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هيُمناجات َشعبان  

)ع( است که امامان)ع( پس از او یاز حضرت عل ،شده تیروا هیکه از ابن خالو یمناجات هیُمناجات َشعبان
بندگان صالح  نیتر دهیاز تضرع و وصف حال برگز یا مناجات را نمونه نی. اکردند یآن را قرائت م زین

اند. شمار آورده خدا به  

رفتار بنده با خدا،  یدر چگونگ یعلوم فراوان یرا حاو هیمناجات شعبان ،یعیعارف ش یجواد ملک رزایم
.کرده است یادب دعا و استغفار معرف  

است و  یبلند اریبس نی( بوده و مشتمل بر مضامالسالم همیائمه)عل القدر لیجل یها از مناجات ازیرازون نیا
.باشد، خواندن آن مناسب است یهرگاه که حضور قلب  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

ٍد َواْسَمْع ُدعائِى إِذا َدَعْوتَُك، َواْسَمْع نِدائِى إِذا ناَدْيتَُك، َوأَْقبِْل َعلَىه  اللُّٰهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه  إِذا َصل ِ َعلٰى ُمَحمه
 ً عاً إِلَْيَك، راِجيا ْيَك ثَوابِى، َوتَْعلَُم َما فِى ِلما لَدَ  ناَجْيتَُك، فَقَْد َهَرْبُت إِلَْيَك، َوَوقَْفُت بَْيَن يََدْيَك ُمْستَِكيناً لََك، ُمتََضر ِ

ََ بِِه ِمْن نَْفِسى، َوتَْخبُُر حاَجتِى، َوتَْعِرُف َضِميِرى، َوََل يَْخفٰى َعلَْيَك أَْمُر ُمْنقَلَبِى َوَمثْواَى، َوما أُِريُد أَْن أُبْ  ِد
هُ بِِه ِمْن َطِلبَتِى، َوأَْرُجوهُ ِلعاقِبَتِى،  ْت َمقاِديُرَك َعلَىه يَا َسي ِِدى فِيما يَُكوُن ِمن ِى إِلٰى آِخِر َجرَ  َوقَدْ َمْنِطِقى، َوأَتَفَوه

ى  ُعْمِرى ِمْن َسِريَرتِى َوَعالنِيَتِى َوبِيَِدَك ََلبِيَِد َغْيِرَك ِزياَدتِى َونَْقِصى َونَْفِعى َوَضر ِ

را بشنو  میو صدا خوانمت یباش آنگاه که م میدعا ی! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و شنواایخدا
 ختمیتو گر یسو همانا به م،ینما یبا تو مناجات م که یو به من توّجه کن هنگام کنم یم تیکه صدا یهنگام

آنچه را که در  دوارم،یامرا که نزد توست  یپاداش ستادم،یدر برابرت ا یو زار یو در حال درماندگ
بر  ام یکار بازگشت به آخرت و خانه ابد ،یشناس ینهانم را م ،یو حاجتم را خبر دار یدان یدرون دارم م

 یرا بازگو کنم و هم آنچه را که برا شیبه زبان آرم و خواهش خو خواهم یو آنچه م ستین دهیتو پوش
 انیمن، در آنچه تا پا یآقا یا یا کرده ریمن تقد یبراهمانا آنچه  ست،یدارم، بر تو پنهان ن دیعاقبتم ام

تو،  ریشده است و تنها به دست توست نه به دست غ یاز نهان و آشکارم جار دیآ یعمر بر من فرود م
انمیو سود و ز ام یو کاست یفزون  
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ْن َغَضبَِك إِْن َحَرْمتَنِى فََمْن َذا الهِذى يَْرُزقُنِى ؟ َو إِْن َخَذْلتَنِى فََمْن َذا الهِذى يَْنُصُرنِى؛ إِٰلِهى أَُعوذُ بَِك مِ  إِٰلِهى
َسعَتَِك . إِٰلِهى َكأَن ِى  بِفَْضلِ َخِطَك . إِٰلِهى إِْن ُكْنُت َغْيَر ُمْستَأِْهٍل ِلَرْحَمتَِك فَأَْنَت أَْهٌل أَْن تَُجوَد َعلَىه َوُحلُوِل سَ 

دْ  تَنِى بِعَْفِوكَ بِنَْفِسى واقِفَةٌ بَْيَن يََدْيَك َوقَْد أََظلهها ُحْسُن تََوكُِّلى َعلَْيَك فَقُْلَت َما أَْنَت أَْهلُهُ َوتَغَمه  . 

