْو ِل ِه یَا َم ْن أَ ْک َر َم ِب ُجو ِد ِه
اى آن كه به كرمش بخشید ،اى آن كه به جودش گرامى داشت

یَا َم ْن َجادَ ِبلُ ْ
ط ِف ِه یَا َم ْن تَعَ َّززَ بِقُ ْد َرتِ ِه
اى آن كه به لطفش كرم ورزید ،اى آن كه به نیرویش ّ
عزت یافت

یر ِه
یَا َم ْن قَدَّ َر ِب ِح ْک َمتِ ِه یَا َم ْن َحک ََم ِبت َ ْد ِب ِ
اى آن كه به حكمتش سامان داد ،اى آن كه به تدبیر خود حكم كرد

یَا َم ْن دَب ََّر ِب ِع ْل ِم ِه یَا َم ْن ت َ َج َاوزَ ِب ِح ْل ِم ِه

اى آنكه با علم خود تدبیر كرد ،اى آن كه با بردباری اش درگذرد

عال فِی دُنُ ّ ِو ِه
یَا َم ْن دَنَا فِی ُ
علُ ّ ِو ِه یَا َم ْن َ
اى آن كه به تدبیر خود در عین برتری اش نزدیك است ،اى آن كه در عین نزدیكی
اش برتر است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()83
یَا َم ْن یَ ْخلُ ُق َما یَشَا ُء یَا َم ْن یَ ْفعَ ُل َما یَشَا ُء
اى آن كه هرچه خواهد آفریند ،اى آن كه هرچه بخواهد بكند

ض ُّل َم ْن یَشَا ُء
یَا َم ْن یَ ْهدِی َم ْن یَشَا ُء یَا َم ْن یُ ِ
اى آن كه هركه را بخواهد راهنمایى كند ،اى آن كه هركه را بخواهد گمراه سازد

ب َم ْن یَشَا ُء یَا َم ْن یَ ْغ ِف ُر ِل َم ْن یَشَا ُء
یَا َم ْن یُعَ ِذّ ُ
اى آن كه هركه را بخواهد عذاب كند ،اى آن كه هركه را بخواهد بیامرزد

یَا َم ْن یُ ِع ُّز َم ْن یَشَا ُء یَا َم ْن یُ ِذ ُّل َم ْن یَشَا ُء
اى آن كه هركه را بخواهد ّ
عزت بخشد ،اى آن كه هركه را بخواهد خوار گرداند

ص ِب َر ْح َمتِ ِه َم ْن
ص ّ ِو ُر فِی ْاْل َ ْر َح ِام َما یَشَا ُء یَا َم ْن یَ ْخت َ ُّ
یَا َم ْن یُ َ
یَشَا ُء

اى آن كه در رحم مادران هرچه خواهد صورت بخشد ،اى آن كه هركه را بخواهد
به رحمتش مخصوص گرداند.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()84
َی ءٍ قَ ْدرا ً
ص ِ
یَا َم ْن لَ ْم یَت َّ ِخ ْذ َ
احبَةً َو ال َولَدا ً یَا َم ْن َجعَ َل ِل ُک ِّل ش ْ
اى آن كه همسر و فرزندى نگرفت ،اى آن كه براى هرچیز اندازه نهاد

[منَ ْال َمالئِ َک ِة]
ک فِی ُح ْک ِم ِه أ َ َحدا ً یَا َم ْن َجعَ َل ِ
یَا َم ْن ال یُ ْش ِر ُ
سالً
ْال َمال ِئ َکةَ ُر ُ
اى آن كه در حكمش كسى را شریك نساخت ،اى آن كه فرشتگان را فرستادگان
خویش قرار داد

ض قَ َرارا
یَا َم ْن َجعَ َل فِی ال َّ
س َم ِ
اء بُ ُروجا ً یَا َم ْن َجعَ َل ْاْل َ ْر َ
اى آن كه در آسمان ها برج هایى گذارد ،اى آن كه زمین را زیستگاه شایسته نمود

َی ءٍ أَ َمداً
یَا َم ْن َخلَقَ ِمنَ ْال َم ِ
اء بَشَرا ً یَا َم ْن َجعَ َل ِل ُک ِّل ش ْ
اى آن كه آدمى را از آب آفرید ،اى آن كه براى هرچیز سرانجامى قرار داد

عدَداً
یَا َم ْن أ َ َحا َ
صى ُک َّل َ
ط ِب ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ َ
ش ْی ءٍ ِع ْلما ً یَا َم ْن أَ ْح َ
اى آن كه با علم خویش هرچیز را دربر گرفته است ،اى آن كه تعداد هرچیز را
شماره نموده است.

