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روایــــت 
خـوانــی

کلمـــات 
قصــــــار طـــب

1. سامانه هوشمند غدیر؛  از طریق تلفن ثابت جهت استخاره توسط استاد با شامره 9099070251

وجهت مشاوره و پاسخگویی به سواالت رشعی با شامره 9099070261 متاس حاصل فرمایید. 2. سایت دفرت 

استاد الـــهی: www.iaali.ir     3. کتاب باورهای الهی)تفسیر قرآن و صحیفه سجادیه توسط استاد الهی(  

4. واتساپ)WhatsApp(هیئت حجت ابن الحسن: جهت عضویت عبارت »یامهدی« را به شـامره   

09217855104  ارسال فرمایید. جهت انتقادات و پیشنهادات با  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.

ــِن الــرَِّحــيــِم« ــَمـ ــرَّْحـ ــِه الـ ــلّـ ــِم الـ ــْسـ »ِبـ

اِدُق »اْمتَِحُنوا ِشـــيَعتََنا ِعْنـــَد �ثََلٍث ِعْنَد   قَاَل الصَّ

ـــَلِة كَيْـــَف ُمَحافَظَتُُهْم َعلَيَْها َو ِعْنَد أَْســـرَارِِهْم  َمَواِقيِتالصَّ

كَيَْف ِحْفظُُهـــْم لََها ِعْنـــَد َعُدوِّنَـــا َو إِلَى أَْمَوالِِهـــْم كَيَْف 

ُمَواَساتُُهْم ِلِْخَوانِِهْم ِفيَها«/ وســـائل الشيعة، ج 4، ص 112. 

امام صادق علیه الّسلم فرمودند: شیعیان ما را در سه زمان 

محافظت  نماز خود چگونه  بر  این که  اّول  کنید.  امتحان 

می کنند؟ و دوم اینکه چگونه اسرار ما را  حفظ می کنند 

فرمودند:  سوم  و  میکنند  رعایت  دشمن  نزد  را  تقیه  و 

می کنند.  مواسات  خود  اخــوان  با  چگونه  مال  مــورد  در 

 آقای بهجت رحمت الله علیه می فرمودند یک زمانی جناب 

آقای میرزای نائینی را دیده بودند که نماز می خواند از نماز 

میرزا فهمیده بودند که ایشان انسان بزرگی است. تا صحبت 

پول می شود یک نفر به پول خود چقدر اهّمیّت می دهد؟  

اگر بخواهیم بفهمیم ارتباط ما با خدا، و با اهل بیت و اهل 

بیت با ما تا چه حد حقیقی است باید به نمازمان نگاه 

کنیم . شخصی که ُمهر را پرت می کند و با یک زیرپوش فلن 

مدل و با خستگی وبی حوصلگی نماز صبح می خواند،رکوع 

و سجود او مانند نوک زدن مرغ است، اصلً گویی محبوس 

شده و می خواهد خلص شود...

 اگر من می خواهم بدانم  با امام زمان چه رابطه ای دارم باید 

از نماز خود متوجه بشوم. با یک شخصیت نسبتا معروف 

ــبـــود آهـــن   درمــــــــان کـــمـ
که دچار کمبود آهن هستند, آب  و خانم هایی  کودکان 

آهن  دو،  این  ترکیب  بخورند.  و  بریزند  غذا  روی  پرتقال 

می شود و دیگر احتیاجی به قرص و قطره آهن پیدا نمی کنند.

درمان پوکی استخوان
حد اقل ده روز دم کرده ی زیره بخورید. بهتر از آن، کله جوش است.

درمان سردی معده
معده های ما فوراً سرد می شود؛ به خصوص با نوشیدن آب. 

سردی معده حافظه را هم ضعیف می کند. خوردن خرما و 

کشمش معده را گرم نگه می دارد؛ 21عدد مویز در هر شبانه 

روز با آب خنک بخورید.

جهت تقویت بدن
عدد  چند  سپس  دهید.  تفت  ــرده,  ک خــورد  را  سفید  پیاز 

پیاز  با  خرما را تکه تکه کرده در روغن زیتون سرخ کنید و 

و  گوسفند  کــرده  چرخ  گوشت  گرم  کــرده, 50  مخلوط  داغ 

داخل  زردچوبه  همراه  به  را  شتر  گوشت  و  کوهان  کمی 

آن تفت دهید. در پایان دو عدد تخم مرغ رسمی را در آن 

با نان سنگگ میل کنید. این غذای کاملی است. شکسته و 

درمان بیش فعالی کودکان
یکی از علت های بیش فعالی کودکان، وجود انگل است. برای 

درمان کرم روده یک استکان گل بنفشه و یک استکان شکر را 

آسیاب و مخلوط کنید و هر روز صبح یک قاشق با آب بخورید.

درمان کودکانی که ]زیاد[ مریض 
می شوند

هر روز صدقه بدهید. سرخ کردنی ها را از خانه ها حذف کنید. 

روبرو می شود حرف زدنش عوض می شود، 

ایم. ایستاده  خدا  مقابل  در  ما  نماز،  موقع  در  حال 

چرا نافله برای نماز واجب گذاشتند؟ بخاطر اینکه ُخلَل و فُرَج 

نماز پر شود، چرا وضو و اذان و اقامه گذاشتند؟ چرا این  همه 

نماز های مختلف از ما خواسته شده است؟ بخاطر این که ما 

شاکله ی مصلّین را پیدا کنیم. این مهم ترین نشانه برای مومن 

است. یعنی نماز نقطه ایی است که هیچ کس نمی تواند بگوید 

من در این  جا هر طور بخواهم، چون رابطه ی او با خدای متعال 

در نماز است. دوم اسراری است که  بین ما و اهل بیت وجود 

دارد. ما حّق نداریم اسرار اهل بیت، که همان حرف داخل 

خانه است را بیرون از خانه ببریم، بین ما و اهل بیت است. 

سوم آن هم مواسات است. که از مهمترین نشانه های معیت 

ما با اهل بیت است. رسیدگی ما به یکدیگر باعث می شود 

اهل بیت ما را قبول کنند. 

را  مؤمن  که  است  این  مومن  به  رسیدگی  مراحل  از  یکی 

دوست داشته باشید. اگر دهان او بو می دهد، اگر پاهای او 

بو می دهد، باید او را دوست داشته باشید. پدر تو سیگاری 

است یا عموی تو تریاک می کشد، باید آنها را دوست داشته 

باشی، بخاطر این که سفارش شده عمویت را دوست دا شته 

باش، از تریاک نهی اش کن، نه این که تریاک باعث شود عمو 

بودن یا پدر بودن از بین برود. اگر این رابطه ی من با کسانی 

که با اهل بیت ارتباط خوب دارند درست شد این نشان 

می دهد که رابطه ما با اهل بیت هم  اصلح شده است.

