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جیمِ أعوذ  یطاِن الرَّ  باهلِل ِمَن الشَّ
حیمِ  مٰحِن الرَّ  بِسِم اهلِل الرَّ

د و آلِِه الّطاِهرینَ   و َصَّلَّ اهلُل َعََّل حممَّ
 َو َلعنَُة اهلِل َعََّل َأعَداِئِهم َأمَجعنَی ِمَن اآلَن إََِل قیاِم یوِم الّدین

 
أعََملِنَا َبل  َعَل  کالن َجاِة ِمن ِعَقابِ  ُل ِف کأت  َلسُت 

َو أهُل الَمغِفَره، ُتبِدُئ  یأهُل الت قوَ  کنَا ِِلن  یَعلَ  کبَِفضلِ 

نِب  ا َفََم َندرِ کبِاإلحَساِن نَِعَما َو َتعُفو َعِن الذ  ُر کَما َنش یَرما



یَت َت َو َأولَ یبلَ أا یم مَ َح َما َتسُُت أم َعظِ یَل َما َتنُُشُ أم َقبِ یَأَجِ 

 .یَت َت َو َعافَ ی َما ِمنُ  َنج  یَ ثِ کم أ

استهیتک خداوند فقط نجات در انسان نهگاه

 عملصالحش

طور نیستم من که اّتکال کنم، اعتماد  خدای من این
کنم، تکیه کنم در نجات و رستگاری و رهائی از عذاب 

نجات، به کنیم، بلکه اّتکال من در  تو، بر اعمالی که می
 .فضل توست بر ما، چون تو اهل تقوی و اهل مغفرتی

کند برای  کند و اعتماد می یک وقت انسان اّتکال می
صورت باید  رهائی خود به اعمالی که بجا آورده، در این
 دید این اعتماد و اّتکال صحیح است یا نه؟! 

اّواًل اعمالی که انسان بجای آورده، اعمال سیئه که 
ای که بجا آورده، تمام اینها از ناحیه  صالحههیچ، اعمال 

کرد، انسان  خدا و توفیق خدا بوده و اگر او اراده نمی



شد، پس احسانی از ناحیه او  موّفق به عمل خیر هم نمی
شامل حال انسان شده و انسان موّفق به عمل خیر است، 
و از همه اینها گذشته حاال شما فرض کنید تمام اعمال 

ان انجام داد، تازه آن مقداری که لیاقت خیر را هم انس
پروردگار باشد انجام نداده، آن مقداری که سزاوار مقام 
ربوبیت اوست، این در مقام عبودیت عمل نکرده، و لذا 
تمام نفوس در وجدان خود شرمندگی دارند، و این 

طور که باید و شاید ادا  کند بر اینکه حّق خدا آن داللت می
ااّل شکستگی در بین  اند و حّق نرسیده نشده و مردم به آن

 .آنها نبود
ای که انسان دارد  از اینها گذشته در مقابل اعمال حسنه

اعمال سیئه هم دارد، اعمال بد هم دارد و اگر پروردگار 
علی اعلی بخواهد انسان را بر یکی از آن اعمال بد بگیرد 
و مؤاخذه کند، آن وقت با کدام برهان و دلیلی انسان 



برای او چنین حّقی تواند خدا را محکوم کند؟ که  می
 :هکنیست بل

ُة َعَلی  کلَ  َة ِِل ِف َما َجَری  کِف َجِیِع َذلِ  احلُج  َو ََل ُحج 

  کَو َبََلئُ  کمُ کَو ألَزَمنِی ُح  کفِیِ  َقَضائُ  َعَلی 

کند، که من  با خداست که بر انسان اقامه میحّجت 
ی؛ و امری هم یحمخدا بودم و حاضر و عالم و ممیت و 

به تو کردم و تو هم بنده من بودی، چرا مخالفت کردی؟ 
و این مخالفت تو هم از روی اضطرار و اجبار نبود، که 
سلب اختیار از تو بکند، نه! از روی اختیار مخالفت 

م اعمال حسنه انسان را نادیده بگیرد کردی؛ و اگر خدا تما
و انسان را بخواهد بر یکی از آن اعمالی که انجام داده از 
سیئاتش عقوبت کند، این خالف نکرده، بر روی عدل 

ای که انسان انجام داده  رفتار کرده چون تمام اعمال حسنه
اش کوتاه  تازه به مقام لیاقت او نرسیده؛ تازه اعمال حسنه



حال سیئاتی انجام داده که از عهده حّجت است، در عین 
تواند بربیاید، و در محکمه عدل و  یکی از آنها نمی
تواند اقامه حّجت کند، بر یکی از آنها،  مؤاخذه الهی نمی

تواند بر عمل  می چه کسیآن وقت در این صورت، 
 .خودش اّتکال بکند

 
گریهاهلبیتدرمناجاتبهجهتعمقمعرفت

استبهخداوندبوده

 
خواندند،  الّسالم می بینیم ائّمه علیهم دعاهائی که می

کردند، مناجات داشتند، من  کردند، زاری می گریه می
ام، سزاوار  چنینم و چنان ضعیفم و چنان گناه کرده

عقوبتم، کرم توست که دست مرا گرفته و چه، اینها از 
خواستند اّمت را این  روی تعلیم و تربیت نبوده که می



طور بوده  تعلیم کنند و تصّنع نبوده، بلکه حالشان اینقسم 
طور است که هر چه علم و معرفت انسان  و حال واقع این

شود، بیشتر به قدرت و عظمت پروردگار پی  بیشتر می
برد، پس حال  برد و به نیستی و ناچیزی خود پی می می

کرده و این حال هم بر  آنها بوده که اقتضاء این معنا را می
ف واقع نبوده، که یک حالی در آنها پدید بیاد بر خال

خالف واقع و متن امر، بلکه آن حال مطابق واقع بوده و 
دیدند و  در مقام عبودیت حتمًا آنها خود را شرمنده می

دیدند این از مقام عبودیت خارج بود.  اگر شرمنده نمی
هائی که در  الّسالم در یکی از خطبه امیرالمؤمنین علیه

اعیاد، عید فطر بوده یا عید قربان، ظاهرًا عید قربان  یکی از
خوانند که مرحوم  ای می بوده در خطبه، در نمازشان خطبه

کند و  شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه نقل می
خطبه خیلی مفّصل است در کتاب جواهر هم در ظاهرًا 



