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  بشارِت ُعظمى
 ... آيات منزله در سنين قبل كه مخصوص صلوة نازل شده بفرست و بنويس لعمر ا

زاز آرد و منصفين را حيات بخشد نفحاتش عاشقين را جذب نمايد و ساكنين را باهت
هر هنگام و هر وقت كه انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده )* اّول*(لكن و

   از زوال بزوال)* و ثالث(*در بامداد و حين زوال و اصيل )* ىو ثان*(نمايد بعمل آرد 
  ىانته

  
 

  صغير نماز
 )شود ىصغير که از زوال به زوال تالوت مصالة (

  
نَک َخلَْقَتنْي ِلِعْرفاِنَک َو ِعباَدِتَک    *اْشَهُد يا الهْي ِبا

  
ِ
  اْشَهُد فى هَذا اْلحْين

  *اْقِتداِرَک َو َفْقرْي َو َغناَک ِبَعْجزْي َو قُوِتَک َو َضْعفْي َو  
 .ال الَه اال اْنَت الُمَهْيِمُن الَقيومُ  

  

  
  .گواهى مى دهم اى معبود من بدرستيکه تو خلق  فرمودى مرا براى شناسائيت و بندگيت

  دهم در اين هنگام  گواهى مى
  . ازى توبه ناتوانى خودم و قوت تو و ضعف خود و اقتدار تو و فقر خود و بى ني

 .نيست معبودى جز توى مهيمن قيوم
  

 

 
٢

 وضو
  

  :َو َمْن اراَد اْن ُيَصلَى َلُه أن َيْغِسَل َيَديِْه و فى حيِن لَْغْسِل َيُقولَ 
ُخَذ ِکتاَبَک ِباْسِتقاَمٍة ال َتْمَنُعها ُجنُوُد اْلعاَلِم ثُم اْحَفْظها  الهْي َقو َيدْي ِلَتا

 التَصرِف فيم
ِ
 .انَک اْنَت اْلُمْقَتِدُر اْلَقِدْيرُ * ا لَْم َيْدُخْل فى ِمْلِکها َعن

  

و کسى که خواست اينکه نماز بگذارد بر اوست اينکه بشويد دو دستش را و در هنگام شستن 
خداى من قوت بده و قوى کن دست مرا تا بگيرد کتابت را با پايدارى که باز ندارد  :بگويد

سپس حفظ فرما آن را از تصرف کردن در آنچه داخل نشده در ِملِک  آنها را لشکريان عالم،
 .بدرستيکه توئى مقتدر و قدير} دست{آن 

  
  :َو فى حيِن َغْسِل الَْوْجُه َيُقولَ 

ْهُت َوْجهْي اَلْيَک  َوج ْي َربِه * ا َوجالت 
ِ
ْنواِر َوْجِهَک ثُم اْحَفْظُه َعن َنوْرُه ِبا

 .الى َغْيِرَک 
  

نورانى فرما . اى پروردگار من روى نمودم وجهم را بسوى تو :در هنگام شستن صورت بگويد و
 .آن را به نورهاى وجهت سپس حفظ بفرما آن را از توجه بسوى غير خودت
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 وسطى نماز
  ) ظهر تا غروب(که در بامداد و حين زوال  صالة وسطى(

 )شود ىتالوت م) بعد از غروب(و اصيل 
 

هًا اَلى الِْقْبَلِة و َيُقولَ َو بَ  ْن َيُقوَم ُمَتَوجْعُد َلُه ا: 
ُه انُه ال الَه اال ُهَو  ُهوِر َو * لَُه االْمرُ َو الَخْلُق * َشِهَد الل ْظَهَر َمْشِرَق الظَقْد ا

وِر الذْي ِبِه اناَر االفُُق االْعلى َو َنَطَقْت ِسْدَرُة الْ  َم الط ُمْنَتهى َو اْرَتَفَع ُمَکل
ما َقْد اَتى الْماِلکُ  ْرِض َو السداُء َبْيَن اْالُة . النَاْلُملُْک َو اْلَملَُکوُت َو اْلِعز

