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١٢٠

زندگی با الله پاک و نام ها و صفات او

ا- او الله است
الله خبشنده و مهربان است

مهانا اهللا بخشنده و مهربان است
اش  رمحت  و  كرده  فرض  خود  بر  را  رمحت 
چيز  مهه  بر  او  رمحت  و  گرفته  پيشی  غضبش  از 

گسرتش يافته است..
نزديك   نيكوكاران   خداوند  به   رمحت   "كه  

 است"  [ سوره اعراف آيه ۵۶]
است" مهربان  و  بخشنده  او  " مهانا 

خدا  رسول  است.  تر  مهربان  ما  به  مادر  از 
صلی اهللا عليه و سلم، با اشاره به مادری كه بچه 
می  فكر  شام  آيا   " فرمود:  داد  می  شري  را  اش 
آتش  در  را  اش  بچه  مادر  اين  دارد  امكان  كنيد 
تعالی  اهللا  فرمود  نه،  كه  داديم  پاسخ  بيندازد؟ 
نسبت به بندگان از اين مادر به فرزندش مهربان 

تر است" ( روايت از بخاری است)
" مهانا او بخشنده و مهربان ست"

بر متامی خملوقات رحم و دلسوزی می كند و 
آن  با  را  آهنا  كه  دارد  مومنان  خاص  رمحتی  يک 

متاميز گردانده است.
"و  به  مؤمنان  مهربان   است " [ سوره احزاب ايه ۴٣]

است" مهربان  او  " مهانا 
حممد  كه  اوست  مهربانی  و  رمحت  آثار  از 
صلی اهللا عليه و سلم را به عنوان هدايت كننده 
تا  فرستاده،  جهانيان  متامی  برای  رمحتی  و  برش 

حمافظ مصالح دينی و دنيوی آهنا باشد.

جواد،  كريم،  بر،  رحيم،  "رمحن، 
معانی  دارای  ها  نام  " اين  وهاب  رئوف، 
نزديک به هم بوده و مهگی بر اين داللت 
صفت  به  متصف  پروردگار  كه  كنند  می 
رمحت و نيكی و بخشندگی و كرم است. 
بر گسرتدگی رمحت او كه متام هستی را در 
اساس  بر  اين  كند.  می  داللت  گرفته  بر 
و  بيشرت  هبره  و  است  حكمت  مقتضای 
كامل تر را به مومنان داده است. خداوند 
مهه   رمحت   من   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند 
گرفته   است .  پس   آن   را   براي   فرا  چيز  را  
خواهيم  مقرر  مي دارند  پروا  كساين   كه  

نمود" [ سوره اعراف آيه ١۵۶]
رمحت  آثار  از  احسان  و  نعمت  مهه 
او  كرم  و  وجود  و  مرتبه  بلند  پروردگار 
از  آخرت  و  دنيا  خريات  متامی  و  هستند 

آثار رمحت او هستند.
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١٢١

است" مهربان  او  " مهانا 
كسی نمی تواند مانع رسيدن رمحت او باشد. 

و جز او كسی توان فرستادن رمحت ندارد 
باز  مردم   خداوند  براي   رمحتي   را   كه   "[در ] 
دارنده اي   باز  هيچ   [رمحت ]  گشايد،  براي   آن  
هيچ   دارد،  آن   را   باز  آنچه   را   و  نيست  
گشاينده اي  جز  او  نيست . و  او  پريوزمند فرزانه  

 است"  [ سوره فاطر آيه ٢]
مهانا او اهللا بخشنده و مهربان است.

مهانا او اهللا است مهان بخشنده جواد.
آرزوها،  بخشنده  ای  ها،  نعمت  بخشنده  ای 

ای بخشنده نيكی ها.
به من خشنودی ببخش و مرا احساس آسايش 
و امنيت عطا كن و به من خوشبختی و عطوفت 

مرمحت فرما.
بر ما ببخش و بر ما بزرگواری كن، چرا كه تو 

اهل فضل و جود و كرم هستی.
دار.  به   ارزاين   بخشيش   نزد  خود   "و  به   ما  از  

راستي  [ كه ] بخشنده  تويي"  [ سوره ال عمران آيه ٨]
و  منشی  بزرگ  و  است  كريم  اهللا  مهانا   "
پست  اخالق  از  و  دارد  دوست  را  رفيع  اخالق 

و حقريانه متنفر است" ( روايت از ترمذی است)
بخشنده" به هر كس كه بخواهد می  " بسيار 

بخشد و از هر كس كه بخواهد بازمی دارد.
" جواد" بخشش او حد و اندازه ای ندارد و 
كسی نمی تواند فضل او را رد كند. به هر چيزی 
می گويد: "موجود شو  پس  [يب درنگ ] موجود 

مي شود"  [ سوره بقره ايه ١١٧]
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١٢٢

می  معنوی  روزی  و  ظاهری  روزی  بخشنده"  بسيار   "
بخشد و با فضل و كرمش سخاومتندانه می بخشد.

و   ها  انديشه  از  خداوند  چه  آن  است  نمونه  اين  از 
موفقيت  و  هدايت  و  دانش  و  صالح  و  نيكو  هيجانات 
از  امور  اين  متام  و  بخشد  می  خود  بنده  به  دعا  پذيرش  و 
روزی های معنوی به شامر می روند كه به بسياری از مردم 

بخشيده است.
داشته،   باز  كسی  از  و  داده   كسی  به  بخشنده"  بسيار   "
يكی را باال برده و ديگری را پايني آورده، كسی را متصل 
خري  متامی  است.  ساخته  خود  رمحت  به  منقطع  را  كسی  و 

بدست اوست و او بر مهه امور تواناست.
مهانا او اهللا، مهان بسيار بخشنده جواد است.

الله گسرتاننده و چاره اسز است.
چاره  ی  گسرتاننده  مهان   است،  اهللا  او  مهانا 
داناست"  نعمت   فراخ   ا  كه   خدا   "حقّ ساز 

[ سوره بقره ايه ١١۵]
مهانا او اهللا است، مهان  گسرتاننده ی چاره ساز

داناست"  نعمت   فراخ   ا  كه   خدا   "حقّ
[ سوره بقره ايه ١١۵]

شامل" و  جامع  ساز  " چاره 
جواد و بخشنده است و ظرفيت هر  درخواست را دارد.

شامل".. و  " جامع 
و  بزرگ  بسيار  هايش  نام  در  است.  كامل  صفاتش  در 
سرتگ است. كسی نمی تواند ثنای او را بشامرد. عظمت، 
بسيار  او  احسان  و  جود  و  فضل  سلطنت،  و  پادشاهی 

پهناور و سرتگ است.
مهگی  به  دادن  گنجايش  و  ظرفيت  شامل"  و  جامع   "
بندگان را به شكل كافی داشته و به دانش احاطه كامل دارد 

و مهگی حتت حفظ او و زير تدبري او هستند.
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١٢٣

مهه  او  سمع  كه  است  كسی  او  ساز"  "چاره 
صداها را به تفصيل تشخيص داده و زبان ها بر 

او در هم نمی آميزند.
می  شادمان  بندگان  عبادت  از  ساز"  "چاره 
گشايش  شود و دين را آسان كرده و برای آنان 
با  و  ارمجند  پروردگار  آن  است.  شده  قايل 

عظمت.
مهانا اهللا صاحب نعمت فراوان است..

مهانا او اهللا مهان ودود است.
دوستدار  است " ی  آمرزنده  "و  او  

[ سوره بروج آيه ١۴]
دوست  را  آنان  است  بندگانش  دوستدار  اهللا 
را  آنان  و  كرده  نزديک  خود  به  را  آنان  و  دارد 

خشنود می سازد و از آنان خشنود می شود.
نيز]  او   را   [آنان   و  مي دارد  دوست   " آنان   را  

دوست  مي دارند". [ سوره مائده آيه ۵۴]

پروردگار به آنان دوستی مردم را روزی می 
دهد پس او آن ها را دوست می گريد و از آنان 

آنچه را نزدشان است، می پذيرد.
خواستدار  دوستدار،  نزديک،  "دوستدار" 

خري برای بندگانش است
و  داشته  دوست  را  او  بندگانش  دوستدار"   "
مشتاق ديدار او هستند و در حديث آمده است:
دارد  دوست  را  خداوند  ديدار  كس  هر   "
دارد" می  دوست  را  او  ديدار  نيز  خداوند 

( روايت از بخاری است)
" دوستدار" به تو امر می كند تا دلت را پاک 
كنی و صفا بخشی و آن را از نفرت و كينه پاک 
سازی و چرک عناد و كينه توزی را با آب حمبت 
رسدی  با  را  حسادت  آتش  و  بشويی  دوستی  و 

عشق و حمبت خاموش سازی.
مهانا او اهللا، مهان دوستدار است.
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١٢۴

و  رسوالن  و  پيامربان  آن که  "دوستدار".. 
پريوان آنان  را دوست دارد. او در نزد آنان 
از  آنان  های  دل  حمبوبرتاست،  چيز  هر  از 
دوستی و حمبت او انباشته شده و زبان های 
آنان به مدح  ثنای او روان گشته است. دل 
های آنان با دوستی و اخالص و انابت به 

سويش جذب شده است.

پاينده" " زنده 
می  خود  به  متكی  و  دارد  كامل  حيات 
باشد و اهل آسامن ها و زمني به او وابسته اند 
تدبري  و  كرده  اداره  را  آنان  كار  كه  اوست  و 

روزی  و متام احوال آنان  را می كند. 

" زنده"
"پاينده"،  و  است  ذات  صفات  جامع 

يعنی جامع متام صفات است.