مهمترین نشانه مومن این است که شاکله مصلین را پیدا کند.

مادران شیرده، سرخ کردنی، کاکائو و چیزهایی که غلظت 

خون را باال می برد نخورند؛ کاسنی و انجیر که شفاست، بخورد.

ــی کــنــیــد)تــمــام بــدن،  ــال ــن م ــ ــان را روغ ــودکـ ــدن کـ بـ

ــو، پــشــت ولـــو کـــم، بـــویـــژه مـــلج و پــیــشــانــی(.  ــل گ

کنید)چون  ایجاد  رطوبت   ... و  کتری  گذاشتن  با  اتاقها  در 

می شود  باعث  و  مــی گــیــرد  را  اتـــاق  ن  اکسیژ  بــخــاری 

بــاشــد(. نــداشــتــه  ــی  ــادگ آم تنفس  ــرای  بـ ــا  ریـــه بچه ه

بگذارید.  هواکش  اتاقها,  در  هــوا  داشتن  جریان  ــرای  ب

سر  خانه  از  بیرون  اما  نپوشانیم؛  خیلی  خانه  در  را  ها  بچه 

را بپوشانید و گلو را باز بگذارید تا به تیروئید هم هوا برسد.

جهت دفع عفونت از بدن )خصوصا کودکان(
خاک شیر را با شیر بجوشانید و صاف کنید و با عسل میل کنید. 

انجیر را با شیر بجوشانید و صاف کنید )انجیرهای صاف کرده را 

خودتان بخورید( و شیره اش را با عسل مخلوط کنید و به بچه 

ها بدهید.

 سیاه دانه را با شیر بجوشانید و صاف کرده, با عسل میل کنید.

بچه را بنشانید و یکی دو بار انگشتتان را به گلوی او ببرید تا  

برای ُعق زدن تحریک شود. فایده این کار: بدن ما هوشمند 

ما  گلوی  انتهای  در  زدن؛  ُعق   -1 دارد:  سیستم  دو  و  است 

سیستمی است که تمام بدن را اداره می کند. بقیه بدن تابع 

این دو سیستم است. وقتی بدن سالم است، حالت عق ندارد. 

عق زدن علمت ناکارآمد بودن و با فشار کار کردن سیستم 

بدن است. تحریک این سیستم با دست باعث فرمت شدن 

می شود.  اش  شده  تخریب  برنامه ی  تجدید  و  سیستم  این 

از بیمارها و سرطانی ها اگر قی می کردند، به اذن  بسیاری 

الله این بیماری ها را نمی گرفتند. 2- استنشاق؛ به بچه ها 

یاد بدهید که با آب خالی استنشاق کنند یا بخور آب بدهند.

همکاران این شامره

اجــرایی:معنـوی    صفــحه آرا:محسن سـلیامنـی    ویراستـــار:سیـد علی موسوی    شـکوری
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رسیدگی ما به یکدیگر باعث می 

شود اهل بیت ما را قبول کنند

اگر بخواهیم بفهیم ارتباط ما با خدا و 

اهل بیت تا چه حد حقیقی است 

باید به منازمان نگاه کنیم

در  میدانـــد  چـــون  شـــیطان 
کتابهائـــی همچـــون بحاراالنوار، 
حلیـــة المتقیـــن، تفســـیر امـــام 
حســـن عســـکری و ... مهمتریـــن 
موضوعـــات بـــرای هدایـــت و 
ســـعادت شـــیعه نهفتـــه شـــده 
اســـت با حربـــه ضعف ســـند، این 
کتابهـــا را بی ارزش جلـــوه میدهد.

در زمـــان امـــام زمـــان عجـــل 
اللـــه تعالـــي فرجـــه الشـــريف 
اگـــر  يـــک نفـــر دو درصـــد 
هـــم ناخالصـــی داشـــته باشـــد 
نمـــي توانـــد در کنـــار امـــام 
ــد ــام بجنگـ ــه    السـ ــان عليـ زمـ

مومـن از نیــــازهای کوچــــک 

دنــــــیایی مثل یـــک خودکار، 

تـــا نیازهای بزرگ زندگــــی اش 

را مـــی توانـــد از اهـــل بیـــت 

علیهـــم الســــــام بخواهـــد

اگر رابطـــه من با کســـانی که 

با اهل بیـــت علیهم الســـام 

ارتبـــاط خوبی دارند درســـت 

شـــد، نشـــان دهنـــده  ی این 

اســـت که ارتبـــاط ما بـــا اهل 

بیـــت اصاح شـــده اســـت.

والیـــت  خـــواب  از  قبـــل 

بـــه  را   امیرالمومنیـــن

ــه  ــن و توجـ ــه کـ ــت عرضـ نفسـ

داشـــته بـــاش کـــه هیـــچ ثروتـــی 

نبایـــد برایـــت بـــا ارزش تـــر از 

والیـــت آن حضـــرت باشـــد.

اللهم اشـــفنی بشـــفائک و 

داونـــی بدوائـــک و عافنی 

بعافیتـــک مـــن بائـــک  

بحرمـــة االمـــام الکاظـــم 

فانـــی عبدک و ابـــن عبدک

منبـــر

کلمات طــب
قصــــار

صحیفه 
سجادیه

پرسش
  و  پاســـخ

روایــــت 
خـوانــی

امیرالمومنین فرمودند: خداوند متعال موجودی پر خیر تر از پیامبر اکرم خلق نکرده است.

پیغمبــر اکــرم  فرمودنــد :هــر کــس یــک مرتبــه بــر مــن صلــوات 
ــد ــی فرمای ــاز م ــه روی او ب ــت ب ــال دری از عافی ــدای متع ــتد خ بفرس

اللهم اشـــفنی بشـــفائک و داونـــی بدوائـــک و عافنـــی بعافیتک 
من بائـــک  بحرمـــة االمـــام الکاظـــم فانی عبـــدک و ابـــن عبدک

امــام باقــر فرمودنــد در تــرازوی اعمــال و کفــه ی حســنات چیزی 
ســنگین تــر از صلــوات بــر محمــد و آل محمــد قــرار داده نشــده اســت

»َمْن لَزَِمَنا لَزِْمَناُه َو َمْن َفارََقَنا َفارَْقَناُه«)وسائل الشيعة، ج 72، ص 821(    ارتباط با ائّمه نیاز به مازمت دارد به این معنا 
که انسان دائما خود را با توّسل و زیارت به ایشان متصل کند.