که به من  آن ستیپس ک یساز دهد؟ و اگر خوارم یکه به من روز آن ستیپس ک ی! اگر محرومم کنمعبودم
رحمتت  ستهی! اگر شاایاز خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدا آورم ی! به تو پناه مایرساند؛ خدا یاری
در  ام یمن با همه هست ییمعبودم! گو ،یفضلت بخشش کن یکه بر من با فراوان یتو سزاوار ستم،ین

 یآن ستهیافکنده است و آنچه را تو شا هیحسن اعتمادم به تو، بر وجودم سا که یدرحال ام، ستادهیبرابرت ا
یا و مرا با عفوت پوشانده یا کرده یبر من جار  

 

ْقراَر إِْن َعفَْوَت فََمْن أَْولٰى ِمْنَك بِٰذِلَك ؟ َو إِْن كاَن قَْد َدنا أَ  إِٰلِهى َجِلى َولَْم يُْدنِنِى ِمْنَك َعَمِلى فَقَْد َجعَْلُت اْْلِ
تَْغِفْر لَها . إِٰلِهى لَْم يََزْل  لَمْ بِالذهْنِب إِلَْيَك َوِسيلَتِى . إِٰلِهى قَْد ُجْرُت َعلٰى نَْفِسى فِى النهَظِر لَها فَلََها اْلَوْيُل إِْن 

َك َعلَىه  َك َعن ِى فِى َمماتِىأَيهاَم َحياتِى فاَل بِرُّ تَْقَطْع بِره  

شده باشد و عملم مرا  کیاز تو سزاوارتر به آن است؟و اگر مرگم نزد یچه کس ،ی! اگر گذشت کنمعبودم
به بارگاهت قرار دادم. معبودم بر وجودم در  شیخو لهینکرده، اعترافم را به گناه، وس کیبه تو نزد

 یبر من در روزها ات یکیمعبودم ن ،یامرزیبر او اگر او را ن یبردن از آن گناه بار کردم، پس وا فرمان
را در هنگام مرگم از من قطع مکن شیخو یکیبود، پس ن وستهیپ ام یزندگ  

 

ْن أَْمِرى َكيَف آيَُس ِمْن ُحْسِن نََظِرَك ِلى بَْعَد َمماتِى َوأَْنَت لَْم تَُول ِنِى إَِل  اْلَجِميَل فِى َحيَاتِى؛ إِٰلِهى تََوله مِ  إِٰلِهى
ْنيا َوأَنَا ذُ  لَىه َما أَْنَت أَْهلُهُ، َوُعْد َعلَىه بِفَْضِلَك َعلٰى ُمْذنٍِب قَْد َغَمَرهُ َجْهلُهُ . إِٰلِهى قَْد َستَْرَت عَ  نُوباً فِى الدُّ

 أَْحَوُج إِلٰى َستِْرها َعلَىه ِمْنَك فِى اْْلُْخرىٰ 

 یکیمرا جز به ن ام یدر طول زندگ که یشوم؟ درحال دیچگونه از حسن توجهت پس از مرگم ناام معبودم
حسانت بازگرد، من با ا یسو به ایخدا ر،یبر عهده گ یکه سزاوار آن کارم را چنان ایخدا ؛ینکرد یسرپرست
که بر  یبر من پوشاند ایرا در دن یگناهان ایرا پوشانده، خدا شیکه جهلش سراپا یگناهکار یسو به

ازمندترمیها در آخرت ن پوشاندن آن  

 

اِلِحيَن فاَل تَْفَضْحنِى يَْوَم اْلِقياَمِة َعلٰى رُ  إِٰلِهى ُُؤوِس قَْد أَْحَسْنَت إِلَىه إِْذ لَْم تُْظِهْرها ِْلََحٍد ِمْن ِعباِدَك الصه
نِى بِِلقائَِك يَْومَ  ى فِيِه بَْيَن ِعباِدَك تَْقِض  اْْلَْشهاِد  إِٰلِهى ُجوُدَك بََسَط أََمِلى، َوَعْفُوَك أَْفَضُل ِمْن َعَمِلى . إِٰلِهى فَُسره