ث ْالغَ ْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()85
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

آخ ُر یَا َ
اط ُن یَا بَ ُّر
ظا ِه ُر یَا بَ ِ
یَا أ َ َّو ُل یَا ِ
ای آغاز ،اى انجام ،اى آشكار ،اى نهان ،اى نیكوكار

س ْر َمدُ
ص َمدُ یَا َ
یَا َح ُّق یَا فَ ْردُ یَا ِوتْ ُر یَا َ
اى حق ،اى یگانه ،اى یكتا ،اى بی نیاز ،اى همیشگى.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()86
ض َل َم ْعبُو ٍد ُ
یَا َخی َْر َم ْع ُروفٍ ُ
عبِدَ
ف یَا أ َ ْف َ
ع ِر َ
ای بهترین شناخته شده اى كه شناخته شده ،اى برترین معبودى كه عبادت شده

یَا أ َ َج َّل َم ْش ُ
ور ُ
ور ذُ ِک َر
ش ِک َر یَا أ َ َ
ع َّز َم ْذ ُک ٍ
ک ٍ
اى واالترین ثناپذیرى كه سپاس شده ،اى عزیزترین یاد شده اى كه یاد شده

یَا أ َ ْعلَى َم ْح ُمو ٍد ُح ِمدَ یَا أ َ ْقدَ َم َم ْو ُجو ٍد ُ
ب
ط ِل َ
اى برترین ستوده اى كه ستایش شده ،اى دیرینه ترین موجودى كه خواسته شده

صد َ
ف یَا أَ ْکبَ َر َم ْق ُ
یَا أَ ْرفَ َع َم ْو ُ
صو ٍد قُ ِ
صوفٍ ُو ِ
ص َ
اى بلندترین وصف شده اى كه به وصف آمده ،اى بزرگترین مقصودی كه قصد
شده

ع ِل َم
ب ُ
ف َم ْحبُو ٍ
یَا أ َ ْک َر َم َم ْسئُو ٍل ُ
س ِئ َل یَا أَ ْش َر َ
اى گرامی ترین پرسیده اى كه پرسش شده ،اى شریف ترین محبوبى كه دانسته
شده.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()87
س ِیّدَ ْال ُمتَ َو ِ ّک ِلینَ
یَا َح ِب َ
یب ْالبَا ِکینَ یَا َ
اى محبوب گریه كنندگان ،اى سرور تو ّكل كنندگان

ی ْال ُمؤْ ِم ِنینَ
ِی ْال ُم ِ
ض ِلّینَ یَا َو ِل َّ
یَا َهاد َ
اى راهنماى گمراهان ،اى سرپرست مؤمنان

ع ْال َم ْل ُهوفِینَ
یس الذَّا ِک ِرینَ یَا َم ْفزَ َ
یَا أ َ ِن َ
اى همدم ذاكران ،اى پناه جان سوختگان

صا ِدقِینَ یَا أ َ ْقدَ َر ْالقَاد ِِرینَ
ی ال َّ
یَا ُم ْن ِج َ
اى رهایی بخش راستگویان ،اى تواناترین توانایان

ق أَ ْج َم ِعینَ
یَا أَ ْعلَ َم ْالعَا ِل ِمینَ یَا ِإلَهَ ْالخ َْل ِ
اى داناترین دانایان ،اى پرستیده همه آفریدگان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()88
ک فَقَدَ َر
یَا َم ْن َ
عال فَقَ َه َر یَا َم ْن َملَ َ
ای آن كه فراتر رفت و چیره گشت ،اى آن كه دارا گشت و توان یافت

یَا َم ْن بَ َ
شک ََر
ع ِبدَ فَ َ
طنَ فَ َخبَ َر یَا َم ْن ُ
اى آن كه نهان شد و آگاهى یافت ،اى آن كه پرستش شد و ارج نهاد

ی فَغَفَ َر یَا َم ْن ال تَ ْح ِوی ِه ْال ِفک َُر
یَا َم ْن ُ
ع ِ
ص َ
اى آن كه نافرمانى شد و آمرزید ،اى آنكه اندیشه ها او را فرا نگیرد