الله زنده پاینده است.
مهانا او اهللا مهان زنده پاينده است.

جز  او   [راستيني ]  معبودي   [ست   كه ]   "خدا  
نيست ، زنده پاينده   است"  [ سوره آل عمران آيه ٢]

مهانا خداوند پاينده است..
جز  او   [راستيني ]  معبودي   [ست   كه ]  "خدا  

نيست ، زنده پاينده   است" [ سوره آل عمران آيه ٢]
به  و  داشته  كامل  حيات  و  زندگی  زنده"   "
او  به  ديگر  چيز  هر  ندارد.  نياز  ديگر  كسی 
نابود  او  پاک  ذات  جز  چيز  ومهه  بوده   نيازمند 

می شود.
غري  از  و  خويش  وجود  به  پايدار  پاينده"   "
خود بی نياز است. او ارمجند و با عظمت است.
نگهبان  و  ناظر  نفسی  هر  كردار  بر  پاينده"   "
بوده  آهنا  های  بدی  و  ها  نيكی  و  اقوال  و  اعامل 

و روز رستاخيز پاداش و كيفر آنان را می دهد.
او  شامرد،  می  را  بندگان  اعامل  متام  پاينده"   "

ارمجند و با عظمت است.
" زندگی متام بندگان را تكفل نموده  " پاينده 
می  را  آنان  امور  و  دهد  می  روزی  آنان  به  و 

گرداند و كارشان را تدبري می كند.
" زنده پاينده است" برای مهيشه باقی است و 

زوالی ندارد بلند مرتبه و پاک است.
مهان او اهللا مهان زنده پاينده است.

الله جربان کننده است
او  است  برتر  و  ارمجند  او  است  اهللا  او  مهانا 

عوض دهنده است.
جز  او   [راستيني ]  معبود  خدايي   كه   "اوست  
ايمني   عيب ]  [ از   هر   سامل   پاك   پادشاه   نيست . 
. خداوند  از   دهنده  نگهبان  پريوزمند جبّار متكربّ

آنچه  رشك  مي آورند پاك   است" [ سوره حرش آيه ٢٣]
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١٢۵

" جبار" به معنی بلند و بلندمرتبه و به 
مهربان  معنی  به  و  مسلط  و  قهار  معنی 
است جربان كننده دل های شكسته شده 
به  كه  كس  هر  برای  ناتوان  و  ضعيف  و 

او پناه برد و به او متوسل شود.

كننده" جربان كننده ی دل شكسته،  " جربان 
راست  فقري،  ی  كننده  نياز  بی  اسري،  ياور 
گناهان  بخشنده  لغزندگان،  های  لغزش  كننده 
گناهكاران، آزاد كننده افراد در عذاب و اصالح 

كننده دل های عاشقان و فروتنان.
او  عظمت  و  برتری  كه  آن  كننده"  جربان   "
تكميل شده و نعمت او بر هر چيز گسرتده شده 

است.
" جربان كننده" آن كه مهه چيز مطيع او شده و 
مهه چيز در برابر او فروتن و گردن كج شده اند. 
و هيچ كاری او را از كاری  ديگر باز نمی دارد.
مطلق،  قدرت  صاحب  كننده"  جربان   "

صاحب پادشاهی و سلطنت و عظمت و جمد.
كننده" ستمكاران در برابر او تسليم  " جربان 
و نرم شده و گردنكشان در برابر او شكسته اند 
و شاهان و بزرگان در برابر او خوار و ذليل شده 
هم  در  او   برابر  در  جمرم  و  ظامل  طواغيت  و  اند 

شكسته اند.
مهانا او اهللا مهان جربان كننده است.

الله مجیل و زیبا است
زيباست  و  مجيل  پروردگار  مهان  اهللا  او  مهانا 

ارمجند و با عظمت است.
پروردگارا از تو لذت نگاه به وجه كريم تو و 

شوق ديدار تو را می خواهيم.
" مجيل" او زيباترين نام ها و زيباترين صفات 

را دارد.
" مجيل" زيبايی كامل نام ها و صفات و زيبايی 

كامل مطلق
و  راستي   روي   پروردگارت   از   وعده  "و 

انصاف  كامل   است"  [ سوره انعام آيه ١١۵]
آن كه آفرينش مهه چيزها را به نيكويی انجام داد.
و  زيبايی  بر  دليلی  هستی  زيبايی  مجيل"   "
نمی  او  مجال  به  ها  عقل  اوست.  بودن  ارمجند 
ناتوان  او  وصف  فهم  از  آدمی  ذهن  و  رسند 
می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  است. 
كنم  نمی  شامر  را  تو  ثنای  من   .." فرمايد: 
ای" نموده  وصف  خودت  كه  چنانی  تو 

( روايت از مسلم است)
" مجيل" زيبايی آفريده ها را او بخشيده و گامن 

نيكو به او را خودش عطا كرده است.
ای مجيلی كه مجال و زيبايی را دوست داری، 
قلوب ما را با ايامن زيبا كن و به اخالق وقلوب 

و ظاهر ما زيبايی ببخش.
مهانا اهللا مجيل است. اهللا دانای باريک بني فرا 

گرينده ی مهه چيز است.
مهانا او اهللا مهان عليم باريک بني احاطه كننده 

است.

https://www.with-allah.com/fa
ht
tps
://
wwwww

wwww
.w
ith
-al
lah
.co
m/
fafaf



١٢۶

كننده" آن كه دانش او به ظاهر  احاطه  بني،  باريک  " دانا، 
و باطن احاطه دارد و آشكار و پنهان را می داند، امور الزم 
و  باال  جهان  داند  می  را  ممكن  امور  و  حمال  امور  و  واجب  و 
پايني و گذشته و حال وآينده را می داند، هيچ چيز از نگاه او 

پنهان نمی ماند. 
و  [زمان   دانش   راستي   است"  "به   بني  باريک  دانای   "
باران   را   و  خداوند  است .  نزد  قيامت   به   روز  چگونگي ] 
فرو مي فرستد و آنچه   را   در  رمحهاست  مي داند. و هيچ  كس  
نمي داند فردا چه   به  دست  مي آورد. و هيچ  كيس  نمي داند  كه  
 در  كدام  رسزمني  مي مريد، يب  گامن  خداوند دانا [و] آگاه   است"

[ سوره لقامن آيه ٣۴]
و  آسامهنا  است" "آنچه   را   كه   در   كننده  احاطه  دانای  "اهللا 
آنچه   را   و  مي داريد  هنان   آنچه   را   كه   و  مي داند  زمني   است ، 
 كه  آشكار مي سازيد، مي داند. و خداوند  به  راز دهلا داناست" 

[ سوره تغابن آيه ۴]
او به متام امور دانا است

زمني   و  از   آفريده   آسامن   را   هفت   كيس   است   كه   "خداوند 
فرمان  [خداوند]  بني   آهنا   مانند  آهنا   را  [آفريده   است ].  [نيز] 
خداوند  بر   هر   بدانيد  كه   مي آيد  تا   فرود  زمني )  و  (آسامهنا 
كاري  تواناست . و آنكه  خداوند  در  دانش   بر  مهه  چيز احاطه  

دارد" [ سوره طالق آيه ١٢]
مهانا او اهللا مهان دانای باريک بني و احاطه كننده است.
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١٢٧

الله نزدیک است
مهانا او اهللا مهان پروردگار نزديک است.

ای آنكه به كسی كه او را به دعا بخواند نزديک است... و 
نزديک است به كسی كه به او اميدوار است.

ای  بپرسد.  او  از  كه  است  كسی  به  نزديک  كه  كسی  ای 
كسی كه به ما از رگ گردن نزديک تر است.

با انس و آرامش و با كالمت  بر ما منت بنه، ای كسی كه 
نزديک هستی.

[بگو:]  به   بپرسند،  تو  درباره  من   از   بندگانم   چون   "و 
راستي   كه   من  نزديكم" . [ سوره بقره آيه ١٨۶]

اطالعش  و  علم   با  برتری،  و  علو  وجود  با  نزديک"   "
نزديک است.

" نزديک" برای كسی كه او را به دعا بخواند، می دهد و 
لطف می كند. باال می برد و رفع درد و رنج می كند. به فرياد 

شخص در تنگنا افتاده و جمبور می رسد.
" نزديک" به كسی كه به سوی او بازگشت و خود را به او 

وابسته ساخت. گناه را می بخشد و توبه را می پذيرد.
" نزديک"  آن چه را كه بنده برای نزديكی به او انجام می 
دهد می پذيرد و به اندازه نزديكی بنده به خودش، او هم به 

بنده نزديک می شود.
" نزديک" آگاه نسبت به وضع بندگانش است. او با علم و احاطه خودش نزديک است و هيچ 

چيز آنان از او پنهان نمی ماند.
" نزديک" با لطف و حفاظت و ياری و تاييدش نزديک است و اين قرب و نزديكی خاص اوليا 

و دوستانش است.
" نزديک" متام بندگان در رسانجام خود به سوی او باز می گردند.

نزديكرتيم" [ سوره واقعه آيه ٨۵] حمترض]  او [  به  شام  از  ما  " و 
" نزديک" نفوس به قرب و نزديكی او الفت می گريند و به ياد او شادمان و مرسور می شوند.

مهانا او اهللا مهان ذات قريب و نزديک است.
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الله اجابت کننده است.
مهانا او اهللا مهان اجابت كننده ارمجند و با عظمت است.