  إِلَْيِه اْلُمِسيئُونَ إِٰلِهى اْعتِذاِرى إِلَْيَك اْعتِذاُر َمْن لَْم يَْستَْغِن َعْن قَبُوِل ُعْذِرِه فَاْقبَْل ُعْذِرى يَا أَْكَرَم َمِن اْعتََذرَ  

آشکار  ات هستیاز بندگان شا کی چیه یبرا ایچرا که گناهم را در دن یکرد یکیمحققاً به من ن معبودم
را گسترده ساخت  میمردم رسوا مکن، معبودم جود تو آرزو دگانیدر برابر د امتیپس مرا در ق ،ینکرد

مرا به لقائت  ،یکن یم یبندگانت داور نیکه در آن ب یگرفت. معبودم، روز یو عفو تو از عمل من برتر
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 ازین یعذرش ب رفتنیاست که از پذ یکس یعذرخواه شگاهتیمن از پ یخوشحال کن. معبودم عذرخواه
که بدکاران از او پوزش خواستند یکس نیتر میکر یا رینگشته، پس عذرم را بپذ  

 

ِدنِى، َولَْو ََلتَُرده حاَجتِى، َوََل تَُخي ِْب َطَمِعى، َوََل تَْقَطْع ِمْنَك َرجائِى َوأََمِلى . إِٰلِهى لَْو أََرْدَت َهوانِى لَْم تَهْ  إِٰلِهى
ٰلِهى فَلََك ْدَت فَِضيَحتِى لَْم تُعافِنِى . إِٰلِهى َما أَُظنَُّك تَُردُّنِى فِى حاَجٍة قَْد أَْفنَْيُت ُعْمِرى فِى َطلَبِها ِمْنَك . إِ أَرَ 

 اْلَحْمُد أَبَداً أَبَداً دائِماً َسْرَمداً يَِزيُد َوََل يَبِيُد َكما تُِحبُّ َوتَْرضىٰ 

را از خود قطع مکن.  میو آرزو دیمساز و ام یدینوم نیحاجتم را برمگردان و طمعم را قر معبودم،
 ام یسالمت یرا خواسته بود ام ییو اگر رسوا یکرد ینم تمیهدا ،یخواست یرا م ام یمعبودم، اگر خوار

 یسپر اش یریگیکه عمرم را در پ یگمان را به تو ندارم که مرا در حاجت نیمعبودم، ا ،یدیبخش ینم
 ان،یپا یو ب یشگیو جاودانه، هم یابد ی. معبودم تو را سپاس، سپاسیام، از درگاهت بازگردان کرده

یو خشنود گرد یگونه که پسند که افزون شود و نابود نگردد، آن یسپاس  

 

نِى النهاَر أَْعلَْمُت إِْن أََخْذتَنِى بُِجْرِمى أََخْذتَُك بِعَْفِوَك، َو إِْن أََخْذتَنِى بِذُنُوبِى أََخْذتَُك بَِمْغِفَرتَِك، َو إِْن أَْدَخْلتَ  إِٰلِهى
َرجائَِك أََمِلى أَْهلَها أَن ِى أُِحبَُّك . إِٰلِهى إِْن كاَن َصغَُر فِى َجْنِب طاَعتَِك َعَمِلى فَقَْد َكبَُر فِى َجْنبِ   

جز به آمرزشت  ،یو اگر به گناهانم بنگر رمیتو را به عفوت بگ زیمن ن ،یریاگر مرا بر جرمم بگ ا،یخدا
اگر عملم در برابر  ا،یدهم که تو را دوست دارم. خدا یبه اهل آن آگاه ،یننگرم و اگر مرا وارد دوزخ کن

بزرگ است میبه تو آرزو د  یطاعتت کوچک بوده، همانا از جهت ام  

 

ُحوماً ؟  إِٰلِهى َكْيَف أَْنقَِلُب ِمْن ِعْنِدَك بِاْلَخْيبَِة َمْحُروماً َوقَْد كاَن ُحْسُن َظن ِى بُِجوِدَك أَْن تَْقِلبَنِى بِالنهجاِة َمرْ  إِٰلِهى
ِة السهْهِو َعْنَك، َوأَْبلَْيُت َشبابِى فِى َسْكَرِة ال . إِٰلِهى فَلَْم أَْستَْيِقْظ أَيهاَم  ْنكَ تهباُعِد مِ َوقَْد أَْفنَْيُت ُعْمِرى فِى ِشره