 .َو اْلَجَبرُْوُت ِللِّه َمْولَى اْلَورى َو ماِلِک اْلَعْرِش َو الثرى
  

 :و بگويدو بعد بر اوست اينکه بايستد در حاليكه روى نموده بسوى قبله 
از براى اوست امر فرمودن و خلق . گواهى مى دهد خداوند بدرستيکه نيست خدائى جز او

ى آن روشن  ظاهر فرموده است محل تابش ظهور و تکلم کننده کوه طور را  که به وسيله. کردن
 به تحقيق آمده. شد ُاُفق اعلى و نطق فرمود سدره منتهى و باال رفت اين ندا بين زمين و آسمان

آقاى خلق و صاحب ) که(است مالک ُملک و ملکوت و بزرگوارى و جبروت از براى خدائى 
 .عرش و زمين است

  

 :ُثم َيْرَکَع َو َيُقولَ 
مواِت َو  ُسْبحاَنَک َعْن ِذْکري َو ِذْکِر ُدوني َو َوْصفى َو َوْصِف َمْن فى الس

  .اْالَرضْينَ 
 

   :سپس به رکوع رود و بگويد 
در ) کسانيکه(ذکر من و ذکر غير من و وصف من و وصف و تعريِف کسى که  پاک و مقدسى از
 .ها هستند آسمانها و زمين

 

 
٤

 :ُثم َيُقوَم ِللُْقُنوِت َو َيُقولَ 
ْذياِل َرْحَمِتَک َو َفْضِلَک يا  ناِمِل الرجا ِبا يا الهْي ال تَُخيْب َمْن َتَشبَث ِبا

  .اْرَحَم الراِحمْينَ 
 

   :يستد براى قنوت و بگويدسپس با
اى معبود من محروم و نااميد مفرما کسى را که چنگ زده است با انگشتان آرزو به دامنهاى 

  .رحمت تو و فضل تو اى رحم کننده ترين رحم کنندگان
 

 :ُثم َيْقُعَد َو َيُقولَ 
نَک اْنَت اللهُ  َقْد * ال الَه اال اْنَت  اْشَهُد ِبَوْحداِنيِتَک َو َفْرداِنيِتَک َو ِبا

اْظَهْرَت اْمَرَک َو َوَفْيَت ِبَعْهِدَک َو َفَتْحَت باَب َفْضِلَک َعلى َمْن فى 
َمواِت َو اْالَرِضيَن  ْکِبْيرُ َو اْلَبهاُء َعلى * السالُم َو الت الُة َو الس َو الص

ْقباِل الَْيَک َو اْنَفُقوا ما اْولياَک الِذْيَن ما َمَنَعْتُهْم ُشُؤوناُت الْ  اْال 
ِ
َخْلِق َعن

 .انَک اْنَت اْلَغُفْوُر اْلَکِرْيمُ * ِعْنَدُهْم َرجا ما ِعْنَدَک 
  

 :سپس بنشيند و بگويد
گواهى مى دهم به يکتائى و فرد و تنها بودن تو و به اينکه بدرستى تو خدائى و نيست خدائى 

اى  اى عهدت را و باز فرموده اى و ِاکمال فرموده رت را و وفا فرمودهاى ام ظاهر فرموده. بغير از تو
درود و تهيّت و سالم  و تکبير و نورانيت . باشند در فضلت را بر کسانيکه در آسمانها و زمينها مى

و جالل بر دوستدارانت آناننيکه منع ننمودشان و باز نداشت آنان را شأن ها و حاالِت خلق از 
تو و انفاق کردند آنچه را نزدشان بود به آرزوى آنچه نزد تو است بدرستيکه توئى روى آوردِن به 

  .غفور کريم
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  کبير نماز

 .)روز کافى است انهصالة کبير تالوت آن يک بار در شب(
 
  

