ستایش فارسی دوازدهم
ملکا ،ذکر تو گویم

پاکی و خدایی
ملکا ذکر تو گویم که تو
ّ

ن��روم جز به همان ره ک��ه توام راهنمایی

ØØیاد خدا کردن و ذک ِر او گفتن
ØØپاک بودن خدا
ØØهدایتگر بودن خدا
ØØرا ِه خدایی پیمودن
بنم��ای ره��ی ک��ه ره نماین��ده توی��ی

بگش��ای دری ک��ه درگش��اینده توی��ی

طل��بکا ِر ت��وام در ج��ان و در دل

نباش��م ی��ک دم از ی��اد ت��و ،غاف��ل

پرس��تا ِر ام��رش ،هم��ه چی��ز و ک��س

بن��یآدم و م��رغ و م��ور و مگ��س

الصراط المستقیم (ما را به راه راست هدایت کن)
اهدنا ّ
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

ØØفقط در پی معشوق بودن
ØØتوحید و یگانگی خدا
ØØفضل و بخشش الهی
ØØفقط از خدا خواستن
زه��ی وح��دت ک��ه موی��ی درنگنج��د

در آن وح��دت جه��ان مویی نس��نجد

ز یکتای��یِ خ��ود بیچ��ون حقیق��ت

درون بگرفت��ه و بی��رون حقیق��ت

ِ
نزدی��ک ت��و راه
دوی��ی را نیس��ت در

حقیق��ت ،ذات پاک��ت ق��ل ه��و اهلل

قل هو اهلل احد (بگو او خدایی است که یگانه است)
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ت��و نماین��دة فضل��ی ت��و س��زاوار ثنایی

ØØحکیم بودن و دانایی خداوند
ØØعظمت و بزرگی خداوند
ØØکریم و بخشنده بودن خداوند
ØØفضل و رحمت و بخشش خداوند
ØØشایستة ستایش بودن خداوند
به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

که میکش��ی تو ز ِ
عبد ف��راری خود ،ناز

زه��ی رحمت ک��ه گر ی��ک ذرّه ابلیس

بیاب��د ،گ��وی برْبای��د ز ادری��س

احسنت

نام پیامبری

شیطان

در ده��ان ،هر زب��ان که گردان اس��ت

از ثن��ای ت��و ان��درو ،ج��ان اس��ت

پ��روردگارا

آم��رزگارا

اله��ا،

ق��ادرا،

کریم��ا،

ُمنعم��ا،

خداون��دا ت��و ایم��ان و ش��هادت

عط��ا دادی ب��ه فض��لِ خوی��ش ،ما را

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان ش��به تو گفتن که تو در وهم نیایی

ØØعقل ما از درک خدا ناتوان است.
ØØشبیهی برای خدا ح ّتی در خیال ما هم نمیآید.
ØØعظمت خدا ،فراتر از درک ماست.
خی��ره از وص��ف ت��و ،روان و ِخ��رد

عاج��ز از م��دح ت��و یقی��ن و گم��ان

ای برت��ر از خیال و قیاس و گمان و وهم

وز هرچه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم

ن��ه ادراک در کن��ه ذات��ش رس��د

ن��ه فک��رت ب��ه غ��ور صفاتش رس��د
عمق

عمق

هس��تیِ ت��و ص��ورت پیون��د ن��ی

ت��و ب��ه ک��س و کس ب��ه ت��و مانند نی

ز ن��ام و نش��ان و گم��ان برترس��ت

نگارن��دة

اس��ت

نیاب��د ب��دو نی��ز ،اندیش��ه راه

ک��ه او برت��ر از ن��ام و از جای��گاه

برش��ده

پیک��ر

یوگ وت رکذ ،اکلم :شیاتس

جه��ان

م ّتف��ق

ب��ر
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الهیت��ش
ّ

من��م حی��ران و س��رگردان ذات��ت

فرومان��ده

از

ُکن��ه

ماهیت��ش
ّ

فرومان��ده ب��ه دری��ای صفات��ت

ای چشم عقل ،خیره در اوصاف روی تو

چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی

ن��ه در ای��وان قرب��ش وه��م را ب��ار

ن��ه ب��ا چ��ون و چرای��ش عق��ل را کار

نزدیکی

پرت��و ن��ور س��رادقات جالل��ش

از عظم��ت ،م��اورای فک��رت دان��ا

سراپردهها

هم��ه ع ّزی و جاللی ،هم��ه علمی و یقینی

همه نوری و سروری ،همه جودی و جزایی

ØØصفات خداوند از قبیل ارجمندی ،شکوه ،دانش ،واضح و بیشک بودن،
نور و روشنی ،شادی ،بخشش ،پاداشدهنده
ت��و ن��وری در تم��ام آفرین��ش

ب��ه ت��و بین��ا حقیق��ت عی��ن بین��ش

بش��ر ،م��اورای جالل��ش نیاف��ت

بص��ر ،منته��ای جمال��ش نیاف��ت

ت��و آن ن��وری ک��ه اندر هف��ت افالک

همیگش��تی ب��ه ِگ��رد ک��رة خ��اک

ب��ه ما ب��ر ،خدمت خود ع��رض کردی

ج��زای آن به خ��ود بر ،ف��رض کردی

همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوش��ی

کمی تو فزایی
همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

ØØخداوند به رازها و نهانها و غیبها آگاه است.
ØØخداوند پوشانندة عیبها و گناهان است.
ØØخداوند هر که را بخواهد باال میبرد و هر که را بخواهد پایین میآورد.
ØØع ّزت و ذلّت دست خداست.
یک��ی را ب��رآرد ب��ه اب��ر بلن��د

یک��ی زو ش��ود زار و خ��وار و نژن��د
اندوهگین
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یک��ی را ب��ه س��ر برنه��د ت��اج بخ��ت

یک��ی را ب��ه خ��اک ان��در آرد ز تخت

گلس��تان کن��د آتش��ی ب��ر خلی��ل

گروه��ی ب��ر آت��ش ب��رد ز آب نی��ل

ب��ر اح��وال ناب��وده ،علم��ش بصی��ر

ب��ر اس��را ِر ناگفت��ه ،لطف��ش خبی��ر

ب��ر او عل��م یک ذ ّره پوش��یده نیس��ت

که پی��دا و پنهان به نزدش یکی اس��ت

عطا از خلق چون جویی گر او را مالده گویی؟

بهسویعیبچونپوییگراوراغیبدانبینی؟

پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.
ارجمند گردانندة بندگان از خواری ،در پای افکنندة گردنکشان از سروری
تع ّز من تشاء و ّ
تذل من تشاء (هر که را بخواهد عزیز میکند و هر که را بخواهد ذلیل میکند)
علاّ م الغیوب (دانای غیبهاست)

س ّتار العیوب (پوشانندة عیبهاست)
لب و دندان س��نایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ ب��ودش روی رهایی

ØØبا تمام وجود خدا را به یگانگی ستودن
ØØامید به رهایی از دوزخ
خود ،نه زب��ان در دهان عارف مدهوش

حم��د و ثن��ا میکند که م��وی بر اعضا

کف��ر و دی��ن ه��ر دو در ره��ت ،پویان

وح����ده الش���ری���ک ل���ه ،گ��وی��ان

هر س��ر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاس��ت؟

