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اي نام تو با هزار اعزاز
بر نامة کائنات آغاز

گردنده بحمد تو زبانهاست
زنده به سپاس تو روان هاست

هر ذّره ز ماه تا به ماهي
دارند به وحدتت گواهي
پاکي و منّزهي ز هر عيب

داناي رموز عالم غيب
بيرون صفتت ز چند و چون است

انديشه ز دانشش ]کذا[ زبون است
من بنده به صد هزار تقصير
حمد تو کند چگونه تقرير

آن به که به عجز خود بکوشم
تا خلعت مغفرت بپوشم

 در مصمم شدن به سفر حج
اي چارة درد خسته باالن
فرياد رس فسرده حاالن

آن را که شکسته باشدش دل
آنجا بودت مقام و منزل
چون هست من خطاکار

دارم دلکي شکسته هموار
خواهم ز تو اي خداي ذو المن

اصالح پذيرد اين دل من
بر سر بودم هواي کويت

پايي که قدم نهم به سويت
چون از زر و سيم و از بضاعت

بر بنده تو دادي استطاعت
بايد که به عّز و کامراني
در خانة خود مرا بخواني

تا درنگرم طواف ابرار
اندر حرم تو اي جهاندار

 در س�پاس و ش�کر پروردگار از س�امت 
رسيدن به جده

اي نام مقّدست دمادم
آسايش جان خلق عالم

از فضل تو اي مهيمن پاک
بگذشت سرم ز اوج افالک

توفيق رفيق و يار من شد
عون تو نگاهدار من شد

گز صدمة بّر و دشت و کوهسار
وز لطمة موج و بحر خونخوار

ايمن شده و به جده خرسند
من باز فکندم اي خداوند
يا رب برسان مرا ز اکرام

مختصري از سفرنامه در تحميد پروردگار به توفيق يافتن حاجي مشتري به مکه معظمه
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در سعديه از براي احرام
که احرام ببندم و به تشوير ]خجالت، رياضت[

از بر فکنم لباس تقصير

 در شکرانة رسيدن به سعديه و ُمحرم شدن
الحمد از ره ارادات

در سعديه يافتم سعادت
از فال خوش و دل منّور

با مشتري فلک زدم بّر
آن دم که ز شوق بستم احرام

گشتند فرشتگان مرا رام
دادند به صف خويش راهم

وز نامه سترده شد گناهم
لبيک زنان و حمد گويان

با حاج شدم به کعبه پويان
اندر شب تار ديدة من

گرديد ز خاک مکه روشن
در اّول بامداد هنگام

در برزن و کوي او زدم گام
از باب سالم شاد و خّرم

رفتم سوي خانة معظم
از شوق گهر به مژه سفتم
با کعبه به صد نياز گفتم

 خطاب در ستايش حرم کعبه است
اي خانة معجز و کرامات

با قدر جليلي از مقامات
بگذشته ز عرش پاية توست

جنات به زير ساية توست
ارکان تو هست و بوده هر دم

مسجود چهار رکن عالم
آيد حجرت به ديده از دور

مانند سواد ديدة حور
تابد روي آيِت الهي

تو آب حيات از سياهي
هر رشحه ز زمزم تو خوشتر
اي کعبه ز سلسبيل و کوثر



128

سی
طو

ی 
تر

ش
ج م

ه ح
نام

فر
س

13
87

یز 
پای

 - 
65

ره 
شما

من بنده چه گويم از صفاتت
وز رفعت و جاه و اين ثباتت

بهر شرف اي سراي دادار
گرديد تو را خليل معمار

تا در تو چنان که گوهر است کان
آيد به وجود شير يزدان
صهر نبي و ولي  مطلق

در هر دو سرا خليفة حق
بر دوش رسول پاي بنهاد
در بت شکني بداد او داد
گر تيغ دو پيکرش نبودي