ْهِر« خدا دولت ما را در انتهای دولت ها قرار داده و لذا همه ی دولت ها باید بیایند و  حضرت فرمود: »َدْولَُتَنا ِفي آِخِر الدَّ

بروند،  امتحان خود را پس دهند تا نوبت  به دولت ما برسد.

تشکیاتی که در عالم وجود، حاکم است براساس والیت و امامت است، خود پروردگار اّولین کسی است که باالی سر این 
تشکیات است و او ولّی این تشکیات است.

اگر مقلّد نشدیم و به رساله ی مرجع تقلیدمان  عمل  نکردیم،  ارتباط ما با امام زمان قطع خواهد شد.

قبل از خواب والیت امیر المومنین  را به نفست عرضه کن و توجه داشته باش که هیچ ثروتی نباید برایت با ارزش تر از 

والیت آنحضرت باشد.

چند مقدمه برای جلب نصرت خدا 1- به تکلیف عمل کنید. 2- عاقانه حرکت کنید. 3- به هنگام عمل کنید یعنی تاخیر و تعجیل 

نداشته باشید. 4- ظلم نکنید.

امام علیه السام در عبارتی میفرمایند: هیچ گناهی را کوچک نشمار شاید خداوند می خواهد به تو غضب کند و با همین گناه 

اسباب غضب خداوند فراهم میشود. و هیچ کار خیری را کوچک نشمار چون خداوند می خواهد از شما راضی شود و با همین 

عمل رضایت خداوند حاصل میشود.

صدیقه طاهره سام الله علیها در عبارتی می فرمایند : کسانیکه برای ما بیشتر زحمت می کشند و بیشتر اذیت می شوند را بیشتر 

دوست داریم .

امام زمان علیه السام در غربت است. اینطور فکر نکنید که حضرت قدرت مطلق عالم هستی هستند. دست حضرت بسته 

است و به میزانی که به یاران حضرت اضافه شود به همان اندازه دست حضرت باز می شود. وقتی با امام زمان همراهی نکنیم 

خدا امر حضرت را محدود می کند.

هرچقدر به مظاهر مادی و دنیایی رو بیاوریم اضطراب در وجود ما بیشتر می شود . هرچقدر از مادیات فاصله بگیریم آرامش 

بیشتر می شود. یکی از کارهایی که برای فاصله گرفتن از دنیا موثر است این است که در ذهن و قلب عالم آخرت را مطالعه 

کنیم از همین جا مائکه و بهشت و ... را مشاهده کنیم.

خشوع در وضو این است که هنگام وضو با کسی صحبت نکنید و سوره انا انزلناه را قرائت کنید.

هر برکتی که به ما میرسد از محمد و آل محمد است و اگر اهل بیت علیهم السام نبودند ما هم مثل کفار وحشی و درنده خو 

می شدیم.

توصیه ی مرحوم آیت الله بهجت برای شفای امراض؛ سه مرتبه بعد از نماز صبح

ُ َنَسَمًه َخْيرًا ِمْن ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه و آله َما َبَرَأ اهللَّ روی  هستید  مومن  کــه  مــقــدار  هــر 
پشتیبانی خدا حساب کنید. و به میزانی 
که احساس پشتیبانی از طرف پروردگار 

می کنید معیت خدا با شماست.

باطل احتیاج به ِعّده و ُعّده دارد ولی 

مومن باید بتواند نصرت خدا را برای 

خودش جلب کند.

علیـــه: اللـــه  رحــــمة  خمینـــی  امـــام 
بعد از رسول الله بواسطه ی آن هوا ها 

نگذاشتند که حکومـــت حق تشکــیل 

بشود. اگر می گذاشتند مردم 

می فهمیدند که اسام 
معنی  و  چیست 

حکومـــت 

اسامی 

اللـــه: حفظـــه  رهـــری  معظـــم  مقـــام 
پیغمـــر اعظـــم بـــا آن قـــدرت ملکوتـــی، دائـــم بـــا 
خـــدای متعـــال در حـــال راز و نیـــاز و توجـــه 
و توســـل بـــود. توســـل بـــه ولـــی 
اللـــه االعظـــم و ارتبـــاط 
قلبی با آن حضـــــرت 
جـــزو وظائـــف 

ماســــت

غد  یـریه
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:

مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابا هارون نقل می کند که گفت: من در مدینه با امام صادقهمنشینی داشتم، چند فعالیت های هیئت حجت ابن الحسن علیه السالم:
تو  است  روز  چند  هــارون  ابا  ای  فرمود:  من  به  شدم  شرفیاب  محضرش  به  وقتی  نرسیدم،  حضرت  آن  خدمت  روزی 
را ندیده ام؟ عرض کردم: خداوند به من پسری مرحمت فرموده است. فرمود:خدا آن را مبارک گرداند، او را چه نامیدی؟ 
عرض کردم: او را محمد نام نهادم. همین که آن حضرت نام محمدt را شنید روی خود را به طرف زمین آورد و چند 
بار فرمود:»محمد، محمد، محمد« به اندازه ایی که نزدیک بود گونه ی مبارک آن حضرت به زمین برسد. سپس فرمود:

الله  صلی  الــلَّــِه  ــوِل  ــرَُس لِ ــَداُء  ــِف الْ َجِميعاً  كُلِِّهْم  اْلَْرِض  ــِل  ــأَْه ِب َو  ــَويَّ  ــأَبَ ِب َو  ِبأَْهلِي  َو  ــِدي  ــُولْ ِب َو  ِبَنْفِسي   

تمامی اهل  و  مــادرم  و  پــدر  و  فرزندانم  و  من  جــان  ــِه؛  ــْي إِلَ ــِســْئ  تُ اَل  َو  ــُه  ــْضــِربْ تَ اَل  َو  تـَـُســبَّــُه  اَل  ــه  آل و  علیه 
نکن. بــدی  او  به  و  نــزن  را  او  و  ندهی  دشنام  نامیدی  محمد  که  را  فــرزنــدت  ایــن  ــاد.  ب خــدا  ــول  رس ــدای  ف زمین 

زمیـــن  روی  در  يَـــْوٍم،  كُلَّ  ُس  تَُقـــدَّ ِهـــَي  َو  إاِلَّ  ـــٍد  ُمَحمَّ اْســـُم  ِفيَهـــا  َداٌر  اْلَرِْض  ِفـــي  لَْيـــَس  ــُه  أَنَـّ اْعلَـــْم  َو 