  ُهَو اْلُمْنِزُل اْلَغفوُر الرحيم
 

ماِل َکَمْن ِللُْمَصلى اْن َيُقوَم ُمْقِبًال اَلى اللِه َو اذا قاَم   َلى الَْيميِن َو الشفى َمقاِمِه َينُْظَر ا َو اْسَتَقر
 :َينَْتِظُر َرْحَمَة َربِه الرْحمِن الرحيِم ُثم َيُقولَ 

  

ما اْسلَُک ِبَمطاِلِع َغْيِبَک اْلَعِلي اْالْبهى ِباْن  َو فاِطَر الس ْسمآلَه االيا ا
ِلتُْحِرَق ُحُجباِتَي التى َمَنَعْتنى َعْن ُمشاَهَدِة َجماِلَک َو  َتْجَعَل َصالتى نارًا

 .نُورًا َيُدلني الى َبْحِر ِوصاِلَک 
  

  اوست نازل کنندِه غفوِر مهربان
 

آورد بسوى خدا و زمانيکه ايستاد و قرار گرفت  بر نماز گذار است که بايستد در حاليکه روى مى
کشد رحمت پروردگارش  مانند کسيکه انتظار  مى. و چپدر جاى خود بنگرد به طرف راست 

 :سپس بر اوست که بگويد. را که رحمن رحيم است
  

کنم به محلهاى طلوع پنهانيت که  اى معبود اسمها و خالق آسمانها، از تو سوال مى
ه هايى ک ترين است به اينکه قرار بفرمائى نمازم را آتشى تا بسوزاند پرده مندترين و نورانى شکوه

  .منع کرد مرا از ديدن جمال تو و نورى که مرا داللت و راهنمائى مى کند به درياى وصال تو
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  :ُقُنوِت ِللِه َتباَرَک َو َتعالى َو َيُقولَ ُثم َيْرَفَع َيَديِْه ِللْ 
 

واَک يا َمْقُصوَد اْلعالَِم َو َمْحبُوَب اْالَُمِم َترانى ُمْقِبًال الَْيَک ُمْنَقِطعًا َعما سِ 
کًا ِبَحْبِلَک الذي ِبَحَرَکِتِه َتَحرَکِت اْلُمْمِکناُت  َنا َعْبُدَک * ُمَتَمسا ْي َربا

اُکوُن حاِضرًا قامًا َبْيَن ايادْي َمِشيِتَک َو اراَدِتَک َو ما * َو اْبُن َعْبِدَک 
ْن َتْفَعَل  اْساَلَُک ِبَبْحِر َرْحَمِتَک وَ * اِرْيُد اال ِرَضاَک  َشْمِس َفْضِلَک ِبا

ْکِر َو الثنا ُکل ما * ِبَعْبِدَک ما تُِحب َو َتْرضى  الذ 
ِ
َسِة َعن ِتَک اْلُمَقدَو ِعز
الهي الهي ال َتْنُظْر * َيْظَهرُ ِمْن ِعْنِدَک ُهَو َمْقُصوُد َقلْبى َو َمْحبُوُب فُؤآدْي 

َمواِت َو اْالْرَض الى آمالى َو اْعمالْى َبْل ال حاَطِت الستْي اراَدِتَک الى ا
 * الا ِحبَرْدَتُه َو ال اما ا الَرْدُت اَمِم ما اْعَظِم يا ماِلَک اْالَو اْسِمَک اْال

 ماتُِحب * 
  

 :سپس باال ببرد دو دستش را از براى قنوت براى خداوند تبارک و تعالى و بگويد
بينى مرا در حال اقبال بسوى تو در حال انقطاع از آنچه  محبوب امتها مىاى مقصود عالم و 

اى پروردگار . جز تو است در حال تمسک به ريسمان تو که بحرکِت آن بحرکت آمد ممکنات
باشم حاضر ايستاده بين دستهاى مشيت و اراده تو و  مى. ى بنده تو ى توام و زاده من، من بنده