است" [ سوره هود آيه ۶١] كننده  اجابت  و ]  نزديک [  " پروردگارم 
كننده" بندگانش را اجابت می كند و دعای آنان را می پذيرد، آنگاه كه به او متوسل  " اجابت 
شده و از او بخواهند آن چه را كه برای آنان جايز شمرده است و اوست آن كه آنان را به دعا فرا 

خوانده و به آنان وعده اجابت داده است. ارمجند و با عظمت است.
" پذيرنده دعا" زندانی در زندان، به او متوسل می شود و غريق در دريا و فقري در فقر و ناداری و 
يتيم در بی كسی و مريض در بيامری و رنج و درد خود. پس خداوند است كه می بخشد و اجابت 

می كند و می دهد و سامل نگه می دارد.
كننده" در تنگنا افتاده و صدمه ديده را اجابت می كند. " اجابت 

"نه  بلكه  [سؤال   اين   است ] چه  كيس  [دعاي  شخص ] درمانده   را ، چون   او   را  بخواند، مي پذيرد و 
سختي   را   بر  مي دارد" [ سوره نمل آيه ۶٢]

به  را  او  پروردگار  صفات  و  نيكو  های  نام  با  فرد  كه  است  زمانی  اجابت  حالت  ترين  نزديک 
توسل بخواند. چقدر زندانيان بوده اند كه در زندان او را به دعا خواسته و خداوند سبب آزادی 
سبب  و  اند  خواسته  ياری  به  را  او  دريا  در  كه  بيشامری  افراد  چقد  و  است  ساخته  فراهم  را  آنان 
نجات و رهايی آهنا را فراهم ساخته است و چقدر كسان بوده اند كه در فقر و بی نيازی او را به 
از  تعداد  چه  و  است.  داده  امنيت  آهنا  به  و  كرده  را  آهنا  فريادرسی  پروردگار  و  اند  خواسته  فرياد 
يتيامن بوده اند كه او را خوانده اند و خداوند آهنا را مورد رمحت و رعايت خود گرفته و آنان را 
بزرگ كرده است و چه تعداد از يتيامن بوده اند كه به او اميد داشته اند و خداوند آنان را شفا داده  
و آنان را سالمتی دوباره داده است و چه تعداد افراد عقيم و بدون فرزند كه او را به فرياد خواسته 

١٢٨

نزديک  مهه  به  نزديک"...   "
و  آگاهی  و  علم  با  است. 
نظارت و مشاهده و احاطه اش.

دعا کنندگان  دعای  اجمليب"   "
و  هر کس  می کند،  اجابت  را 
هرکجا و به هر حالی که باشند.
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١٢٩

اند و خداوند به آنان فرزند عطا فرموده است.
مهانا او اهللا مهان اجابت كننده است

الله نور است
مهانا او اهللا مهان نور است.

است" زمني  و  آسامهنا  نور  " خداوند 
[ سوره نور آيه ٣۵]

به  را  خود  به  عارفني  های  دل  كه  آن  نور"   "
و  منور  او  به  ايامن  و  خود  شناخت  و  معرفت 
هدايت  با  را  آهنا  قلوب  و  است  نموده  روشن 

خود نورانی نموده است.
بني  از  خود  نور  با  را  ها  تاريكی  اهللا  نور"   "
و  است  نموده  روشن  را  زمني  و  آسامهنا  و  برده 
راه روندگان به سوی خودش و دل های آنان را 

روشن كرده است.
اهللا نور است و مهچنني حجاب و پرده او نور 
و عظمت  بزند، شكوه  را كنار  اگر آن  است كه 
خداوند سبحان متامی خملوقات را خاكسرت می 

كند.
مهانا او اهللا مهان نور است.

الله حکیم است
مهانا او اهللا مهان حكيم است.

نيست"  احلاكمني   احكم   خداوند  "آيا 
[ سوره تني آيه ٨]

" حكيم" آن كه متام چيزها را حمكم و پابرجا 
جايگاه  در  خود  تقدير  به  را  آنان  و  هند  می 
با  و  ارمجند  پروردگار  دهد،  می  قرار  شايسته 

عظمت و حكيم است.
اساس  بر  را  قوانني  و  رشيعت  حكيم"   "
قوانني  اين  ترشيع  است.  نموده  وضع  حكمتی 
مقاصد،  در  شامل   و  فراگري  حكمتی  دارای 

ارسار و عواقب دنيوی و اخروی است.
" حكيم" در هر آنچه تقدير می كند و قضای 
بيامر  بيامری  و  فقري  فقر  در  دهد،  می  روی  او 
تدبري  در  است.  حكيم  او  بدهكار،  وتنگدستی 
كالم  در  و  شود  نمی  وارد  خللی  گونه  هيچ  او 
و افعال او هيچ گونه نقص يا خللی راه ندارد. 

خداوند را حكمتی فراگري و شامل است.
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فرمانروای  پاداشه  الله 
صاحب قدرت مطلق است.

پپ

مهانا او اهللا مهان فرمانرواست.
عيب" هر  از  سامل  و  پاک  " پادشاه 

[ سوره حرش آيه ٢٣]
" فرمانروا" صاحب عظمت و كربيا است كه 
در  او  حكم  و  كند  می  تدبري  را  بندگانش  امور 
ميان آنان اجرا می شود. آنان بندگان و نيازمند 
به او هستند و او پادشاه و فرمانروای آهنا است.

آن  از  پادشاهی  آن که  فرمانروا"  "پادشاه 
متصف   فرمانروايی  صفت  به  او  اوست. 
تسلط  عظمت،کربيا،  صفت  ودارنده 
در  مطلق  تصرف  حق  او  است.  تدبري  و 
آفرينش و دستور و کيفر دارد و متام جهان 
هستی از باال و پايني از آن اوست و مهگی 
بندگان و بردگان او و در برابر او ناتوان 

هستند.

١٣٠

متانت،  معرفت،  حكمت،  كه  آن  حكيم"   "
به  را  خود  جای  رس  چيز  هر  هنادن  و  وقار 

بندگانش اهلام می كند.
چيزی  هستی  در  است،  احلاكمني  احكم  اهللا 
با  برابر  امور  دهد.  نمی  روی  او  اجازه  بدون 
اند.  گشته  حرام  و  حالل  او  ترشيع  و  قانون 
آن  دين  و  نموده  ترشيع  او  كه  است  آن  قانون 
هيچ  است.  داشته  هنی  و  امر  آن  به  او  كه  است 
كس را يارای بازخواستش نبوده و هيچ كس را 

توان بازگرداندن قضا و قدر او نيست.
دارد.  نمی  روا  ستم  كس  هيچ  بر  حكيم"   "
دهد  می  كه  واخباری  نواهی  و  اوامر  در متام  او 

عادل است.
مهانا او اهللا مهان حاكم حكيم است.

پادشاهی مطلق از آن اوست و هيچ پادشاه و 
رئيسی نيست مگر اينكه بنده اوست. در آسامن 
و زمني هيچ خري و خوبی نيست مگر اينكه آن 

از بخشش و فضل اوست.
است  زمني  در  چه  آن  و  آسامهنا  در  چه  " آن 

از آن اوست" [ سوره بقره آيه ٢۵۵]
به  و  بخشد  می  حساب  بدون  فرمانروا"   "
بندگان خود فراوان عطا می كند و اين بخشش 
چيزی از پادشاهی او كم نمی كند. هيچ كاری 
او را از كار ديگر با نمی دارد. در حديث قدسی 

صحيح آمده است:
".. اگر اولني و آخرين شام و مهه انسان ها و 
متامی  من  از  و  آيند  گرد  صحرا  يک  در  ها  جن 
آن  از  چيزی  كنند،  دريافت  را  هايشان  خواسته 
مهان  به  مگر  شود  نمی  كم  است  من  پيش  چه 
مقدار كه  فرو كردن يک سوزن در دريا از آن كم 

می كند.." ( روايت از مسلم است)
"فرمانروا" فرمانروايی را به هر كس  بخواهد 
می دهد. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "بگو: 
كس   فرمانروايي ،  به   هر   دارنده  اي   خداوندا، 
كس   كه   و  از   هر   دهي   فرمانروايي   خواهي    كه  

در  برتر  حکمت  است که  حکيم کسی 
هيچ  او  اوست.  آن  از  دستور  و  آفرينش 
را  چيز  هيچ  و  آفريند  منی  بيهوده  را  چيز 
پوچ  مشروع نکرده است. آن ذاتی که در 
اول و آخر حکم و دستور از آن اوست.
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كس   را   كه   و  هر   بازستاين   فرمانروايي   خواهي ، 
خواهي   كس   را   كه   و  هر   داري   گرامي   خواهي  
خوار سازي . نيكي   به  دست  توست .  به  راستي  

تو  بر   هر  كاري  توانايي"  [ سوره آل عمران آيه ٢۶]
آفريده  مهه  صاحب  مطلق"  فرمانروای   "
آهنا  ميان  در  آخرت  و  دنيا  در  او  حكم  هاست. 
به  و  بازگردند  او  سوی  به  تا  شود،  می  اجرا 
طمع  پيش  از  بيش  او  دادن  به  و  جويند  پناه  او 
ورزيده و در درخواست و دعا و فرياد خواهی 

ارصار ورزند.
مهانا او اهللا مهان پادشاه و فرمانروا و صاحب 

فرمانروايی مطلق است.
الله بسیار پاک و مزنه است.
مهانا او اهللا، مهان پروردگار بسيار پاک و منزه 

است.
در رفعت و بلنديش پاک و در مدح و ثنايش 
عظيم  بسيار  او  های  نعمت  است.  ارمجند 

هستند.
جز  [راستيني ]  معبود  خدايي   كه   "اوست  
عيب ]"   [ از   هر   سامل   پاك   پادشاه   نيست .   او  

[ سوره حرش آيه ٢٣]
و  فرشتگان  پروردگار  مرباست  و  عظمت  با 

جربئيل است. مرباست پادشاه با عظمت.
و  پاک  است"  قدوس  مهان  اهللا،  او  مهانا   "
مرباست از هر عيب و نقص و از هر صفتی كه 

شايسته او نيست با عظمت و پاک ميباشد.
" مهانا او منزه است" متصف به صفات كامل 
عيب  و  كمبود  هر  از  و  است  جالل  و  مجال  و 

١٣١

" القدوس، السالم" با عظمت و مرباست 
از متامی صفات نقص و از اينکه بنده ای 
با او شبيه باشد. او از متامی عيوب منزه و  
به دور بوده واز اين  پاک است که کسی 

در صفات کمال مانند او باشد.

