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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دعای اول

به حمد و ثنای پروردگار و  ند�ود هنگامی که آن حرضت رشوع به نیایش می

 ندپرداخت متعال می

آفرینش است  مبدأ، اول در وجود و اش یازلی است که ذات یستایش مخصوص خدا

و آخر در وجود است بی آنکه آن حقیقت  بی آنکه آن ذات ازلی را اول و ابتدایی باشد

ابدی را آخر و انتهایی باشد (هستی از اوست و هستی او اول و آخری ندارد) آنکه 

 ی توصیف کنندگان از وصفش عاجز است، ی بینندگان از دیدنش قارص و اندیشه دیده

فکرت آفرید) و بر طبق مشیت  ی سابقه یبتثال و  (بی اع کردرا با قدرتش ابد جهان

ی خویش به راه انداخت و آنان را  خود اخااع وود، سس  تام خلق را در مسیر اراده

از آنچه آنان را به سویش پیش تاخته کندی  که یطور  بهدر راه محبت خود قرار داد، 

معلوم  فراخور هر جانداری روزیِ  و بر آنچه به عقب رانده پیشی نگیرند، به نتوانند

ای بکاهد، یا  مقرر داشته از آنچه مقسوم اوست، هیچ ک  یارای آن ندارد که ذره

چیزی بیفزاید، سس  برای هر یک اجلی معین کرد و پایان مشخصی مقرر داشت که 

عمر روزگار آن  یها سالو با  دارد می به همراه شب و روز به سوی اجل خویش گام بر

ی عمر  آخرین قدم را برداشته و از تام پی�نه که  یهنگامرسد تا  ین فرا میاجل مع

 ،خویش بهره گیرد، آنگاه پروردگار او را به سوی منزلی که دعوتش ووده رهسسار کند

منزلی که در آن یا سعادت ابدی و ثواب و پاداش کامل است و یا شقاوت و قهر و 

بدکاران را به کیفر  ،تعال به عدل و احسان(تا در آن عال خدای م ؛غضب الهی است

کردارشان برساند و نیکوکاران را به نیکی پاداش دهد) که کار خدا عدل و احسان است 

و  و احساناش پاک و منزه است و لطف  مقدس و اوصاف عالیه یها نامو 

و چون و چرا در کار خدا  سؤالو کسی را حق  آشکار است بر خلق یشها نعمت

 .نیست
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های پیاپی و  آموخت که چگونه در مقابل منت خدای را که اگر به بندگانش وی حمد

های روشن و مسلم او سساسگزار باشند هر آینه از عطاهای او بهره برده و  نعمت

مردم چنین  و اگروودند  شده و شکرش وی ور غوطهو در روزی او  کردند ستایشش وی

ند چنانکه در رسید به رس حد حیوانیت میبودند از مرز انسانیت بیرون رفته و  می

اندیشند جز مانند ستوران  اینان مردم غافل از خدا که ویکتاب محکمش فرمود: 

 )۴۴ کریمه ی آیه فرقان ی ی مبارکه سوره. (ترند گمراهنیستند بلکه (چهارپایان) 

ی کرد و یحمد و ستایش مخصوص خداست که ما را به معرفت خویش راهن�

و برخی از  را به ما الهام وود یشها نعمتای از شکر  بهره ؛ وموختخداشناسی آ 

ی کرد که چگونه در یو ما را راهن� درهای علم به ربوبیت خویش را بر ما گشود

 و از الحاد و شک و تردید در امرش دور گردانید. توحید او اخالص داشته باشیم

و گوی سبقت  سساس و ستایش گوییم که عمر ما در ادای ستایشش به رس رسد چنان آن

های  ستایشی که تاریکی چنان آناند برباییم،  آمده نائلرا از کسانی که به رضا و عفوش 

و منزلت ما را در جلوی  و راه رستاخیز را بر ما آسان سازد برزخ را بر ما روشن کند

و به  رسد ز که هر ک  به سزای عمل خویش میدارد، در آن رو بدید همگان گرامی 

رسد و او را  هیچ ک  ابداً ستم نشود، روزی که هیچ دوستی به داد دوست خود وی

های  آن به اعلی علیین رسیم در نامه ی ستایشش گوییم که در سایه چنان آنیاری نکند 

ن مقربان درگاهش ناظر آنند، حمدی که به هنگام برق زد ی ثبت شده که همه

ای مضطرب و  ، (روز قیامت هنگامی که از شدت ترس و وحشت به اندازهها چشم

و به  دیدگان ما روشن شود )بیند متحیر گشته که چش�نش باز مانده و جایی را وی

سفید گردیم، حمدی که ما را از آتش دردناک رهانیده و  ها رو هنگام سیاه شدن چهره

فرشتگان مقرب الهی قرار  دوشادوشا آن ی رحمتش قرار دهد، حمدی که ب در سایه

که تغییر ناپذیر است  ابدی و ثابت در منزلگاهو همگام با پیامربان مرسل  گیریم

 حرکت کنیم.