نمايم به درياى رحمتت و آفتاب فضلت به اينکه  از تو سوال مى. خواهم مگر رضاى تو را نمى
عمل بفرمائى براى بنده ات آنچه دوست دارى و راضى ميباشى و به بزرگواريت که مقدس 
است از ذکر و ثناء هر آنچه ظاهر ميشود از نزد تو مقصود قلب من است و دوست داشته فواد و 

به آرزوهاى من و عملهاى من بلکه به اراده و  معبود من، معبود من نظر مفرما. قلب من
. خواست خودت که احاطه فرمود آسمانها و زمين را و به اسم اعظمت اى مالک ُامتها

 .را و دوست ندارم مگر آنچه را که تو دوست دارى  خواهى آن خواهم مگر آنچه تو مى نمى
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 :ُثم َيْسُجَد َو َيُقولَ  
 .ِبَوْصِف ما ِسواَک اْو تُْعَرَف ِبِعْرفاِن ُدْوِنَک  ُسْبحاَنَک ِمْن اْن تُْوَصَف 

  

   :سپس به سجده رود و بگويد
پاک و مقدسى تو از اينکه وصف کرده شوى به وصف و تعريف آنچه که جز خودت باشد يا 

 .شناخته بشوى با عرفان و شناسائى غير خودت
 

 :ُثم َيُقوَم َو َيُقولَ 
ْوَثَر اْلَحَيواِن ِلَيْبقى ِبِه ذاتى ِبَدواِم َسلَْطَنِتَک َو اْي َرب َفاْجَعْل َصالتى کَ 

 .َيْذُکَرَک فى ُکل عالٍَم ِمْن َعواِلِمَک 
  

   :سپس بايستد و بگويد
ى آب حيات و زندگانى تا باقى بماند بدان  اى پروردگار من پس قرار بفرما نمازم را چشمه

 .ذکر کند تو را در هر عالمى از عالمهايتوسيله ذات  و وجود من به دوام سلطنت خودت و تا 
  

ًة اْخرى َو َيُقولَ  َيْرَفَع َيَديِْه ِللُْقُنوِت َمر ُثم: 
يا َمْن فى ِفراِقَک ذاَبِت اْلُقلُوُب َو اْالْکباُد َو ِبناِر ُحبَک اْشَتَعَل َمْن ِفى  

ْرَت اْالٓفاَق  ذي ِبِه َسخلَُک ِباْسِمَک الْسْن ال َتْمَنَعنْي َعّما اْلِبالِد ا ِبا
اْي َرب َتَرى اْلَغرْيَب َسرَُع الى َوَطِنِه اْالْعلى * ِعْنَدَک يا ماِلَک الرقاِب 

ِظل ِقباِب َعَظَمِتَک َو ِجواِر َرْحَمِتَک َو العاِصَي َقَصَد َبْحَر ُغْفراِنَک َو 
ليَل ِبساَط ِعزَک َو اْلَفقْيَر افَُق َغناَک  ْمرُ ِفيما َتشاُء *  الذْشَهُد * َلَک اْالا

انَک اْنَت اْلَمْحُمْوُد فى ِفْعِلَک َو اْلُمطاُع فى ُحْکِمَک َو الْمْختاُر فى 
.اْمِرَک 

 

 
٨

  :سپس باال ببرد دو دستش را از براى قنوت بار ديگر و بگويد
و حب تو به  که در دورى تو ذوب شد و گداخت دلها و جگرها و به آتش دوستى ىاى کس
ى آن به زير  نمايم به اسمت که بوسيله آمدند کسانيکه در شهرها هستند از تو سوال مى شعله در

اى پروردگار . فرمان آوردى دنيا را با اينکه باز ندارى مرا از آنچه نزد تو است اى مالک بندگان
هاى  مهبينى اين غريب را که سرعت گرفت به سوى وطن اعالى خود که سايه خي من مى