را  او  و  نيست  او  مانند  به  چيز  هيچ  و  مرباست 
برتر  كاملی  وهيچ  باشد  نمی  مانندی  گونه  هيچ 
از كامل او نيست و هيچ كس به جايگاه اسامء و 

صفات او نمی رسد.
است" دل ها او را منزه و مربا  منزه  او  " مهانا 
كرده و متامی خواسته های خود را به او وابسته 
مهيشه  و  ساخته  منزه  را  او  زباهنا  و  اند  كرده 

تسبيح او را بيان می كنند.
و  خري  صاحب  مرباست"  و  پاک  او  مهانا   "
بخشش و فضل و تعريف است. خري از نزد او و 
به سوی اوست. او آن صاحب خريی است كه 
بر بندگانش رمحت كرده و در هر آنچه بخواهد 

از بخشش و رشد به آنان ارزانی می دهد.
مهانا او اهللا مهان ذات پاک و مرباست.
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١٣٢

الله اسلم از هر عیب است.م
مهانا او اهللا سامل از هر عيب است.

او  از  سالمتی  است.   عيب  هر  از  سامل  اهللا 
به  او  دهش  با  جز  ای  بنده  هيچ  و  جوشد  می 
سالمتی نمی رسد و هيچ موفقيتی جز به توفيق 

او حاصل نمی شود.
مهانا او سامل از هر عيب است.

سامل از هر گونه عيب و نقص و ديگران را از 
هر گونه رش و بدی و آفت سامل نگه می دارد.

مهانا او سامل از هر عيب است.
آفريدگان  با  مشاهبت  گونه  هر  از  او  صفات 
ناقص،  اوصاف  و  عيب  نوع  هر  از  و  بوده  سامل 
اش  عدل   ، كامل  او  علم  و  دانش  است.  سامل 
شامل و فراگري و بدون هيچ گونه عيب است. 
حكم و دستور او بی كم و كاست، قضای او بی 
عيب است. آفرينش او سامل است. او سامل و بی 
عيب است و سالمتی از او می جوشد با بركت 

است آن ذات صاحب جالل و عزت.
برای  را  جهان  دو  در  سالمتی  خداوند 

بندگانش قرار داده است.
ابراهيم" [ سوره صافات آيه ١٠٩] بر  "سالم 

" سالم بر موسی و هارون" [ سوره صافات آيه ١٢٠]
پيغمربان" [ سوره صافات آيه ١٨١] بر  " سالم 

می  مرتبه  بلند  خداوند  ديگر  رسای  در  و 
آييد" در  آنجا  به  ايمنی  و  سالمت  فرمايد: " به 

[ سوره حجر آيه ۴۶]
سامل

ترس  گونه  هيچ  آن  از  بعد  كه  كامل  سالمتی 
و وامهه ای وجود ندارد. بخشش و گذشتی كه 

بعد از آن هيچگونه هراسی وجود ندارد.
او سامل است و سالمتی از اوست.

مهانا او اهللا، مهان ذات سامل و بی عيب است.
الله حق است

مهانا او اهللا مهان ذات راستني و برحق است.
است" حق  بر  خداوند  كه  است  آن  از  " اين 

[ سوره حج آيه ۶]
" اهللا حق است" در ذات و صفاتش حق است 
و  است  كامل  های  ويژگی  و  صفات  دارای  او 
وجودش از ذاتش می جوشد و هيچ چيز جز به 
ياری او وجودی ندارد. او مهيشه دارای صفات 
او  بود.  وخواهد  بوده  كامل  و  مجال  و  جالل 
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مهيشه به صفت احسان معروف بوده و خواهد بود.
است" سخن، كردار، ديدار او، رسوالن او ، كتاب  حق  " اهللا 
های او، پرستش يگانه و بدون رشيک او وهر آنچه به او نسبت 

داده می شود حق اند.
آنچه   و  حق ّ  است .  خداوند  بر    "اين   از   آن   است   كه  
[ از   و  باطل   است   مي خوانند  نيايش ]  [ به   جاي   او    را   به  
[منزلت ]  است"  بزرگ   [و]  مرتبت   بلند  خداوند   آن ]  كه  

[ سوره حج آيه ۶٢]
مهانا او اهللا مهان ذات حق است.

الله امیین دهنده نگهبان است.
مهانا او اهللا مهان ايمنی دهنده نگهبان است.

پادشاه   نيست .  جز  او   [راستيني ]  معبود  خدايي   كه   "اوست  
پاك  سامل  [ از   هر  عيب ] ايمني  دهنده  نگهبان"   [ سوره حرش آيه ٢٣]

" ايمنی دهنده" آن كه ايمنی را در ميان بندگان و خملوقاتش می 
گسرتاند و وحی را با آرامش و سكينه  پخش می كند.

بخشيد" [ سوره قريش آيه ۴] امان  و  امن  بيمناكی  در  "و 
بر  خملوقات  گواه  و  نگهبان  ی  دهنده  ايمنی  دهنده"  ايمنی   "

آنچه هستند.
كيفر  به  و  كاهد  نمی  چيزی  كسی  پاداش  از  دهنده"  ايمنی   "
كسی نمی افزايد. او شايسته فضل و دهش و نيكی و نيكوكاری 

است.
" نگهبان" نگهبان بندگانش است، بر آنان چريه و مسلط شده 
و حق آنان را رعايت كرده و بر كردار آنان و حاالتشان آگاه گشته 
است. او بر آنان احاطه دارد و هر امری در نزد آنان آسان و مهه 

به او نيازمند هستند.
"چيزي  مانند  او  نيست . و  او  شنواي  بيناست"  [ سوره شوری آيه ١١]

مهانا او اهللا مهان ذات ايمنی بخش نگهبان است.

١٣٣
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و مهر  صاحب  بسیار  الله 
خبشش و در گذرنده است
ه ب ی ب

مهانا او اهللا مهان ذات صاحب مهر و بخشش 
و بسيار درگذرنده است.

 "به  راستي  خداوند بخشاينده آمرزگار  است" 
[ سوره حج آيه ۶٠]

اهللا بسيار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده 
است

معروف  لطف  و  مهر  داشتن  به  مهيشه  كه  آن 
بندگان  از  گذشتن  و  بخشش  او  صفت  و  بوده 

نيازمنداند،  او  مهر  و  لطف  به  مهگی  است. 
مهانگونه كه به رمحت و كرم او نياز مربم دارند.

كسی  برای  لطف  و  مغفرت  به  كه  كسی  ای 
ای.   داده  وعده  سازد،  فراهم  را  آن  اسباب  كه 
راستي   كه   خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و  به  
كردار  و  آورد  ايامن   و  كند  توبه   كيس   را   كه    من  
خواهم   يابد،  راه   گاه   دهد  آن   انجام   شايسته  

آمرزيد". [ سوره طه آيه ٨٢]
راستني  توبه  خواهيم  می  تو  از  بخشنده  ای 
ريشه  را  خود  گناهان  آن  با  تا  گردانی  ما  هبره 
و  شده  پشيامن  خود  اشتباهات  بر  و  سازيم  كن 
به طاعت تو و ترک گناهان، عزم خود را جزم 

بنامييم و ما را ببخش ای پروردگار بخشنده.
هستی  مهر  و  لطف  صاحب  تو  مهانا  اهلا  بار 
پس بر ما لطف كن. پروردگارا تو به ما گفته ای 

كه تو بخشنده و مهربان هستی.
 "به  بندگانم  خرب ده   كه  منم  آمرزنده مهربان" .

[ سوره حجر آيه ۴٩]
پس بر ما رحم كن و ما را ببخش ای خدای 

بخشنده.
مهانا او اهللا مهان ذات صاحب مهر و بخشنده 

و درگذرنده است.

١٣۴

" امينی خبش"
آن که خود را به داشنت صفات کمال و 
به بلندترين جالل و مجال ستوده است. و 
ايش را  آن که پيامربانش را فرستاده و کتا
با آيات و نشانه ها و داليل گسيل داشته 
حجت  و  دليل  با  را  پيامربانش  است.  
تاييد و تصديق کرده تا دليلی بر درستی 

ا آورده اند. چيزی باشد که آ

" نگهبان"
کسی است که بر امور پوشيده و خمفی اطالع
دارد و بر اسرار پنهان در دهلا و به هر چيز

ديگر احاطه و اشراف کامل دارد.
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" توبه پذير"
می  را  توبه کنندگان  ی  توبه  مهيشه  آن که 
درمی  کنندگان  توبه  گناهان  از  و  پذيرد 
سوی  به  اخالص  به  که  هرکس  گذرد. 
خداوند برگردد خداوند هم به سوی او بر 
می گردد و توبه اش را می پذيرد و به آنان 
به  را  ا  آ های  دل  و  دهد  می  توبه  توفيق 
سوی خود متمايل می گرداند و بعد از توبه، 

گناهان و اشتباهات آنان را می خبشد.