باب صلوات عیدین این خطبه را مرحوم صاحب جواهر 
 :نقل کرده

َو َدَعوُتم بِِمثِل   الَوالِِ  الَعجََلنیَ َفَو اهَّلِل َلو َحنَنُتم َحنِ  

هَبان  اِلََناِم َو َجَأرُتم ُجَؤاَر ُمَتَبتِِّل الرُّ
ِ
 1 ُدَعاء

خیلی مفّصل است، اگر قسم به خدا شما مانند آن آدم 
کوتاه حسرت زده نعره بکشید و فریاد کنید،  بیچاره دست

و مانند آن زن بّچه مرده ناله کنید، و آه جگر سوز از نهاد 
خود بیرون بیاورید، و در تمام مّدت عمر گریه کنید و بر 
روی خاکستر بنشینید و و و، و از خدا بخواهید که، یکی 
از گناهان شما را بیامرزد، شما به این عمل استحقاق برای 

ن بَِرمَحتِ  ُترمَحُونکَو لَ کنید  پیدا نمی او
رحمت خدا  2

برد و گناه را نادیده  شود و می آید و همه را شامل می می
طور  رود. حاال اگر واقعًا همین آمرزد و می گیرد و می می

طور انسان در تمام مّدت عمر در گریه و ناله  باشد، همین



تواند  یله میای از سیئات، به این وس باشد برای محو سیئه
خود را محّق ببیند در ذات و قیمومت خود، خود را محّق 
برای ثواب و آمرزش و بهشت و اینها ببیند؟! این حّق را 

به او داده؟ این احقاق را که به او عنایت کرده؟  چه کسی
مگر خدا عنایت نکرده؟ خدا رّب است و ملک الملک 

د، است و در مقام عبودیت، کسی جرأت مخالفت ندار
گیرد و همه را  آید و می ولکن رحمت او عاّم است می

 .َو َلکن بَِرمَحتِ  ُترمَحُونبرد  آمرزد و می می
الّسالم بر همین اساس  اینجا هم حضرت سّجاد علیه

 :کنند که دعا می
من  َعَل أعََملِنَا کُل ِف الن َجاِة ِمن ِعَقابِ کَلسُت أت  

تو و عذاب تو بر  طور نیستم که در رهائی از عقاب این
طور نیست، چه  کنیم اّتکال کنم، نه این اعمالی که می

اصاًل  َو َما أَنا یا َربِّ َو َما َخَطِریعملی؟ مگر نفرمود: 



، َعَلینَا کَبل بَِفضلِ خدایا من که هستم؟ کار من چیست؟ 
کنم به فضل تو بر ما، که تو برما فضل  من اّتکال می

احسان داری، من به  گذاری و گذاری و مّنت می می
کنم و این هم جای اّتکال است، چرا؟  احسان تو اّتکال می

تو اهل تقوی هستی و  أهُل الت قَوی َو أهُل الَمغِفَره، کِِلن  
اهل مغفرت، تو اهل انتقام، که بر اساس بخل و طمع و 
تشّفی قلب، و آز و حرصی که در تو باشد، تو کسی را 

 .نیست کنی، اینها در تو عذاب نمی
ااّل ذات تو  اگر عذاب کنی برای تربیت است، و

 .کند اقتضاء تقوی و مغفرت می
 

می استحقاقانعام گناهانخداوندبدون از کندو

گذردمی

 



نِب   ا،کُتبِدُئ بِاإلحَساِن نَِعَما َو َتعُفو َعِن الذ  اصاًل  َرما
ها  کار تو این است، عادت تو این است، که همیشه نعمت

ریزی احسان ابتدائی،  را به واسطۀ احسان ابتدائی خود می
، یک وقت ...باشدنه احسان ثانوی که روی اصل ُمزد و

گوئید بردار بیاور دکان  شما یک باری به یک حّمالی می
ما، این هم مزدت و این هم انعامت، در مقابل کاری 

گذرد شما  نکرده، اّما یک وقت یک حّمالی دارد می
خواهید به او  کنید ده برابر آن مزدی که می صدایش می

دهید بدون اینکه بگوئید بار  بدهید برای بردن بار به او می
ُتبِدُئ بِاإلحَساِن بگیر و آقا برو به سالمت. این  ،را ببر

،  شود.  می نَِعَما
 



نسانبرانگیختهبرایتااحسانیازطرفاونباشد،ا

شودکارخیرنمی

 
هائی را به  هائی را نه یک نعمت را، نعمت نعمت

هائی را خدا به تو  احسان خود ابتدائًا دادی، چه نعمت
؟ اصل وجود، تمام حسناتی که از انسان است داده

کند مال وجود انسان است، اگر وجود انسان  تراوش می
، حیاتی، چیزی پیدا نباشد از او کار خیری علمی، قدرتی

وجود آورد این به شود؟ پس اصل وجود که از عدم  می
دنبال او سایر ه نعمت پروردگار است، بزرگترین نعمت، ب

تازه آن  ،هایش است و این نعمت ابتدائی است نعمت
شود انسان به کار خیر، تا احسانی از  جاهائی که موّفق می

شود،  خیر نمیطرف او نباشد، انسان برانگیخته برای کار 
 .شود درست است تا توفیق نباشد، نمی



 
انساناختیارداردولیتوفیقازجانباوست

 
انسان اختیار دارد ولی توفیق از جانب اوست، کما 

 .اینکه ِخذالن هم از جانب اوست
خواهید بروید در  مثاًل فرض کنید شما یک وقتی می

ی روید، کس مسجد نماز بخوانید، به اختیار خود می
شود برای آمدن،  لیکن اسباب جور می کند، و مجبور نمی

کنید کسالت ندارید، خسته نیستید،  اّواًل وقتی که اراده می
خیزید وضو بگیرید، فورًا آب  کند، بر می سرتان درد نمی

ها روشن  گیرید چراغ خنکی در حوض است وضو می
آئید  پوشید، می کنید، لباس را می است کفش را پیدا می

ل، حالتان خوب است برای عبادت اختیار کردید شما منز
ولی اسباب هی پشت سر هم آمده و یکی دیگری را 



 .معاضدت کرده تا اینکه شما را آورده
لیکن  شود، و یک وقت میل عبادت در شما پیدا می

هم ه رود، دل ب آید، سرتان گیج می هی مانع و مانع می
ته، بلند خورد، حال خستگی و فتور انسان را گرف می
شود چراغ  شود انسان برود وضو بگیرد، عرض می می