علَ ْی ِه أَثَ ٌر
ص ٌر یَا َم ْن ال یَ ْخفَى َ
یَا َم ْن ال یُ ْد ِر ُکهُ بَ َ
اى آن كه دیده اى او را در نیابد ،اى آن كه اثرى بر او پوشیده نماند

یَا َر ِازقَ ْالبَش َِر یَا ُمقَ ِدّ َر ُک ِّل قَدَ ٍر

اى روزی دهنده آدمیان ،اى اندازه دهنده هر اندازه.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()89
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإ ِنّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

یَا َحا ِف ُ
ئ یَا ذَ ِار ُ
ار ُ
ار ُج
ئ یَا بَا ِذ ُخ یَا فَ ِ
ظ یَا بَ ِ
اى نگهدار ،اى آفریننده ،اى پدید آورنده ،اى بسیار بخشنده ،اى گشایشگر

ام ُن یَا ِآم ُر یَا نَا ِهی
ض ِ
یَا فَاتِ ُح یَا کَا ِش ُ
ف یَا َ
اى فراخی بخش ،اى برگیرنده زیان ،اى ضمانت كننده ،اى فرمان ده ،اى
بازدارنده.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()90
سو َء ِإال ُه َو
ف ال ُّ
ْب ِإال ُه َو یَا َم ْن ال یَ ْ
ص ِر ُ
یَا َم ْن ال یَ ْعلَ ُم ْالغَی َ
اى آن كه جز او غیب نداند ،اى آن كه برنگرداند بدى را جز او

ب ِإال ُه َو
یَا َم ْن ال یَ ْخلُ ُق ْالخ َْلقَ ِإال ُه َو یَا َم ْن ال یَ ْغ ِف ُر الذَّ ْن َ
اى آن كه آفریدگان را جز او نیافریند ،اى آن كه گناه را جز او نیامرزد

وب ِإال ُه َو
یَا َم ْن ال یُتِ ُّم النِّ ْع َمةَ ِإال ُه َو یَا َم ْن ال یُقَ ِلّ ُ
ب ْالقُلُ َ
اى آن كه نعمت را جز او كامل نكند ،اى آن كه دلها را جز او دگرگون نكند

یَا َم ْن ال یُدَ ِب ُّر ْاْل َ ْم َر ِإال ُه َو یَا َم ْن ال یُن ِ َّز ُل ْالغَی َ
ْث ِإال ُه َو
اى آن كه كارها را جز او تدبیر ننماید ،اى آن كه باران را جز او فرو نبارد

س ُ
الر ْزقَ ِإال ُه َو یَا َم ْن ال یُ ْح ِیی ْال َم ْوتَى ِإال ُه َو
یَا َم ْن ال یَ ْب ُ
ط ِّ
اى آن كه روزى را جز او نگستراند ،اى آن كه مردگان را جز او زنده نسازد.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()91
اء
یَا ُم ِعینَ ال ُّ
ب ْالغُ َربَ ِ
ضعَفَ ِ
ص ِ
اح َ
اء یَا َ
اى یاور ضعیفان ،اى همراه غریبان

اء
اء یَا قَا ِه َر ْاْل َ ْعدَ ِ
َاص َر ْاْل َ ْو ِلیَ ِ
یَا ن ِ
اى یار دوستان ،اى چیره بر دشمنان

اء
یَا َرافِ َع ال َّ
ص ِفیَ ِ
س َم ِ
یس ْاْل َ ْ
اء یَا أَنِ َ

اى باال برنده آسمان ،اى مونس برگزیدگان

اء
اء یَا َک ْنزَ ْالفُقَ َر ِ
یب ْاْلَتْ ِقیَ ِ
یَا َح ِب َ
اى محبوب پروا پیشگان ،اى گنجینه تهیدستان

اء
اء یَا أَ ْک َر َم ْال ُک َر َم ِ
یَا ِإلَهَ ْاْل َ ْغنِیَ ِ
اى معبود توانگران اى كریم ترین كریمان.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()92
َی ءٍ
َی ءٍ یَا قَائِما َ
علَى ُک ِّل ش ْ
یَا کَافِیا ِم ْن ُک ِّل ش ْ
اى كفایت كننده از هرچیز ،اى پاینده بر هرچیز