بزرگوارى تو و جوار رحمتت مى باشد اين گنهکار را که قصد درياى غفران و آمرزش تو را 
نموده و اين ذليل و خوار را که بساط بزرگوارى تو را خواسته اين فقير را که افق بى نيازى تو را 

بخواهى گواهى مى دهم بدرستى که تو محمودى در فعلت  امر از آن توست در آنچه. خواسته
 .و مورد اطاعت در حکمت و صاحب اختيار در امر خودت

 
 ُثم َيْرَفَع َيَديِْه َو ُيَکبَر َثالَث َمراٍت  
 بگويد  سه مرتبه،) ا ابهى(سپس باال برد دو دستش را و تکبير  
  

 :َرَک َو َتعالى َو َيُقولَ ُثم َينَْحِنَى ِللُْرُکْوِع ِللِه َتبا
يا الهْي َترى ُرْوحْي ُمْهَتزًّا فى َجواِرحْي َو اْرکانى َشْوقًا ِلِعباَدِتَک َو َشَغفًا  

ِلِذْکِرَک َو َثناَک َو َيْشَهُد ِبما َشِهَد ِبِه ِلساُن اْمِرَک فى َملَُکوِت َبياِنَک َو 
اْسلََک فى هَذا اْلَمقاِم ُکل ما  اْي َرب اِحب انْ * َجَبرُْوِت ِعلِْمَک 

ْثباِت َفْقرْي َو اْعال َعطاَک َو َغناَک َو اْظهاِر َعْجزْي َو اْبراِز  ِعْنَدَک ِال
 .قُْدَرِتَک َو اْقِتداِرَک 

  

 :سپس خم شود براى رکوع از براى خداوند تبارک و تعالى و بگويد 
که به اهتزاز در آمده در اعضاء و ارکان من در حال اى معبود من مى بينى روح مرا در حالي

شوق از براى بندگى تو و در حِد اعالى شوق و محبت از براى ذکر تو و ثنايت و گواهي 



 

 
٩

دهد به آنچه گواهى داد به آن لسان امر تو در ملکوت بيان تو و جبروت علم تو اى پروردگار  مى
ثابت کردن  ىمقام از هر آنچه نزد تو است براکنم در اين  دوست دارم اينکه از تو سوال . من

فقر و ندارى خودم و باال بردن عطا و غنا و بى نيازى تو و ظاهر کردن عجز خودم و آشکار کردن 
 .قدرت و اقتدار تو

  
ًة َبْعَد اْخرى َو َيُقولَ  َيُقوَم َو َيْرَفَع َيَديِه ِللُْقُنوِت َمر ُثم: 

ال الَه اال اْنَت اْلحاِکُم فى الَمْبَد َو اْلَمآِب * ِزْيزُ اْلَوّهاُب ال الَه اال اْنَت اْلعَ 
َعني َو َرْحَمتَُک َقوْتنى َو ِنداُوَک اْيَقَظني َو *  لهي َعْفُوَک َشجلهي اا

َفْضلَُک اقاَمني َو َهدانى الَْيَک َو اال ما لي َو َشانى ِال قُْوَم لَدى باِب 
 
ِ
َه اَلى اْالْنواِر اْلُمْشِرَقِة ِمْن افُِق َسما اراَدِتَک َمْدَين َتَوجْو اْي * قُْرِبَک اا

َرب َتَرى اْلِمْسکيَن َيْقَرُع باَب َفْضِلَک َو اْلفاِنَي يُِرْيُد َکْوَثَر اْلَبقا ِمْن ايادْي 
ْسما َو ِلَي التْسلْيُم َو َلَک اْالْمرُ فى ُکل اْالْحواِل يا َمْولَى اْال * ُجْوِدَک 

ما ضاُء يا فاِطَر السالر. 
  