الله یکتای یگانه است
مهانا او اهللا مهان ذات يكتای يگانه است

ای آنكه دارای يكتايی ذات، صفات و اسامء 
هستی.

از تو درخواست اخالص، دوستی و اشتياق 
داريم. ای پروردگار يكتای بی نياز.

يكتاست.  اسامء  و  صفات  ذات،  در  يكتا"   "
او هيچ شبيه و مانند و مهتا و مهپايه ای ندارد.

شناسی" می  او  برای  مهنامی  " آيا 
[ سوره مريم آيه ۶۵]

" يكتا" يكتا در الوهيتی كه مستحق پرستش 
و  ارمجند  پروردگار  اهللا  جز  كس  هيچ  است. 
وهيچ  شود  نمی  پرستيده  حق  به  عظمت  با 

پرستشی چه كم و چه زياد جز او را نسزد.
" يكتا" آن يكتای مقصود و رب معبود كه دل 
ها به اين گواهی داده اند و ديدگان به آن داننده 

غيب وابسته شده اند.
بر  را  بندگانش  خداوند  يگانه"  يكتای   "
ندارد،  رشيكی  هيچ  كه  خودش  توحيد  اساس 
غري  به  آوردن  روی  با  كس  هيچ  است.  آفريده 
او رستگار نمی شود و هيچ كس با پرستش غري 
او سعادت مند نمی گردد و هيچ كس با رشيک 

قايل شدن به او موفق نشده است. 
مهانا او اهللا مهان ذات يكتای يگانه است

١٣۵

الله توبه پذیر است.
مهانا او اهللا مهان توبه پذير است.

" بی گامن خداوند است كه توبه پذير مهربان 
است" [ سوره توبه آيه ١١٨]

بندگان  برای  را  توبه  كه  آن  پذير"  توبه   "
لطفی  و  احسان  و  فضل  آن  كه  است  داده  قرار 
اين  از  بيش  به  را  آنان  بلكه  و  اوست  جانب  از 

وعده داده كه بدی ها را به نيكی بدل می كند.
توبه  انجام  بر  را  بندگان  كه  آن  پذير"  توبه   "
پاداش می دهد و آنان را در انجام وظايف ياری 

می دهد.
توبه  توفيق  را  بندگانش  كه  آن  پذير"  توبه   "
می دهد و آنان را برای آن تشويق كرده و توبه را 

برای آنان حمبوب جلوه می دهد.
می  بندگانش  از  را  توبه  كه  آن  پذير"  توبه   "
آهنا  درجات  و  دهد  می  پاداش  آنان  بر  و  پذيرد 
ارمجند  زدايد.  می  را  اشتباهات  و  برده  باال  را 
و با عظمت است و چقدر شان و مقام او بلند 

است.
مهانا او اهللا مهان ذات توبه پذير است.
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الله یب نیاز است
مهانا او اهللا مهان ذات بی نياز است.

(١) يگانه   است   خداوند  است   كه   "بگو: 
خداوند يب  نياز  است  (٢)" [ سوره اخالص آيات ٢-١]

كامل  صفاتش  و  اسامء  در  كه  آن  نياز"  بی   "
بوده و هيچ گونه نقص و كمبودی در او نيست.
است" آن ذات بی نيازی كه مهگی  نياز  " بی 
به او نيازمند اند  و او به هيچ كس نيازی ندارد.
"او روزی می دهد و به او روزی نمی دهند"

[ سوره انعام آيه ١۴]
نياز" پروردگار تدبري كننده و آن مالک  " بی 

گرداننده.
او  سوی  به  نياز  وقت  در  ها  دل  نياز"  بی   "
آورده  بر  را  حاجات  او  پس  شوند،  می  متوجه 
لبيک  را  دعا  و  زدايد  می  را  ها  غم  و  كند  می 
كرده  رابطه  قطع  او  با  كه  كسانی  گويد.  می 
خود  به  را  آنان  اند،  خواسته  را  او  وسپس  اند  
افراد خوف زده به سوی  مرتبط ساخته است.  

الله پریوزمند است.
است  پريوزمند  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

ارمجند و با عظمت است.
است" فرزانه  پريوزمند  خداوند  " و 

[ سوره انفال آيه ۶٧]
اهللا پريوزمند توانا و چريه است.

آن كه هيچ نريويی به او زيان نمی رساند و 
هيچ نريويی قادر به ناتوان كردن او نيست. 
فرخنده است پروردگار بلند مرتبه نكته بني.

پريوزمندی  و  رسبلندی  پريوزمند"   "
و  اند  گشته  او  تسليم  مهه  و  شده  تكميل  او 
ناتوان  و  ضعيف  او  برابر  در  نريوها  متامی 
گشته اند. هرچيز غري او ناچيز بوده  و متامی 

خملوقات در برابر او خوار هستند.
بخواهد  كس  هر  به  او  پريوزمند"   "
ارمجندی و پريوزی را می دهد و از هركس 

١٣۶

" يکتای يگانه"
به  دارد  خود  در  را  متامی کماالت  آن که 
طوری که هيچ کس با او مشارکتی ندارد و 
از جهت عقلی و قولی و عملی بر بندگان 
به  و  بيان کنند  را  او  توحيد  تا  است  الزم 
کمال مطلق او و يگانگی او در توحيد و 
خاص دانسنت متامی عبادات برای او اقرار 

کنند.

او گرايش يافته اند پس آنان را امنيت داده و اهل 
توحيد به او اميد بسته اند پس اميد آنان را حمقق 
فرياد  به  را  او  ديدگان  مصيبت  است.  ساخته 
است.  داشته  سالمت  را  آنان  پس  اند  خواسته 
اند  نموده  خوار  او  پيشگاه  در  را  خود  بندگان 

پس آنان را برافراشته است.
مهانا او اهللا مهان ذات بی نياز است

" بی نياز"
آن که متامی بندگان در متامی نيازها وحالت به 
صفات،  ذات،  در  او  زيرا  روند،  می  او  سوی 

امساء و افعالش کمال مطلق است.
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قادر مطلق"
او بر مهه چيز قادر مطلق است. آن است که 
خملوقات در برابر عزت و قدرت و کمال اقتدار 

او تسليم شده اند.

مطلق" "قادر 
و  دانش  و  برتری  با  خملوقات   متامی  بر  او 
هيچ  و  است  شده  غالب  خود  تدبري  و  چريگی 
چيز در اين هستی پهناور، جز به اجازه و دانش 

او روی نمی دهد.
مطلق" " قادر 

و  داليل  ترين  قوی  با  متكربان  و  معاندان  بر 
آنان  برای  تا  گشته  چريه  براهني  ترين   روشن 
ثابت كند كه او تنها مستحق پرستش و به فرياد 
طلبيدن است. الوهيت و ربوبيت و اسامی نيكو 

و صفات برتر فقط از آن اوست. 
مطلق" " قادر 

چريه  گردنكشان  و  رسكشان  و  ستمگران  بر 
شده و آنان را بدون اراده و ناچار در صحرای 

حمرش گرد می آورد.
آشكار  قهار  يگانه  خداوند  پيشگاه  به  و   "

شوند" [ سوره ابراهيم آيه ۴٨]
مطلق" " قادر 

هيچ  و  شود  می  نافذ  او  خواست  و  مشيئت 
كس از خملوقاتش هر چند كه بزرگ باشد آن را 
و  بوده  نوپديد  او  آفرينش  برگرداند.  تواند  نمی 
متام زورمندان  در برابر او ناتوان اند  و زبان ها 
در وصف آفرينش بديع او بند آمده اند هرچند 

كه در بيان تنوع بخرج داده و سعی كنند. 
مطلق  قادر  و  پريوز  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

است

الله فاحت و قادر مطلق است
مطلق  قادر  و  پريوز  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

است
فاتح و غالب بر جن و انس است

و  بوده  چريه  بندگانش  بر  كه  اوست  "و 
اوست فرزانه آگاه" [ سوره انعام آيه ١٨]

١٣٧

" پريوزمند"
آن  از  پريوزمندی  و  عزت  متامی  آن که 
اوست عزت قدرت،  عزت چريگی، عزت 
بازداشنت و امتناع. مانع از آن می شود که 
کسی از بندگان به ذره ای از عزت برسد و 
متامی موجودات را مقهور خود ساخته و متام 
آفرينش تسليم او گشته و در برابر عظمت 

او به کرنش افتاده اند.

كه  را  هركس  و  دارد  بازمی  را  آن  بخواهد 
دست  به  خري  متامی  و  كند  می  خوار  بخواهد 
كه   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  اوست. 

عزت مهگی از آن خداست" [ سوره يونس آيه ۶۵]
عزت و افتخار به نسب و نژاد و مال نيست، 

بلكه عزت فقط از جانب خداوند است.
طرف  از  افتخار  و  عزت  متامی  پريوزمند"   "
اوست.  فضل  به  نريو  و  توان  متامی  و  اوست 
به  بايد  بزند  چنگ  خواهد  می  جايی  به  هركس 
خداوند چنگ بزند و هر كس پريوزمندی را می 

خواهد، بايد با متام وجود به سوی اهللا برود.
"عزت خاص خدا و رسول و مومنان است"

[ سوره منافقون آيه ٨]
مهانا او اله مهان ذات پريوزمند است
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١٣٨

الله روزی دهنده است
مهانا او اهللا، مهان ذات روزی دهنده است

" خداوند است كه روزی دهنده است[مهان] 
توانمند استوار] " [ سوره ذاريات آيه ۵٨]

خوراک  و  روزی  كه  آن  دهنده"  روزی   "
است  مرتبه  بلند  او  و  اوست  دست  به  بندگان 
كه  بندگانش  از  كس  هر  برای  را  روزی  كه  آن 
بخواهد فراخ می گرداند و تنگ می گريد. آن كه 
تدبري امور و كليد های آسامن ها و زمني بدست 
هيچ  اوست. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و 
روزی  آنكه  مگر  نيست  زمني  در  ای  جنبنده 
اش بر [ عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و 

آرامگاهش را می داند]" [ سوره هود آيه ۶]
چه  و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
نمی  دوش  بر  را  شان  روزی  كه  جانورانی  بسا 
و  دهد  می  روزی  شام  و  آهنا  به  خداوند  كشند. 