کس لفظ شهادت کي شنودي
مقصود خدا ز خلق عالم

او باشد و آل او مسلّم

 در شکرانة به جا آوردن عمره و حج و دعا شاه 
اي پاک و بزرگ کردگارم
من شکر تو را چسان گذارم
کز عمره و حج چوفتم کام
اندر دو جهان شدم نکونام
با آن که ز جرم شرمسارم

اميد قبولي از تو دارم
بپذير طواف من بهر آن
خاصه ز براي شاه ايران
سلطان سرير عّز تمکين

خورشيد ملوک ناصرالدين
پيروزي و کامکاريش ده

صد قرن تو شهرياريش ده

به ش�کرانة اتم�ام حج و ش�رفيابي مدينة 
طيبه و رسيدن به نجف اشرف:

الحمد که از موهبت قادر متعال
در کعبه به خوبي به سر آمد همه اعمال

در آخر ذي حجه ز بطحا سوي يثرب
مانند افرشته گشوديم پر و بال

ديديم بسي وادي پر فتنه و رهزن
وز قافلة حاج تلف گشت بسي مال

در شهر مدينه چو رسيديم برآمد
ما را همه زان تربت طيب همه آمال
يک هفته ز طوف حرم سيد لوالک

بوديم شب و روز چو اوتاد و چو ابدال
وانگه به بقيع از حرم پاک ائمه 

بشکفته دلي بود مرا در همه احوال
آن گاه به راه جبل و دشت خوش نجد

شد پي سپر آن قافله با فرخي فال
سه ماه سپرديم بسي دشت خطرناک
از بيم عنيزه تن وجان در غم و زلزال

در خاک نجف چون برسيديم تن آسان
يک سر برهيديم ز آشوب و ز اهوال

هرکه بگذارد قدم اي دل به صحراي نجف
روز محشر ايمن است از ناله و آه و اسف

شکر يزدان را که بعد از حج مرا توفيق داد
تا کشم در ديده خاک درگه شاه نجف

صهر پيغمبر اميرالمؤمنين حيدر که هست
باعث ايجاد عالم ماية بّر و لَطف

تا ز طاق کعبه سازد سرنگون اصنام را
بر نهاد او پاي بر کتف پيمبر از شرف
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لوح��ش اهلل ]مخفف: ال اوحش اهلل[ بارگاه او 
که عرش کبريا

بر فراز قبه اش اندر طواف است از شعف
تا غبار درگهش روبند بهر افتخار

صد هزار افرشته اندر آستانش بسته صف
اي که هستي غرق درياي معاصي و گناه

روي بر درگاه حيدر کن ز دوزخ التخف
در حريم او ز سر بايد قدم سازند خلق

تا نگردد در جهان عمر گرامي شان تلف
هست جاي منکرانش جمله در قعر جحيم

در جنان جاي محب اوست در اعلي غرف

اي�ن منقبت در حرم مطه�ر موالي متقيان، 
هنگام تحويل حمل و عيد روز عرض شد

تبارک اهلل از اين بارگاه عرش مثال
که جبرئيل امين است حاجبش مه و سال

به عرش دادم از آن روي نسبتش که مدام
به اين حريم بود روي ايزد متعال

دگر بهشت برين خانمش عجب نبود
که از بهشت فزون باشدش بها و جمال

بهشت شايد اگر مر مرا سپاس آرد
چو گفتم اين حرم او را بود نظير و همال

پی نوشت ها:
1.  در اینجا بندی مفصل در نکوهش حاج بابا صاحب که دارای تعابیر نازیبا بود حذف شد.

2.  در اینجا 35 بیت شعر در ذم بغداد و بعقوبه بود که به دلیل نازیبایی حذف شد.
3.  مخفف ال اوحش اهلل.

4.  در اینجا چهار بیت نازیبا حذف شد.
5.  در اینجا هشت بیت نازیبا در باره شهر صحنه حذف گردید.

6.  در اینجا نه بیت نازیبا در باره سیاوشان حذف گردید.
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