 :سپس بايستد و باال برد دو دستش را براى قنوت ديگرى و بگويد
. نيست معبودى  مگر توى حکم کننده در ابتدا و انتها. جز توى عزيز وهاب ىنيست معبود

بخشيد مرا ندايت مرا بيدار کرد و  معبوِد من معبوِد من عفو تو مرا شجاع کرد و رحمت تو قوت
فضلت بر پا داشت مرا و راهنمائيم فرمود بسوى تو و گرنه مرا و شأن مرا چه تا بايستد نزد در 
شهر قرب و نزديکى تو يا روى آورد به طرف نورهاى تابان از کرانه آسمان و مقام ارجمند 

کوبد در فضلت را و اين فانى را که  بينى اين بيچاره را که مى اى پروردگار من مى. ى تو اراده
ى احوال اى آقاى  ى بقاء را از دستهاى جودت براى تو است امر در همه خواهد چشمه مى

 . اسم ها و براى من است تسليم و رضا اى خالق آسمان
 

 

 
١٠

 :ُثم َيْرَفَع َيَديِْه َثالَث َمراٍت َو َيُقولَ 
ُه اْعَظُم ِمْن ُکل َعظيٍم   الل

  

   :ال برد دو دستش را سه بار و بگويدسپس با
 .خداوند بزرگتر است از هر بزرگى

  
 :ُثم َيْسُجَد َو َيُقولَ  

ُسْبحاَنَک ِمْن اْن َتْصَعَد الى َسما قُْرِبَک اْذکاُر اْلُمَقربْيَن اْو اْن َتِصَل الى 
 اْشَهُد ان * ِفنا باِبَک ُطيُوُر اْفَدِة اْلُمْخِلصْيَن 

ِ
سًا َعن َک ُکْنَت ُمَقد

 ْسمااْال 
ِ
فاِت َو ُمَنزهًا َعن ْبهى* الصاْال ْنَت اْلَعِليا اللَه اال ا. 

  

 :سپس به سجده رود و بگويد
پاک و مقدسى از اينکه باال برود به آسمان قرب و نزديکى تو ذکرهاى مقربين يا اينکه وصل 

دهم بدرستيکه تو مقدسى  گواهى مى. دگان دلهاى مخلصينى در تو پرن شود و برسد به آستانه
ترين و  ترين و پر جالل مرتبه نيست معبودى جز تو که بلند. از صفات و منزهى از اسمها

 .باشى ترين مى نورانى
  

 :ُثم َيْقُعَد َو َيُقولَ 
ْليا َو َعْن َوراها اْشَهُد ِبما َشِهَدِت اْالْشياُء َو اْلَمَال اْالْعلى َو اْلَجنُة اْلعُ 

ُه ال الَه اال اْنَت َو الذى َظَهَر  ِلساُن اْلَعَظَمِة ِمَن اْالفُِق اْالْبهى انَک اْنَت الل
ر اْلَمْکنُوُن َو الرْمزُ اْلَمْخزُوُن الذي ِبِه اْقَتَرَن اْلکاُف ِبرُْکِنِه النوِن  ُه ُهَو اْلسنا *

 نْشَهُد اا ِه َرب ُه ُهَو اْلَمْسُطوُر ِمَن الَقلَِم اْالْعلى َو اْلَمْذُکوُر فى ُکتُِب الل
 .اْلَعْرِش َو الثرى



 

 
١١

 :سپس بنشيند و بگويد
دهم به آنچه گواهى دادند اشياء و گروه عالم باال و جنت عليا و از وراء و پشت سر  گواهى مى

درستيکه تو خدائى هستى که نيست معبودى جز تو آنها لسان عظمت و بزرگوارى از ُاُفق ابهى ب
و کسيکه ظاهر شد بدرستيکه اوست سر مکنون و رمز مخزون که به او قرين شد کاف به رکنش 

دهم بدرستيکه اوست نوشته شده از قلم اعلى و ذکر شده  گواهى مى) ُکن يعنى خلق شو(نون 
 .در کتابهاى خداونِد پروردگار عرش و زمين

