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  ثابتعلی سیّد هبة اللّه جذبی اصفهانیحاج جناب شرح حال 

  
رحوم مريزا هاشم از سادات خاتون آبادی که نسب اللّه جذبی اصفهانی خلف م جناب آقای سیّد هبة

 اجدادایشان همه ازسادات د ورس صلوات اللّه علیه می حضرت سجاده نه واسطه ب ایشان با بیست و
  .اند مدرسني حوزه علیمه اصفهان بوده علماء صاحب اجازه اجتهاد و وجلیل القدر 

در اصفهان متولد )شمسی۱۲۷۴( قمری ۱۳۱۴جناب حاج آقای جذبی در تاریخ چهارم شعبان 
وتحصیالت متداوله زمان خود را در حوزۀ علمیۀ اصفهان گذرانده ودر تهران نیز از شاگردان مدرسه 

  .علوم سیاسی بوده اند
ایشان از همان اوایل تأسیس مدارس جدید چون در ریاضیات تبحر کافی داشتند از طرف اولیای امور 

بني معلمني ومحصلني به صحت عمل و  کار گردیدند وه ب دعوت به سمت معلم ریاضیات انتخاب و
همه بودند وهمه شاگردان  زد زبان حسن خلق معروف و فضل وکمال و شرافت نفس و تقوی و دیانت و

   .نیز نسبت به ایشان مجذوب و مفتون بودند
ثانی  قمری خدمت جناب حاج مالعلی نورعلیشاه ۱۳۳۶حاج آقای جذبی در تاریخ هفدهم ربیع االول 

حسن سلوک ایشان موجب جلب  و .در طریقت وارد شدند السبحانی مشرف به فقر گردیده و قدس سره
ای که ایشان نسبت به فقر داشتند تمام  عالقه با نهایت احرتام بایشان گردید و عالقه عموم فقرا و

جا  آن در رت نموده واالئمه به بیدخت مساف تشرف به بارگاه ثامن تعطیالت تابستانی را همه ساله پس از
 به نوشنت و مبارک ایشان علیشاه و کسب فیض از محضر بزرگوار جناب آقای صالح زیارت پري عالوه بر

مکاتیب زیاد دیگر از بزرگان  حدائق السیاحه و السعاده، استنساخ کتب مختلف از قبیل تفسري بیان
 از طرف بعضی، راجع به تصوف و جواب سؤاالتی که نوشته و ای می مناسبت مقالهه گاه ب مشغول و
افرتاآت که بعض مؤلفني در تألیفات خود نوشته بودند مرقوم  اعرتاضات و یا جواب و رسد عرفان می

  .فرمودند می
پس از سی و شش سال خدمت فرهنگی به سمت  )شمسی۱۳۳۶( قمری ۱۳۷۶سال حاج آقای جذبی در

 مستفیض و فیض حضور از و تکف درگاه بودآن زمان مدت هفت سال مع از و بازنشستگی نایل گردید
خارج هم  های زیادی به غالب شهرهای ایران و در مالزمت بزرگان مسافرت ایشان در.گردد می مستفید

همچنني برای معالجه  و.اند پاکستان نموده افغانستان و ،اردن ،عراق عرب و سوریه عربستان سعودی و
 در چشم دریکی از بیمارستانهای پاریس بسرتی بودند و سفری به اروپا نمودند که مدتی برای جراحی

  .به تهران مراجعت فرمودند ))مولوی((زیارت قرب موالناجاللدین  راه ترکیه پس از مراجعت از
طرف آقای صالحعلیشاه مأذون در راهنمائی طالبني راه  شمسی از ۱۳۴۳ قمری مطابق ۱۳۸۳تاریخ  در

  .ردیدندقلب ثابتعلی مفتخر گه ب فقرگردیده و
پريبزرگوار کلیه  اجازه با جات ایشان مورد استفاده فقرا قرار گريد که نوشته در چند سال قبل به نیت آن



۳ 

اختیار طالبان راه قرار  در چاپ رسانیده وه هدایت ب راه والیت و مجموعه ای بنام رساله باب ها در آن
نداشته  خوده بودند که دیگر توجهی بشوق وصال مستغرق گردیده  این اواخر چنان در ایشان در .گرفت

  .بیمار گردیده بسرتی شدند
با کوشش زیادی که انجام گردید بهبودی نسبی  شمسی به بیمارستان انتقال داده شده و ۱۳۶۳تاریخ  در

بودکه همه موانع برطرف  ور به منزل مراجعت نمودند وىل باز هم آتش شوق وصال چنان شعله حاصل و
که از هر  وجود آن با و.به بیمارستان منتقل گردیدند ۱۳۶۳ تاریخ دوم اسفند راً درباردیگر ناچا شده و

 در کدام از معالجات مؤثر واقع نشده و متأسفانه هیچ عمل آمده لحاظ برای سالمتی ایشان کوشش ب
 ندای ارجعی رالبیک گفتند ۱۳۶۴مطابق دوم فروردین ۱۴۰۵جمادی الثانی  ۲۹آخرین ساعات روز جمعه 

  .سوگوار نمودند دوستان را متأسف و فقرا و مه فامیل وه و
آقای  جنازه ایشان در صحن امامزاده حمزه مقربه متربکه مرحومني آقای سعادتعلیشاه اصفهانی و

خاک ه زاری هزاران نفر تشییع کننده ب سوز گداز وگریه و نظري با تشییع مجلل بی نورعلیشاه ثانی پس از 
  .سرپده شد

سرهنگ (الله جذبی سیدرحمت)مهندس معمار(های سیدعلريضا جذبی رزند ذکور به نامایشان سه ف از
والیت علی بن ابیطالب ه است که هرسه متمسک ب باقی مانده )ریاضیدبري(الله جذبی  سیدنعمت)هوائی

  .امري مؤمنان می باشند
  

  )ثابتعلی( سید هبة الله جذبی حاجنسبت جناب 
  :اند آنطور که خود ذکر فرموده

 مري العابدین فرزند مريمحمدرضامدرس فرزند زین هاشم فرزند مريزا الله فرزند حاج مريزا یدهبةس
فرزند مري  )وسط صحن مري محمد اسماعیل مدفون در اطاق در( لقاسم فرزند مري محمداسماعیلاابو

مري  فرزند )۱۱۱۶متوفی. صاحب بقعه( فرزند مري محمد اسماعیل )همان اطاق مدفون در( محمد باقر
صاحب  و گورد مدفون در( به شاه مراد فرزند مري محمّد اسمعیل مشهور)مدفون درگورد(محمد باقر

مدفون (فرزند سید حسن نقیب )مدفون در کوه گورد( فرزند مريعمادالدین )بقعه داخل فریه گورد
 )خراسان مدفون در( سیدمرتضی مري فرزند )مدفون درخراسان(فرزند مريجالل الدین نقیب )درخراسان
 )۸۱۵دهم رمضان المتوفافی سنه  ۷۹۲درسال( )اول من وَرَدَ بایران از مدینه( سیدحسن نقیب فرزند مري
 حسني مشهور به شمس الدین فرزند سیدعلی شرف الدین فرزند سیدمحمدمجدالدین سید فرزند مري

عمادالشرف  به مشهور الدین فرزند مري محمدامريالکبري الدین فرزند سید حسني شرف تاج نفرزند سیدحس
ابوعبدالله  فرزند محمد سید محمدحسني فرزند مري سید محمد فرزند مري سید مري عباد سید فرزند مري

 در قمی فرزند امري سید علی مشهور به بنو برطله فرزند امري محمد عمراالکرب شهید سیدحسني مشهور به
العابدین صلوات  سیدالساجدین امام زیناصغر فرزند حضرت  واقعه فخ فرزند حسن االفطس فرزند علی

   .الله علیه امام چهارم شیعیان



٤ 

  
 یعفو الذی یقبل التوبة عن عباده و هو و بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیمِ 

  رین ّطیجیب دعوة المض جلیس من ذکره ویکون  عن السیئات و
  

  دکایّ ه وللّه جذبی ثابت علی وفقک اسید هبةاللّحاج جناب آقای  محرتم برادر مکرم
 ذون ومأله ه اللّابنده رضاعلیشاه غفرحسني تاین تاریخ از طرف فقري سلطان عرض میشود جنابعاىل از

نمودن مجلس  سبز مواقع مساعدت حال اگر یکی از برادران با خلوص تام درخواست که در  مجازید
 رگان سابق رسیده وبزاز عملی که  حال اخوان مقتضی باشد طبق دستورات شفاهی و نیاز نماید و

مجلس را  اند شاه قدس سره العزیز نیز فرموده جناب آقای صالحعلی مقدار عاىل والد حضرت پري بزرگوار
دعای خري یاد ه حال نیاز فراموش ننموده ب تقصري را نیز در انتظار دارم فقري سرا پا قصور و .منعقد نمائید

   .تأییدا و ه توفیقاًزادک اللّ. کنید
  وانا االقل سلطانحسني .شمسی ۱۳۵۶نهم خرداد  مطابق بیست و ۱۳۹۷ه شهر رجب المرجب بتاریخ غر

     امضاء و مهر مبارك
  



٥ 

  
  وــه

۱۲۱  

  
  دُعای ُکمیل

  
  بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیِم 

هُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء   اَللـّ
وَ  ،وَ ذَلَّ لَهـا كُـلُّ شَـيء ،وَ خَضَعَ لَها كُلُّ شَيء ،هَرْتَ بِها كُلَّ شَيْءوَ بِقُوَّتِكَ الَّتي قَ     

وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتي  ،وَ بِعِزَّتِكَ الَّتي ال يَقُومُ لَها شَيءٌ ،بِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء
ذي عَـال كُـلَّ شَـيء ،مَالَٔتْ كُلَّ شَيء وَ بِوَجْهِـكَ الْبـاقي بَعْـدَ فَنـاءِ كُـلِّ  ،وَ بِسُـلْطانِكَ الـَّ

ذي أَحـاطَ بِكُـلِّ شَـيء ،وَ بِأَسْمائِكَ الَّتي مَالَٔتْ أرْكانَ كُلِّ شَيء ،شَيء وَ  ،وَ بِعِلْمِكَ الـَّ
ذي أَضـاءَ لَـهُ كُـلُّ شـيء يـا أَوَّلَ األوَّلِـنيَ وَ يـا آخِـرَ  ،يـا نُـورُ يـا قُـدُّوسُ ،بِنُورِ وَجْهِـكَ الـَّ

  .اآلخِرينَ
  بس بود مهربان بندگان ببخشاید و نام خدائی که بره ب
 توانائیت که بره ات که ذرات عالم وجود را فرا گرفته و ب رحمت واسعهه کنم ب خداوندا درخواست می
جربوتت که  بجالل و پیشگاه با عظمت تو و همه موجودات در فروتنند، ذلیل و همه اشیاء غالب شده و
 ندارد وسلطه و را آن کربیائیت که هیچ چیز یارای مقاومت با به بزرگی و بهر چیزی غلبه یافته و