و گواراترین  اخالق نیکو) را برگزید( ینشآفر های یباییزحمد خدای را که برای ما 

 ؛ کهرا بر جمیع خلق برتری و فضیلت داد یتب اهلو ما  ها را نصیب�ن فرمود روزی
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عزت و عظمت او  ی یلهوس بهو  با قدرت او به دست ما قرار گرفته ها آنزمام امور تام 

و  حمد خدای را که درهای نیاز را جز به حرضتش بر ما بست ،اند ما شده بردار فرمان

ی ستایش  ه از عهدهکرد، پ  چگون نیاز یبعال  ی خاندان رسالت را از غیر خود از همه

 بسط یلوسا!! هرگز، حمد خدای را که ییمگو؟ یا کی توانیم که شکر او برآمداو توانیم 

و قبض حقایق را به ما عطا  ذات ما آمیخت و اسباب اخذ در جوهررا  )ای�ن علم و(

 مند ساخت و اعضای ما را برای فعالیت کامل وود هفرمود و از نعمت زندگی ما را بهر 

و به  نیاز یبو به فضل و کرم خود ما را از همه  را رزق نیکو و پاکیزه عطا کردو ما 

امر و نهی ما را در طاعت و  ی واسطه بهشنود ساخت. سس  متنعم و خانعام خود 

و چون ما بندگان از طریق آمرزش رو گردانیدیم و به وادی هالکت  شکرگزاری بیازمود

نتقام نفرمود بلکه ما را مشمول رحمت خویش ما تعجیل به عقاب و ا شتافتیم باز بر

 .تظر برگشت ما به درگاه خود ماندبردباری و مهربانی من و با گرداند

ای که اگر فضل او نبود به آن  ی وود به سوی توبهیحمد خدای را که ما را راهن�

یافتیم، اگر از فضل او چیزی را جز این به ش�ر نیاوریم همین ب ،  دست وی

و فضلش چه بسیار،  ما و احسان حرضتش چه فراوان است بر او چه خوب یها نعمت

گذشته چنین نبود، ما را از تحمل آنچه درخور  یها امتی آمرزش گناه  روش او درباره

ی توانایی تکلیف وود و تکلیف ما را جز  طاقت ما نبود معاف فرمود و ما را به اندازه

حجت و عذری باقی نگذاشت، پ  هر  و برای هیچ ک  سهل و اندک مقرر نفرمود

کسی است که روی به سوی او  و خوشبخت ک  که به هالکت افتد خود مسئول است

 آورد.

ترین فرشتگان او و بهاین خلق او بر ذات  که مقرب گونه ه�نخدای گوییم  حمدِ 

 ،نزد حرضتش بجای آورند یشگرانستاترین  حمدی که پسندیده ،پاکش حمد کنند

که پروردگار ما بر تام خالیق برتری  گونه ه�نها برتر گردد،  تام ستایش حمدی که بر

او را در مقابل هر نعمتی که بر ما و تام بندگان گذشته و  ییمگوهم حمد  دارد، باز

و به جای هر  آینده ارزانی داشته، به ش�رش آنچه در پوشش علم حرضتش قرار گرفته

و تا روز رستاخیز ادامه داشته باشد، حمدی  ذیر نباشدپ چند برابر که پایان ها آنیک از 
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و هرگز پایان نسذیرد،  و حساب معدود و میزان معین نداشته باشد که حّد محدود

و  و رضای او را تـأمین کند حمدی که ما را به طاعت و بخشش حرضتش رهنمون سازد

ی  و مایه اوای به سوی آمرزش حرضتش و راهی به بهشت و پناهی از انتقام  دریچه

و یاری بر ادای  اش ینافرمانو پشتیبان بر طاعتش و بازدارنده از  امان از غضبش

و  ی سعادتندان از دوستانش درآییم آن در زمره ی یلهوس بهتکالیفش گردد، حمدی که 

اند قرار گیریم که اوست  دشمنانش به خون غلطیده ی شهدایی که با شمشیر در سلسله

 .ما ی شدهموالی ستایش 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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