  
 : ُم ُمْسَتِقيمًا َو َيُقولُ ُثم َيُقو

ُهوِد َترى َعَبراِتى َو َزَفراِتى َو َتْسَمُع  لَه اْلُوُجوِد َو ماِلَک اْلَغْيِب َو اْلشيا ا
 
ِ
َضِجْيِجْي َو َصِرْيِخْي َو َحِنْيَن فُؤاِدْي َو ِعزِتَک اْجِتراحاِتى اْبَعَدْتِنْي َعن

 اْلُوُروِد ِفى ساَحِة قُْدِسَک، اْي َرب التَقرِب الَْيَک َو َجرْيراِتى َمنَ 
ِ
َعْتِنى َعن

 لَُک ِبَمْوِطىْسْحَرَقِنى اْهلََکِنْي َو بُْعُدَک اْضناِنى َو َهْجرَُک اَک اُحب
َقَدَمْيَک ِفى هذا اْلَبْيدا َو ِبلَبْيَک َلبْيَک اْصفياَک ِفى هذا اْلَفضا َو 

َر ِلْي ِزياَرَة َجماِلَک َو  ِبَنَفحاِت َوْحِيَک وَ  ْن تَُقد َنَسماِت َفْجِر ُظُهوِرَک ِبا
 . اْلَعَمَل ِبما ِفى ِکتاِبَک 

  

 :سپس بايستد و بگويد
شنوى صداى  بينى  َاشکهاى مرا و آههاى مرا و مى اى اله وجود و مالک پنهانى و آشكارا، مى

يت که گناهاِن من دور کرد مرا از نزديک ى دل مرا و به بزرگوار ى مرا و فرياد مرا و ناله گريه
اى پروردگار من حب و . شدن به تو و خطاهايم باز داشت مرا از وارد شدن در فضاى قدس تو

دوستى تو مرا قوت بخشيد و دورى تو و هجران تو مرا هالک نمود و دور بودن از تو مرا سوزانيد 
لَبيک لَبيک گفتن برگزيدگانت در اين نمايم به قدمگاهت در اين بيابان و به  از تو سوال مى

 

 
١٢

وحى تو و نسيمهاى فجِر ظهورت باينکه مقدر ) هاى خوش بو(فضا و ساحت و به نفحات 
 .بفرمائى برايم زيارت جمالت را و عمل به آنچه در کتابت هست

  
 :ُثم ُيَکبَر َثالَث َمراٍت َو َيْرَکَع َو َيُقولَ 
 يلهي ِبما اْفَتني َمْشِرَق لََک اْلَحْمُد يا اَک َو َعرْدَتني َعلى ِذْکِرَک َو َثنا

آياِتَک َو َجَعلَْتنى خاِضعًا ِلرُبُوِبيِتَک َو خاِشعًا ِاللُوِهيِتَک َو ُمْعَتِرفًا ِبما َنَطَق 
 .ِبِه ِلساُن َعَظَمِتَک 

  

 :بگويد و در رکوع بگويد) ا ابهى(سپس سه بار تکبير 
سبب که تائيدم فرمودى بر ذکر خودت و ثناى  ستايش اى معبود من بدانبراى تو است حمد و 

خودت و شناسانيدى به من محل تابش آياتت را و مرا قرار فرمودى خاضع از براى پروردگاريت 
 .و خاشع از براى خداونديت و معترف به آنچه نطق فرمود بدان زبان عظمت و بزرگوارى تو

  
 :ُثم َيُقوَم َو َيُقولَ 

رُ فى * هي الهي ِعْصياِني اْنَقَض َظْهري َو َغْفلَتي اْهلََکْتني ال َتَفکما اُکل
ُم فى ُعرُوقي  َعَمِلَک َيُذوُب َکِبدي َو َيْغِلي الد 