رود کلید برق را بزند، برق کنتاکت  شود، می خاموش می
شود، صدای همه بلند  کند، اصاًل خانه خاموش می می
 .شود می

رود دست کند مثاًل کفشش را بپوشد در آن یک  می
آید  شود، خالصه مطلب، کتش را می عقرب پیدا می

بیند و امثال اینها بعد  در آستینش می بپوشد موش
آید  کند، تا می خواهد بیاید مسجد، در خانه را باز می می

شکند یا اینکه  رود الی در، دستش می ببندد دستش می
آید باید برود پانسمان کند، فالن کند بعد اینقدر  خون می



تواند  آید، که اصاًل مسجد دیگر نمی از این موانع پیش می
افتد ُخر ُخر  آن گوشه می راه، یا تازه هم بیایدبیاید سر 

گویند  ماند، این را می کند و دیگر حال برایش نمی می
 .چه؟ ِخذالن، خذالن در مقابل توفیق است

آید،  یک وقتی اسباب برای انسان هی پشت سر هم می
این دستگیری خداست، یک وقتی نه، خداوند انسان را 

آن هم دست خداست، کند،  دهد، خذالن می توفیق نمی
 .آن هم روی حساب است، بی حساب نیست

 
سببنیستهیچچیزدراینعالمبی

 
گویند  اند و می ها را کرده بزرگان درست این حساب

رود و یک وقتی  که هر وقتی که انسان در راه، راه می
سنگی زیر پای او گیر کرد و این لغزید و افتاد، برود و 



ه چکار کرده؟ تا اینکه حساب کار خودش را بکند ک
سبب و  عقوبتش این بوده؟ هیچ چیز در این عالم بی

ای عجیب  حساب نیست، خیلی عجیب است، به اندازه بی
ماند، تمام مقّدراتی که برای انسان  است که عقل متحیر می

آید، روی حساب است، درست است انسان  پیش می
اند تو لیکن تا کمک او نباشد، کجا می اختیار دارد، و

 انسان این کار را بکند؟! بله؟! 
،  خب  ،کنی به احسان تو ابتدا میُتبِدُئ بِاإلحَساِن نَِعَما

دهی، چند تا نعمت، هزاران هزار نعمت،  نعمت داری می
طور، آن وقت در مقابل این احسانی که داری. ما  همین

نِب کنیم  گناه می ا، کَو َتعُفو َعِن الذ  تو به آن بزرگواری َرما
آقائی و سعه خودت، نگاه به کوچکی ما و نگاه به گناه و 

ما و نگاه به تمّرد ما و به تجّری ما نسبت به مقام سلطنت 
کنی،  و عظمت تو و تجاوز ما از دایره عبودیت توّجه نمی



 .روی آمرزی و می می
ما  ُر َأَجِیَل َما َتنُُشُ أم َقبِیَح َما َتسُُت،کَفََم َندِری َما َنش

م کدام شکر تو را بجا بیاوریم؟ توی همان مرحله دانی نمی
اّول در گیریم که کدام یک از آنها را بجا بیاوریم آیا این 

های  جمیلی که از ناحیه تو انتشار پیدا کرده، این نعمت
دهی، شکر اینها را بجا بیاوریم؟ یا  پایان را که ابتدائًا می بی

کردی و نه، شکر آن قبائحی که بجا آوردیم و تو َستر 
مخفی کردی و ما را به عقوبت نگرفتی، شکر او را بجای 

  ؟بیاوریم
یَت َو کم أَت بَلیَت َو َأوَلیأَم َما أم َعظِی ثَِی َما ِمنُ  َنج 

ای  آیا آن امتحانات بزرگی که برای ما پیش آورده َعاَفیَت،
و تو به والیت خود که بر ما حکومت و سیطره داشتی ما 

ام عبودیت گرداندی و از همه آن را در تصّرفات مق
مراحل ما را عبور دادی، ما شکر او را بجا بیاوریم که از 



امتحانات ما را فارغ کردی و از آن والیتی که بر ما داشتی 
ایم شکر او را  و ما از عهده انجام اطاعت و انقیاد بر نیامده

بجا بیاوریم که ما را عبور دادی؟ یا نه بسیاری از 
که مستِحّق بودیم حّقًا و تو ما را نجات دادی  هائی پیشامد

 ؟و عافیت بخشیدی
 

معنایعافیت

 
یابد که  انسان بعضی اوقات در ذات خودش می

مستحّق فالن عذاب و گوشمالی است، اصاًل مستِحّق 
بیند که اآلن  بیندها؟! و اگر خوب بگردد می خودش را می

کند و  میآن گوشمالی از طرف خدا مثل یک مرغی پرواز 
خواهد بر سر او بنشیند، ولی خداوند علی اعلی  اآلن می

گذراند، آن هم نه  دهد و می دهد و عافیت می نجات می



عافیت بدنی، عافیت یعنی عافیت روح، سالمِت روان، 
برقراری عقیده و ایمان، َثبات در طی صراط مستقیم، این 

 دهی و حقیقِت عافیت است، از همه این بالها نجات می
 .گذری دهی و می عافیت می

 
معنی:یاَحِبیَبَمنَتَحبََّبإَلیک

 

ب َب إَلی َة عَو ی کیا َحبِیَب َمن ََتَ  َمن ََلَذبک َو یِ ا ُقر 

ای حبیب دل کسیکه به سوی تو تحّبب  ،کَلیإانَقَطَع 
کند، ما که حبیب تو نیستیم اّما به سوی تو تحّبب  می
که خداوند ما را دوست کنیم، آخر ما چیزی نیستیم  می

و ما در قلب او جا داشته باشیم، ما و این  دداشته باش
سیئات ما و این شالوده ماهیت امکانی و وجود و قیود 
وجودی ما، ما و این آثار ما، چیزهای لطیف و دلربا و 



 صاف و طیب و طاهری نیست که اقتضاء کند که محبوب
کنیم  حّبب میواقع بشویم، نه، و لذا ما به سوی تو ت تو

زنیم،  کنیم که خودمان را به محّبت می یعنی کاری می
دهیم که تو ما را دوست داشته باشی،  کارهائی انجام می

ای  اش غفلت، و یک روزه خوانیم همه یک نمازی می
کنیم هزار مکر، هر  گیریم هزار مکر، یک حّجی می می