 اْغتِراِرى بَِك، َوُرُكونِى إِلٰى َسبِيِل َسَخِطكَ 

به بخشش و  ام یگمان خوش که یبازگردم، درحال تیو محروم یدیچگونه از بارگاهت با نوم معبودم،
از تو  یخبر یب یمعبودم عمرم را در آزمند ،یگردان یباز م دهیو بخش افتهی بوده که مرا نجات نیوجودت ا

غرور نسبت به تو،  راز تو فرسوده نمودم. معبودم در روزگا یدور یرا در مست ام ینابود کردم و جوان
به خشم تو آگاه نگشتم ایدن یها نشدم و هنگام اعتماد کردنم به لذت داریب  

 

ا ُكْنُت  َوأَنَا َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك قائٌِم بَْينَ  إِٰلِهى ُل إِلَْيَك ِممه ٌل بَِكَرِمَك إِلَْيَك . إِٰلِهى أَنَا َعْبٌد أَتَنَصه يََدْيَك، ُمتََوس ِ
ِلَكَرِمَك . إِٰلِهى لَْم يَُكْن ِلى َحْوٌل  نَْعتٌ أُواِجُهَك بِِه ِمْن قِلهِة اْستِْحيائِى ِمْن نََظِرَك، َوأَْطلُُب اْلعَْفَو ِمْنَك إِِذ اْلعَْفُو 

 َ مَحبهتَِك، َوَكما أََرْدَت أَْن أَُكوَن ُكْنُت فََشَكْرتَُك بِِإْدخاِلى فِى ْنتَِقَل بِِه َعْن َمْعِصيَتَِك إَِل  فِى َوْقٍت أَْيقَْظتَنِى لِ فَأ
 َكَرِمَك، َو ِلتَْطِهيِر قَْلبِى ِمْن أَْوساخِ اْلغَْفلَِة َعْنكَ 
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به حضرت تو  ات یبزرگوار ۀلیبه وس ام، ستادهیرابرت او من بنده تو و فرزند بنده توأم، در ب معبودم،
از مراقبتت  میایح یام از کم هستم که به درگاهت از آنچه با آن با تو روبرو بوده یا متوّسلم. معبودم، بنده

درخور کرم توست.  یصفت ذشتگ رایز کنم، یو از تو درخواست گذشت م میجو یم یزارینسبت به من ب
برم، مگر آنگاه که به  رونیب ات یآن از عرصه نافرمان لهیوس که خود را به ستین ییروین میمعبودم برا
در آستان  نکهیا یبرا گذارم، یباشم، پس تو را سپاس م یکه خواست چنان و آن یساز دارمیمحبّتت ب

یاز حضرتت پاک نمود یخبر یب یها هیدلم را از آال نکهیو هم ا یواردم کرد ات یبزرگوار  

 

اْلُمْغتَر ِ بِِه، َويا اْنُظْر إِلَىه نََظَر َمْن ناَدْيتَهُ فَأَجابََك، َواْستَْعَمْلتَهُ بَِمعُونَتَِك فَأَطاَعَك، يَا قَِريباً ََليَْبعُُد َعِن  إِٰلِهى
ْن َرجا ثَوابَهُ . إِٰلِهى َهْب ِلى قَْلباً يُْدنِيِه ِمْنَك َشْوقُهُ، َو  ً َجواداً ََليَْبَخُل َعمه يُْرفَُع إِلَْيَك ِصْدقُهُ، َونََظراً  ِلسانا

َف بَِك َغْيُر َمْجُهوٍل، َوَمْن َلذَبَِك َغْيُر َمْخذُوٍل، َوَمْن أَقْ  بُهُ ِمْنَك َحقُّهُ . إِٰلِهى إِنه َمْن تَعَره بَْلَت َعلَْيِه َغْيُر يُقَر ِ
 َمْملُوٍك ]َمْملُوٍل[

به کارش  ات یاریو تو را اجابت کرد و به  یکرد شیکه صدا یبر من نظر کن، نظر به کس معبودم،
 دیکه از ام یسخاوتمند یو ا شود یدور نم فتگانیکه از فر یکینزد یو او از تو اطاعت کرد، ا یگماشت