می گـــردد. مبـــارک  و  پـــاک  روز  هـــر  کـــه  آن  مگـــر  باشـــد  محمـــد  نـــام  آن  در  کـــه  نیســـت  ای  خانـــه 

الکافی ج6 ص39

ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْوِلَياِئك   ِهيِد َصَلًة َكِثيَرًة تاَمًة َزاِكَيًة ُمَتَواِصَلًة ُمَتَواِتَرًة ُمَتَراِدَفًة َكَأْفَضِل َما َصلَّ يِق الشَّ دِّ َرى الصِّ ْرِض َو َمْن َتْحَت الثَّ ِتَك َعَلى َمْن َفْوَق اْلَ ِقيِّ َو ُحجَّ ِقيِّ النَّ َماِم التَّ َضا اْلُمْرَتَضى اْلِ ُهَم  َصِل  َعَلى  َعِلِي  ْبِن  ُموَسى  الرِّ  اللَّ

چیست



پرسش منبــر
و پاسـخ

صـحیفه
سجادیه

َعلَيَْك  يَُضيُِّق  اَل  ذلَِك  »إِنَّ  ما  این درخواست های  استاد:  بیان 

سختی  نمی کند،  درست  تو  برای  تنگنایی  َوِسَعَك«  ِفي 

وسعت  در  نمی کند،  درست  دشواری  نمی کند،   درست 

یعنی  کن.  عنایت  ما  به  را  حوایج  این  داری  که  قدرتی  و 

پیغمبر  پیامبررا  يَْحتَِسُب«  ال  َحيُْث  »ِمْن  چطور  خدایا 

کردی، توانی ما را به درجه ای برسانی که این خصوصیّات در 

َسَخطت شامل  که  بدهی  ما  به  امان نامه ای   . ایجاد شود  ما 

حال ما نشود . ما را وادار کنی که هیچ گناهی انجام ندهیم .

خدا  دست  ِبالطَّاَعِة«  اْستَْعِملِْني  َو  الَْمَعاِصي  ِمِن  ِقِني  »َو 

ما معرفی می کند.  به  را  این خدا   امام سّجاد است.  باز 

»إِنَّ ذلَِك اَل يَُضيُِّق َعلَيَْك ِفي َوِسَعَك َو اَل يتكأدك ِفي قُْدرَتَِك« 

قادر  هستی  همه ی  بر  نمی آورد.  کم  که  هم  تو  قدرت 

کار  تو  حلم  دایره  در  أَنَاتَِك«  ِفي  ُدَك  يَتََصعَّ اَل  »َو  هستی، 

سختی نیست که بگویی  بنده ای هیچ کاری انجام نداده و 

این را از من می خواهد و من این حاجت را به او می دهم. 

»َو اَل يَئُودَُك ِفي َجِزيِل ِهبَاتَِك الَِّتي دَلَّْت َعلَيَْها آيَاتَُك« این همه 

آیه ، این همه نشانه و بخشش که داشتی این هم یکی از آن ها. 

»إِنََّك تَْفَعُل َما تََشاُء« ما تو را این طور شناختیم، هر کاری که 

بخواهی انجام می دهی،  خدا هستی. خدا کند که این 

چیست؟ موجود  بدحجابی  برابر  در  ما  وظیفه 
ــواب: اوال بد حجابی که سابقا در کشور ما حاکم بود را  ج
از یاد نبریم، �انیا کارهای انجام گرفته از سوی مراکز مختلف 
نظام را قدر بدانیم، �الثاً نسبت به بی حجابی هیچگاه بی تفاوت 
نباشیم و حتی االمکان با چاپ یک مطلب و یا گفتن یک جمله 
کوچک از قبیل این چه وضعی است؟ خجالت هم خوب چیزی 
ــت! و... نهی از منکر کنیم و بعد هم برایشان دعــا کنیم. اس

بهترین زمان برای فرزنددار شدن زوجهای جوان چه زمانی است؟
جواب: بهترین زمان سال اول ازدواج است وگرنه زن دچار چسبندگی 
لوله ی رحم و بیماری های متعددی میشود که منجر به عقیمی 
و ناباروری دائمی زن خواهد شد. نکته دیگر این که فاصله بین دو 
فرزند هم بیشتر از سه سال نباشد. سوم این که خانمها برای تقویت 
جسمی و روانی خودشان روزانه ده قطره روغن بادام شیرین ناشتا 
میل کنند. به کودکان بعد از یک سالگی هم روزانــه چهار قطره از 
همین روغــن بدهند تا موجب رشد و تقویت فرزندشان شود.

ــور  ــه ــش ــی کــــه م ــثـ ــدیـ ــای حـ ــهـ ــابـ ــتـ در مـــــــورد کـ
ــد؟ ــی ــائ ــرم ــف ــی ــد چــــه م ــن ــت ــس ــد ه ــنـ ــف سـ ــعـ بــــه ضـ

جواب: شیطان دشمن قسم خورده مؤمن است و در این دشمنی 
گاه پست ترین چیزها را با ارزش و زیبا جلوه داده و با ارزشترین و 
مرغوبترین امور را عادی و ساده و پیش پا افتاده معرفی می کند؛ مثل 
نماز جمعه و فوتبال. آن قدر که در جامعه به فوتبال توجه میشود یک 
صدم آن هم به نماز جمعه - که یکی از مهمترین عبادات دینی است - 
توجه نمیشود. آیا این از ارزش واقعی نماز جمعه می کاهد؟! شیطان 
چون میداند در کتاب هایی همچون بحاراالنوار، حلیة المتقین، تفسیر 

امام حسن عسکریو ... مهم ترین موضوعات برای هدایت و 
سعادت شیعه نهفته شده است با حربه ضعف سند، این کتاب ها را   
بی ارزش جلوه میدهد. لذا ما حق نداریم به بهانه ضعف سند  ،حدیثی 
را   رد کنیم  بلکه دستور این است که اگر حدیثی را نفهمیدیم فاضربوه 
علی الجدار یعنی آن را به دیوار نصب کنید تا یک فهمیده ایی بیاید 
و از آن حدیث چیزی بفهمد که شما قــدرت فهم آن را نداشتید.