برقرار  نیستی  جهان همچنان باقی و و ذات بیزوالت که بعد از فناءه هر چیز فرا آمده، ب استیالئت که بر
  .خواهد بود
  توئی      نپذیرد      تغیري        آنچه    توئی    نمريد  و  است  نمرده که  آن

های تو که پر کرده است وجودات  نشانه چیز را فرا گرفته و نامها وصفاتت که ارکان هره را بو ردگارا تپرو
  فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد   امکانیه را

 ذاتت نیابم چون رهی بر کنه 
 که زان ارکان هستی باسمائی

 صفاتت ترا خوانم باسماء و  
 پستی باال و ز تهی نبود ز



٦ 

 ترا خوانم بدان اسماء حُسنی
  آدم  موخت آ     چون    که باسمائی

 که زان برپا است زاعلی تابه ادنی
  مکرّم    کرمّنا   تشریف      از   شد

 نور ذاتت که پرتو تابناکش تمام موجودات راه ب دانش نامحدودت که بر تمام اشیاء احاطه دارد وه ب و
  .ده استروشن نمو

  ،ده    آشنائیم        خود     نور  با        ده   رهائیم      ظلمت    تن    از 
  ای سرانجام پسینیان منزّهی ای آغاز پیشیینیان و که بسیار پاک و ای روشنی بخش ای کسی

 الهی ببخشایش عام تو
 به نريوی قهارت ای کردگار

 چه هست توان تو پريو زبر، هر
است  بر و پر از کربیای تو بحر

 باقی تراست ذات تو همه فانی و
 نهان بدانی همه آشکار و

  مبني  نور  و  یزدان  و پاک  توئی 

 چیز را نعام تو که تابد به هر  
 خوار چیز منقاد و گشت هر کز و

 پست همه چیز با عزتت خوار و
است  زهرچیز شاهی تو برتر

بنام تو ارکان هستی بپاست 
بذات منري تو روشن جهان 
 نخستني     توئی   هم    توئی   واپسني

هُمَّ اغْفِــرْ لِـي الـذُّنُوبَ الَّتـي تُنْـزِلُ  ،اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ       اَللـّ
رُ النِّعَمَاَللّهُمَّ  ،النِّقَمَ هُمَّ اغْفِرْ يل الذُّنُوبَ الَّتـي تَحْـبِسُ  ،اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيـِّ اَللـّ
هُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَالءَ ،الدُّعاءَ وَ  ،اَللّهُمَّ اغْفِرْ يل كُـلَّ ذَنْـب اَذْنَبْتُـهُ ،اَللـّ

 .كُلَّ خَطيىَٔة اَخْطَأتُها
ن گناهان مرا که باعث آ خداوندا بیامرز.گردد آن گناهان مراکه باعث نافرمانی تو می خدایا بیامرز بار

 به بدبختی و را شمار تو های بی ن گناهان مرا که نعمتآ شودپروردگار بیامرز می عذاب تو نقمت و
ن د بارالها بیامرز آگرد که موجب اجابت دعا می هایم را سازد خداوندا بیامرز نافرمانی سختی تبدیل می

همه خطاها  ام و بیامرز تمام گناهان مرا که مرتکب شده پروردگارا ،شود گناهان مرا که سبب نزول بال می
 .ام ها که انجام داده نافرمانی و

 الهی گناهان عصمت درد
 گناهان که نعمت دگرگون کند
 ذنوبی که از او بال را پدید

  گناه    کردم   آنچه   ببخش   الهی

 ببخشای و آنچه عذاب آورد  
دعا را گشاینده مسجون کند 

درگاه تو بگسالند امید  ز
 بپوشان     خطاهای    من     ای    اله

ودِكَ أن وَ أَسْأَلُكَ بِجُ  ،وَ اَسْتَشْفِعُ بِكَ إىل نَفْسِكَ ،اَللّهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِكَ 
اَللّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ  ،وَ أَنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ ،وَ أَنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ ،تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِكَ

وَ  ،سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل خاشِع أن تُسامِحَني وَ تَرْحَمَني وَ تَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً
  .يف جَميعِ األحوال مُتَواضِعاً

ذات  درگاه با عظمتت نزدیک گردم وه یادت ب کوشش دارم تا به نريوی ذکر و وندا سعی وخدا



۷ 

درگاهت مسئلت دارم که مرا  کرم تو از اطمینان بجود و با یقني و دهم و بیزوالت را نزد تو شفیع قرار می
من الهام  هیاد خود را پیوسته ب گزاریت واداری و سپاس بشکر و درگاه قرب خود نزدیک گردانی وه ب

حساب  خواهم که در ذلیل از تو می همه چون فرومایگان بسیار خوار و ،معبود فرمائی ای مسجود و
قانع  قسمت مقدر خود راضی و مرا به سهم و من ترحم فرمائی و بر وگناهانم سخت گريی نکُنی 

  .تمام حاالت نیازمند و فروتن خود فرمائی در گردانی و
بیادت ره قرب پویا شوم 

قرب خود کن عطا  بجودت مرا
زار  بدریوزگی  آمدم  خوار و

و  شاد   کن   به  قسمت  مرا  قانع  

شفاعت زذات تو جویا شوم   
سپاسم بیاموزد ذکر و ثناء 
الهی ببخشای جرمم گذار 

 از    کرم      آزاد     کن    فروتن   کن 
دائِدِ حاجَتَـهُ  وَ عَظُـمَ اَللّهُمَّ وَ أَسْ      أَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ  وَ اَنْزَلَ بِكَ عِنْـدَ الشـَّ

هُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ  وَ عَال مَكانُكَ  وَ خَفِي مَكْرُكَ  وَ ظَهَـرَ اَمْـرُكَ  فيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ اَللـّ
  .اَللّهُمَّ يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ  وَ جَرَتْ قُدْرَتُكَ  وَ ال

توحاجت بخواهد وجود  از ها فقط سختی در و پریشان باشد درمانده وسخت که  مانند کسی من خداوندا
از تو  باشد آتش شوقش مشتعل شده  تو سراغ داشته و در پایان تنها نعمت بی احسان و لطف و و

ای پادشاهی که کاخ ربوبیّتت بلندتر  نهایت عظیم و سلطنت بی که خدای من ای کسی .نمایم مسئلت می
 طاعت فرمانت در همه جا ظاهر و ربشر پوشیده و تدبريت ب انتقام تو پنهان و هام مخلوق است وواز ا

فرار از حوزه حکومتت غري  تمام اشیاء جاری و اقتدارت بر قهرت برهمه موجودات غالب وسلطه و
  .ممکن است

 فرمان عیان و ترا مکر پنهان
 فرمان تو نباشد گریزی ز
مرا  اندازه بیش پریشانیم گشته ز

  تو      احسان        امید       باشد

 قدرت روان ترا قهر پريوز و  
 مگر گريدم دست غفران تو
 بیاورده ام دست حاجت به پیش

  تو   سلطان     است    منیع   و عظیم 
وَ ال لِشَـيء مِـنْ عَمَلِـي الْقَبـيحِ  مَّ ال أجِدُ لِـذُنُوبي غـافِراً  وَ ال لِقَبـائِحي سـاتِراً لّهُاَل      
بِحَمْـدِكَ  ظَلَمْـتُ نَفْسـي  وَ تَجَـرَّأْتُ  سُـبْحانَكَ وَ الْحَسَنِ مُبَدِّالً غَيْرَكَ  ال اِلـهَ إّال أنْتَ بِ

  اَللّهُمَّ مَوْالي كَمْ مِـنْ قَبـيح سَـتَرْتَهُ مَنِّكَ عَلَيَّ وَ سَكَنْتُ إىل قَديمِ ذِكْرِكَ يل وَ بِجَهْلي
وَ كَمْ مِـنْ  كَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ  وَ كَمْ مِنْ عِثارٍ وَقَيْتَهُ  ادِح مِنَ الْبَالءِ اَقَلْتَهُ وَ كَمْ مِنْ ف

  .ثَناءٍ جَميلٍ لَسْتُ اَهْالً لَهُ نَشَرْتَهُ
پوشد وکردار  کاریم پرده زشت زشتی و نه کسی را که بر که گناهانم را ببخشد و یابم بارخدایا کسی را نمی

  .حقّی نیسته که غري از تو معبود ب ای خدائی.تو جز به نیکی تبدیل سازد  قبیحم را
  وزگناهان صدق دعوا را گواه آورده ام    حجتم التقنطو من رحة الله است وبس

به ستایشت سرگرمم آقای من بر خویشنت ستم کردم  ستایم و را میو ای ت چه بلند مرتبه پاکی و چه منزه و
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همیشه  ای و فراموشم نفرموده یاد من بوده وه که همواره ب از این جری شدم و از فرط جهالت گستاخ و و
  .آسوده ام ام آرامشی یافته و مشمول احسان تو بوده

خداوند کریم  رفتار تو با من ای
  گناهی  از من ای  گوئی که  ندیده

کلیم  آنست که بوده با مسیحا و  
 از  بس که  رحیمی و  غفوری  و حلیم

ای وچه  ها که ازمن رد کرده گرفتاری ای وچه بسا بالیا و ها که فرو پوشیده موالی من چه زشتی ای آقا و
چه نام نیک وحسن  ای و ها که از من دفع کرده چه بسا ناخوشی ای و من جلو گرفته ها که از لغزش

  .ای اشتهاریکه با ناقابلیتم از من نشر داده
 فرمان عیان ترا مکر پنهان و

نباشد گریزی ز فرمان تو 
نپوشد نکوهیدگی جز تو کس 
ستایم ترا جز تو نبود خدا 
بدان آرمیدم که دل بود شاد 
ای  چه بسیار زشتی که پوشیده

 پرتگاه     بد و   هر  از      نگهبان

ترا قهر پريوز و قدرت روان   
گريدم دست غفران تو  مگر

فریادرس ه ز کردار زشتم ب
ستم کردم از جهل مر خویش را 
که پیوسته انعام کردی زیاد 
 ای بالی گران باز گردانده

 اله       فشایم        سرافرازیم       ای
وَ قَعَـدَتْ بـي  وَ قَصُـرَتْ بـي اَعْمـايل  اَللّهُمَّ عَظُمَ بَالئـي  وَ اَفْـرَطَ بـي سُـوءُ حـايل      

 ،وَ نَفْسـي بِجِنايَتِهـا عَتْنِي الدُّنْيا بِغُرُورِها وَ حَبَسَني عَنْ نَفْعي بُعْدُ اَمَلي وَ خَدَ اَغْاليل 
وَ  دُعائي سُـوءُ عَمَلـي وَ فِعـايل  عِزَّتِكَ أن ال يَحْجُبَ عَنْكَوَ مِطايل يا سَيِّدي فَأَسْأَلُكَ بِ

وَ ال تُعـاجِلْني بِالْعُقُوبَـةِ عَلـى مـا عَمِلْتُـهُ  اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّي ال تَفْضَحْني بِخَفِي مَا 
شَـهَواتي وَ رَةِ وَ كَثْـ وَ دَوامِ تَفْريطـي وَ جَهـالَتي  ي مِنْ سُوءِ فِعْلي وَ إساءَتي يف خَلَوات