او شنوای دانا است" [ سوره عنكبوت آيه ۶٠]
راستی  و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: " به 
كه  كس  هر  برای  را  روزی  پروردگارت 
كه  گريد  می  تنگ  و  گرداند  می  فراخ  بخواهد 
او به بندگانش دانای بيناست" [ سوره ارساء آيه ٣٠]

خداوند   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
دهد" می  روزی  بيشامر  خواهد  را  كه  هر 

[ سوره بقره آيه ٢١٢]

دهنده" مهگی مردم فقري و نيازمند او  "روزی 
و نيازمند رزق و روزی او هستند و او به مهگی 
روزی  آخرين  و  اولني  بدكار،  و  نيكوكار  مردم 

می دهد.
و  صالح  قلب  با  را  كه  آن  دهنده"  روزی   "
و  روزی  هبرتين  آمد  سويش  به  قلب  صالح 
بخشش می دهد و هر كس كه از او علم و ايامن 
بخواهد خداوند به وی روزی می كند و روزی 
حالل می بخشد تا او را در اصالح قلب و دين 

ياری دهد.
مهانا او اهللا مهان ذات روزی دهنده است.

الله باریک بنی است
مهانا او اهللا مهان ذات باريک بني است

آنچه  تدبري]   ] برای  پروردگارم  آری   "
بخواهد، باريک بني است" [ سوره يوسف آيه ١٠٠]

باريک بني
آن كه آفريدگان را برای بندگان رام و مسخر 
و  مهربانی  و  لطف  سبب  به  اين  و  كند  می 

دوستی او است.
باريک بني و مهربان

ذاتی كه بسيار نيكی می كند و جود و بخشش 
فراوان دارد.
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١٣٩

باريک بني و مهربان
نسبت به بندگانش بسيار مهربان است
است" مهربان  بندگانش  به  " خداوند 

[ سوره شوری آيه ١٩]
دنيای  و  دين  برای  آنچه   بخشد  می  آنان  به 
و  دين  در  آنچه  از  را  آنان  و  است  شايسته  آنان 

دنيايشان بد است باز می دارد.
باريک بني و مهربان

ديدگان او را در نمی يابند و او ديدگان را در 
می يابد.

در  را  چشامن  او  و  درنيابند  را  او  ها  " چشم 
می يابد و او باريک بني آگاه است"

[ سوره انعام آيه ١٠٣]
می  را  پوشيده  و  پنهان  امور  بني"  باريک   "
در  و  شامرد  می  را  ريز  بسيار  كردارهای  و  داند 
ماند.  نمی  پنهان  او  از  چيز  هيچ  روز  و  شب 
و  داند  می  را  بندگان  بزرگ  و  كوچک  مصالح 

با آنان مهربانی می كند.
بني" در هنگام قضاوت در امور به  " باريک 
بندگانش لطف و مهربانی می كند و چون امری 
چون  و  دهد  می  ياری  را  آنان  نمود  تقدير  را 
گشايش  های  دروازه  شد  بسته  و  سخت  كار 
كار  سختی  وقت  به  و  گشايد  می  برايشان  را 
را برايشان آسان می كند. پاک و منزه است آن 

ذات.
مهانا او اهللا مهان ذات باريک بني و مهربان است.

الله مشکل گاشست
مهانا او اهللا، مهان ذات مشكل گشاست.

داناست" [ سوره سباء آيه ٢۶] داور  او  " و 
گشا" رمحت های خود را بر ما می  " مشكل 

گشايد.
مردم  برای  خداوند  كه  را  رمحتی  "[در] 
بازدارننده  هيچ  [رمحت]  آن  برای  بازگشايد، 

ای نيست" [ سوره فاطر آيه ٢]
های  بركت  دروازه  خداوند  گشا"  مشكل   "
بخشش  و  فضل  از  و  گشايد  می  ما  بر  را  خود 
خود به ما می دهد و عفو و لطف خود را شامل 

حال ما می گرداند.
او مهان پروردگاری است كه دهلای بسته را با 

كليد هدايت و ايامن می گشايد.
و  گشايد  می  را  رمحت  درهای  گشاينده"   "
آهنا را لربيز می كند وجوشش نعمت را بر آنان 
رسازير كرده و رسچشمه های دانش و حكمت 
و  كند  می  رسازير  آنان  های  عقل  سوی  به  را 

" باريک بني"
آن که دانش او به متامی اسرار و رازها و امور 
و  خمفی  امور  و  است  يافته  احاطه  پوشيده 
رازهای درونی و نکته های پنهان را می داند و 
به بندگان مومنش بسيار مهربان و به لطف و 
احسان خود از راه هايی که منی دانند مصاحل را 

به آنان می رساند.
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١۴٠

ايامن را بر دل های آنان می گشايد و آنان را هدايت می كند.
" گشاينده" آن كه غم و غصه را از بندگان زدوده و مهه اندوه ها را از 

آنان برطرف می كند. ناراحتی را زدوده و هر زيان را از بني می برد.
" داور" آنكه با عدل در ميان بندگانش در رسای ديگر داوری می كند و 

او كارساز ستوده است.
مهانا او اهللا مهان داور است.

ايامن را بر دل های آنان می گشايد و آنان را هدايت می كند.
" گشاينده" آن كه غم و غصه را از بندگان زدوده و مهه اندوه ها را از 

آنان برطرف می كند. ناراحتی را زدوده و هر زيان را از بني می برد.
" داور" آنكه با عدل در ميان بندگانش در رسای ديگر داوری می كند و 

او كارساز ستوده است.
مهانا او اهللا مهان داور است.

الله همان ذات یب نیاز یب نیاز کننده است.
مهانا او اهللا مهان ذات بی نياز بی نياز كننده است.

نياز" او با ذات خود از مهه بی نياز است. او دارای بی نيازی كامل و مطلق بوده و به هيچ  " بی 
صورت نقص و عيبی به صفات و كامل او وارد نمی شود. او مهيشه غنی و بی نياز است، زيرا غنا 
از لوازم ذات اوست، مهانگونه كه مهيشه او خالق توانا و رازق نيكوكار است و به هيچ صورت 
نيازمند نمی شود، او آن بی نيازی است كه گنجينه های آسامن و زمني و دنيا و آخرت از آن اوست 

و او متام بندگانش را به طور عموم بی نياز می گرداند.

" داور"
اوست که در ميان بندگانش با احکام شرعی و 
احکام کونی و احکام کيفری داوری می کند. 
کسی است که با لطفش ديدگان راستگويان را 
و  شناخت  برای  را  آنان  های  دل  و  گشوده 
حمبت و ميل به سوی خودش باز کرد و برای 
بندگانش دروازه های متنوع رمحت و روزی را 

گشود.
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١۴١

" تواناست"
می  او  به  را  خملوق  هر  روزی  و  قوت  آنکه 
رساند و روزی را به مست بندگان می برد و با 
حکمت و محدش آن را به هر طرف که خبواهد 

می گرداند.

از  است.  نياز  بی  بندگانش  از   " نياز  بی   "
را  آنان  خواهد.  نمی  نوشيدنی  و  خوراک  آنان 
نيافريده تا از كمی بدر آيد يا به آنان قوت گرفته 
و  آب  در  آنان  بلكه  شود.  خارج  تنهايی  از  يا  و 
غذا و ديگر امور خود به او نياز دارند. خداوند 
جز  را  انس  و  جن  و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند 
از  نيافريدم(۵۶)  كنند  بندگی  مرا  آنكه  برای 
نمی  و  خواهم  نمی  ای  روزی  هيچ  آنان 
بدهند(۵٧)" خوراک  من  به  كه  خواهم 

 [ سوره ذاريات آيات ۵۶-۵٧]
" بی نياز كننده" مردم را از فقر و نيازشان بی 
نياز می كند و از دادن، كمی نمی يابد. بندگانش 
به غري از او نيازمند نمی شوند، مهانگونه كه در 
و  اولني  "..اگر  است:  آمده  قدسی  حديث 
صحرا  يک  در  جنيان  و  ها  انسان  مهه  آخرين 
من  از  را  خود  های  درخواست  و  آيند  گرد 
را  آنان  های  درخواست  مهه  من  و  كنند  مطرح 
اجابت كنم اين امر چيزی از ملک من كم نمی 
دريا  در  سوزن  فروكردن  كه  مهانگونه  مگر  كند 
سبب كاهش آن می شود.." ( روايت از مسلم است)

نيازكننده" "بی 
برخی از بندگان را با هدايت و اصالح قلب، 
نياز  بی  خودش  حمبت  و  تعظيم  خود،  شناخت 
صالح  از  تر  كامل  چه  آن  به  را  آنان  و  كند  می 

دنياست بی نياز می كند.
نمی  كم  تو  از  چيزی  بخشش  كه  كسی  ای 
كند. ما را با حالل از حرام بی نياز كن. زيرا كه 

پروردگار بی نياز بی نياز كننده تو هستی.
كننده  نياز  بی  نياز  بی  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

است.