ــود اوضـــاع و شــرائــط نامساعد اقتصادی نظر شما در  بــا وج
مــورد رفــع مشکات معیشتی در زندگی یک مومن چیست؟

جــواب: اوال به اقــوام و اطرافیان خود نگاه کنید و ببینید با این که 
چند شغل دارند و از مزایا و حقوق زیادی بهره مند هستند و از تمام 
تسهیلت بانکی هم استفاده میکنند، آیا آرامش، برکت و رحمتی 
که در زندگی یک مومن هست را دارند یا خیر؟ بنابراین همه چیز 
در پول نیست بلکه هزار چیز دیگر کنار پول هست که اگر نباشند 
پول هم ارزش خود را از  دست میدهد، ما باید در مذهبی بودن، 
خودمان را با قوانین ایــن مسیر تطبیق دهیم. 

 یک تشکیلت و یک برنامه ریزی دقیق در عالم 

قرار داده شده  که ال یتغیّر است و بر اساس همان برنامه 

و  تشکیلت امر حق بر باطل پیروز است و در مسیر خود  هم 

با حساب و کتاب دقیقی جلو می رود و به واسطه این برنامه، 

باطل هیچ جوالنی در مقابل حق ندارد  و حق در زمان خود 

ْهِر« خدا دولت  میدان دار است.  فرمود: »َدْولَتَُنا ِفي آِخِر الدَّ

ما را در انتهای دولت ها قرار داده و لذا همه ی دولت ها باید 

بیایند و بروند،  امتحان خود را پس دهند تا نوبت  به دولت 

ما برسد. این تشکیلتی که در عالم وجود، حاکم است براساس 

اّولین کسی است که  امامت است، خود پروردگار  والیت و 

باالی سر این تشکیلت است و او ولّی این تشکیلت است. 

»اللَُّه َولِيُّ الَّذيَن آَمُنوا« خداوند ولّی مؤمن است و مؤمن در 

واقع حّجت و خلیفه ی خدا روی زمین است. برنامه دیگری 

هم در عالم وجود دارد و آن این است، زمانی که امامت در 

امام زمان باشد که یک  با  زمین حاکم شود کسی می تواند 

سر سوزن ناخالصی در او وجود نداشته باشد. برخی افراد در 

رکاب امیر المؤمنین می جنگیدند ولی  20 درصد ناخالصی 

داشتند، در جبهه ی امیر المؤمنین  هم بودند، 70 درصد 

بودند. حضرت  همراه  درصد   30 فقط  و  داشتند  ناخالصی 

شما زبیر، سیف االسلم را ببینید. حضرت فرمود چقدر غبار 

غم از چهره ی پیغمبر اکرم زدود. ولی درجه ی خلوص همین 

زبیر چگونه بود؟ در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه 

الشریف اگر  یک نفر دو درصد هم ناخالصی داشته باشد 

امامت  چون  بجنگد.    زمان امــام  کنار  در  نمی تواند 

از  بعد  که  چــرا  اســت  متفاوت   ائمه سایر  با  حضرت 

ــراوان و فــراز و  گذر طوالنی زمــان و حــوادث و اتفاقات ف

آورد  خواهند  تشریف  حضرت  پیچیده  امتحانات  و  نشیبها 

و  شود  جدا  ناخالص  از  خالص  که  است  این  بخاطر  این  و 

مخلصین بمانند و این شکل تشکیلت حضرت حجت  است.

مخلوقاتی  که  وبدانید  هستیم،    زمان امــام  رعیت  ما 

آفریده  می کنند  زندگی  غیبت  زمان  در  مردمی که  از  باالتر 

امام،  غیبت  ایــام  در  خداوند  فرمود:  حضرت  نشده اند. 

عقلی به آن ها می دهد که زمان غیبت برایشان  مثل زمان 

چیست؟  مطلب  این  شاهد  می شود.  مشاهده  و  حضور 

است.  باال  این قدر  شما  عقل  که  مــی آورم  دلیل  شما  برای 

موسی کلیم الله وقتی بعد از چهل روز از کوه طور برگشت 

خوبان امتش گوساله پرست شدند. چرا؟ آیا دین آن ها 

ضعیف بود؟ خیر نکته اینجاست، عقل آن ها مشکل 

داشت. هزار و خرده ای سال است که 

دعا در حّق ما اجابت شود. شما این طور فرض کنید همین طور که 

و  رفت  یعقوب  حضرت  خدمت  خواستگاری  برای   موسی

پیغمبر شد،  برای شما هم در زندگی چنین اتفاقاتی بیفتد. وارد 

جلسه اهل بیت بشوی و هنگام برگشت ببینی خدا همه 

چیز به تو عنایت کرده است، بروی مشهد، برگردی خدا مقامی را 

که به اولیاء خود می دهد یک جا به شما عنایت کند. خدا را این طور 

ببینید،  نه این که بخواهی با چند عمل به این مقامات دست پیدا 

کنی شما می خواهید با سوزن چاه بکنید. نه؛ خدای متعال است و 

قدرت او. وقتی قدرت او تعلق گرفت،  اراده ی او تعلق گرفت،  همه 

چیز  فراهم است. خدا احتیاج به فکر کردن ندارد . فقط باید اراده ی 

او تعلق بگیرد. اراده ی او هم در ذیل دعای من و درخواست من 

است. »إِنَّ ذَلَِك اَل يَِضيُق َعلَيَْك ِفي ُوْسِعَك، َو اَل يَتََكأَّدَُك ِفي قُْدرَتَِك، 

ُدَك ِفي أَنَاتَِك، َو اَل يَئُودَُك ِفي َجِزيِل ِهبَاتَِك« این همه  َو اَل يَتََصعَّ

پاداش های بزرگ دادی که آیات تو می گوید »إِنََّك تَْفَعُل َما تََشاُء َو 

تَْحُكُم َما تُِريُد« اگر تو اراده کردی حکم همان است،  عوض نمی شود. 

»اِنََّک َعلی کُلِّ َشیٍء قَدیٌر« »اِنََّک َعلی کُلِّ َشیٍء قَدیٌر« »اِنََّک َعلی 

کُلِّ َشیٍء قَدیٌر« تو قادری بر هرچیز که اراده کنی قادر هستی. 

ٍد َو آلِِه«  »َو َصلَّى اللَُّه َعلَى ُمَحمَّ

اطعام،  مــذاکــره علمی،  الطلوعین،  بین  بــیــداری 
ــازل کند. و ... تا خداوند ان شــاء الله رحمتهایش را  بر ما ن

برای اجابت دعا چه کنیم؟
جواب: هیچ گاه از خداوند طلبکار نباشیم. آداب دعا را رعایت 
کنیم؛ یعنی در ابتدا شکر نعمتهای داده شده و بعد توبه از گناهان 

مرتکب شده و سپس حوائج را از خداوند مسئلت کنیم.