کند و  کینزد تواو را به  اقشیبه من عطا کن که اشت ی. معبودم، قلبورزد ینم غیبستگان به پاداشش در
معبودم،  د،ینما کیکه حق بودنش او را به تو نزد یجانب تو باال برده شود و نگاه که صدقش به یزبان
 یو هرکه را تو به او رو ستیکه به تو پناهنده شد خوار ن و آن ستیکه به تو شناخته شد، ناشناخته ن یکس

ستیبرده ن یآور  

 

َمِن اْعتََصَم بَِك لَُمْستَِجيٌر، َوقَْد لُْذُت بَِك يَا إِٰلِهى فاَل تَُخي ِْب َظن ِى ِمْن  إِنه َمِن اْنتََهَج بَِك لَُمْستَنِيٌر، َو إِنه  إِٰلِهى
ياَدةَ ِمْن مَ  َحبهتَِك . إِٰلِهى َرْحَمتَِك، َوََل تَْحُجْبنِى َعْن َرأْفَتَِك . إِٰلِهى أَقِْمنِى فِى أَْهِل ِوَليَتَِك ُمقاَم َمْن َرَجا الز ِ

تِى فِى َرْوحِ نَجاحِ أَْسمائَِك َوَمَحل ِ قُْدِسَك . إِٰلِهى بَِك َعلَْيَك إَِل  أَْلحَ َوأَْلِهْمنِى َولَ  ْقتَنِى هاً بِِذْكِرَك إِلٰى ِذْكِرَك، َوِهمه
اِلحِ ِمْن َمْرضاتِ  ً  فَِإن ِى ََلأَْقِدُر ِلنَْفِسى َدْفعاً، َوَل أَْمِلكُ  َك،بَِمَحل ِ أَْهِل طاَعتَِك، َواْلَمثَْوى الصه لَها نَْفعا  

در پناه توست و من به تو پناه  دیکه به تو پناه جو راهش روشن است و آن دیکه به تو راه جو آن معبودم،
 انیمحرومم مساز، معبودم، در م ات یمکن و از مهربان دیمعبودم، پس گمانم را از رحمتت ناام یآوردم ا
 وستهیبه ذکرت را پ یفتگیش بودم،بسته، مع دیکه به افزون شدن محبّتت ام برنشانم، نشاندن آن تتیاهل وال

حق خودت بر  قدست قرار ده. معبودم به گاهیو جا تیها نام یابیکام میبه من الهام کن و هّمتم را در نس
که من نه بر  رایبرسان، ز ات یبر ساخته از خشنود ستهیشا گاهیاهل طاعتت و جا گاهیخودت، مرا به جا

مالک هستم شیاز خود قدرت دارم و نه بر نفع خو یدفع  

 

ْن َصَرْفَت َعْنهُ َوْجَهَك، َوَحَجبَهُ  إِٰلِهى ِعيُف اْلُمْذنُِب، َوَمْملُوُكَك اْلُمنِيُب فاَٰل تَْجعَْلنِى ِممه  َسْهُوهُ َعْن أَنَا َعْبُدَك الضه
َحتهٰى تَْخِرَق أَْبصاُر  َك،اَلْنِقطاعِ إِلَْيَك، َوأَنِْر أَْبصاَر قُلُوبِنا بِِضياِء نََظِرها إِلَيْ  َعْفِوَك . إِٰلِهى َهْب لى َكمالَ 

ْن ناَديْ اْلقُلُوِب ُحُجَب النُّوِر فَتَِصَل إِلٰى َمْعِدِن اْلعََظَمِة، َوتَِصيَر أَْرواُحنا ُمعَلهقَةً بِِعز ِ قُْدِسَك. إِٰلِهى وَ  تَهُ اْجعَْلنِى ِممه
اً َوعَ  لََك َجْهراً  ِملَ فَأَجابََك، َوَلَحْظتَهُ فََصِعَق ِلَجالِلَك، فَناَجْيتَهُ ِسر   
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را از آنان  تیکه رو یمرا از کسان شگاهت،یکننده به پ کار توأم و برده توبه من بنده ناتوان گنه معبودم،
از  ییده. معبودم کمال جداکه غفلتشان از بخششت محرومشان نمو یقرار مده و نه از کسان یبرگرداند

 یسو را به پرتو نگاه به مانیها دل دگانیکن و د یکامل به خودت به من ارزان دنیرس یمخلوقات را، برا
 مانیها و جان ابدیو به سرچشمه عظمت دست  دهینور را در یها دل، پرده دگانیروشن کن تا د شیخو
پس پاسخت دادند، به  ،یکرد شانیقرار ده که صدا یمرا از کسان ایبه شکوه قدست گردد، خدا ختهیآو
 یو آنان آشکارا برا یآنان راز پنهان گفت بامدهوش شدند و  ات یپس در برابر بزرگ ،یها توجه فرمود آن