َی ٌء
َی ٌء یَا َم ْن ال یَ ِزیدُ فِی ُم ْل ِک ِه ش ْ
یَا َم ْن ال یُ ْشبِ ُههُ ش ْ
اى آن كه چیزى مانند او نیست ،اى آن كه چیزى بر فرمانروایی اش نیفزاید

ش ْی ٌء
ص ِم ْن خَزَ ائِنِ ِه َ
علَ ْی ِه َ
ش ْی ٌء یَا َم ْن ال یَ ْنقُ ُ
یَا َم ْن ال یَ ْخفَى َ
اى آن كه چیزى بر او پوشیده نیست ،اى آن كه چیزى از خزانه هایش نكاهد

َی ٌء
ْس ک َِمثْ ِل ِه َ
ش ْی ٌء یَا َم ْن ال یَ ْع ُز ُ
ب َ
یَا َم ْن لَی َ
ع ْن ِع ْل ِم ِه ش ْ
اى آن كه مانندش كسى نیست ،اى آن كه چیزى از علمش پنهان نماند

َی ءٍ یَا َم ْن َو ِسعَ ْ
َی ءٍ
یَا َم ْن ُه َو َخ ِب ٌ
ت َر ْح َمتُهُ ُک َّل ش ْ
یر بِ ُک ِّل ش ْ
اى آن كه به همه چیز آگاه است ،اى آن كه همه رحمتش همه چیز را فرا گرفته
است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()93
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

یَا ُم ْک ِر ُم یَا ُم ْ
ط ِع ُم یَا ُم ْن ِع ُم یَا ُم ْع ِطی یَا ُم ْغ ِنی
اى اكرام كننده ،اى روزی بخش اى نعمت دهنده ،اى عطابخش ،اى بی نیازكننده

ضی یَا ُم ْن ِجی
یَا ُم ْقنِی یَا ُم ْفنِی یَا ُم ْح ِیی یَا ُم ْر ِ
اى ذخیره گذار ،اى نابودكننده ،اى زنده ساز ،اى خشنودكننده ،اى رهایی بخش.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()94
َی ءٍ َو َم ِلی َکهُ
یَا أ َ َّو َل ُک ِّل َ
ش ْی ءٍ َو ِ
آخ َرهُ یَا ِإلَهَ ُک ِّل ش ْ

اى آغاز و انجام هرچیز ،اى پرستیده و دارنده هرچیز

َی ءٍ َو خَا ِلقَهُ
ب ُک ِّل َ
یَا َر َّ
ار َ
ش ْی ءٍ َو َ
صانِعَهُ یَا بَ ِ
ئ ُک ِّل ش ْ
اى پروردگار و سازنده هرچیز ،اى آفریننده و برآورنده هرچیز

ش ْی ءٍ َو بَا ِس َ
ض ُک ِّل َ
طهُ یَا ُم ْب ِد َ
َی ءٍ َو ُم ِعیدَهُ
یَا قَا ِب َ
ئ ُک ِّل ش ْ
اى گیرنده و گشاینده هرچیز ،اى آغاز كننده هرچیز

َی ءٍ َو ُم َح ّ ِولَهُ
ئ ُک ِّل َ
یَا ُم ْن ِش َ
ش ْی ءٍ َو ُمقَ ِدّ َرهُ یَا ُم َک ّ ِونَ ُک ِّل ش ْ
اى پدیدآورنده و اندازه بخش هرچیز ،اى هستی بخش و جنباننده هرچیز

ش ْی ءٍ َو َو ِارثَهُ
ش ْی ءٍ َو ُم ِمیتَهُ یَا خَا ِلقَ ُک ِّل َ
ی ُک ِّل َ
یَا ُم ْح ِی َ
اى زنده كننده و می راننده هرچیز ،اى آفریننده و میراث بر هرچیز

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()95
ور
ور یَا َخی َْر شَا ِک ٍر َو َم ْش ُک ٍ
یَا َخی َْر ذَا ِک ٍر َو َم ْذ ُک ٍ
اى بهترین یادكننده و یادشده ،اى بهترین ثناپذیر و ثناشده

ام ٍد َو َم ْح ُمو ٍد یَا َخی َْر شَا ِه ٍد َو َم ْش ُهو ٍد
یَا َخی َْر َح ِ
اى بهترین ستاینده و ستوده ،اى بهترین گواه و گواه پذیر