کنیم اینها سرگرمی و مجاز است در مقابل آن  کاری می
 .قیقتی که تو هستیح

 
اشحقیقتاستحالانسانمجازاستاّمانتیجه

 
پس این کارهای ما تحّبب به سوی توست، اّما به 
واسطۀ همین تحّبب ما، محّبت خودت را آوردی در دل 
ما و این عجیب است که چگونه این مجاز قنطره حقیقت 



اش حقیقت  شود. حال انسان مجاز است ها اّما نتیجه می
عینًا مانند یک حیوانی که، حیوان است اّما یک  است،

کند. بعد از مّدتی  زند و کار انسان می ماسک انسانی می
بینند انسان است، تغییر  دارند، می این ماسکش را بر می

 .ماهیت داد
 
یککاری  لطفپروردگاراستکهکسیتصّنعًا

رساندبهحقیقتکند،آنتصّنع،اورامیمی

 
ه لطف پروردگار است، اینقدر راه باز و این از سع

کند، آن تصّنع او را  است، کسی که تصّنعًا یک کاری را می
گوئیم، طالب خدا هستیم و  رساند به حقیقت، ما می می

طالِب لقاء خدا و اینها، اصاًل لقاء خدا چیست؟! خدا 
چیست؟! اینها اینقدر عالیست، عالیست، عالیست، که تا 



سان بخواهد فکرش را بکند، باالتر روز قیامت اصاًل ان
ها کدام است؟ ولی به یک کارهائی  است. این حرف

شویم، کارها هم نزد خودمان خیلی مهّم است  مشغول می
تواند  ولی از نزد خدا فقط بازیچه است، مگر انسان می

 دست بیاورد؟ ه خدا را با این کارها ب
ُعنقااا شااکار کااس 
 نشود دام بااز گیار  

 

بااد  کانجا همیشاه   
دست اسات دام  ه ب

 3را
 

اّما یک وقتی عنقا افتاد تو دام، افتاد تو دام، این دام از 
بین رفت، و دیدیم عنقا همه جا را گرفته، کار ما مجاز 
است، اّما قنطره برای حقیقت، ُپل است برای حقیقت، 

کند و آن طرف حقیقت  انسان از روی مجاز عبور می
 .مجاز است ،است، یعنی وسیله وصول به حقیقت

 

جملهلطیفیازمرحومآقایانصاری

 
ای فرمود مرحوم آقای انصاری رحمة اهلل  یک جمله



 فرمود:  علیه، خیلی جمله لطیفی است، ایشان می
تواند آن لباسی که مال حرم است او را در  انسان نمی

خارج از حرم تن کند، وقتی که باید وارد حرم بشود خود 
 .پوشانند کنند و لباس حرم می به خود لباس را عوض می

این خیلی جمله عالی است، معنایش این است که ، 
گوئیم لباس حرم، لباس حرم که خارج از حرم  آخر ما می

آید، پس تا آن کسی که وارد حرم نشده، بخواهد  نمی
که لباس مال حرم  شود چون لباس حرم را بپوشد آن نمی

، آن عشق، است، آن پاکی، آن صفا، آن دید، آن بصیرت
آن روشنائی، آن توحید، اینها لباس حرم است و اینها در 

شود، حاال هر چه بگوید من موّحدم،  خارج حرم پیدا نمی
تقوی هستم، گفتار است، آن  باعالمم، زاهدم مّتقی هستم،

پاک هستم،  ،بملباس حرم نیست، هر چه بگوید من طیِّ
تزّهد این پاکی در دید مجازی است، آن زهد نیست، آن 



است، آن قدس نیست، آن تقّدس است، آن حقیقت 
نیست، این مجاز است، آن واقعیت نیست، این پیکره و 

 .جسد است
اّما نباید از این کار هم دست برداشت ، چون آن 

کنند آن کسانی هستند که به  کسانی را که وارد حرم می
این مجاز خود را در وادی حرم مشغول کردند، لباس 

پوشانند  پوشانند، به آن کسانی می کس نمیحرم به همه 
که او به دعوی ورود در حرم اّدعائی داشته باشد، کارهای 
مجازی کند، شب بلند شود دو رکعت نمازی بخواند، 

لو اینکه واقعًا یا اللهی  ای بدهد، یا اللهی بگوید، و صدقه
کسی که در حرم است هزار سال  که بگوید با آن یا اهلِل

فاصله دارد، اّما این را باید گفت، اگر این کار را بکند در 
شود، وقتی در باز شد، لباس حرم تنش  برایش باز می

 .کنند می



فهمد که  کنند آن وقت می وقتی لباس حرم تنش می
هائی که تا حاال داشته، مجازی بوده اصاًل  تمام آن لباس

قاّلبی بوده، مجازی قاّلبی بوده، آبی که قاّلبی بوده، لباس 
کرده آب است، غذائی  خورد، آب نبوده خیال می آنجا می

کرد غذا است، بلبالنی  خورده غذا نبوده، خیال می که می
خواندند اینها ُجغد بودند، بلبل نبودند،  که برای او می

کردیم  خواندند وسط باغ، خیال می قورباغه بودند، می
، صدای بلبل اصاًل خارج حرم نیست، صدای بلبل است

میرد،  مال حرم است، اگر بیاید خارج حرم می این بلبل 
اصاًل، یعنی مال خارج حرم قورباغه هستند، آن وقت 
چون انسان بلبل ندیده، در آنجا صدای بلبل را که 

شود صدای  برایش مشتبه می ،خواهد دنبال کند می
 .گوید: بلبل میرود و  ها می قورباغه، دنبال قورباغه

گوید اشکال ندارد قبول داریم، چون به  خدا هم می



هوای ما حرکت کردی، ما این ُانسی که تو با صدای 
کنیم و کم کم داخلت  قورباغه گرفتی، این را قبول می

 .فهمی که صدای بلبل یعنی چه کنیم و تو می می
 یعنیکند،  پس این تحّببی که انسان به سوی خدا می

کند، حّج  زند، انفاق می را به محّبت می دروغی خودش
اش  خواند، اینها همه کند، نماز می رود، جهاد می می

آورند، و  تحّبب است ها! وقتی که در مقام استنطاق می
کنند و پشت میز  کنند و مؤاخذه می انسان را امتحان می

شود که چه خبر است، ولی  بازپرسی در بیاورند معلوم می
آید در  دارد و در نتیجه محّبت او می دیگر همه را قبول

دل، تحّبب مجازی است، محّبت واقعی که نیست، اّما 
آورد وقتی محّبت آمد دیگر کار تمام  اش محّبت می نتیجه