ــلِّ األحــوالِ رَؤ غَفْلَتــي  ــكَ يل يف كُ ــمَّ بِعِزَّتِ ــنِ اللّهُ ــورِ  وفــاً وَ كُ وَ عَلَــي يف جَميــعِ االُمُ
  .عَطُوفاً

ناپسندم مقصرم  اعمال زشت و بدی حالم از حد گذشته و هایم زیاد است و سختی و ها خداوندا گرفتاری
 وردن منافع حقیقی وبدی اعمالم مرا از بدست آ ته وساخ زنجري عالیق دنیوی زمني گريم نموده و

مکر گولم زده  ای آقای  نفسِ پست با حیله و های دلفریب فریبم داده و وعده دنیا با سعادت بازداشته و
جرم ه ب و کردار بدم مانع از اجابت دعاهایم نگردد  عزتت قسم است که اعمال زشت وه را بو من ت

  .دانی رسوایم نسازی میکارهای پنهانیم که فقط تو 
  به   کشف   آن   مرا    رسوا   مگردان    ز اسرارم   که  تو   آگاهی   بر  آن

های نفس  هوس زیادی هوا و نادانی و بر زیادروی و مرا بر کیفر دادن اعمال زشت نهانیم زود مگري و و
 ع احوال با من رؤف وجمی عزتت قسم که دره خداوندا ب .از تو مکافاتم مفرماغفلت  فراموشی و و

 ام درآخرت هم مرا از عفو و احسان تو بوده چه در دنیا همواره مشمول انعام و چنان مهربان باش و
  .مغفرت خود محروم مگردان رحمت و بخشش و
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الهی بال سخت و من دردمند 
ز سودم مرا آرزو بازداشت 

تو در حجاب ز الهی نماند 
توئی رازدان  ام چون مدر پرده

ز کردار زشت و گناه و قصور 
  رؤف  هت ابج   الهی   باش  مرا 

فرو مانده از کار خویشم به بند    
جهانم فسون داد و نفس آز داشت 
دعای من از کردۀ ناصواب 
مده زود پاداش کار نهان 
ز جهل و تمنّای نفس و فتور 

 عطوف هر  کار  یار  و   حال   و  بهر 
وَ النَّظَـرَ يف اَمْـري اِلهـي وَ مَـوْالي  يْرُكَ أَسْـأَلُهُ كَشْـفَ ضُـرّي اِلـهي وَ رَبّي مَنْ يل غَ     

فَغَرَّني  سْ فيهِ مِنْ تَزْينيِ عَدُوّي وَ لَمْ اَحْتَرِ اِتَّبَعْتُ فيهِ هَوى نَفْسي  اَجْرَيْتَ عَلَي حُكْماً
مِـنْ ذلِـكَ بَعْـضَ  فَتَجـاوَزْتُ بِمـا جَـرى عَلَـيَّ سْـعَدَهُ عَلـى ذلِـكَ الْقَضـاءُ وى وَ اَبِما اَهْ

وَ ال حُجَّـةَ يل  الْحَمْـدُ عَلـي يف جَميـعِ ذلِـكَ فَلَكَ  حُدُودِكَ  وَ خالَفْتُ بَعْضَ اَوامِرِكَ 
  .وَ اَلْزَمَني حُكْمُكَ وَ بَالؤُكَ يما جَرى عَلَيَّ فيهِ قَضاؤُكَ ف

مرا  کارم نماید و نظر در کیست غري از تو که از او بخواهم تا بدی حالم را برطرف کند و ای خداوند
امر فرمودی که  آقای من خدا و توانائی هم داشته باشد  ای قدرت و به من مهربان باشد و اصالح کند و

یطان هم اعمال ش های نفس وشیطان را نمودم و پريوی خواهش بندگی کنم مخالفت کردم و اطاعت و
دانستم دشمن من است از پريوی او  که می آن با های دنیوی فریب داد و مرا با لذت مرا در نظرم نیک و
با  در اجرای بعض احکامت کوتاهی نمودم و ای اوامرت را مخالف کردم و پاره خودداری ننمودم و

موجب اعمال من بامن رفتار ه ب اگر من است که ستایش تو گویم و من مدارا فرمودی پس بر وجود این با
  .برهانی برای خالصی از آن ندارم عذابم نمائی هیچ حجت و شکنجه و فرمائی و

به آشفتگی از  که جویم پناه 
قضا را شدم تابع نفس من 
فریبم بداد آنچه تقدیر بود 
کشیدم سر از امر تو با مالل 

 ماجری  هست   در    کنون  حّجتم

تو باشد بکارم نگاه  کرا جز  
بیاراستم دشمن خویشنت 
ز  حد بر  گذشتم گناهم فزود 
وىل حمد گویم علی کل حال 

  ،  بال     قضا   و   از   گریزی   نبود 
مـاً مُنْكَسِـراً وَ قَدْ اَتَيْتُـكَ يـا اِلــهي بَعْـدَ تَقْصـيري وَ اِسْـرايف عَلـى نَفْسـي مُعْتَـذِراً نادِ    

هُ  مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً مُسْتَقيالً مُسْتَغْفِراً مُنيباً  ال أجِدُ مَفَرّاً مِمّا كانَ مِنّي وَ ال مَفْزَعاً اَتَوَجـَّ
  .وَ اِدْخالِكَ اِيّايَ يف سَعَة رَحْمَتِكَ يف أَمْري  غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْري إليه 
 و ناتوان شکسته و پشیمان و اسراف بر نفسم معذرت خواه و ت وتقصريا از آن همه جرائم و پس

که عذرم  دادخواهی ندارم جز این دادگاه و آیم و سوی تو میه کنان ب توبه بخشش و خواهان عفو و
  .در مقام رحمت واسعه خویش را هم دهی بپذیری و

 های بد خویش کرده چون یاد کنم ز
اکنون چو یادم  آید از  بخشش تو 

 فزع کنم با دل خویش چندان جزع و  
دامان طمع فرا بگريم در پیش 
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اسراف خویش  تقصري و زالهی 
شکسته دل و شرمسار و دژم 
 ،نباشد گریزم ز باد  گناه

مگر رحمتت باشدم دستگري 
  ،گران    پریشانیم    بني     و    بند

 ام عذر پیش پشیمانم آورده
 ، در توبه را با ندامت زدم

نیابم بدین کار کس را پناه 
 ،الهی ببخشای عذرم پذیر
 ببخشای   بر      این      تن      ناتوان

هُمَّ فَاقْبَلْ عُذْري      يـا رَبِّ ارْحَـمْ  وَ فُكَّنـي مِـنْ شَـدِّ وَثـاقي ،وَ ارْحَمْ شِـدَّةَ ضُـرّي ،اَللـّ
دي  وَ دِقَّةَ عَظْمي  يا مَنْ بَدَأَ خَلْقي وَ ذِكْري وَ تَرْبِيَتي وَ بِرّي وَ ضَعْفَ بَدَني  وَ رِقَّةَ جِلْ

  .تَغْذِيَتي هَبْني الِبـْتِداءِ كَرَمِكَ  وَ سالِفِ بِرِّكَ بي
چارگیم رحم فرما وازبار سنگني گناهانم نجاتم ده ای پروردگار من بر  برشدت بی خدایا عذرم بپذیر و بار

 بیش از همه بیادم که آفریدی مرا و باریکی استخوانم رحم فرما ای کسی زکی پوست ونا ناتوانی تن و
 خوراکم دادی به احرتام بخشش خود بپاس نگهبانی که پرورش و بودی نخستني توبودی که آموزش و

  :ترحّم به ناتوانی من کن که برمن کردی مرا ببخش و
اوفتاده بدوشم چو کوه بار گناهی 

 ه وضعیف وحقريممراببخش که بیچار
نه تاب آورد استخوانم نه پوست  
 خویش از خوان احسان  به پروردی 

  

  نباشدم بجز از عفو وبخشش تو پناهی  
بفضل خویش بر این بینوا نموده نگاهی 

عفوت نکوست  تو خود آفریدی و
 ای      پیشـاهـاس     عطـا   بپـببخش

  

يْهِ وَ بَعْدَ مَا انْطَوى عَلَ بي بِنارِكَ بَعْدَ تَْوحيدِكَ راكَ مُعَذِّاَتُ يا اِلـهي وَ سَيِّدي وَ رَبّي      
وَ بَعْدَ  عْتَقَدَهُ ضَميري مِنْ حُبِّكَ وَ ا بِهِ لِساني مِنْ ذِكْرِكَ وَ لَهِجَ  قَلْبي مِنْ مَعْرِفَتِكَ 
 أنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ مُ مِنْ هَيْهاتَ أنْتَ اَكْرَ  عائي خاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِكَ صِدْقِ اعْتِرايف و َدُ

  .اَوْ تُسَلِّمَ اِلَى الْبَالءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ أوْ تُبَعِّدَ مَنْ أدْنَيْتَهُ  اَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ 
ز نور پاک معرفت تو پیچیده شده پس ا که اوراق دلم با پس از اعتقاد به مقام واالی توحید پس از آن

محبتت تا اعماق قلبم نفوذ کرده پس از بخش  که آب حیات آن که زبانم پیوسته در ذکر تو بوده پس از آن
درگاه ربوبیت تو آیا باز مرا به ه خشوع ب تصدیقم به یگانگی و وحدانیت تو پس از خضوع و واعرتاف 

یا نزدیک  ا ضایع وآنی که دست پرورده خویش ر سوزانی؟هیهات هیهات تو که بهرت از آتش قهرت می
  .ترّحم کرده خود را تسلیم امواج بال گردانی کرده خود را برانی یا پناهنده خود را دور و

 به احرتام خودوکوی خودمسوز دلم را
 ،به آتش مگر سوزیم ای اله

 ،است پر دلم از شناسائی تو
 بیاد تو دل باشدم استوار
 ،بهر  گز   چو   پروریدیم  بنگری

  

 این خرابه گاه بگاهی در توکه بودی جای   
 ،که بردم بتوحید راه پس از آن

 در است بیاد تو گوئی زبان پر
 حال زار تو صدق دعا دانی و

 ،کنی    چون    فرا   آوری  دورم  نه  
  

 خَـرَّتْ لِعَظَمَتِـكَ اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلـى وُجُـوه سَيِّدي وَ اِلـهي وَ مَوْاليَ  وَ لَيْتَ شِعْري يا     
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ــةً وَ عَلــى اَلْسُــن  ســاجِدَةً  وَ عَلــى قُلُــوبٍ  نَطَقَــتْ بِتَوْحيــدِكَ صــادِقَةً  وَ بِشُــكْرِكَ مادِحَ
ى صـارَتْ خاشِـعَةً وَ عَلى ضَمائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْ فَتْ بِإلهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً اعْتَرَ وَ  مِ بِـكَ حَتـّ