الله تواناست.
مهانا او اهللا مهان ذات توانا است.

تواناست" كاری  هر  بر  خداوند  " و 
[ سوره نساء آيه ٨۵]

غذايی  مواد  و  خوراک  متامی  كه  آن  توانا"   "
را به متامی خملوقات می رساند و آفريد آنچه را 
كه بوسيله آن زندگی می كنند و زنده می مانند 
سريآبی،  سبب  كه  را  چه  آن  بخشد  می  آن  به  و 

سريی، خوشبختی او در زندگی می گردد.
" توانا" آن كه دل ها را با انواع خمتلف دانش 
زنده می كند و در نتيجه آن ارواح افراد زنده می 

شوند و نفس آدمی به آن شادمانی می يابد.
بار اهلا ای كسی كه به امور خملوقاتت  به پا می 
كنی،  می  تدبري  را  آهنا  معاد  و  زندگی  و  خيزی  
از تو خواهان حفظ و رعايت و گذشت هستيم.

تواناست" كاری  هر  بر  خداوند  " و 
[ سوره نساء آيه ٨۵]

مهانا او اهللا، مهان ذات تواناست.
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" حسابگر"
توكل  برای  داناست،  بندگانش  به 
اعامل  پاداش  است.  كافی  كنندگان 
حسب  بر  را  بد  و  خوب  و  زياد  و  كم 

حكمت و دانش خود می دهد. 

١۴٢

الله حاسبگر و کایف است.

كننده  كفايت  و  حسابگر  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 
است. 

برای  گريد.او  می  حساب  بندگان  از  خداوند 
بندگان از هر جهت كافی است

نيست؟" بس  اش  بنده  برای  خداوند  " آيا 
[ سوره زمر آيه ٣۶]

كارساز  هبرتين  او  و  است  كافی  را  ما  خداوند 
انداخته  هنگام  به  خليل  ابراهيم  سخن  اين  است. 
سالمت  و  رسد  آتش  نتيجه  در  و  بود  آتش  در  شدن 
و  داشتند   اظهار  را  سخن  اين  صحابه  و  گشت 
مردمان   يقني   خداوند از آنان چنني نقل می كند: "به  
آورده اند"  فراهم   [سپاه ]  [نربد]  با   شام   [كافر]  براي  

[ سوره آل عمران آيه ١٧٣]
چه   و  بس   است   "گفتند:  خدا   ما  را   گفتند:  پس 
[مؤمنان ]  به   (١٧٣)  پس   كارسازي   است   نيك  
نعمت  و فضل  اهلي  بازگشتند. گزندي   به  آنان  نرسيد 
فضيل   خداوند  و  كردند.  پريوي   خشنودي   خدا   و  از  

بزرگ  دارد" [ سوره آل عمران آيات ١٧۴-١٧٣]
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١۴٣

است.  بندگانش  حسابرس  و  حسابگر  اهللا 
بركردارشان حسابگر بوده و براساس كردارشان 

به آنان پاداش نيک يا كيفر بد می دهد.
حسابرسان   است"  رسيع ترين   "و  او  

[ سوره انعام آيه ۶٢]
" حسابگر" به متام جزئيات و تفاصيل ظاهری 

و باطنی كردار بندگانش احاطه كامل دارد.
ای پروردگار ای ذات كفايت دهنده ما را در 
هر آن چه به خود مشغول ساخته  كفايت كن و 
رشد و هدايت را هبره ما بگردان و خري و خوبی 

ما را بيفزا، ای پروردگار كريم
بس   است" حسابرس   عنوان   خداوند  به   "و 

[ سوره نساء آيه ۶]
مهانا او اهللا مهان ذات حسابگر و كافی است.

الله آشکار است.
مهانا او اهللا مهان ذات آشكار است.

آشكار  است"  حق ّ  خداوند  است   كه   "كه  
[ سوره نور آيه ٢۵]

عظمت  با  و  ارمجند  كه  آشكار  پروردگار  ای 
از  و  ساز  مهوار  ما  برای  را  حق  راه  هستی، 
ای  بده  پناه  را  ما  باطل،  راه  با  آن  گرفتن  اشتباه 

پروردگار.

" کافی"
برای متام نيازهای بندگان و آن چه به آن نياز 
دارند کافی است و به شکل ويژه بنده ای را که 
به او توکل منوده و اميان آورده و نيازهای دين 
و دنيايش را از او درخواست می کند، کفايت 

می کند.

اهللا آشكار، حق و متامی حقايق است و در آن 
هنگام شک و شبهات از بني می رود.

اهللا بيانگر امر وحدانيت خود می باشد و او به 
هيچ عنوان مهانند و رشيكی ندارد.

" آشكار" بر خملوقاتش داليل عقلی، رشعی، 
حسی و معنوی كه به بخشش و وجود و قدرت 

او را می رساند پوشيده نيست.
با  را  حق  راه  بندگان  برای  كه  آن  آشكار"   "
كتاب  با  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  پيامرب  فرستادن 

آشكار، روشن ساخته است.
و  نور  راستي   از  [جانب ]  خدا   براي   شام   "  به  
كتايب  روشن  آمده   است"   [ سوره مائده آيه ١۵]

برای  را  سعادت  راه  كه  است  ذاتی  مهان  اهللا 
بندگانش روشن ساخته و آن را در گرو اطاعت 
نموده  خود  توحيد  و  يكتايی  پذيرش  و  خود  از 

است.
مهانا او اهللا مهان ذات روشن است.

الله همان ذات توانای صاحب 
قدرت و نریومندی است.

مهانا او اهللا مهان ذات توانای صاحب قدرت 
و نريومند است.

تواناست" كاري   خداوند  بر   هر   "و 
[ سوره بقره آيه ٢٨۴]

 در  مقام  و منزلتي  راستني ،  در  نزد فرمانروايي  
توانا  [ سوره قمر آيه ۵۵]

تواناست " [ سوره انعام آيه ۶۵] "بگو:  او  
كامل  استواری  و  قدرت  صاحب  "قدرمتند" 
بوده و بر انجام هر كاری و با هر كس تواناست.
" توانا" دارای قدرت كامل، زنده می كند و 
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١۴۴

می مرياند. موجودات را بوجود آورده و آهنا را 
مديريت می كند و حكم او در ميان آنان جاری 

است.
انگيزد  برمی  خود  قدرت  به  مطلق"  "قادر 
كه  سان  هر  به  را  ها  دل  و  دهد  می  پاداش  و 

بخواهد می گرداند.
" توانا" دارای قدرت كامل، با قدرت و توان 

او هيچ گونه ناتوانی و نقصی مهراه نيست.
خود  خملوقات  از  يک  هر  كه  كسی  توانا"   "
با  اين  و  كند  می  اداره  خواهد  می  چه  آن  به  را 

انتهای قدرت و فراگريی صورت می گريد.
مهانا او اهللا مهان ذات قدرمتند پر توان نريومند 

است.
الله به ارث برنده است.

مهانا او اهللا مهان ذات به ارث برنده است.
"و  به  يقني   ما زنده  مي كنيم  و مي مريانيم  و  ما 

مرياثربيم  " [ سوره حجر آيه ٢٣]
برنده" كسی كه زمني و هر آن چه  ارث  " به 
آن  جز  چيزی  و  برد  می  ارث  به  را  است  آن  در 

ذات ارمجند و با عظمت بر جای نمی ماند.
برنده" او بعد از خملوقاتش بر جای  ارث  " به 
می ماند. برای متام پادشاهيش، هر پادشاهی و 
سلطنتی به سلطنت و پادشاهی او بازمی گردد.

از ستم و رسكشی و گردنكشی و تكرب هشدار 
داده و بازگشت مهگی به سوی خداست، زيرا 

او به ارث برنده است.
هزينه  برای  را  بندگان  او  برنده"  ارث  به   "
ثروت  و  مال  كند.  می  تشويق  راهش  در  كردن 
يک امانت و عمر فانی بوده و بازگشت به سوی 

پروردگار به ارث برنده است.
ناشكری  از  را  بندگانش  برنده"  ارث  به   "
و  بازگشت  و  نعمت  اصل  دهد.  می  هشدار 

رسانجام آن، از آن اوست.
برنده" زمني و هر آنچه بر آن است  ارث  " به 
را به ارث می برد و هر آنچه كه بعد از بندگان 
بر جای می ماند از آن اوست. او مهه را به ارث 

می برد.
"و  ما مرياث   بر  [آنان ] بوديم  " [سوره قصص آيه ۵٨]

مهانا او اهللا مهان ذات به ارث برنده است.
الله شنوای بیناست.

مهانا او اهللا مهان ذات شنوای بيناست.
را  آن  و  كن  گوش  را  ما  دعای  شنوا  ای 
كوتاهی  و  ما  كردار  به  تو  كه  چرا  فرما،  اجابت 
ها و نيازمندی های ما بينايی و ما فقط نيازمندی 

های خود را به پيش تو می آوريم.
و  ضعيف  صداهای  متامی  شنواست"  اهللا   "
قوی را شنيده و يک صدا او را از شنيدن صدای 
شنيدن  از  را  او  سائل،  يک  وصدای   ديگری 

صدای سائل ديگر باز نمی دارد. 