 :است مگر نفرمود
 



محّبتمنشفیعبهدرگاهاوست

 

وست، تمحّبت من شفیع  ،کَشِفیِعی إَلی کحبیی لَ َو 
دارد، حرکت انسان  ا برمیمحّبت که آمد دیگر این بار ر

به سوی پروردگار، شفیعی چون محّبت نیست، کشش و 
جاذبه مال محّبت است، وقتی انسان به سوی خدا تحّبب 

کند  آید آن کمک می آید وقتی محّبت می کرد محّبت می
ار، پس خالصه هیچ مفّری بانسان را برای برداشتن 

را که  نیست، برای رسیدن به مقامات، ااّل اینکه آنچه
فرمودند به دستور شرع انسان باید رفتار کند، در تابستان 

ها باید نماز بخواند، از  باید روزه بگیرد، در زمستان شب
مال خودش باید بگذرد، انفاق کند، مجاهده باید بکند، 
صله رحم بکند به اینها همه باید خودش را مبتال بکند، 

واقعًا روزه  گذاریم، گرچه او به هر یک از اینها دست می



موصل انسان است؟ خدا محتاج روزه ماست؟! خدا 
محتاج به نماز ماست؟! کدام نماز، نماز دست و پا 

وضو   شود که اصاًل بی شکسته؟ نمازی که بعد معلوم می
 .بی بی تمیز خالدار بود نمازبوده، نمازی که مثل 

 
داستاننمازبیبیتمیزخالدار

 
دانید کدام نماز است؟!  نماز بی بی تمیز خالدار می

شود که مرحوم شیخ بهائی رحمة اهلل علیه، این  عرض می
کند شیخ بهائی  نقل می شدر کتاب ظاهرًا نان و پنیر

مردی بوده دیندار، چند تا کتابی دارد، خیلی هم 
بگیرید و … هایش فارسی است و به اشعار روان کتاب

پنیر و شیر  بخوانید، کتابی دارد به نام نان و حلوا و نان و
ها قضیه بی بی تمیز  و شکر و اینها، در یکی از این کتاب



 :گوید کند، می خالدار را بیان می
 زن مشهدی عالمبی بی تمیز خالدار یک زنی بود که 

کرد. و این هر کسی که به  خدمت این را می تمیز،بود، 
خاست بدون  رفت این بر می رسید و می خدمتش می

خواند تا شب، بعد  رکعت نماز میاینکه وضو بگیرد، دو 
، گفت من وضو صبح ؟؟!گفتند که آخر بابا جان وضو چه

گرفتم، گفتند به به! عجب وضوی قویی؟! زده زیر 
وضوی همه، چون وضوی همه به یک خوابیدنی یا 

شود اّما وضوی این، با این همه ترّدد،  ادراری، باطل می
، ستاخورد، این خیلی وضوی محکمی  هیچ تکان نمی

 .استخیلی وضوی عجیبی 
گیریم و فالن  خوانیم و وضو می خوب ما هم نماز می 

گویند که این نمازت بی  و فالن و فالن بعد مردمان می
کنند که وضو یعنی طهارت، یک  وضو بوده ثابت هم می



 ها، این طهارت است؟  مشت آب زدید به صورت و دست
 

طهارتظاهرعنوانبرایطهارتباطناست

 
ین طهارت عنوان برای طهارت باطن است، این که ا

اند نماز بخوانید و بغض و حسد را از دلتان  هی به ما گفته
و چه  فروشیدبیاورید بیرون و با برادران دینیتان فخر ن

باشید و چه باشید برای طهارت باطن است، نماز هنگامی 
رود و مالئکه آن را عبور  درست است و به آسمان می

ه این شرایط در آن باشد. پس اصاًل نمازتان بی دهند ک می
وضو بوده و شما خیال کردید با وضو هستید؟! نه این 

گویند، نماز،  وضو عنوان برای اوست، و درست هم می
خواهد  معراج است، معراج مؤمن است و کسی که می

معراج کند به سوی خدا، بایستی که پاک باشد، طهارت 



درآ، و بی  اتآنگه به خرابداشته باشد، شستشوئی کن و 
َلوُة ِمعَراُج الُمؤِمنشود رفت،  طهارت که نمی .الص 

این روایت نیست و مرحوم کافی که در حاشیه ظاهرًا 
بحث صحیح و عدم، صحیح و اعّم به عنوان روایت این 

کند ظاهرًا اشتباه کرده، اّما در فرمایشات  را بیان می
ساله حقوق الّسالم در همین ر حضرت سّجاد علیه

 :خواندیم که
َلوُة َوَفاَدٌة إَِل اهَلل ِمرَقاة و در بعضی از نسخ دارد  الصی

 4.إِل اهَلل
مرقاة به معنی معراج است، یعنی نردبانی که انسان 

رسد، نماز یک  رود و به خدا می درجه به درجه باال می
همچنین چیزی است، آن وقت وضویش هم باید مثل آن 

اند این وضو را شما بگیر نه اینکه  گفتهباشد دیگر، و لذا 
نگیر، اّما با این وضو یک درجه هم از آن باطل پرهیز کن، 



رساند، انسان  هی درجه به درجه به درجه، این تحّبب می
 .را به محّبت

َة عَو ی ای موجب راحتی و خوشی  ،بک  َمن ََلذَ یِ ا ُقر 
و سبکی و سردی چشم کسی که به تو پناه بیاورد ُقرََّة 

روشنی چشم، اّما  :عیِن، را ما در لسان فارسی معنا میکنیم
معنایش روشنی چشم نیست، معنایش ُخنکی چشم 

اند و عصبانیند و  است، دیدید افرادی که ناراحتند و خسته
ده و داغ است، کر گرفتارند، چشم آنها داغ است، باد

افرادی که نه، حال سکونت و آرامش برای آنها هست و 
های  خیالی ندارند و در خوشی و مسّرت هستند چشم

گویند ُقرََّة عیِن،  آنها یک طراوت و خنکی دارد آن را می
اش در لغت فارسی  که ما به معنی کنائی و به معنی الزمه

تو به معنی روشنی چشم معنا میکنیم ای خدائی که 
 آورند  روشنی چشم افرادی هستی که به تو پناه می



شوند، از همه ببّرند و  به تو منقطع می ،کَو انَقَطَع اَِلی
 به تو بپیوندند

تو نیکو کننده »أنَت الُمحِسُن َو َنحُن الُمِسیُئوَن، 
هستی، تو نیکو کاری، تو احسان کننده هستی و ما 

 « گناهکاران
ای  ،کبِیِح َما ِعنَدَنا بَِجِمیِل َما ِعندَ َفَتَجاَوز یا َربِّ َعن قَ 

پروردگار من از تمام آن قبائحی که در نزد ما است بگذر 
ها و جمالی که مال تو است،  به چه بگذر؟ به آن خوبی

ها و جمالی که مال تو است الیتناهاست،  آخر خوبی
ها را بگیرد و  بیاید این قبح ،کندنیعنی طرف پیدا  یالیتناه

 از بین ببرد  بشوید و
 



خداوندا!کدامگناهاستکهکرمتونتواندآنرا

دربربگیرد؟!