ب
یَا َخی َْر دَاعٍ َو َم ْد ُ
ب َو ُم َجا ٍ
ع ّ ٍو یَا َخی َْر ُم ِجی ٍ
اى بهترین خواهنده و خوانده شده ،اى بهترین پاسخ دهنده و پاسخ داده شده

یس
ص ِ
ب َو َج ِل ٍ
اح ٍ
یَا َخی َْر ُمونِ ٍس َو أَنِ ٍ
یس یَا َخی َْر َ
اى بهترین یار و همدم ،اى بهترین همراه و همنشین

صو ٍد َو َم ْ
ب
ب َو َم ْحبُو ٍ
ب یَا َخی َْر َح ِبی ٍ
طلُو ٍ
یَا َخی َْر َم ْق ُ
اى بهترین سویه و آهنگ ،اى بهترین دوستدار و دوستی پذیر.

ث ْالغ َْو َ
ت ا ْلغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()96
یب یَا َم ْن ُه َو ِل َم ْن أَ َ
یب
عهُ َح ِب ٌ
عاهُ ُم ِج ٌ
طا َ
یَا َم ْن ُه َو ِل َم ْن دَ َ
اى آن كه به خواهنده اش پاسخ گوید ،اى آن كه براى فرمانبرش دوست است

یب یَا َم ْن ُه َو ِب َم ِن ا ْستَ ْحفَ َ
یب
ظهُ َرقِ ٌ
یَا َم ْن ُه َو ِإلَى َم ْن أ َ َحبَّهُ قَ ِر ٌ
اى آن كه به دوستدارش نزدیك است ،اى آن كه براى كسی كه از او نگهدارى طلبد
دیده بان است

صاهُ َح ِلی ٌم
یَا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َر َجاهُ ک َِری ٌم یَا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َ
ع َ
اى آن كه به هركه به او امید بندد كریم است ،اى آن كه هركه از او نافرمانى كند
بردبار است

ع َ
ع ِظی ٌم
ظ َمتِ ِه َر ِحی ٌم یَا َم ْن ُه َو فِی ِح ْک َمتِ ِه َ
یَا َم ْن ُه َو فِی َ
اى ان كه در بزرگیاش مهربان است ،اى آن كه در فرزانگى بزرگ است

ع ِلی ٌم
سانِ ِه قَدِی ٌم یَا َم ْن ُه َو ِب َم ْن أَ َرادَهُ َ
یَا َم ْن ُه َو فِی ِإ ْح َ
اى آن كه در نیكی اش دیرینه است ،اى آن كه به هر كه او را خواهد دانا است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()97
ک
ک ِبا ْس ِم َ
اللَّ ُه َّم ِإنِّی أَ ْسأَلُ َ
خدایا! از تو درخواست میكنم به نامت

ّب یَا ُم َر ِ ّ
ب
ب یَا ُم َرتِ ّ ُ
ب یَا ُمعَ ِقّ ُ
ب یَا ُمقَ ِلّ ُ
غ ُ
س ِب ُ
یَا ُم َ
اى سبب ساز ،اى شوق آفرین ،اى برگرداننده ،ای پیگیر ،اى سامان بخش

س ِ ّخ ُر یَا ُمغَ ِی ُّر
یَا ُم َخ ّ ِو ُ
ف یَا ُم َح ِذّ ُر یَا ُمذَ ِ ّک ُر یَا ُم َ
اى هراس آور ،اى برحذر دار ،اى یادآور ،اى تسخیرگر ،اى دگرگون ساز

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ اَ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()98

صاد ٌ
ِق
یَا َم ْن ِع ْل ُمهُ َ
سا ِب ٌق یَا َم ْن َو ْعدُهُ َ
اى آن كه علمش پیش است ،اى آن كه وعده اش راست است

یَا َم ْن لُ ْ
طفُهُ َ
ب
ظا ِه ٌر یَا َم ْن أَ ْم ُرهُ غَا ِل ٌ
اى آن كه لطفش آشكار است ،اى آن كه فرمانش چیره است

ضاؤُ هُ کَائِ ٌن
یَا َم ْن ِکتَابُهُ ُم ْح َک ٌم یَا َم ْن قَ َ
اى آن كه كتابش استوار است.اى آن كه حكمش شدنى است