تْ بِاسْـتِغْفارِكَ مُذْعِنَـةً  مـا هكَـذَا وَ اَشارَ ئِعَةً أوْطانِ تَعَبُّدِكَ طاعَلى جَوارِحَ سَعَتْ إىل 
  .يا كَريمُ يا رَبِّ وَ ال اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ الظَّنُّ بِكَ 

هائی که  زبان بر اند و خاک مذلت سائیده هائی که برابر عظمت تو بر چهره یا آقا وموال وسیّد من آیا بر
اعرتاف به حقیقت  وکه اقرار  دلهائی بر اند و تو بوده مدح سپاسگزاراز راه  و براستی گویای توحید تو
بر جوارح  به پیشگاهت رام وخاضع آمدند و یقني به خداوندی تو و از روی علم و خداوندی تو نموده و

اند آتش را  با یقني از تو خواستار آمرزش شده اعضائی که از سر اطاعت به مقام عبودیت ره یافته و و
ما چنني ه هم از فضل تو ب تو این گمان نرود وه کنم تو بد مکافات دهی نه ب یا من بدآکنی  مسلط می

  ،پرورنده اند ای بزرگوار و خربی نداده
کاش دانستمی ای اله  من ای

 ،ها که گویا بتوحید تست زبان
آن نقش بست  قلوبی که مهرت بر

جوارح که بر بندگی راغبند 
 گمان  این       وبت  کریما   نباشد 

  

تباه  کز آتش  شود روی ساجد   
 ،تهلیل تست هماره به تسبیح و

 ،صدوری که از علم پر خشیت است
 ،همه مذعن و عفو تو طالبند
 نه  ما   را   کسی    آگهنده    از     آن

مِنَ  وَ ما يَجْري فيها يا وَ عُقُوباتِها الءِ الدُّنْيا رَبِّ وَ اَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفي عَنْ قَليل مِنْ بَ      
 تُهُ قَصيرٌ مُدَّ وَ مَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ  يَسيرٌ بَقاؤُهُ  عَلى أنَّ ذلِكَ بَالءٌ الْمَكارِهِ عَلى أهْلِها 

دَّتُهُ  َو هُوَ بَالءٌ تَطُولُ مُ وَ ليلِ وُقُوعِ الْمَكارِهِ فيها وَ جَ احْتِمايل لِبَالءِ اآلخِرَةِ  فَكَيْفَ
 كَ وَ اْنتِقامِكَ وَ سَخَطِكَ الَنَّهُ ال يَكُونُ إّال عَنْ غَضَبِ ال يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ وَ  يَدُومُ مَقامُهُ 

  .وَ هذا ما ال تَقُومُ لَهُ السَّمـاواتُ وَ األرْضُ
ه برمن رسد ناکامی دنیا ک ناخوشی و عقوبت و مقابل اندک گرفتاری و ای خدای من ناتوانی مرا در

شّدت  مدتش کوتاه است چگونه توانم گرفتاری آخرت را و که بالی دنیا دوامش کم و آن دانی با می
 عذابش با دوام است و درنگ در که مدتش بسی طوالنی و جا را تحّمل کنم در صورتی ناگواری آن

انتقامت  وز خشم شود زیرا که شراره آن عذاب ا هیچگونه تخفیفی از عذاب مستحقان عذاب داده نمی
  .چنني عذابی را ندارد زمني یارای مقاومت با آسمان و شده است و ور شعله

ز رنج جهان ناتوانم  ببني 
 ،اگر چه نیاید بسی رنج آن

عذاب سرای دگر چون کنم 
 سبک کی  شود آن بر اصحاب  نار

تو دانی کزان  چون کند شرمگني   
دمی چند ماند نه بر جاودان 
 ،که باید  بود در آتشم

 خداوند گار  که  سخت   است  خشم  
يـا  يا سَيِّدِي فَكَيْفَ يل وَ أنَا عَبْدُكَ الضَّعيـفُ الـذَّليـلُ الْحَقيــرُ الْمِسْكيــنُ الْمُسْـتَكنيُ    
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 أللـيمِ نْها أضِجُّ وَ اَبْكـي لِما مِ وَ مُورِ اِلَيْكَ اَشْكُو اِلهي وَ رَبّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْاليَ أليِّ االُ
وَ  ي لِلْعُقُوبــاتِ مَــعَ أعْــدائِكَ فَلَــئِنْ صَــيَّرْتَن لِطُــولِ الْــبَالءِ وَ مُدَّتِــهِ أمْ  الْعَــذابِ وَ شِــدَّتِهِ 

فَهَبْنـي يـا  ،وَ فَرَّقْتَ بَيْنـي وَ بَـيْنَ أحِبّائِـكَ وَ أوْليائِـكَ يْني وَ بَيْنَ أهْلِ بَالئِكَ جَمَعْتَ بَ
ي صَـبَرْتُ عَلـى عَـذابِكَ  لـهي وَ سَـيِّدِي وَ مَـوْاليَ وَإ وَ  كَيْـفَ اَصْـبِرُ عَلـى فِراقِـكَ فَ رَبـّ

أمْ كَيْـفَ أسْـكُنُ فِـي  عَنِ النَّظَرِ إىل كَرامَتِكَ  فَكَيْفَ اَصْبِرُ ني صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِكَ هَبْ
  .النّارِ وَ رَجائي عَفْوُكَ

 مستمند و زبون وناچیز و ب مقاومت این عذاب خواهد بود که بنده ناتوان ومرا تاای آقای من چگونه 
درگاهت شکایت ه هایم ب آقای من برای کدام یک از گرفتاری باشم خدای من پروردگارم و بینوائی می

برای طول مّدت  بگریم آیا برای عذاب دردناک سخت یا هایم بنالم و برای کدام یک از بیچارگی کنم و
 با اهل عذاب گردم آوری و کیفر سخت با دشمنانت محشورم فرمائی و ر از جهت مجازات وآن که اگ
  ،دارد جدائی افکنی جادوستانت  بني من و

 دارد اگر ز دیدن دیوانم جا
 خدا  نه  از  بی دردیست آرامشم  ای 

  

 ،دیوانه شوم شرر زنم بر جانم  
  آرام    از     آنم   که    توئی    درمانم

ر ببخش ب فراقت صرب کنم ای بخشنده مرا ا گريم که بر سختی عذابت صرب پیشه سازم چگونه برخداوند
رحمتت از من سلب گردد یا  شکیبائی کنم که نظر کرامت وآتش شدید غضبت صرب کنم چگونه  فرض در
  .باشم بخشش تو می عفو وه که امیدوار ب آتشت جای گزینم در صورتی چگونه در

 زمني  و  مانآس آن   در  بباید
 پست ای ناتوان خوار و منم بنده

 بهر کار یاری توئی داورم
 آرم فغان برای کدامني بر

 گرم کیفر دشمنانت دهی
هم از دوستانت جدا سازیم 
 گرفتم که صرب آورم بر بالت

 آتش شکیب آورم اگر هم بر
  یدام   عفوت به   باشد چو   الهی 

 مرا چون بود پس عذابی چنني  
 ،پای اوفتاده بسی تنگدست ز

 کدام آورم شکایت برای
ز رنج کران یا زطول زمان 
مرا نیز در جمع آنان نهی 
به هجرانشان مبتال سازیم 

 ،دوریت تابه الهی ندارم ب
وان فضل تو بنگرم چگونه ت

 در    آتش     چگونه     توان     آرمید
ْيَن فَبِعِزَّتِكَ يا سَيِّدى وَ مَوْاليَ اُقْسِمُ صادِقاً لَئِنْ تَرَكْتَني ناطِقاً الِضِجَّنَّ إلَيْكَ بَ      

يْكَ بُكاءَ وَ ألبْكِيَنَّ عَلَ  يْكَ صُراخَ الْمَسْتَصْرِخنيَ وَ ألصْرُخَنَّ إلَ أهْلِها ضَجيجَ اآلمِلنيَ 
آمالِ الْعارِفنيَ  يا غِياَث يا غايَةَ  نْتَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِننيَ وَ الُنادِيَنَّكَ اَيْنَ كُ الْفاقِدينَ 

  .وَ يا اِلهَ الْعالَمنيَ الْمُسْتَغيثنيَ  يا حَبيبَ قُلُوبِ الصّادِقنيَ 
جهنم مراگویاگذاری هرآینه چون  کنم که اگر در یاد میعزتت قسم  موالی من به مقام ارجمند ای آقا و

گشته  عزیزان  بسان گم چون بیچارگان امیدوار به پیشگاهت فریاد کنم و درگاهت بنالم وه دردمندان ب



۱۳ 

 ای آخرین آرزوی عارفان و اید دست مؤمنان و گوییم کجائی می چنگ زنان دامان رفیع ربوبیت بگريیم و
  : ای خدای جهانیان  محبوب دلهای راستگویان و ای پناهان و ای پناه بی

 هرچه بوده وهرچه هستم هرچه باشم از توام
 اگر واگذاری که گویم سُخن

 نالم سپس خروشی پر امیّد و
 هـــشتـــم   گــــو   گـــچ

 که  ای   مقصد   عارفان   دادرس
  

 زان  گلستانم  اگر گل یا گیاه آورده ام  
 منآن انج ذاتت خروشم دره ب

 که جویند فریادرس چو آنان
 ،بگریم که یارا کُجائی ُکجا
 دل    راستان     توئی    یار   و    بس

  

لِم سُجِنَ فيها أفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا إلهي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْد مُسْ    
وَ هُوَ  اقِها بِجُرْمِهِ وَ جَريرَتِهِ بَيْنَ اَطْبوَ حُبِسَ  طَعْمَ عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ وَ ذاقَ  بِمُخالَفَتِهِ 

سَّلُ إلَْيَك وَ يَتَوَ ديكَ بِلِسانِ أهْلِ تَوْحيدِكَ وَ يُنا ضَجيجَ مُؤَمِّل لِرَحْمَتِكَ  يَضِجُّ إلَيْكَ 
  .كَيا مَوْاليَ فَكَيْفَ يَبْقى فِي الْعَذابِ وَ هُوَ يَرْجُو ما سَلَفَ مِنْ حِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِكَ 

  ای خدای من منزهی توبستایشت سرگرمم    
  پویم فضل تو از مگر        همه درگاه تو جویم 

  سزائی  توحیده ب که       گویم     همه توحید تو
ه ب شنوی و جرم مخالفت با فرمانت زندانی شده میه یا اسمع السّامعني صدای بنده گنهکار خود را که ب

طبقات جهنم سخت  هایش در مجازات بدکاری به عقوبت و یده وجرم نافرمانیت طعم عذاب را چش
 خواند و زبان توحیدت می را باو ت نالد و فضلت می رحمت وه همچون امیدوار ب بینی و آمده می گرفتار

 شکنجه بماند که با آنچه از حلم و عذاب و است ای آقای من چگونه در سویت دراز کردهه دست توسّل ب
رحمت تو چشم  فضل وه که ب ات دهد صورتی چگونه آتش عذاب شکنجه است وکرمت دیده امیدوار 

