
 عالّمه حسن حسن زاده آملی  :الهی نامه    متن مسابقه گویندگی : 

 . ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم دهالهی! به حقّ خودت حضورم  

 «  الهی! از پای تا فرقم ، در نور تو غرقم . » یا نورَ السموات و االرض ، أنعمتَ فَزِدْ

 . الهی! وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم

 . الهی! چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم

 . الهی! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت ، و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت

الهی! چون عوامل طاحونه ، چشم بسته و تن خسته ام ؛ راه بسیار می روم و مسافتی نمی پیمایم . وایِ من اگر دستم 

 . نگیری و رهایی ام ندهی

 . گردنه های سخت در پیش است و رهزن های بسیار در کمین و بار گران بر دوشالهی! ناتوانم و در راهم  

 « الهی! عارفان گویند » عرِّفنی نفسَک « ، این جاهل گوید »عرِّفنی نفسی

 .یُحیی االرض المیته« دلِ دایرم ده  الهی! آزمودم تا شکم دایر است ، دل بایر است . »یا َمن 

 الهی! ما را یارایِ دیدن خورشید نیست ، دم از از دیدار خورشید آفرین چون زنیم ؟ 

 .ی بی کینه ام دادی ، به جودت شرح صدرم عطا بفرما الهی! به فضلت سینه

 .الهی! عقل گوید » الحَذَر الحَذر ! « عشق گوید »العَجَل العَجَل!« ؛ آن گوید دور باش ، و این گوید زود باش

 الهی! ضعیف ظَلوم و جهول کجا ، و واحد قهّار کجا؟ 

 .من کیست ، که تو داراییِ منیالهی! اگر چه درویشم ، ولی دارا تر از  

 . الهی! در ذات خودم متحیّرم تا چه رسد در ذات تو

 .الهی! دندان دادی، نان دادی ، جان دادی، جانان بده 

 ، نا امید چون باشم ؟ الهی! خودت گفته ای ) و ال تَیْأسوا من رَوْحِ اهلل ( 

 .الهی! انگشتری سلیمانی ام دادی، انگشت سلیمانی ام ده



 .ی کسبم دادی، توفیق کسبم بدهالهی! سرمایه

 . الهی! اثر و صُنع توام، چگونه به خود نبالم

 .ار به ناگفته و نانوشته آگاه است الهی! داغ دل را نه زبان می تواند تقریر کند و نه قلم یارد به تحریر رساند؛ الحمدهلل که دلد

 الهی! چون است که چشیده ها خاموش اند و نچشیده ها در خروش؟ 

 الهی! از شیاطین جن بریدن دشوار نیست ، با شیاطین انس چه باید کرد؟ 

 .الهی! خوشدلم که از درد می نالم ، که هر دردی را درمانی نهاده ای 

 .ه ای ، دل را به دیدار ذوالجمال خیره گردانالهی! دیده را به تماشای جمال خیره کرد

 . الهی! پیشانی بر خاک نهادن آسان است ، دل از خاک برداشتن دشوار است

 .الهی! تو پاک آفریده ای ، ما آلوده کرده ایم

 ! یستند الهیچگونه دعوی بندگی کنم که پرندگان از من می رمند و ددان رامم ن

 الهی! گرگ و پلنگ را رام توان کرد ، با نفس سرکش چه باید کرد ؟ 

 الهی! چگونه ما را مراقبت نباشد ، که تو رقیبی ؛ و چگونه ما را محاسبت نباشد که تو حسیبی

 ! چه کنیم ؟ الهیظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد ، در » یوم تُبْلَی السَّرائر « 

 « الهی! حقّ محمّد و آل محمّد بر ما عظیم است ؛ » اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

 الهی! آخرِ خودت را درحقّ ما اوّل بفرما ، که آخرین شفاعت را اَرحم الرّاحمین فرماید 

 .ی تو کیستالهی! فرزانه تر از دیوانه

 .الهی! دولت فقرم را مزید گردان

، . از کودکی راه کسب را به ما یاد داده ایالهی! گریه زبان کودک بی زبان است ، آن چه خواهد از گریه تحصیل می کند

 قابل کاهل را از کامل مکمّل چه حاصل ؟ 

 شوریده ، جهانی را می شوراند ؛ این شوخ دیده را شوریده تر کن. والحمدهلل رب العالمین  الهی! یک