 

َزَماٍن أطَوُل  أو أیی  کَجهٍل یا َربِّ ََل یَسُعُ  ُجودُ  َو أیی 

خداوندا! ای پروردگار من! کدام جهلی، کار  ،کَناتِ أِمن 
تواند از بین  زند که جود و کرم تو نمی زشتی از ما سر می

را، آن را به ما نشان بده، درست است ما ببرد آنها 
گناهکاریم ولی کرم و جود تو سعه دارد، گشایش دارد، 

اگر جود و کرم تو، سعه  ؟گیرد این گناهان ما را، بله می
نداشت، محدود بود، مثاًل جود و کرم تو اختصاص به 
مردماِن مّتقی و مؤمن و طیبین و مخَلصین داشت و اصاًل 

شد، اینجا دیگر انسان باید ناامید  یشامل افراد غیر نم
باشد، چون این جود و کرم اختصاص به این دارد، انسان 
باید برود دنبال کار خودش دیگر، یا جود و کرم تو از 



گذشت، و  بین و اینها میمخَلصین و از مخِلصین و از طّی
شامل حال افرادی که حسناتشان بر سیئاتشان غلبه دارد، 

یم ما سیئاتمان بر حسناتمان غلبه گفت شد، خوب، می می
آن جود و کرم سعه ندارد که ما را بگیرد، باید  ،دارد، دیگر

فرماید: هرچه ما  انسان برود دنبال کار خودش، اّما می
گناهکار باشیم هر گناهی که متصوَّر باشد و از ما سر زده 

آید،  باشد، جود و کرم تو نسبت به آن سعه دارد، یعنی می
س اصاًل ما متحیریم، کدام جهل و نادانی از ما گیرد، پ می

تواند  زند ای پروردگار من، که جود تو او را نمی سر می
تواند از بین ببرد؟ و کدام زمانی  بگیرد و آن گناه را نمی

تر از حلم و صبر تو است؟ صبر تو اینقدر طوالنی  طوالنی
تواند به آن  است، اینقدر طوالنی است، کدام زمانی می

روند و  آیند و از بین می می طلوع، غروب،ها، د؟ زمانبرس
شوند باز هم آن مقام صبر تو بر جای خودش  فانی می



 .استوار است اینقدر عجیب و اینقدر سعه دارد
اصاًل ما چه هستیم؟  ،کنَا ِف َجنِب نَِعمِ َو َما َقدُر أعََمل

هائی که به ما  دهیم در کنار نعمت اعمالی که انجام می
هائی که به ما دادی، اصاًل چی  دادی، در قیاس با نعمت

هائی که خدا به انسان داده،  هست؟ یک وقت نعمت
گوید، هزار تا، اعمال ما یکی، خوب یکی در مقابل  می

توانستیم یک  هزار تا، خدا را شکر که ما از هزار تا نعمت
های او را  عملی انجام بدهیم که یک هزارم نعمت

طور نیست، ِنَعم او هزاران هزار  اّما این ،شکرکرده باشیم
هزار است و اعمال ما نسبت به او یک هزارِم هزارِم هزار 

رود، از این  تر، از آن طرف رو به زیادی می هم پائین
او  های طرف رو به نقصان، اعمال او کشیده، نعمت

نهایت گذاشته، از بزرگی، اعمال ما از  کشیده، سر به بی
نهایت، در جهت منفی،  مقداری، سر به بی نقطه نظر بی



 است، این که قیاس نیست 
چگونه ما  ،کَرمَ کثُِر أعََمَلا ُنَقابُِل ِِبَا کیَف َنستَ کَو 

بزرگ بشماریم اعمالی را که با آن اعمال بخواهیم مقابله 
گوئیم این عمل در مقابل آن کرم،  ا؟ میبدهیم کرم تو ر

 تواند مقابله کند با کرم تو؟!  کدام عملی می
 ،کیَف یِضیُق َعَل الُمذنِبَِی َما َوِسَعُهم ِمن َرمَحتِ کَبل 

شود  بلکه بر گناهکاران، آن کرمی که از ناحیه تو شامل می
رسد دیگر کدام نقطه ضیق و تنگی برای ما باقی  و می

ای که برسد برای  یعنی آن رحمت واسعهگذارد؟!  می
گذارد، این  گناهکاران، دیگر تنگی و ضیقی باقی نمی

شخص گناهکار که در این مضیقه خودش مبتالست، در 
که رحمت و کرم تو به اینجا نرسد، اّما اگر است صورتی 

آمد و رسید و گرفت گناه این شخص مذنب را، او را از 
اه او را تبدیل به حسنه آورد، گن ضیق و تنگی بیرون می



 خواهید شما؟  تر می میکند، از این عجیب
فاولئک یبدل اهلل سیئاتهم حسنات و کان اهلل غفورا ) 

 5﴾ رحیما

 
 

 شودبایکتوفیقالهیماهیتانسانعوضمی
  

با یک عمل با یک توفیق، با یک پرش، تمام گناهانی که 
شود، این مال  انسان انجام داده تبدیل به حسنه می

آید در  چیست؟ مال سعه جود است دیگر، سعه جود می
دهد، ماهیتش مشرک بود به یک  اینجا تغییر ماهیت می

شود مصلح، مشرک  شود مؤمن، کافر بود، می لحظه می
حاال شد موّحد تغییر ماهیت داده، شود، موّحد،  بود می

حیوان بود حاال شده انسان، جّن بود حاال شده مالئکه، او 



یک منزلی دارد، این یک منزلی دارد، منزل گناه ضیق 
است و تنگی، منزل ایمان سعه است و رحمت، به لطف 
خدا تغییر ماهیت پیدا شد از آن منزل حرکت کرد، از آن 