برای کاهش اختاف بین پدر و مادرها و عروس و دامادها چه کنیم؟
جواب: الزم است عروس و داماد، پدر و مادر یکدیگر را پدر و مادر خود 
بدانند. انسان نباید نعمتها را تبدیل به نقمت و دوست ها را تبدیل به 

دشمن کند.

برای ایجاد ورع در خلوتها چه کنیم؟
جواب: حضور بیشتری در محافل و جلسات مذهبی داشته باشید. 
در طاعتها خداوند را شکر کنید و مغرور نشوید؛ در معصیت ها 

استغفار کنید و نا امید نشوید. امیرالمومنین میفرمایند: من از 
گناهی که بعد از آن دو رکعت نماز بخوانم و استغفار کنم ترسی ندارم.

بـــرای ازدواج  مومـــن  چـــه نکتـــه ای را ســـفارش میفرمایید؟
جواب: در مرحله اول از پاکدامنی، خوبی و شوهرداری مادر دختر 
مطمئن شوید و سپس دختری را انتخاب کنید که به ظواهر دین از قبیل 
حجاب، محرم و نامحرم، نجاست و پاکی در حد همسر یک مومن ملتزم 

باشد.

ــد؟ ــ ــارشــی داری ــه ســف ــرای شــفــا و درمــــان بــیــمــاریــهــا چ ــ ب
جواب: ابتدا توسل به ائمه علیهم السلم پیدا کنید و بعد به پزشک 
مراجعه کنید. این کار باعث میشود که خیر و مصلحت شما بر زبان 

پزشک جاری شود.

ــال و  ــ ــس و ح ــم ــل خ ــ ــه اه ــی نــمــاز کـ ــای بـ ــه ــل ــی ــام ــا ف بـ
ــم؟ ــاشــی ــه ب ــتـ ــه ارتـــبـــاط داشـ ــون ــگ ــرام نــیــســتــنــد چ ــ حـ

ــازار( مؤمن، هم حلل  جــواب: اوال سفره مؤمن همانند سوق )ب
است و هم پاک است. �انیا به کسانی که نماز نمیخوانند سفارش 
کنید که ال اقل اهل صلوات شوند، خود صلوات آنها را اهل نماز 
ــراد، کار را دشوارتر  میکند. �الثا قطع ارتباط مومنین با این اف
میکند، چون اینگونه افــراد غالبا صفات و رفتارهای خوبی نیز 
دارنــد و فقط در یک جنبه از دین ضعیف هستند، که آن هم در 
تعامل با مؤمنین کم کم برطرف میشود. رابعا، خــوردن از غذایی 
که یقین به تعلق خمس به عین آن غــذا نــداریــد جایز است.

از کجا بفهمیم که زندگی ما مورد رضایت امام زمان  است؟
ــرع کافی اســت. ــواب: عمل بــه مقتضای عقل و ش جـ

موسای ما به کوه طور رفته است، در آن  

زمان موسی با آن ها تا پای کوه طور رفت و آن ها موسی 

را می شناختند و می دانستند که کوه طور کجاست و هارون 

چه شخصیتی است ولی چه کردند . ما اصلً امام زمان را 

ندیدیم،  ولی خریدار این امام ندیده شده ایم، روایت می فرماید: 

اگر یک نفر را دیدید که قائل است امام زمان زنده است،  اآلن 

غایب است و ظهور خواهد کرد، دارای کامل ترین اعتقاد است.

 باید بقیه ی نواقص با توجه به این اعتقاد بخشیده شود مثل 

اگر در نمازها کاهلی می کند باید کمک شود و یا اگر بد حجاب 

است و یا بد زبان است باید به او کمک کرد تا اصلح بشود. 

ــارده  ــه چ و   کــه علی ــت  اسـ ــل  ــام ک کــســی  ــن  دیـ

را  ــان   ــت حــواس ــت،  اسـ ــرده  کـ انــتــخــاب  را   معصوم

ــت ! ــ ــه مـــن ال مــذهــب اس ــچ ــو ب ــگ ــد، ن ــی ــن ــع ک ــم ج

می زند المذهب  سینه   امام حسین برای  که  بّچه ای  آیا 

است؟! یک  آقایی از یکی از استان ها آمده بود از من دعوت 

کند در دانشگاه آن جا صحبت کنم. گفت: آقا در استان ما 

اوضاع خیلی خراب است. گفتم: چقدر خراب است؟ گفت: اصلً 

ال مذهب هستند. گفتم: از من می خواهی برای ال مذهب ها 

صحبت کنم؟ من برای المذهب ها حرفی ندارم. بعد به او گفتم: 

این هایی که شما می گویی المذهب هستند خدا را قبول دارند؟ 

 گفت: مسئله ی خدا که روشن است. گفتم: پیغمبر اکرم

را قبول دارند؟ گفت: راجع به پیغمبر9 که نمی شود حرف زد. 

 گفت: بله آقا، این ها اهل بیت ...گفتم: راجع به ائّمه

را دوست دارند. گفتم: پس بفرمایید جنابعالی المذهب هستید. 

مذهب، اعتقادات است. عمل، درجه است. اعتقادات شخص 

درست باشد  او را به بهشت می برند. عمل،  درجه است. آقا 

پنجاه سال غافل و جاهل بوده است، وصیّت می کند که برای 

او نماز بخوانند. معتبر است یا خیر؟ معتبر است. حاال اگر یک 

نفر بنویسد من والیت امیر المؤمنین را نداشتم،  برای من 

باید والیت  والیت بخرید. چنین چیزی می شود؟ خیر. پس 

را داشته باشد،  ولی اعمال را می شود جبران کرد. ما در زمان 

 غیبت هستیم،  در زمان غیبت هیچ ارتباطی با امام زمان

وجود ندارد، بعد از آن دری که باز بود و حضرت دست خود 

را بیرون می آورد، به علی بن محّمد سمری نامه می داد و نامه 

از علی بن محّمد سمری آن در را بستند.  می گرفت، بعد 

هیچ کس از هیچ امر امام زمان مطلع نیست،  اگر کسی 

بگوید من چیزی می دانم ادّعای بابیّت کرده است. از 

این طرف در بسته است؛ ولی از آن طرف باز است. 