     .دارد
 الهی تو را حمد باشد سزا

سرباخته است  نهاده است وکه گردن 
مقر  ،بزندان دوزخ  گرفته

ترا خوانده انسان یکتا پرست 
  به  رنج  اندرون  چون  بود  پایدار

چو بشنودی آواز آن بنده را   
گنه کرده پاداش خود یافته است 
چو امیدواران دهد ناله سر 
خدایش توئی سویت آورده دست 
  چو     باشم     بحلم     تو     امیدوار

يُحْرِقُهُ لَهيبُها وَ أنْتَ  اَمْ كَيْفَ مُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَكَ أْأَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النّارُ وَ هُوَ يَ    
اَمْ كَيْفَ  ها وَ أنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ اَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفيرُ مَعُ صَوْتَهُ وَ تَرى مَكانَه تَسْ

 يا َربَُّه  ها وَ هُوَ يُناديكَاَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبانِيَتُ ها وَ أنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَطْباقِ
َال َو  هَيْهاتَ ما ذلِكَ الظَّنُ بِكَ  قِهِ مِنْها فَتَتْرُكُهُ فيها اَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ يف عِتْ

  وَ ال مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ وَ اِحْسانِكَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ 
چگونه در  رحمت تو چشم دارد و فضل وه کسی را که ب دهدآتش عذاب شکنجه  ای آقای من چگونه
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چگونه  بینی و جایگاهش را می شنوی و که صدایش را می حاىل های فروزان آتش گرفتار باشد در شعله
چگونه در  دانی و ش را میا بیچارگی که تو توانائی و در صورتیزبانه آتش او را فرا گريد  دود و دم و

چگونه آتش انتقامت  هایش با خربی و درستی ناله تو از راستی و گردد و طبقات جهنّم قهرت مضطرب
چگونه هم چنان  خدا خدا بگوید و را بخواند وو که ت حال آن کشد زجرش دهد و زبانه ها ستون که چون

تو این ه فضل تو امیدوار است هیهات به آتش ب که او در خالص از عذاب باقی بماند در صورتی در
پرستانت از نیکی و احسان رفتار  یگانه پایانت چنني شناخته نشده نه این چنني با فضل بی گمان نرود و

  .ای فرموده
ای نیست کن  اساس هستی 
 ،ای یاد تو مونس روانم
 ،گزندش رساند چسان آتشت
 ،چگونه بسوزد که آوای او
 زبانه چسان گريدش در میان
 چگونه بسوزد در اطباق نار

 ،دـزنـگ  دـآتشش چون رسان
 چو باشد بفضل تو امیدوار

 پندار نیست بتو هرگز این رسم و
کنی  آن    کجا    پرستان   یکتا به 

  

 ،درت دراز دستی کوته ز  
 ،جز یاد تو نیست بر زبانم

 بخشایشت چو کرد آرزو فضل و
 بنگری جای او تو بینوشی و

 نچو دانی که باشد بسی ناتوا
 چو باشد ترا صدق او آشکار
 چو آوای او شد بیارب بلند

رها چون نسازی گذاری بنار 
 که از فضل تو این سزاوار نیست

 کنی    احسان   پیوسته   که    هرگز نه 
  

بِـهِ مِـنْ اِخْـالدِ وَ قَضَـيْتَ   تَ بِهِ مِنْ تَعْذيبِ جاحِديكَفَبِالْيَقنيِ اَقْطَعُ لَوْ ال ما حَكَمْ       
كَ  د فيها مَقَرّاً وَ ال مُقامـاً وَ ما كانَ ألحَ ارَ كُلَّها بَرْداً وَ سَالماً لَجَعَلْتَ النّ مُعانِدِيكَ  لكِنـَّ

ةِ وَ النّـاسِ اَجْمَعـنيَ تَقَدَّسَتْ أسْماؤُكَ اَقْسَمْتَ أنْ تَمْالَها مِنَ الْكافِرينَ مِـنَ الْ نْ وَ أ جِنـَّ
 لْـتَ بِاإلنْعـامِ مُتَكَرِّمـاً وَ تَطَوَّ ثَنـاؤُكَ قُلْـتَ مُبْتَـدِئاً  وَ أنْـتَ جَـلَّ ،تُخَلِّدَ فيهَا الْمُعانِـدينَ

  .اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ
م نفرموده بودی واگر حک کنندگانت صادر نشده بود  اگر فرمانت به عذاب انکاربطور یقني قطع دارم  و

رحتی در تو سراغ دارم که آتش را  آتش چنان عفو و شکنجه دشمنانت در مخلد داشنت و به مکافات و
مقدس است  آن جایگاهی نبود اما تو که پاکیزه و کسی را در نمودی و موجب سالمت می کلی سرد وه ب

آن دشمنانت را جای  ر دهی درقران از انس وج ای که جهنم را جایگاه کفّار سوگند یاد فرمودهاسماء 
 .سرکشان ای که برابر نخواهند بود مطیعان با نافرمایان و خود فرموده دهی و

 اگر منکران را عذابی نبود
ی آتش شدی جان فزای درسبیف

 وىل یاد کردی قسم بس گران
 پری همه گونه از آدمی و

 را عتابی نبود گر سرکشان و  
 ،وزخ نبودی جایدکسی را ب

 که دوزخ همی باشد از کافران
 آن آوری همه دشمنان را در



۱٥ 

 ستایش ترا باد زاندازه بیش
 ،بود  یکسان   تبهکاران  با   کجا

  

 خود آموختی این سخن را ز پیش
 بود    ایمان    نور      بدل  آنرا     هر

  

وَ  لَّتي حَتَمْتَها وَ حَكَمْتَها وَ بِالْقَضِيَّةِ ا لْقُدْرَةِ الَّتي قَدَّرْتَهااإلهي وَ سَيِّدى فَأَسْأَلُكَ بِ    
رْم أنْ تَهَبَ يل يف هذِهِ اللَّيْلَةِ وَ يف هذِهِ السّاعَةِ كُلَّ جُ تَ مَنْ عَلَيْهِ اَجْرَيْتَها غَلَبْ

تُهُ  وَ كُلَّ جَهْل عَمِلْتُهُ  كَتَمْتُهُ أوْ اَعْلَنْتُهُ  وَ كُلَّ قَبِيح أسْرَرْ ،وَ كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ اَجْرَمْتُهُ 
فْظِ ما وَ كُلَّ سَيِّىَٔة أمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْكِرامَ الْكاتِبنيَ الَّذينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِأخْفَيْتُهُ أوْ اَظْهَرْتُهُ 

 قيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائِهِمْ تَ أنْتَ الرَّ وَ كُنْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي وَ جَعَلْتَهُمْ  يَكُونُ مِنّي
وَ أنْ تُوَفِّرَ حَظّي مِْن  الشّاهِدَ لِما خَفِيَ عَنْهُمْ  وَ بِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ  وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ وَ 

أوْ خَطَأ  أوْ ذَنْب تَغْفِرُهُ  أوْ رِزْق بَسَطْتَهُ  أوْ بِرٍّ نَشَرْتَهُ  لْتَهُ أوْ اِحْسان فَضَّلْتَهُ كُلِّ خَيْر اَنْزَ
  .تَسْتُرُهُ

مانندت که تمام مقدرات عالم  توانائی بی دهم به آن قدرت و را سوگند میو آقای من ت خدای من و
بر همه چیز جاریش  ای و محکم فرموده را و ای آن که واجب شمرده به قضائی وجود بدان بسته است و
ام  یا آشکار کرده نادانی که پنهان کاری و زشتی گناهی و م واین ساعت هرجر ساختی که در این شب و

  .ببخشی
بیچاره بهائی که دلش درکرم تست 

 امید وی   از  عاطفت  دمبدم    تست 
هرچند که عاصی است زخیل خدم تست   

 تست   تقصري  و   گناهش   بامید      کرم  
  حقا که گنه را به از این نیست بهانه

آن  الکـاتبني امـر فرمـودی عفـو فرمـا را بـه مـأمورین مطیـع خـود کـرام خطیئه که ثبت آن پروردگارا هرگناه
خـود  ای و قـرار داده جوارحم و هم گواه صادقی بر اعضاء داری اعمال و که برای نگه فرشتگان معصومی
گاه از اعمال و ذات بیزوالت ناظر و  رحمـت وه بـ ان مخفـی اسـت بینـا بـودی و آن آنچـه از کـردارم و آ

چیـزی کـه  فضـل سرشـار خـود پوشـیدی خداونـدا امیـدوارم کـه از هـره بـ فضل خـویش پنهـان نمـودی و
 نمـائی و مـی بخـش عامـهه لطف عمیمت که ب احسانی که از راه تفضل روا داشته و کی وفرستی از نی می

 و سرشـار و منـد فرمائی مرا از تمام آنهـا بهـره خواران سفره احسانت بسط می آن ریزه از خوان رزقی که بر
  .خطاهایم را بپوشان گناهانم را بیامرز و ماالمال گردان و

 یزال    ال   قدرت  آن     به  الهی 
 ، قدر     و  قضا    حکم       به 

ببخشا در این پاس شب ما جری 
 نچه منآ ام و قبایح که بنهفته

آنچه مالئک به ثبت آوردند  هر
ح مرا تید و رقیب و جوارع
م اکر  زان  ببخشایتت  آنچه  هر

ای نیست جز امتثال  کزان چاره  
شر  که پريوزی از آن بهر خري و 

گناهان و کردار ز شب مرا 
هم از جهل کردم بّسر و علن 
به امرت بد و خوب را بشمرند 

و تو نیز از ماوراء  گواهند
نهان داشتی خود تو دانی تمام 



۱٦ 

 ز  نیکی   و   روزی   و  عفو   و  خطا بیفزائیم     هم     ز  خوان     عطا 
يـا  يا مَنْ بِيَدِهِ ناصِيَتي يا اِلهي وَ سَيِّدي وَ مَوْاليَ وَ مالِكَ رِقّي  يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ       

كَ أَ يراً بِفَقْري وَ فاقَتي  يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ ضُرّي وَ مَسْكَنَتي  يا خَبعَليماً بِ سْـأَلُكَ بِحَقـِّ
نَّهـارِ بِـذِكْرِكَ أنْ تَجْعَـلَ اَوْقـاتي مِـنَ اللَّيْـلِ وَ ال عْظَمِ صِفاتِكَ وَ اَسْمائِكَ وَ اَ وَ قُدْسِكَ 

حَتّى تَكُـونَ أعْمـايل وَ أوْرادي  ةً اَعْمايل عِنْدَكَ مَقْبُولَ وَ ةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَ مَعْمُورَةً 
  .وَ حايل يف خِدْمَتِكَ سَرْمَداً ،كُلُّها وِرْداً واحِداً

  دست تسته که تمام هستی من ب ای کسی من ای صاحب اختیار وواقعی  ای آقای ای معبودحقیقی
   »و تنی من جانه بخشنده ب لحظه او ای بهر     تن من به منی     جان و از تر که نزدیک ای « 