 ر سعه رحمت پروردگار، منزل ضیق و تنگ، وارد شد د
، یا کیَف یِضیُق َعَل الُمذنِبَِی َما َوِسَعُهم ِمن َرمَحتِ کَبل 

محَ   ة.َواِسَع الَمغِفَرِة یا َباِسَط الیَدیِن بِالر 

ای کسی که مغفرتت خیلی واسع است ای کسی که 
: گویند هایت به رحمت گشاده است، یهود می دو دست

وقالت   ﴿ا بسته استهای خد دست 6﴾ید اهلل مغلولة﴿
تواند بکند، رفع  همه کار نمی 7﴾  الیهود  ید اهلل مغلولة

تواند بکند، چکار  تواند بکند، چکار نمی ها نمی گرفتاری
تواند بکند، عذابی هم که  تواند بکند، ما را عذاب نمی نمی

کند یک زمان محدودی است، به مّدت  روز قیامت می



حضرت موسی اعراض  همان چهل روزی که پدران ما از
کردند و به همان ایامی که رفت برای مناجات، و گوساله 
پرست شدند و تمّرد هارون کردند، ایام معدودی است 
خدا ما را عذاب میکند، و بعد متنّعم هستیم در بهشت الی 

 .تواند خدا غیر از این کار بکند االبد همه ما، و نمی
 

انسدهدوهممیخداوندهممی اننعمتگیردتا

راازخودنبیند

 
مَحِة،طور نیست،  اّما این یا َباِسَط الیَدیِن بالر 

دو تا  8
دست خدا باز است، هم دست جمال، هم دست جالل، و 
به رحمت باز است نه به نقمت، خدا با آن دستی که به 

دهد، انسان را سیراب میکند، ملتّذ  انسان رحمت می
ز انسان چیزی را میکند، با دست جالل دیگر هم که ا



گیرد برای تربیت و ادب انسان، آن دست هم دست  می
رحمت است، پس دادن و گرفتن، قبض و بسطش بر 
اساس رحمت است، و هر دو برای کمال انسان است، 

رود، هم معّلم به او  عینًا مانند کسی که در مکتب می
زند، هم آن  دهد و کف دستی هم بهش می شیرینی می

می، اگر کف دستی ّیوب است هم داّولی برایش خو
شود،  شود، خّطش خوب نمی نخورد این بّچه تربیت نمی

شود، اگر  شود، قرآنش خوب نمی حسابش خوب نمی
اش به این بّچه شکالت  معّلم، معّلم قویی نباشد همه

سواد بار  ترسد او را بزند، این بّچه بی دهد و می می
یت میکند، روحش ها این بّچه را اذ آید. و آن آب نبات می

را هم اّذیت میکند، اّما آن معّلمی که واقعًا معّلم است به 
گوید درس را باید حفظ کنی، حفظ کرد بارک  بّچه می

م آفرین! اگر مخالفت کرد، بدون ّیواللاه! آفرین! دفعه د



ها؟! یا اینکه بلندش کند  اینکه سیلی تو صورتش بزند
رد آهسته و بزند زمین سرش را بشکند، گوشش را بگی

شود یا کف دستی به  طور بمالد هیچ طوری هم نمی همین
 ،آید سر کالس درس او بزند به مقداری که بّچه که می

یک مسئولیتی است، خدای  درسهمیشه بفهمد که در 
گیرد با جمالش و با  دهد و می علی اعلی هم به انسان می

، شود ها افاضه می جذباتی که از ناحیه او برای ربودن دل
ها  دهد تمام نعمت دائمًا به انسان افاضه نعمت میکند، می

گیرد، اگر به انسان بدهد و نگیرد، که انسان  را و می
ها را نسبت به  شود و تمام این نعمت بیخودی غافل می

کند که مال خدا نیست، اّما  دهد و انکار می خود می
 گیرد، قبض و بسط میکند، دائمًا این عالم در دهد و می می

قبض و بسط است، ما شبانه روز در هر ساعت در هر 
گیرد،  دهد و می لحظه در قبض و بسطیم، یعنی می



گیرد، اصاًل دائمًا این چرخ دارد کار میکند،  دهد و می می
این دو دست رحمت پروردگار باسط است، هر دو 

هایش باز است، نه دست جمالش بسته است و نه  دست
ه اینجا بترسد، پِس دست جاللش، ترسو هم نیست ک

گردنی نزند، در آنجا بخل کند و بترسد و این کار را 
نکند، اصاًل عالم روی جمال و جالل پروردگار دارد 

گردد، پس ای کسی که دو دست خود را به رحمت  می
 .ای گشاده

تِ  َو ََل  کِرحُت ِمن َبابِ َما ب یا َسیِدی َلو ََنَرَتنِی کَفَو ِعز 

قِ َففُت َعن ک َو  کِمَن الَمعِرَفِة بُِجودِ  لََِم انَتَهی إَِلی  کََتَلُّ

ای پروردگار من، ای سید من، ای آقای من، تو  ،کَرمِ ک
اگر مرا دور کنی، دور باش بزنی، دور کنی مرا، من دست 

روم، و دست از تمّلق  دارم، من نمی ات بر نمی از این خانه
لََّقُه و َمَلَقُه، به معنی دارم، َتَملُّق و َمَلق و َتَم خودم بر نمی



اظهار دوستی و محّبت و ادب کردن ولو اینکه مطابق با 
نشیند؟! خیلی  واقع هم نباشد، گربه دیدید سر سفره می

گوید،  اندازد پائین، هیچ هم نمی مؤّدب، سرش را هم می
کند که متوّجه باش، این ادبی که به  یک میو کوچولو می

ترسد از شما، بلند شو  میدهد واقعیت ندارد،  خرج می
بینی گوشت را برداشته دارد  ، میدگر برو تو حیاط و بر

فرار میکند، پس ادبش ادب واقعی نیست، این تمّلق است 
و تأّدب تصّنعی، در مقابل به چشمش اگر نگاه  وّددیعنی ت

فهمی که این آثار درش است، و در عینی که شما  کنی می
م انداخته پائین،کاماًل، کند و چشمش ه را دارد نگاه می

صد در صد، مراقب و مواظب تمام جهات است و 
کنم،  زند به اینکه من همه جا را نگاه نمی خودش را می

میکنم،  وّدددارم، ت خدایا من دست از تمّلق بر نمی
برو ما  ،. برو قابل نیستی، برو گناهکاری...گویم می