ِ
َو * ُسْو َعَملْي َو ُحْسن

َه اَلْيَک وَ  ْن َيَتَوجاْلَوْجَه َيْسَتْحيى ا نياِدَي  َجماِلَک يا َمْقُصوَد اْلعاَلِم اا
َترى يا الهى َعَبراتى َتْمَنُعني * الرجا َتْخَجُل اْن َتْرَتِفَع الى َسما َکَرِمَک 
ْکِر َو الثنآ يا َرب اْلَعْرِش َو الثرى  الذ 

ِ
اْسلَُک ِبآياِت َملَُکوِتَک َو * َعن

ْولياَک ما َيْنبَ  ْن َتْعَمَل ِبا غْي ِلُجوِدَک يا ماِلَک اْلُوُجوِد َو اْسراِر َجَبرُوِتَک ِبا
ُهودِ  َيلْيُق ِلَفْضِلَک يا ُسلْطاَن اْلَغْيِب َو الش. 



 

 
١٣

 :سپس بايستد و بگويد
خداى من خداى من گناه من شکست پشت مرا و غفلت من مرا هالک کرد هر هنگام مى 

ن در آيد خو گدازد جگرم و به جوشش در مى انديشم در بدى عملم و نيکى عمل تو مى
کشد باينکه رو  کند و خجالت مى رگهايم و به جمالت اى مقصود عالم بدرستى رويم حيا مى

بينى  کشد از اينکه باال برود به آسمان کرم تو مى به سوى تو نمايد و دستهاى آرزو خجالت مى
پروردگار عرش و زمين سوال  دارد از ذکر و ثنا، اى اى معبود من اشكهاي مرا که مرا باز مى

 دوستانت آنچه کنم از تو به آيات ملکوتت و اسرار جبروتت باينکه عمل بفرمائى نسبت به ىم
سزاوار بخشش تو است اى صاحب وجود و هستى و اليق فضل تو است اى سلطان غيب و 

 .آشكارا
  

 :ُثم ُيَکبَر َثالَث َمراٍت َو َيْسُجَد َو َيُقولَ 
ْلَت لَنا ما يَُقربُنا الَْيَک َو َيْرُزقُنا ُکل َخْيٍر اْنَزْلَتُه لََک اْلَحْمُد يا الَهنا ِبما اْنزَ 

نُوِن َو * فى ُکتُِبَک َو ُزبُِرَک  ْن َتْحَفَظنا ِمْن ُجنُوِد الظ اْي َرب َنْسلَُک ِبا
مُ * اْالْوهاِم  ْنَت اْلَعِزيزُ الَعالَک انا.  

  

 :سجده رود و بگويد بگويد و )ا ابهى(تکبير سپس سه بار 
فرستادى برايمان آنچه را که ما را  سبب که فرو حمد و ستايش تو را سزاست اى معبود ما بدان

فرستادى در کتابهايت و نوشتجاتت  نزديک کند به سويت و هر خيرى که مرزوق دارد ما را فرو
يان خياالت و اوهام نمايم به اينکه حفظ بفرمائى ما را از لشکر اى پروردگار من از تو سوال مى

   .بدرستى که توئى پروردگار بى نهايت دانا
  

 

 
١٤

 :ُثم َيْرَفَع َراَسُه َيْقُعَد َو َيُقولَ 
اْشَهُد يا الهي ِبَما َشِهَد ِبِه اْصِفياُوَک َو اْعَتَرَف ِبَما اْعَتِرَف ِبِه أْهُل 

َاْلُمْلُک َو اْلَملَُکوُت * َم اْلِفْرَدْوِس اْالْعلى َو الذيَن َطافُوا َعْرَشَک اْلَعظي
 .لََک يا الَه اْلعالَمينَ 

  

 :سپس باال برد سرش را و بنشيند و بگويد
دهم اى معبود من به آنچه شهادت دادند به آن برگزيدگان تو و اعتراف مى کنم به  گواهى مى

. يم توآنچه اعتراف کردند به آن ساکنين بهشت برين و آنانيکه طواف کردند به دور عرش عظ
 .ُملک و ملکوت از آن تو است اى معبود عالمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