یَا َم ْن قُ ْرآنُهُ َم ِجیدٌ یَا َم ْن ُم ْل ُکهُ قَدِی ٌم
اى آن كه قرآنش باشكوه است ،اى آن كه فرمانروایی اش دیرین است

ع ْر ُ
ع ِظی ٌم
یَا َم ْن فَ ْ
شهُ َ
ع ِمی ٌم یَا َم ْن َ
ضلُهُ َ
اى آن كه بخشش فراگیر است ،اى آن كه پایگاهش بس بزرگ است.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()99
ع ْن فِ ْع ٍل
س ْم ٍع یَا َم ْن ال یَ ْمنَعُهُ فِ ْع ٌل َ
س ْم ٌع َ
ع ْن َ
یَا َم ْن ال یَ ْشغَلُهُ َ
اى آن كه شنیدنى از شنیدن دیگر بازش ندارد ،اى آن كه كارى از كار دیگر منعش
نكند

ع ْن قَ ْو ٍل یَا َم ْن ال یُغَ ِلّ ُ
ال
ع ْن ُ
طهُ ُ
س َؤ ٍ
س َؤا ٌل َ
یَا َم ْن ال یُ ْل ِهی ِه قَ ْو ٌل َ

اى آن كه گفتارى از گفتار دیگر سرگرمش نكند ،اى آن كه درخواستى از
درخواست دیگر او را به اشتباه نیافكند

ع ْن َ
یَا َم ْن ال یَ ْح ُجبُهُ َ
ش ْی ءٍ یَا َم ْن ال یُب ِْر ُمهُ ِإ ْل َحا ُح ْال ُم ِل ِحّینَ
ش ْی ٌء َ
اى آن كه چیزى از چیز دیگر پرده اش نشود ،اى آن كه اصرار اصراركنندگان او
را به ستوه نیاورد

ارفِینَ
یَا َم ْن ُه َو غَایَةُ ُم َرا ِد ْال ُم ِریدِینَ یَا َم ْن ُه َو ُم ْنتَ َهى ِه َم ِم ْالعَ ِ
اى آن كه آرمان واپسین جویندگان است ،اى آن كه نهایت ه ّمت عارفان است

ب َّ
یَا َم ْن ُه َو ُم ْنت َ َهى َ
علَ ْی ِه ذَ َّرة ٌ ِفی
طلَ ِ
الطا ِل ِبینَ َیا َم ْن ال یَ ْخفَى َ
ْالعَالَ ِمینَ
اى آن كه پایان جستجوى جویندگان است ،اى آن كه غبارى در سراسر هستى بر او
پوشیده نیست.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

()100
یَا َح ِلیما ال یَ ْع َج ُل یَا َج َوادا ال یَ ْب َخ ُل
اى بردبارى كه شتاب نكند ،اى بخشنده اى كه بخل نورزد

ف یَا َو َّهابا ال یَ َم ُّل
صادِقا ال یُ ْخ ِل ُ
یَا َ
اى راستگویى كه تخلّف نكند ،اى عطاكننده اى كه خستگى نپذیرد

ف
یَا قَا ِهرا ال یُ ْغلَ ُ
ص ُ
ب یَا َ
ع ِظیما ال یُو َ
اى چیره اى كه شكست ناپذیر است ،اى بزرگى كه به وصف در نیاید

یف یَا َ
غنِیّا ال یَ ْفت َ ِق ُر
ع ْدال ال یَ ِح ُ
یَا َ
اى دادگرى كه ستم ننماید ،اى توانگرى كه نیازمند نشود

صغُ ُر یَا َحافِظا ال یَ ْغفُ ُل
یَا َک ِبیرا ال یَ ْ
اى بزرگى كه كوچك نگردد ،ای نگهدارى كه غفلت ننماید.

ث ْالغ َْو َ
ت ْالغ َْو َ
ب
سبْحان ََك یا ال اِلهَ اِالّ ا َ ْن َ
ث َخ ِلّ ْ
ُ
ار یا َر ّ ِ
صنا ِمنَ النّ ِ
ّ
منزهى تو اى كه معبودى جز تو نیست ،فریاد رس فریاد رس ،ما را از آتش برهان
اى پروردگار من.

التماس دعای خیر
علَی ُم َح َّم ٍد َوآ ِل ُم َح َّم ٍد
ص ِّل َ
اللَّ ُه َّم َ

