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 ستايش 

كتاب نامه: 
همدم، يار مونس: 

حل كنندة مشكالت، آسان كنندة كارها كارگشا: 
به وجود آورنده هست كن: 

آشكار نشده، پنهان نانموده: 

ستمگرى، زورگويى درازدستى: 
بخشايش، لطف، توّجه، احسان عنايت: 

جان را در راه كسى يا چيزى فدا كردن، مردن جان باختن: 
پشت و پناه دست آويز: 

نامه: 

صفحة ٩ كتاب درسى

اى خداوندى كه نام تو بهترين آغاز براى هر كارى است، من بدون نام تو، اين كتاب را آغاز نمى كنم. (هر كارى را با نام تو شروع مى كنم.) 

اى خداوندى كه ياد و نام تو همدم روح و روان من است، جز نام تو، نامى بر زبان من جارى نمى شود. 

اى خداوندى كه برطرف كنندة مشكالت همه هستى، نام تو كليدى است كه هر در بسته اى را باز مى كند. (هر مشكلى را حل مى كند.)

اى خداوندى كه هستى و جهان را به وجود آورده اى، كسى نمى تواند از خلقت تو ايراد بگيرد و بر تو تسلّط داشته باشد.

تو هم قّصة آشكار نشده را مى دانى و هم آنچه تاكنون نوشته نشده است، مى خوانى. (تو از هرچه پنهان است، خبر دارى.)

خداوندا! خودت با لطف و توّجهت، مرا به جايى هدايت كن كه خواست و ارادة توست.

خدايا! مرا از تاريكى هاى جهل خودم رها كن و با نور معرفت و هدايت خودت آشنا ساز.
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  ستايش

ز راه �فت�، ��ىي ده تا در �ه �فت�،  اهلي، دىل ده � در �ر � �ن بازمي؛ �ىن ده � �ر آن �ان سازمي، داناىي ده � ا

مي، �ف� ده تا در د� ا�وار شومي، �ه دار تا ��ان �ومي. د� � � د� آو� ندار

خدايا! به ما توانايى و شجاعتى بده كه بتوانيم جانمان را در راه تو فدا كنيم. قدرت و توانايى بده كه براى آخرت خود توشه جمع كنيم. 
دانشى عطا كن كه راه راست را تشخيص بدهيم (از راه افتادن: كنايه از گمراه شدن) و بصيرت و بينشى عطا كن تا چاه و موانع را 
بشناسيم و از آنها دورى كنيم. دست ما را بگير و كمكمان كن، زيرا ما هيچ پشت و پناهى جز تو نداريم (دست كسى را گرفتن: كنايه از 

كمك كردن). به ما توفيق بده تا در راه دين ثابت قدم و محكم باشيم و از ما محافظت كن تا پريشان حال و سردرگم نشويم.
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