ه خربی ب که از بینوائی و مستمندیم هموار با ای مهربانی م آگاهی وا بیچارگی ناتوانی و که از خدائی ای
ه روزم را ب که اوقات شب و  حق اسماء جاللت سوگنده ب حق اعظم صفاتت وه ب حق ذات اقدست و

 بادوام ساز م را در اطاعت توبندگی اعمالم را بپذیر و خدمت خویش پیوسته دار وه ب آبادان و ذکر خود
خدمت در راهت ه هم زندگانی روزانه ب برای تو باشد و و یکی گردد کردار و اورادم  تا تمام اعمال و

  .بگذرد
 الهی منم بنده شرمسار

نرهند دل  تو دانی پریشانم و
بحقّ ربوبّیت و قدس ذات 
بیادت شب و روزم آباد کن 

 د   اعمال   و   اوراد   منقبول   آی
  

ز نامم بدست خداوند گار   
تهی دست و آشفته و مستمند 
 ،ترا بر بهني نامها و صفات

به  طاعت هماره دلم شاد کن 
بهر  حال   من   آن   تو   باشد   سخن 

  

قَـوِّ  مَنْ اِلَيْـهِ شَـكَوْتُ أحْـوايل  يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ يا  دي يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّيل يا سَيِّ     
 بْ لِيَ الْجِـدَّ يف خَشْـيَتِكَ وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزيمَةِ جَوانِحي وَ هَ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحي 

سْرِعَ إلَيْـكَ وَ اُ لَيْكَ يف مَيادينِ السّابِقنيَ حَتّى أسْرَحَ إ فِي االِتِّصالِ بِخِدْمَتِكَ  وَ الدَّوامَ
ــ فِــي الْبــارِزينَ  ــتاقَ إىل قُرْبِ ــتاقنيَ وَ اَشْ ــ كَ فِــي الْمُشْ ــوَّ الْمخْلِصــنيَ وَ اَدْنُ ــكَ دُنُ وَ  وَ مِنْ

  .وَ اَجْتَمِعَ يف جِوارِكَ مَعَ الْمُؤْمِننيَ اَخافَكَ مَخافَةَ الْمُوقِننيَ 
درگاهت عرض ه ت کیفیت حال خویش را بگاهم او اس که اعتمادم به او و تکیه من ای کسیای آقای 

 در بخش و اعضایم نريو جوارح وه کنم خدای من پروردگار من آفریدگارا برای خدمت در راه خود ب می
 متزلزل ناپذیرتر گردان و عظمتت شدیدتر و ام را در ترس از اراده سخت محکم و پرم را این راه بال و
بندگیت گام  های پهنار مسابقات تادر میدان فرما عطا ششمکو  خدمتت نريو وه دوام ب و برای استمرار

درگاهت ه چون بندگان خاص حقیقی ب برانم و پیشرت همه داوطلبان مرکب خویش پیش و از و نهم
 بینند از کربائی و مثالت را با دیده یقني می میان آن پاکبازان که جمال بی شوم و نزدیکرت نزدیک و

  .جایگاهم را بمانند رهروی از قافله با شکوه مؤمنني در جوارت بیاسایمعظمتت ترسان و بیمناک باشم و
ویم من از وضع حال ترا داد ج  الهی ترا باشدم اتّکال 



۱۷ 

توانائیم ده که خدمت کنم 
الهی شکوهت بیفزا بدل 
که باسبق جویان شوم من روان 
چو مشتاق قربت کنم جستجو 
 برتسم   چو   آنانکه   خستو    بُوند

 ،کمر بند پا یک عزیمت کنم
 مّتصل ،ببخشا مرا طاعتی

مگر سبق گريم من از دیگران 
چو عشاق وصلت کنم آرزو 
 چو   پاکان  ز  مهرت  شوم   بهره مند

  

عَبيدِكَ  جْعَلْني مِنْ أحْسَنِ وَ ا دْهُ  وَ مَنْ كادَني فَكِدْهُ اَللّهُمَّ وَ مَنْ اَرادَني بِسُوء فَاَرِ    
 يُنالُ ذلِكَ إالّ فَاِنَّهُ ال اَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ  وَ  اَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَ  نَصيباً عِنْدَكَ 

وَ اجْعَلْ  بِفَضْلِكَ  وَ جُدْ يل بِجُودِكَ  وَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ  وَ احْفَظْني بِرَحْمَتِكَ 
  .وَ قَلْبي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً لَهِجَاً  ني بِذِكْرِكَلِسا

نصیبم از  که درباره من حیا کند حیا فرما و آن بارالها برای بدخواهی که بدی برایم بخواهد بدی خواه و
کسی این گردان زیرا یقني دارم به   قدر مرا از همگان نزدیکرت منزلت و سایر بندگانت بیشرت ساز و

به بزرگواری  انتهای خود مرا ببخش و بجود بی  فضلت پروردگاراپایان  جز از دریای بی ها نرسد سعادت
ذکر ه پیوسته زبانم را ب داریم کن و رحمتت نگهه ب من رفتار فرما و مهربانی با مانندت به عطوفت و بی

  .تاب گردان دوستی خود بیه دلم را ب خویش گویا فرما و
الهی بد اندیش را آن رسان 
چو نیکوترین بندگان ای اله 
بدین آرزو کی بخود  ره برم 

 زبان     که   گویا   بیاد   تو   باشد

که خواهد مرا آشکار و نهان   
مرا بهره ورکن بیفزای جاه 

 کَرم مگر بخشی از فضل وجود و
 جنان    گردد   بی تاب   تو  مهر     به

كَ قَضَـيْ ابَتِـكَ  وَ اَقِلْنـي عَثْرَتـي  وَ اغْفِـرْ زَلَّتـي نَّ عَلَـيَّ بِحُسْـنِ اِجوَ مُ        تَ عَلـى فَاِنـَّ
رَبِّ نَصـَـبْتُ  فَاِلَيْــكَ يــا عِبـادِكَ بِعِبادَتِــكَ  وَ اَمَــرْتَهُمْ بِــدُعائِكَ  وَ ضَــمِنْتَ لَهُــمُ اإلجابَــةَ 

 وَ ال  دُعـائي  وَ بَلِّغْنـي مُنـايَ عِزَّتِكَ اسْـتَجِبْ يلفَبِ لَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدي وَ اِ وَجْهي 
  .وَ اكْفِني شَرَّ الْجِنِّ وَ اإلنْسِ مِنْ اَعْدائي تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجائي 

گناهـانم  و داری فرمـا ها مرا نگه از لغزش بربنده ذلیل خود منت نه و اجابت دعاهایم رابا بهرتین وجه  و
را بخواننـد و امر فرمـودی تـ فرمانربداری حکم فرمودی وه بیامرز همانا بندگانت را بکرمت  فضل وه را ب
دسـت نیـاز  سـوی تـو کـرده وه پس مـن هـم خداونـدا روی خـود بـضامن اجابت دعاهای ایشان شدی  و

 دهم که دعاهـایم را مسـتجاب فرمـا و عزتت سوگند میه ب راو ت کنم و نیازت دراز می درگاه بیه خویش ب
 جـن مصـون و شـّر دشـمنان انـس و از امیـدم را از فضـل خـود قطـع مفرمـا و یم را بـرآورده کـن وآرزوها

  .محفوظم فرما
به حسن اجابت دعایم پذیر 
که ما را توئی بر عبادت دلیل 
کنون رو سوی توبه برداشتم 

تباهی و لغزش مگري مرا بر   
دعا را توئی بر اجابت کفیل 

درگاه تو دست افراشتم ه ب 



۱۸ 

بذات توانای تو ای قدیر 
 مرا   هست    امید    ای    کردگار

نیارم بر آور دعایم پذیر 
 دار   های  دشمن    زمن     باز بدی

  

يا مَنِ اسْمُهُ دَواءٌ ا تَشاءُ فَاِنَّكَ فَعّالٌ لِم لِكُ إّال الدُّعاءَ يا سَريعَ الرِّضا اِغْفِرْ لِمَنْ ال يَمْ      
يـا سابِــغَ  مَـنْ رَأْسُ مالِـهِ الرَّجـاءُ  وَ سِـالحُهُ الْبُكـاءُ  اِرْحَمْ رُهُ شِفاءٌ وَ طاعَتُهُ غِنىً وَ ذِكْ

مُ  يـا نُـورَ الْمُسْتَوْحِشـنيَ فِـي يا دافِعَ الـنِّقَمِ  ،لنِّعَمِا عَلـى  صَـلِّ الظُّلَـمِ  يـا عالِمـاً ال يُعَلـَّ
ئِمَّةِ الْمَيامنيَ وَ صَلَّى اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَ االَٔ افْعَلْ بي ما أنْتَ اَهْلُهُ  َو مَّد وَ آلِ مُحَمَّد مُحَ

  .مِنْ آلِهِ  وَ سَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً
که هرچه  ای ندارد ببخش ای کسی این بنده ناتوان را که جز دعا وسیله شوی می که زود خشنود ای کسی

که نامت  کس را جرأت آن که درحکومتت دم زند نیست ای کسی هیچ دهی و آئینه انجام می خواهی هر
این مستمند که  مکنت است بر نیازی و بندگیت بی یادت شفای هر مریضی و مرضی و دوای هر

درگاه تست ه زاری ب ترین سالحش گریه و بُرنده رحمت تست و گرانبهاترین دارائیش امید به فضل و
ای روشنی بخش  ها ناگواری ای برطرف کننده دردها و بخشنده نعم بیشمار و خداوند یرحم فرما ا

من آن  با درود فرست و خاندانش محّمد و آموخته دانای هر نهان بر زدگان ای نا های وحشت تاریکی
  .اوالد او درودی بسیار فراوان رحمت فرست خدایا بر رسول و سزاواری و کن که خود الیق و

 ،رضاست عني لطف و ببخشی اگر
بنام تو بهبود آید عیان 
مرا مایه امید و گریه است ساز 
توانی تو تاریکی و کني ز دود 
درود تو بر احمد و خاندان 
بر آن پیشوایان نیکو نهاد 
به مهر رضا شد نگارش تمام 

 رـضمی    نـروش   داران زنده  شب 

 

نیست فرمان تو راست مرا جز دعا 
بشد اندرت نعمت بیکران 

نیاز  تو را نعمت کامل ای بی
دانش ز تو یافت بود  تو دانی و

بمن آنچه از تو سزد کن همان 
دورد تو بسیار باد  سالم و

ز یزدان و حق جملگی را سالم 
 رـذیـپ      رانـیـدب     ایـدع    یـهـال
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  رـطـد فـای عیـدع
  

  بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیمِ 
قِرُ أَهْلَ وَيا مَنْ ال يَْحتَ لُ مَنْ ال تَْقبَلُهُ الْبِالدُوَيا مَنْ يَقْبَ مُ مَنْ ال يَرْحَمُهُ الْعِبادُ يا مَنْ يَرْحَ
وَيا  دِّ أَهْلَ الدّالَّةِ عَلَيْهِوَيا مَنْ ال َيجْبَهُ بِالرَّ خَيِّبُ الْمُلِحِّنيَ عَلَيْهِ وَيا مَنْ ال يُ الْحاجَةِ إِلَيْهِ