ن بودند، افرادی داشتیم از بندگان، که دارای چنین و چنا
برو شیطان تو را گرفته، برو معصیت سر و پای تو را 

روم، چون تمام این  دارم و نمی گرفته، من دست بر نمی
ها جواب دارد، برو، کجا بروم؟!، به ما یک جا  حرف

روم، تو گناهکاری! قبول، پس  نشان بده که بروم، من می
رحمت تو فقط مال ثوابکاران است دیگر، سر و پای تو را 
گناه گرفته، قبول، حاال کسانی که سر و پای آنها را گناه 
بگیرد حاال باید چه کار بکنند؟ ما بندگان عالی داریم، ما 
که از آنها نیستیم، حاال ما چکار کنیم، ما مسکینیم باألخره 

 .غیر از این در، دری نیست و در هم دِر محّبت است
 

چرایأسازخداوندگناهبسیارعظیمیاست؟

 
آورد و آن یأس  قط یک چیز انسان را از پای در میف



شود، دیگر  است، که مال شیطان است، اگر یأس پیدا می
کار تمام شده است دیگر ما برویم و بخوابیم دیگر فایده 
ندارد، یأس در مقابل پروردگار حقیقی و واقعی، یک 

کند و انسان  خدای دروغی و باطل برای انسان ایجاد می
دهد، این  ی باطل و موهومی گرایش میرا به آن خدا

یأس، و این مال شیطان است، و رأس تمام گناهان است، 
چون یأس اگر در انسان پیدا شد، اصاًل انسانیت انسان را 

برد، آن  کند و از بین می ساقط میکند، آدم را آب می
گیرد، پس اگر  حقیقت و جوهره و روح را از انسان می

یگر گناهی است که از همه یأس در انسان پیدا شد، د
گناهان باالتر است، اگر یأس پیدا نشد، امید بود، گناه هم 
بود، بود، گناه الزمه وجود است، ما بشریم، نباید گناه 
کنیم، حاال گناه شد، خدایا بیامرز، دیگر انسان نباید زیاد 
اّتکال کند، بر اینکه من گناه کردم و گناه من دیگر قابل 



قابل مغفرت نیست؟! بله اگر خدای  مغفرت نیست، چرا
ما غیر از این خدا بود و رحمتش سعه نداشت، درست، 
ولی خدای ما چنین خدائی است که رحمتش واسع 
است، هر چه گناه هم باالترکنیم، از آن هم باالتر فرض 

گیرد گناه را  تر است و می نشود، رحمت خدا از او واسع
 :پس

هر چه مرا برانی من دست از  ،کَففُت َعن ََتَلُّقِ کَو ََل 
شناسم، و  دارم و دِر خانه دیگر را نمی این خانه بر نمی
 .دارم نمی دست از تمّلق بر

چرا؟ چون معرفت پیدا کرده دل من، و منتهی شده به 
چه؟ به جود تو، فهمیدم که تو اهل جود هستی، فهمیدم، 
چون فهمیدم، این صاحبخانه را شناختم، دیگر دست بر 

 .رمدا نمی
ُب َمن کَرمِ کَو  کبُِجودِ  ، َو أنَت الَفاِعُل لََِم َتَشآُء ُتَعذِّ



یَف کیَف َتَشآُء َو َترَحُم َمن َتَشآُء بََِم َتَشآُء کَتَشآُء بََِم َتَشآُء 

خواهی میکنی،  خدایا تو فاعل هر کاری ک  میَتَشآُء، 

ُب مشیت مال توست،  أنَت الَفاِعُل لََِم َتَشآُء، میکنی ُتَعذِّ

عذاب میکنی هر کس را که بخواهی،  َمن َتَشآُء بََِم َتَشآُء،
به هر مقداری که به هر کسی بخواهی، و به هر طور و به 

یَف کَترَحُم َمن َتَشآُء بََِم َتَشآُء هر کیفیتی که اراده کنی 

خواهی،  کنی که می رحمتت را شامل حال کسی می َتَشآُء،
هر مقداری که بخواهی، بابا،  به هر کیفیتی که بخواهی و

بابا مشیت مال  یَف َتَشآُء،کَترَحُم َمن َتَشآُء بََِم َتَشآُء خدایا، 
طور بخواه، ما بندگان ضعیف  توست، پس بر ما این
کنیم و خودت گفتی که این مجاز  هستیم و از تو تقاضا می

قنطره حقیقت است، خوب ما که به مجاز قائل شدیم، 
ُب َمن َتَشآُء،دی قرار نده که، پس ما را از افرا باشد از  ُتَعذِّ



باشد، مورد رحمتت  َترَحُم َمن َتَشآُء،افرادی قرار بده که 
داینم ما همه کارها دست توست، و همه  قرار بده، می

ها از  شود، و همه رحمت ها به دست تو حّل می گرفتاری
خواهی، خوب ما که  جانب توست، فقط تو بهانه می

در تحت بهانه آوردیم، رحمتت را شامل حال خودمان را 
 .ما بکن

ِف  کَو ََل ُتَشارَ  ککَو ََل ُتنَاَزُع ِف ُمل کََل ُتسَئُل َعن فِعلِ 

 .کمِ کَو ََل ُتَضادُّ ِف ُح  کأمرِ 

شاء اهلل این فقرات بماند برای فردا شب اگر  که ان
 .باقی باشیمو خداوند توفیق بدهد 

علی ما را در تحت رحمت ا شاء اهلل خداوند علّی ان
خواهد و به آن کیفیتی  خود بیاورد به آن مقداری که می

کند مجازهای ما را قنطره و ُپل برای رسیدن  که اراده می
به حقیقت قرار بدهد و باألخره نتیجه از این گفتگوها را 



حصول به مقام عّز خود و به مقام عظمت خود قرار بدهد 
رد بلکه سعه جود و رحمت و ما را به اعمال خودمان نگی

و کرم او که بر گناهکاران شامل شده بر ما هم شامل 
 .بشود

ما را از مضیق جهات و تعینات به مقام عّز و سعه و 
بسط و به مقام الیتناهای اسماء و صفات خود و فانی در 

 .ذات مقّدس خود قرار بدهد
 .حال ما را به نفس خود وانگذارد ،و در تمام مواقع

ٍد َو       ٍد َو آلِِ  الط اِهِرین َو َصل  اهَلُل َعَل ُُمَم  بَِحقِّ ُُمَم 

 آلِِ  الط یبِی.
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