 تو کار کردند

 

ِمَك . إِٰلِهى إِْن كانَِت اْلَخطايَا قَْد لَْم أَُسل ِْط َعلٰى ُحْسِن َظن ِى قُنُوَط اْْلَياِس، َوََل اْنقََطَع َرجائِى ِمْن َجِميِل َكرَ  إِٰلِهى
َك فَقَْد نَبهَهنِى أَْسقََطتْنِى لََدْيَك فَاْصفَْح َعن ِى بُِحْسِن تََوكُِّلى َعلَْيَك . إِٰلِهى إِْن َحطهتْنِى الذُّنُوُب ِمْن َمكاِرِم لُْطفِ 

ْفلَةُ َعِن اَلْستِْعداِد ِلِلقائَِك فَقَْد نَبهَهتْنِى اْلَمْعِرفَةُ بَِكَرِم آَلئِكَ اْليَِقيُن إِلٰى َكَرِم َعْطِفَك . إِٰلِهى إِْن أَناَمتْنِى اْلغَ   

کرمت قطع نشود. معبودم، اگر  ییبایاز ز دمینسازم و ام رهیرا چ أسیو  یدیناام ام ینیب بر خوش معبودم،
کن. معبودم، اگر گناهان  یپوش مرا از نظرت انداخته، به خاطر حسن اعتمادم بر تو از من چشم میخطاها
کرده. معبودم، اگر غفلت  ارمیهشبه کرم عطوفتت  نیقیآورده، اما  نیشرافتمندانه لطفت مرا پائ گاهیاز جا

ساخته  داریمرا ب ات مانهیکر یها معرفت به نعمت یبه خوابم فرو برده، ول دارتید یاز آماده شدن برا
 است

 

لَْيَك أَْبتَِهُل إِْن َدعانِى إِلَى النهاِر َعِظيُم ِعقابَِك فَقَْد َدعانِى إِلَى اْلَجنهِة َجِزيُل ثَوابَِك . إِٰلِهى فَلََك أَْسأَُل َو إِ  إِٰلِهى
ْن يُِديمُ  ٍد َوأَْن تَْجعَلَنِى ِممه ٍد َوآِل ُمَحمه َك، َوََل يَْنقُُض َعْهَدَك، َوََل ِذْكرَ  َوأَْرَغُب، َوأَْسأَلَُك أَْن تَُصل َِى َعلٰى ُمَحمه
 يَْغفُُل َعْن ُشْكِرَك، َوََل يَْستَِخفُّ بِأَْمِركَ 

بهشت  یسو ات مرا به ثواب برجسته نهیآتش فرا خوانده، هرآ یسو مجازاتت مرا به یاگر بزرگ معبودم،
که  خواهم یز تو مو ا ورزم ینموده و شوق م یزار شگاهتیو به پ خواهم یدعوت کرده، معبودم، از تو م

بر زبان دارند و  ارهکه ذکرت را همو یقرار ده یو مرا از کسان یبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست
شمارند یو فرمانت را سبک نم شوند یو از سپاست غافل نم شکنند یرا نم مانتیپ  

 

َك اْْلَْبَهجِ فَأَُكوَن لََك عاِرفاً، َوَعْن ِسواَك ُمْنَحِرفاً، َوِمْنَك خائِفاً ُمراقِباً، يَا  إِٰلِهى َذا اْلَجالِل َوأَْلِحْقنِى بِنُوِر ِعز ِ
 ً ٍد َرُسو ِلِه َوآِلِه الطهاِهِريَن َوَسلهَم تَْسِليماً َكثِيرا ُ َعلٰى ُمَحمه ْكراِم، َوَصلهى َّللاّٰ .َواْْلِ  

شوم و  گردان یتو رو ریبرسان تا عارف به وجودت گردم و از غ تیبایز اریمرا به نور عّزت بس ا،یخدا
او بر محّمد  اریو رأفت و محبت و درود خدا و سالم بس یبزرگ یدارا یاز تو هراسان و برحذر باشم، ا

.اش و برخاندان پاکش باد فرستاده  
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