ا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَليلِ وَي شْكُرُ يَسيرَ ما يُعْمَلُ لَهُوَيَ جْتَبي صَغِيرَ ما يُتْحَفُ بِهِمَنْ يَ
وَيا   نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُىلوَيا مَنْ يَدْعُو إِ يَدْنُو إِىل مَنْ دَنا مِْنهُ وَيا مَنْ وَيُجازِي بِالْجَليلِ

وَيَتَجاوَزُ عَنِ  الْحَسَنَةَ حَتّى يُنَمِّيَها وَيا مَنْ يُثْمِرُ النِّعْمَةَ وَال يُبادِرُ بِالنَِّقمَةِ مَنْ ال يُغَيِّرُ
   السَّيِىَٔةِ حَتّى يُعَفِّيَهَا

  نام خداوند بخشنده مهربانه ب
 در و( کنی که قبول می ای کسی کنند و او رحم نمی ه بندگان برکسی را ک کنی که رحم می ای کسی    

که  ای کسی دهند و جای نمی کنند و کسی را که شهرها قبول نمی )دهی سایه رحمت خود جای می
اصرار کنندگان  شوند که نومید نمی ای کسی خود را وه ورندگان و حاجتمندان بآ شماری رو کوچک نمی

جزا  او داده شود وه ترین تحفه را که ب کند کوچک قبول می گزیند و رمیکه ب ای کسی درگاه او وه ب
ه دهد ب پاداش می و اندک  بر کند که شکر می شود ای کسی دهد اندک چیزی را که برای او عمل می می

سوی خود ه خواند ب که می ای کسی او وه ب کسی که نزدیک شوده شود ب که نزدیک می بزرگ و ای کسی
عذاب ه گريد ب پیشی نمی دهد نعمت را و که تغیري نمی ای کسی ت کرده است از او وکسی را که پش

 که نیست و گذرد از بدی تا این در می که یاد شود و کند نیکوئی را تا این که بارور می ای کسی کردن و
  .ناپدید گرداند

ضِ جُودِكَ أَوْعِيَةُ الطَّلِباتِ انْصَرَفَتِ االمالُ دونَ مَدى كَرَمِكَ بِالْحاجاتِ وَامْتَالَتْ بِفَيْ 
وَتَفَسَّخَتْ دوُنَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّفاتُ فَلَكَ الْعُلُوُّ االَعْلى فَوْقَ كُلِّ عال وَالْجَاللُ االَمْجَدُ 
فَوْقَ كُلِّ جَالل كُلُّ جَليل عِنْدَكَ صَغيرٌ وَكُلُّ شَرِيف يف جَنْبِ شَرَفِكَ حَقيرٌ خابَ 

لى غَيْرِكَ وَخَسِرَ الْمُتَعَرّضونَ إِّال لَكَ وَضاعَ الْمُلِمُّونَ إِّال بِكَ، وَأَجْدَبَ الْوافِدُونَ عَ
   إِّال مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ الْمُنْتَجِعُونَ 

ظروف خاىل  و دارند می های خود را عرضه داشته و تو نیازمندی های ما به پیشگاه کرم آرمان
هم گسیخته شده نزد رسیدن صفت تو  از شوند و می شده وهای ما از ریزش جود تو پر درخواست

هر  بزرگی بزرگرت باالی هر بزرگی ها پس برای تواست بلندی بسیار بلند باالی هر بلندی و صفت
اند  نومید شده. هر بزرگواری در پهلوی بزرگواری تو خوار است کوچک است و بزرگی پیش بزرگی تو

اند نزدیک  وضایع شده سوی توه اند عرضه دارندگان حاجات مگر ب هزیان کرد وارد شوندگان بر غري تو و
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و کسی که درگاه فضل ت  اند رو آورندگان برای سريابی مگر خشک لب شده درگاه تو وه شوندگان مگر ب
  .را قصد نموده باشد

الْمُسْتَغيثنيَ اليَخيبُ قَريبَةٌ مِنَ  وَإِغاثَتُكَ بابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرّاغِبنيَ وَجُودُكَ مُباحٌ لِلسّائِلنيَ
   وَال يَشْقى بِنِقْمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ مِنْ عَطائِكَ الْمُتَعَرِّضونَوَال يَيْأَسُ  مِنْكَ االْمِلُونَ

بخشش تو همگانی است از برای سؤال  سوی تو وه آیندگان ب باز است از برای خواهندگان و تو درگاه
بهره  خواهند بی فریادرس میه که تو را ب ت از برای کسانیفریاد رسیدن تو نزدیک اس کنندگان و

ه شود ب بدبخت نمی تو وه از بخشش تو رو آورندگان ب شود و ناامید نمی امیدواران و شود از تو نمی
  .کنند که طلب آمرزش می عقوبت تو کسانی

كَ االِحْسانُ إِلَى عادَتُ لْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ ناواكَوَحِ رِزْقُكَ مَبْسوطٌ لِمَنْ عَصاكَ
هُمْ وَصَدَّ أَناتُكَ عَنِ الرُّجُوعِحَتّى لَقَدْ غَرَّتْهُمْ  االِبْقاءُ عَلَى الْمُعْتَدينَ وَسُنَّتُكَ الْمُسيئنيَ

 كَ تَهُمْ ثِقَةً بِدَوامِ مُلْكِ وَأَمْهَلْ بِهِمْ لِيَفيئوا إِىل أَمْرِكَ وَإِنَّما تَأَنَّيْتَ إِمْهالُكَ عَنِ النُّزُوعِ
   لَها  وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقاوَةِ خَذَلْتَهُ السَّعادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِها فَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ

برای  است از بردباری تو گشاده کند و نافرمانی تو می که عصیان و کسی برای است گسرتده روزی تو
باقی گذاشنت  رویه تو مهلت دادن و وبدکاران است ه نیکوئی ب عادت را تو است که دشمنی کرده کسی

ه ب را مهلت دادن تو از باز ایستادن از عصیان و ها که مدارا نمودن تو با آن بطوری است تجاوزکنندگان
مهلت  اطاعت تو و سوی فرمان وه ب که برگردند مدارا نمودی با ایشان  برای این درستی که درنگ و

سعادت ن به همیشه بودن پادشاهی تو پس هرکس که از اهل اطمینا جهته اعتماد وه را ب  دادی ایشان
را از برای  کنی او که از اهل شقاوت باشد خوار می دهی وکسی باشد کار او را با سعادت پایان می

  شقاوت
كُلُّهُمْ صائِرُونَ إِىل حُكْمِكَ وَأُمُورُهُمْ آئِلَةٌ إِىل أمْرِكَ لَمْ يَهِنْ عَلى طولِ مُدَّتِهِمْ  

نُكَ وَلَمْ يُدْحَضْ لِتَرْكِ مُعاجَلَتِهِمْ بُرْهانُكَ حُجَّتُكَ قائِمَةٌ ال تُدْحَضُ وَسُلْطانُكَ سُلْطا
ثابِتٌ ال يَزُولُ فَالْوَيْلُ الدّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ وَالْخَيْبَةُ الخاذِلَةُ لِمَنْ خابَ مِنْكَ وَالشَّقاءُ 

   االَشْقى لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ

 .کند فرمان تو برگشت می سوی امر وه سوی حکم تو وکارهای ایشان به ورندگانند بآن رو همه ایشا
کردن  شود ازبرای ترک شتاب باطل نمی شود با درازی زمان آنان پادشاهی تو و ضعیف نمی سست و

پادشاهی تو پابرجاست که  رود و بني نمی از هویدا است و پیدا و حجت تو.حجت تو ایشان برهان و
است  نومیدی رسوا کننده که پشت کرد از تو و شود پس عذاب همیشگی است از برای کسی ف نمیبرطر
ایمن  تو وه برای کسی است که مغرور شد ب بدترین بدبختی از درگاه تو نومید شود و که از برای کسی از

  .شد از مکر تو
قابِكَ وَما أَبْعَدَ غايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ وَما ما أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ يف عَذابِكَ وَما أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ يف عِ
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أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَخْرَجِ عَدْالً مِنْ قَضائِكَ ال تَجُورُ فيهِ، وَإِنْصافاً مِنْ حُكْمِكَ ال 
تَلَطَّفْتَ فِي تَحيفُ عَلَيْهِ فَقَدْ ظاهَرْتَ الْحُجَجَ وَأَبْلَيْتَ االَعْذارَ وَقَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعيدِ، وَ

التَّرْغيبِ وَضَرَبْتَ االَمْثالَ وَأَطَلْتَ االِمْهالَ وَأَخَّرْتَ وَأَنْتَ مُسْتَطيعٌ لِلْمُعاجَلَةِ وَتَأَنَّيْتَ 
    وَأَنْتَ مَلِيءٌ بِالْمُبادَرَةِ 

دور  اندازه چه عقاب تو و قدر دراز است گردش او در چه و عذاب تو از وارد شدن او در چه بسیار است
 جهته عدالت دره ها ب مدن از سختیآقدر نومید است از آسانی بريون  چه از گشایش و او است انجام کار

او پس به  تعدی نداری بر جهته انصاف از حکم تو که جفا وه ب ن حکم وآکنی در  حکم تو که ستم نمی
 ترسانیدن وه گرفتی ب تحقیق که پیشیه ب و را ظاهر نمودی عذرها ها و تحقیق که هویدا ساختی حجت

حال  تأخري انداختی وه ب ت دادن را ودرازا کردی مهل زدی و ها مهربانی کردی در تشویش نمودن و مَثَل
  .دستی کردن که تو قادری به پیش نآحال  مدارا نمودی و کردن در عذاب وکه تو توانائی برای شتاب  نآ

هْناً وَال إِمْساكُكَ غَفْلَةً وَالَ انْتِظارُكَ مُداراةً بَْل لَمْ تَكُنْ أَناتُكَ عَجْزاً وَال إِمْهالُكَ وَ 
لِتَكُونَ حُجَّتُكَ أَبْلَغَ وَكَرَمُكَ أَكْمَلَ وَإِحْسانُكَ أَوْفى وَنِعْمَتُكَ أَتَمَّ كُلُّ ذلِكَ كانَ وَلَمْ 

  وَهُوَ كائِنٌ وَال تَزالُ  تَزَلْ
فراموشی است  روی غفلت و مهلت دادن تو نیز نه از است و ناتوانائی تو عجز و نه از دارا کردن توم و
نها کامال برسد وکرم تو ه آبلکه برای این است که حجت تو ب انتظار تو نیز نه از برای مدارات است و

االن هم  ای و تو هم بوده است و ها بوده نعمت تو کاملرت باشد همۀ این نیکی کردن تو بیشرت و کاملرت و
  .روی هست تو هم از بني نمی

حُجَّتُكَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّها وَمَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يُحَدَّ بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ 
بِىَ السُّكُوُت مِنْ أَنْ تُحْصى بِأَسْرِها وَإِحْسانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلى أَقَلِّهِ وَقَدْقَصَّرَ

  نِي االِمْساكُ عَنْ تَمْجيدِكَ هَّهَوَفَ عَنْ تَحْميدِكَ
حقیقت ه که ب بزرگواری تو بلندتر است از این ید وآوصف دره که کامالً ب از این حجت تو بزرگرت است

کردن تو بیشرت  نیکی ها شماره شود و نآکه همه  های تو زیادتر است از این نعمت شود و ذات تعریف کرده
 گزاری تو مرا مقصر نموده و شکر نموده وىل خاموشی از سپاسن آتوان براندک ه که ب است از این

  .است درمانده کرده سکوت از ستایش تو مرا خسته و
فَها أَنَا ذا أَؤُمُّكَ بِالْوِفادَةِ، َأَسْأَلَُك  رَغْبَةً يا إِلهي بَلْ عَجْزاً ال بِالْحُسُورِوَقُصاراىَ االِقْرارُ 
حَمَّد وَآلِهِ وَاسْمَعْ نَجْواىَ وَاسْتَجِبْ دُعائي وَال تَخْتِْم فَصَلِّ عَلى مُ. حُسْنَ الرِّفادَةِ
إِلَيْكَ وَأَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَيف، وَ بَهْني بِالرَّدِّ يف مَسْأَلَتيوَال تَجْ  يَوْمي بِخَيْبَتي

وَال  ى كُلِّ شَىْء قَديرٌأَنْتَ عَلوَ ريدُ وَال عاجِز عَمّا تُسْأَلُإِنَّكَ غَيْرُ ضائِق بِما تُ مُنْقَلَبي
  بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ  حَوْلَ وَال قُوَّةَ إِّال

ناتوانی  درماندگی نه از روی میل بدان بلکه از روی عجز وه خدا اقرار است ب نهایت تسبیح من ای و
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س بخشش از تو دارم پ کمک و درخواست پذیرائی و کنم تو را به وارد شدن و پس اینک من قصد می
روز مرا بنومیدی  درخواست مرا اجابت کن و نیاز مرا بشنو و راز و درود فرست برمحمد وال محمد و

که بسوی  نز گردیدن مرا و حال آدست رد به پیشانی من مگذار وگرامی کن از پیش خود با پایان مده و
وردن در بر آ وشوی  آن دچار سختی نمی درستی که تو بهر چه اراده کنی دره ب تو است بازگشنت من

 قدرت وه توانی نیست مگر ب تاب و هر چیز توانائی و تو بر عاجز نیستی و ها نیز ناتوان و درخواست
  صل علی محمد واله نريوی خداوند بسیار بزرگ و توانائی و

  
  
  
  
  

  اَلّلهُّم اجعَل قَلبی مُطمَئِنّةً بَِقدَرِک راضِیَةً بِقَضاِئک
  اَولیائِک لِصَفوةِ  حَبَّةَ دَعائِک مَ  وَ مُولعظ بِذِکرِک 

  نُزُولِ  عَلی  صابِرَةً سَمائِک  وَ  فی اَرضِکَ   مَحبوبَةً
  لِسوابِغِ  ذاکِرةً   نَعمائِک  لِفَواضِلِ  شاکِرةً  بَالئِک 
  مُتُزَوّدَةً  التَّقوی  لِقائِک  فَرحَةً  اِىل  مُشتاقةً آالئِک

  مُخالِفَةً لِاَخالقِلِیومِ جزائِک مُستَنَةً بِسُنَنِ اَولیائِک 
  اَعدائِک  مَشغولَةً  مِنَ  الدُّنیا  بِحمدِک وَ ثَنائِک یا

  .اَرحَمَ اَلرّاحِمني
  

  
  ذره بی مقدار سید علريضا جذبی

  ۱۴۲۰ربیع االول  ۱۷مطابق  ۱۳۷۸تريماه 
  و) ص(میالد حضرت رسول اکرم 

  )ع(حضرت امام صادق 
  



۲۳ 

  وـه
۱۲۱  

  وصیت نامه
وحده ال اشهد ان ال اله اال الله  ،افتقاری علیه توکلی و رجائی و به ثقتی و م وبسم الله الرحمن الرحی
 ))ص((اشهد ان محمداً  هو علی کل شیء قدیر و یمیت و له الحمد یُحیی و شریک له، له الملک و

اشهد ان علیًا  لوکره المشرکون و الدین کله و دین الحق لیظهره علی ارسله بالهدی و ،رسوله عبده و
الحسن  بن ان االثناعشر منهم اعنی حجة ائمتی و شفعائی یوم الدین و االئمه احد عشر من ولده و))ع((

بارادة  الله فرجه الشریف هو حیّ وغائب و جان عجللا امام االنس و الزمان وخلیفة الرحمن و صاحب
المنکر  النکري و حق و اشهد ان الموت عدال بعد ما ملئت ظلماً وجورا و یملؤ االرض قسطاً و الله یظهر و

اؤمن بکل ما انزل الیه علی لسان رسوله  النريان حق و الجنة و المیزان حق و الصراط حق و حق و
اوالده المعصومني صلوات الله علیهم اجمعني اساس  ابیطالب و بن آله وان والیة علی الله علیه و صلی
اللهم ثبتنا علی دینک و والیة ولیک بحق  .جل العبادات عندالله عز و بها تقبل الطاعات و یمان واال

  .سالمه علیهم اجمعني الله و محمد وآله صلوات
 تعاىل مستور و مرگ بر غري ذات باریمکان  زمان و مؤکد و بعد چون وصیت امریست مستحب و و

عمر این گناهکار  شمسی است و ۱۳۶۳مهر  قمری و ۱۴۰۵الحرام  مکتوم است در این تاریخ که محرم
تقوای الهی ه برادران روحانی خود را ب کنم جمله فرزندان و است وصیت می به نودویک رسیدهار شرمس

ائمه هدی علیهم  رسول و خدا وه ایمان ب مخالفت با نفس امّاره و تعاىل و بندگی حق اطاعت و و
 لق وموّدت با جمیع خ محبت و اطاعت موىل و بندگی و مجاز زمان و وىل امر وه اتصال ب السالم و
مصاحبت اهل  پرهیز از معاشرت و مؤانست با نیکان و مجالست و شفقت به برادران ایمانی و خدمت و
 اتحاد و کنم باتفاق و مخصوصاً فرزندان خود را وصیت می و .عشرت طالبان عیش و وفجور  فسق و

اتفاق نکرده  اتحاد و غريه مانع از مانند ماه وجاه و دنیوی را که امور مادی و این بني خود و یگانگی ما
 و سعادت خود دانند سعادت دیگری را خري و خري و متحد باشند و با هم با کمال صمیمیت متفق و و

طلب  استغفار و کنند و  کار خود یاد تبه از پدر روسیاه  باشند و مددکار یکدیگر بوده و کار و کمک
که   کرمش امیدوار باشند فضل وه داشته، بحق ه اعتماد ب امور خود توکل و در آمرزش برای او نمایند و

ها  مقدرات الهی باشند به بهرتین وجهی امور آنه تسلیم ب راضی و خدا واگذارند وه اگر امور خود را ب
پر هوی وهوس ننموده عفت  حال زنان کم عقل وه فرزندان اناث من نظر ب زنان و و .انجام خواهد شد

نیز  و. زی خود خارج نشوند  تا ممکن شود از ت خود دانند وزین عصمت را بهرتین وسیله سعادت و و
 اگر کمک و ها باخرب باشند و از حال آن اقربا تسامح نکنند و محبت با خویشان و از معاشرت و

  .گشایش آورد که صلۀ رحم زیادی عمر و وسعت و  مساعدتی الزم داشتند کوتاهی نکنند
ارواحنا فداه فرزندانم در کمال خري .. .ء حق خاصه وىل زمانتوجه اولیا فضل الهی و کرم وه امیدوارم ب

پدر  زندگانی نمایند ومحبت با یکدیگر  سالمت و مهربانی و سعادت و ایمان و والیت با صحت و و



۲٤ 

در مجالس فقری مخصوصاً لیاىل جمعه شرکت  کار و روسیاه شرمنده خود را فراموش ننمایند و گناه
دو رکعت نماز در لیاىل جمعه  قرائت قرآن مجید و پدر خود را به استغفار و وتعطیل روا ندارند  نمایند و

  .شاد نمایند
والیت  خاصه ثبات ایمان و گشایش و وسعت و معرفت و ایمان و سعادت و از خداوند امیدوارم خري و

 .المنيآمني یا رب الع. مسئلت دارم فرزندانم درخواست و اطاعت برای جمله اخوان و توفیق بندگی و و
 کار و سیاه تبه بنده رو. الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعني االئمة الطیبني و صلی الله علی رسوله و و

   .کرم پروردگار غفار امید به فضل و ترسان از روز شمار و خائف و
  . سید هبة الله جذبی

  .شمسی ۱۳۶۳مهر  ۵ قمری و ۱۴۰۵تاریخ غره محرم الحرام 



۲٥ 

  
  )لیـثابتع(الله جذبی  سید هبةحاج ار جناب منت نوشته روی سنگ مز

  
  وـه
۱۲۱  
  

 ملک      تعاىل   و    تقدس    تراست   ما  همه  فانی  و بقا  بس   تراست
 

اعلی الله درجة از مأذونني  عارف به محبوب جناب حاج سید هبة الله جذبی آرامگاه سالک مجذوب و
قمری که در  ۱۳۱۴بادی ملقب به ثابتعلی متولد سال مشایخ عالیقدر سلسله علیه نعمت الهی گنا بزرگ و

شمسی روح پاکش به عالم  ۱۳۶۴ماه  قمری دوم فروردین ۱۴۰۵روز جمعه بیست ونهم جمادی الثانی 
 .قدس پرواز نمود

  
شیخ روشن ضمري ثابتعلی 
هبة الله جذبی او را نام 
خواستم تا به هجری قمری 

 گفت  که او یکی آمد  به  جمع  و 

آنکه در حسن خلق یکتا بود   
سید و مقتدا و آقا بود 
سال فوتش که مقصد ما بود 

  بود    عاشق   قرب    حق      تعاىل  
  ۱۴۰۵  =۱ +۱۴۰۴     

  
  علی وىل الله

  یافت    ره مُوال    بآستان   که  جذبی 
  ر شتافتبا  بُقرب حق حق  با دَعوِت 

  
  هشت هشت شد روان بسوی بِ این خانه بِ
  شتافت خانه   صاحبِ  بسوی  یعنی که

  
علی عارف صمدانی جناب سید هبة الله جذبی الملقب به ثابت مناسبت پرواز جانگداز سالک ربّانی وه ب

  ۱۳۶۴/ ۱/ ۲۱الفقري پاشا امري حسینی  العبد ارتجاالً سروده شده 
  