توّجه  مفید  شیخ  به  طرف  آن   از  حضرت 
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زمانی کـــه امامت در زمین حاکم شـــود کســـی 

می توانـــد با امـــام زمان  همراهـــی کند که 

یک رس ســـوزن ناخالصی در او وجود نداشته باشد

 » اللَُّه َوِلُّ الَّذيَن آَمُنوا « خداوند ولّی مؤمن است 

و مؤمن در واقع حّجت و خلیفه ی خدا روی 

زمین است

مخلوقاتی باالتر از مردمی که در زمان غیبت 

زندگی می کنند آفریده نشده اند. 

اینکه کسی قائل باشد امام زمان در حال حارض 

زنده و غایب است و ظهور خواهد کرد، کامل ترین 

اعتقاد است

نســبت بــه بــی حجابــی هیچــگاه بــی تفــاوت 
ــب و  ــک مطل ــا چــاپ ی ــی االمــکان ب نباشــیم و حت
یــا گفتــن یــک جملــه کوچــک  نهــی از منکــر کنیــم

به کســـانی که منـــاز منـــی خوانند ســـفارش 

کنیـــد الاقـــل اهـــل صلـــوات شـــوند، خود 

صلـــوات آن هـــا را منـــاز خـــوان می کنـــد.

می کند، به شیخ مفید و سیّد بن طاووس نامه 

می دهد،  به سیّد رشتی نامه می دهد، به علی بن مهزیار 

اهوازی نامه می دهد. به آقای مرعشی نجفی توّجه می شود. 

ِمَن  َمْن کان  ما در زمان غیبت چیست؟ »فأما  پس وظیفه 

الُْفَقَهاِء«1نه  همه ی فقها، »ِمن«،  «ِمن« تبعیض است، بعضی، 

عّده ای، کمی... حضرت چند خصوصیت که ما می فهمیم را  

می فرمایند. »َصائِناً لَِنْفِسِه َحاِفظاً لِِديِنِه ُمَخالِفاً  لَهَواُه ُمِطيعاً 

ِلَْمِر َمواَْلُه« ببینید حضرت چقدر سخت گیری می کند. »َصائِناً 

لَِنْفِسِه« یعنی سلمان،  »َحاِفظاً لِِديِنِه« یعنی مالک اشتر، »ُمَخالِفاً 

ِلَْمِر َمواَْلُه«. این خصوصیات به  لَهَواُه« یعنی مقداد،  »ُمِطيعاً 

در  دارد. پس  کتاب  و  نمی شود، حساب  راحتی محقق  این 

یک موقعی در زمان غیبت اتصال من با حضرت، علی بن 

محّمد سمری بود و محّمد بن عثمان بود و عثمان بن سعید بود 

وحسین بن روح بود، که این چهار گنبدی که در جمکران اطراف 

است. نایب حضرت  چهار  آن  نماد  دارد،  وجود  بزرگ  گنبد 

 آن گنبدهای کوچک هم که می بینید مراجع دیگر هستند که 

اطراف آن ها بودند. ستاره های درخشانی مثل زکریا بن آدم.... 

که امام رضا به او نامه نوشت: زکریا بن آدم از قم خارج 

نشو که به خاطر شما عذاب از قم برداشته می شود همان طور 

که به خاطر موسی بن جعفر از بغداد دفع بل می شد... سر 

قبر زکریا بن آدم در شیخان بروید، سر قبر میرزای قمی،  سر 

قبر آقای بروجردی، سر قبر آقا شیخ عبدالکریم حائری بروید. 

بدانید حضرت، آدرس فقها را داده است. یعنی باید یک 

رساله عملیه در دست تو باشد که این همان سندی است که 

تصدیق می کند شما در زمان غیبت تابع امام زمان هستی.

عمل   تقلیدمان  مرجع  رســالــه ی  به  و  نشدیم  مقلّد  اگــر 

شد. خواهد  قطع   زمان ــام  ام با  ما  ارتباط  نکردیم،  

می گویم.  شما  برای   زمان امام  خود  از  را  آخر  مطلب 

  حضرت یک تتمه ای هم به این بیان  می زنند.  امام زمان

می فرمایند: در زمان غیبت »َو اْجَعلُوا قَْصَدكُْم إِلَيَْنا«2حواستان به 

ما باشد، جلسه ی توسل بگیرید، برای والدت ها و شهادت های 

اهل بیت ، جلسه بگیرید، به این که می گویند دهه های 

عزاداری زیاد است یا کم، گوش ندهید، دهه ی محسنیّه هم 

بگیرید، دهه ی حسنیّه هم بگیرید، تعظیم شعائر است. آیا 

اگر ما به اتفاق عده ای هر روز برای ائمه جلسه گرفتیم 

مردم را زده کرده ایم؟ هر روز نماز می خوانیم صبح وظهر 

وشب، آیا زده شده ایم؟ پس نماز را هم تغییر بدهیم!!

عــّده ی  یــک  و  ــار خــود هستند  ک مــردم مشغول   

پرچم  ــن  ایـ ــه  ک هستند  مخصوصی 

می گویند،  حسین  حسین  و  برداشتند  را 

و  برداشتند  را  ســوری  چهارشنبه  پرچم  هم  عــّده  یک 

غدیر  خطبه ی  و  برداشتند  را  غدیر  پرچم  هم  عــّده  یک 

هستند؟  نفر  چند  اینها  مگر  می کنند،  حفظ  را  فدکیه  و 

»َو اْجَعلُوا قَْصَدكُْم إِلَيَْنا« حواستان به ما باشد. »فَإِنَُّه َمْن لَزَِمَنا 

لَزِْمَناُه َو َمْن فَارَقََنا فَارَقَْناُه«1 اگر با ما نباشید با شما خداحافظی 

 بیت اهل  با  که  بودند  ما  دوستان  از  خیلی  می  کنیم. 

خداحافظی کردند،  خیلی ها در جلسات روضه بودند اّما دیگر 

به جلسات روضه نمی آیند. خیلی ها بودند که با هم به مشهد 

می رفتیم ولی دیگر آن ها را در مشهد نمی بینیم.زیارت اربعین 

را دیدید که با داعش چه کرد »َو اْجَعلُوا قَْصَدكُْم إِلَيَْنا« به طرف 

ما بیایید. تا جمکران یک ساعت راه است، حرکت کنید و خود 

را به جمکران برسانید، »َو اْجَعلُوا قَْصَدكُْم إِلَيَْنا« همین که به 

طرف جمکران راه بیفتی امور زندگیت حل می شود. »ِبالَْمَودَِّة« 

مّودت خود را باال ببرید، اسم نوه های خود را اسم و القاب 

اهل بیت بگذارید، در روزهای والدت یک پرچم سبز در 

خانه ی خود بزنید،  ودر ایام  شهادت یک پرچم سیاه بگذارید، 

و مودت خود را در عمل نشان بدهید،  یک پارچ شربت درست 

کن و جلوی درب بیاور با چند لیوان ، به سی نفر شربت بده. 