" شنوای بيناست"
سخن تو را می شنود، از خودت حساب 
بگري. دعای تو را می شنود پس با اصرار 
دعا کن. کردار تو را می بيند و هيچ امری 
نيکی کن که  پس  ماند  منی  پنهان  او  بر 

خداوند نيکوکاران را دوست دارد.
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١۴۵

" اهللا بيناست" مهه چيزها را می بيند هرچندان 
كه كوچک و يا بزرگ ، در شب و يا روز پنهان 

باشد.
" شنوا" مهه سخنان را با وجود تفاوت زبان 

ها و تنوع نيازها می شنود.
در  را  سياه  مورچه  پای  حركت  بيناست"   "
هر  و  بيند  می  سخت  صخره  بر  تاريک  شب 
می  مشاهده  است  زمني  هفت  زير  كه  را  آنچه 
كند، مهانگونه كه هر چيز باالتر از هفت آسامن 

را نيزمی بيند.
خمفی  او  بر  چيزی  هيچ  بيناست"  شنوای   "
نمی ماند، هيچ امر عجيب و غريب و استثنايی 
نمی  پنهان  او  بر  رسگردان  غري  و  رسگردان  و 

ماند.
مهانا او اهللا مهان ذات شنوای بيناست.

شناس  حق  سپاسگذار  الله 
است.

مهانا او اهللا مهان ذات سپاسگذار حق شناس 
است.

مهانا او اهللا مهان ذات حق شناس است.
" [ سوره بقره آيه ١۵٨] داناست   قدردان   " خدا  

قدرشناس   آمرزنده  پروردگارمان   راستي   "به  
 است"  [ سوره فاطر آيه ٣۴]

آن پروردگار پاک و بی آاليش از عمل بسيار 
كم هم قدردانی می كند و اشتباهات فراوان را 
می بخشد. كردار افراد خملص را بدون حساب 

چند برابر می كند.
است" سپاسگزار  بسيار  " اهللا 

هر كس از او سپاسگزاری كند به او می دهد 
و هر كس از او بخواهد می بخشد و ياد می كند 
فزون  را  شناس  حق  كند.  ياد  را  او  كه  كس  هر 
می دهد و هبره كافر و حق ناشناس زيان و رضر 
" اگر   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  است. 
كفر  و  اگر   دهم   افزون   گزاريد  به   شام   سپاس  
سخت   است "  عذاب   من   [بدانيد  كه ]  ورزيد، 

[ سوره ابراهيم آيه ٧]
بسيار  شناس  حق  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

سپاسگزار است.
الله ستوده است.

مهانا او اهللا مهان ذات ستوده است.
در   ، ستوده  كردارش  در   ، ستوده  ذاتش  در 
است.  ستوده  سخنانش  در  و  ستوده  آفرينشش 
در اين هستی جز آن ذات بی آاليش هيچ ستوده 
ديگری وجود ندارد. سپاس و ستايش كامل از 

آن پروردگار پاک و بی آاليش است.
و  اسامء  و  صفات  و  ذات  در  او  ستوده"   "
دارد.  را  اسامء  هبرتين  او  وبلكه  ستوده  افعالش 
داراست.  را  آهنا  نيكوترين  و  صفات  كاملرتين 
گردند.  می  نيكويی  و  عدل  ميان  در  او  افعال 
ای پروردگار، ستايش تنها تو را سزد. ای ذاتی 
كه كتابت را بر ما فرستادی و عظمتت را به ما 
نامياندی و پيامربت حممد صلی اهللا عليه و سلم 

را به سوی ما فرستادی.
مهانا او اهللا مهان ذات ستوده است.
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١۴۶

عظمت  با  ذات  همان  الله 
باهیبت  و  سرتگ  و  بزرگ  و 

ب

است.
و  عظمت  با  ذات  مهان  است  اهللا  او  مهانا 

بزرگ و با هيبت است.
عظمت  به  موصوف  ذات  مهان  است  اهللا  او 
و كربياء و ارمجندی و رسافرازی.او از هر چيز 
و  است  برتر  و  تر  عالی  مهه  از  و  بزرگرت  ديگر 
دوستان  قلوب  در  او  بزرگی  و  تعظيم  احرتام، 
و برگزيدگان اوست. دل های آهنا از احرتام و 
اجالل و فروتنی و خشوع برای كربيای او لربيز 

گشته است.
چقدر پاک و بی آاليش هستی ای پروردگار 

بزرگ، چقدر تو عالی شان هستی.
 "پس  نام  پروردگار بزرگت   را   به  پاكي  ياد كن"  

[ سوره واقعه آيه ٩۶]

ذات  ای  عظمت،  با  و  ارمجند  پروردگار  ای 
عظمت  و  ستايش  شامرش  توان  ما  مقام  عالی 
و  جالل  صاحب  پروردگار  ای  نداريم  را  تو 

كرامت.
او در ذات پاكش بسيار بزرگ و عالی شان و 

در اسامء و صفاتش بزرگ است.
[ سوره شوری آيه ١١] نيست ."   مانند  او   "چيزي  

است.  باعظمت  و  عالی  مقام  صاحب  او 
شود  درگري  او  با  آن  از  چيزی  در  كس  هر 
شكند.  می  را  كمرش  و  برده  بني   از  را  او 
فرمايد: می  قدسی  حديث  در  كه  مهانگونه 
شلوار  عظمت  و  من  تنه  باال  پوشش  كربياء   "
با  دو  اين  از  يكی  در  كس  هر  است،  من 
اندازم" می  آتش  در  را  او  شود  درگري  من 

( روايت از امحد است)
با  و  بزرگ  ارمجند  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

عظمت و صاحب جالل و برتری است.
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مرتبه بلند  رفیع،  ذات  همان  الله 
صاحب رفعت است.
ع

رفعت  صاحب  مرتبه  بلند  رفيع  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 
است.

"رفيع بلند مرتبه صاحب رفعت" بلندی مطلق از هر وجه 
از آن اوست. دارای رفعت ذات و رفعت مقام و صفات و 

برتری سيطره و چريگی است.
[ سوره بقره آيه ٢۵۵] بزرگ  [قدر]  است"   مرتبه  بلند  "و  او  

او بر عرش قرار گرفته است. او با متامی صفات بزرگی، 
و  شود  می  وصف  كامل  انتهای  و  مجال  جالل،  كربيايی، 

عظمت منتهايی اين امور به نزد اوست.
مرتبه: بلند  " رفيع 

از هر صفتی كه شايسته او نيست و از هر نقص و عيبی 
منزه است. او در ذات، صفات و چريگی اش برتر بوده و او 

اهللا، مهان ذات صاحب رفعت است.
رفعت  صاحب  مرتبه  بلند  رفيع  ذات  مهان  اهللا  او  مهانا 

است.
الله گرینده و گاشینده است

مهانا او اهللا مهان ذات گرينده و گشاينده است.
می  را  برخی  روزی   " كننده  تنگ  و  گرينده  ذات  اهللا   "
تا  دارد  می  باز  برخی  از  را  آن  و  آزمايد  می  را  آنان  و  كاهد 

آنان را خوار سازد و به برخی می دهد تا آنان را برافرازد.
است" گشاينده روزی و گشاينده معارف  گشاينده  " اهللا 
قلوب است و متامی اين ها برابر با حكمت، رمحت، كرم و 

جود اوست.
مهانا او اهللا مهان ذات گرينده و گشاينده است.
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الله دهنده و بازدارنده است.
مهانا او اهللا مهان دهنده و بازدارنده است.

است" به آنچه او بدهد هيچ  بازدارنده  و  دهنده  " اهللا 
بازدارنده ای نبوده و آن چه را او بازدارد هيچ دهنده ای 
شود  می  خواسته  او  از  منافع  و  مصالح  متامی  نيست. 
كس  هر  به  و  دهد  می  بخواهد  كس  هر  به  كه  اوست  و 
نخواهد نمی دهد و متام آن ها بر اساس حكمت و رمحت 

هستند.
بار اهلا ای پروردگار گشاينده، رمحتت را بر ما بگشای 
و از بخشش ات به ما ببخش. ای پروردگار گرينده، بدی 
ها را از ما بازدار. ای پروردگار بازدارنده و منع كننده، 

رش و بدی را از ما بازدار.
مهانا او اهللا مهان ذات دهنده و بازدارنده است.

ب: آثار اسماء الله در هسیت:
و  برترين  از  برتر،  صفات  و  احلسنی  اسامء  شناخت 
رشيف ترين علوم می باشند و هر يک از نامهای خداوند 
صفت  او  اسمهای  است.  خاص  صفت  يک  نشانه  پاک 
و  فعل  يک  دارای  صفت  هر  و  بوده  كامل  و  مدح  های 
مقتضای بخصوص است و هر كاری تاثري خود را دارد و 
آن از ملزومات آن بوده و حمال است كه ذات را از صفات 
خالی تصور كنيم و يا اسامء را از معانی و اوصاف آن هتی 
از  خداوند  های  صفت  كردن  تعطيل  مهچنني  و  سازيم 
اعاملی كه الزمه آهنا بوده و برعكس تعطيل كردن كارها 
از اثرات آهنا مهه از حماالت هستند. متام اينها از آثار اسامء 

و صفات آن هستند.
های  نام  و  مصلحت  حكمت،  اساس  بر  او  افعال  و 
آهنا  موجبات  از  معانی  واهنادن  گامن  هستند.  او  نيكوی 
در حق او حمال است. به مهني سبب خداوند كسی را كه 
آهنا را از امر، هنی و پاداش و كيفرش جدا می كند هشدار 
می  نسبت  را  چيزی  او  به  آهنا  ترتيب  اين  به  است.  داده 

سپاس خدايی را که چنان است که خود 
توصيف  از  باالتر  و  منوده  وصف  را 

بندگان است.
امام شافعی

https://www.with-allah.com/fa
ht
tps
://
wwwww

wwww
.w
ith
-al
lah
.co
m/
fafaf