نَِّة الْواِضَحِة«3 سّنت های پیغمبر را عمل  »ِبالَْمَودَِّة َعلَى السُّ

کنید،  خدا رحمت کند آقای بهجت را که می فرمود: باید به شیعه 

اهل سّنت بگویند،  چون سّنت پیغمبر در دست شیعه است. با 

دست راست آب بخورید،  این سّنت است. با دست راست غذا 

بخورید، سّنت است. سلم کنید، با پای راست در مسجد وارد 

شوید، با پای چپ به محل تخلّی وارد شوید، مصافحه کنید، 

هدیه بدهید،  صدقه بدهید، اینها سّنت است. پنج شنبه ناخن ها 

را بگیرید و بگویید »ِبْسِم اللَِّه َو ِباللَِّه َو َعلَى ُسنة رَُسوَل اللَِّه« 

شارب خود را کوتاه کنید تا مثل دراویش نشوید، به مراجع نگاه 

کنید ببینید اندازه ی شارب و محاسن آن ها چقدر است، تابع 

باشید و از خود حرفی در نیاورید. هر چقدر ما بتوانیم طبق 

سّنت جلو برویم مشکلتمان حل خواهد شد. اآلن زمان غیبت 

است و ما را به فقها سپردند، رساله و مفاتیح و قرآن هم پیش 

روی ماست، اگر در این مسیر قدم برداریم بقیه ی مسیر هم 

با امام زمان خواهد بود و خود او امور ما را درست می کند.  

1- وسائل الشیعه، ج 27، ص 131

2- بحار االنوار،  ج 53، ص 179

3- وسائل الشیعه،  ج 27ص 128 
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شـــیطان چـــون میدانـــد در کتـــاب هایـــی همچـــون بحاراالنـــوار، حلیـــة المتقیـــن، تفســـیر 
ـــریت  ـــعادت بش ـــت و س ـــرای هدای ـــات ب ـــن موضوع ـــکری و ... مهمتری ـــن عس ـــام حس ام
نهفتـــه شـــده اســـت بـــا حربـــه ضعـــف ســـند، ایـــن کتاب ســـها را بـــی ارزش جلـــوه می دهـــد.

ــام  او محمــد اســت. خداونــد تبــارک و تعالــی بــه  در قیامــت شــخصی را مــی آورنــد کــه ن
ــام  ــن ن ــب م ــام حبی ــه ن ــود را ب ــودی و خ ــرا نم ــت م ــردی معصی ــا نک ــد:  حی ــی فرمای او م
نهــادی، ولیکــن مــن حیــا مــی کنــم تــو را عــذاب کنــم، چــون هــم نــام حبیــب مــن هســتی

پیغمبــر اکــرم  فرمودنــد:  فــردای قیامــت نزدیــک تریــن مــردم بــه 
من کســی اســت کــه در دنیا بیشــترین صلــوات را بر من  فرســتاده باشــد

پیغمبر اکرم فرمودند: هنگامی که نام فرزند خـــود را محمد نهادید او را  احترام 

منبــرکنید و گرامی بداریـــد و در مجالس به او جای دهید و برای او چهره در هم نکشـــید

بسم الله الرحمن الرحیم

دعای شانزدهم از صحیفه سجادیه فراز 33و 34

اَعِة ، َو اْرُزقِْني ُحْسَن اْلِنَابَِة  ٍد َو آلِِه ، َو قِِني ِمَن الَْمَعاِصي ، َو اْسَتْعِملِْني بِالطَّ »33«اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ْرنِي بِالتَّْوبَِة ، َو أَيِّْدنِي بِالِْعْصَمِة ، َو اْسَتْصلِْحِني بِالَْعافَِيِة ، َو أَِذقِْني َحَلَوةَ الَْمْغِفَرةِ ، َو اْجَعلِْني َطلِيَق  ، َو َطهِّ

ْرنِي بَِذلَِك فِي الَْعاِجِل ُدوَن اآلِْجِل . بُْشَرى  َعْفِوَك ، َو َعِتيَق َرْحَمِتَك ، َو اْكُتْب لِي أََماناً ِمْن ُسْخِطَك ، َو بَشِّ

فِْني فِيِه َعَلَمًة أَتََبيَُّنَها . »34«إِنَّ َذلَِك َل يَِضيُق َعلَْيَك فِي ُوْسِعَك ، َو َل يََتَكأَُّدَك فِي قُْدَرتَِك ، َو َل  أَْعِرفَُها ، َو َعرِّ

َّْت َعلَْيَها آيَاتَُك ، إِنََّك تَْفَعُل َما تََشاُء ، َو تَْحُكُم َما تُِريُد  َِّتي َدل يََتَصعَُّدَك فِي أَنَاتَِك ، َو َل يَُؤوُدَك فِي َجِزيِل ِهَباتَِك ال

، إِنََّك َعلَى ُكلِّ َشيْ ٍء قَِديٌر

 ترجمـــه: خدايـــا درود بـــر محمـــد و آل او فرســـت و مـــرا از معاصـــى پرهيـــز ده و در طاعـــت خـــود 

اســـتوار دار و توفيـــق عطا كن كه بـــه نيكوكارى بازگـــردم و به توبـــه پاكم كن و بـــه حفظ و عصمت 

خـــود نيـــرو ده و بـــه ســـامتى از معصيت پرهيـــزكارم گردان و شـــيرينى آمـــرزش را به من بچشـــان 

و بـــه عفـــو خـــود از بندم رهـــا كن و بـــه رحمت خـــود از بندگـــى آزاد گـــردان و بـــراى من خـــط امان 

نويـــس از خشـــم خـــود و مـــژده آن را بـــه من برســـان تا بـــدان آگاه شـــوم و نشـــانه آن را آشـــكار ببينم  

اينها كـــه مى خواهم از گنجايش قدرت تو بيرون نيســـت و بـــا آن همه توانائى بر تو گـــران نيايد و از 

اندازه حلم تو درنگذرد و با بخششـــهاى عظيم تو، كه آثار آن همه جا هويداســـت، بر تو دشوار نباشد 

تـــو هر چـــه بخواهى انجام مى دهـــى و هر فرمان كه بپســـندى مجرى مـــى دارى و بر هر چيـــز توانائى 


