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 تفسیر واژه ذنب نسبت به پیغمبر )ص(

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ینَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 انیعص نسبت( ص) اهللرسول با عناد ای و نکردن یبررس جهالت، یرو بُعد دو در

 کی  و است نشده ذکر انیعص نام که یاجمال بُعد کی. است شده داده حضرت آن به

. میکنیم بحث امروز ،میخواند روزید را اتشیآ یمقدار را بُعد دو هر ما. یلیتفص بُعد

 م ا اللَّ هُ لَ كَ لِیَْغفِ رَ» ،1«لِْلمُ ْْمِنینَ وَ لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» که است ذنب اتیآ یاجمال بُعد

 ک ه اس ت چهارت ا فیشر قرآن در که اتیآ لیقب نیا از و 2«تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ نْمِ تَقَدَّمَ

 أَحَ لَّ م ا تُحَ رِّمُ لِ مَ النَّبِ  ُّ أَیُّهَا یا» مثل است، یلیتفص بُعد که دوم بُعد. میکنیم بحث

 ف   ْخف  تُ وَ» ک ه دی کن فرض ای قضیه نکاح است. 3«أَْزواجِكَ مَرْضاتَ تَبْتَغ  لَكَ اللَّهُ

 ک ه بش ود الی خ ک ه 4«تَْخش اهُ أَنْ أَحَ  ُّ اللَّ هُ وَ النَّ ا َ تَْخش َ  وَ مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَْفسِكَ

. است نکاح باب در خاص بُعد هم نیا را، (ص) اهللرسول کندیم مذمت دارد خداوند

 زم ان و ن هیزم در ک ه ینیمن افق ب ه نس بت 5«لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» نیهمچن و

 اللَّ هُ عَفَ ا». داد اذن ه م حض رت نرون د، ک ه( ص) اهللرسول از کردند ذانیاست جنگ
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 یَش اءَ أَنْ إاِلَّ  *غَ دً ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّ  ءٍلِشَ ْ تَقُولَنَّ ال وَ» نیهمچن و «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ

 . هخاص موارد لیقب نیا از 1«نَسیتَ إِذا رَبَّكَ اْذكُرْ وَ اللَّهُ

 بح ث خاص ه م وارد ب ه راج ع ع دب. میکنیم  بح ث عام ه م وارد به راجع اول ما

 اث م از اس ت، خطا از است، ذنب از انًایاح و است انیعص از انًایاح استغفار. میکنیم

ب ه  راج ع فیش ر ق رآن در آنچه. میدار فیشر قرآن در که یگوناگون راتیتعب و است

 س وره مث ل مطل   اس تغفار ای. است ذنب از استغفار است، شده وارد( ص) اهللرسول

رُ ج اءَ إِذا» میالرح الرحمن اهلل بسم: نصر مبارکه  النَّ ا َ رَأَیْ تَ وَ*  اْلفَ ْت ُ وَ اللَّ هِ نَص ْ

تَْغفِرْهُ وَ رَبِّ كَ بِحَمْ دِ فَسَبِّ ْ*  أَْفواجًا اللَّهِ دینِ ف  یَدْخُلُونَ  یک ی چهارت ا نی ا در «اس ْ

 نی ا اگ ر ،«تَوَّاب ًا ك انَ إِنَّهُ اسْتَْغفِرْهُ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّ ْ». دارد« لَکَ» هیبق ندارد، «لَکَ»

( ص) اهللرس ولب ه  راجع که نبود ورطنیا بود هم اثم از ،انیعص از ،گناه از «اسْتَْغفِرْهُ»

 چ ه یب را «ربه استغفر» مکنیم عرض شما به بنده نکهیا مثل. «اسْتَْغفِرْهُ وَ» ریخ باشد،

 یب را ک ه س تین نی ا در ن   نی ا ب رای دیر ران. م ن، یبرا ؟ نه،خودت یبرا ؟یکس

تَْغفِرْ وَ» ،«ذَْنبِ كَ مِ نْ تَقَ دَّمَ م ا اللَّ هُ لَ كَ لِیَْغفِرَ» ررید هیآ سه آن. خودت  وَ لِ ذَْنبِكَ اس ْ

 2.«لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» ،«لِْلمُْْمِنینَ

 ک ه را مف ردات م ا ک ه یمادام. میکن بحث دیبا ذنب و استغفار مفردات در اوالً ما

 اثب ات ی ونف  حک م میتوانیم چطور م،یندان را یادب انیجر بعدً و میندان است لغات

 م ا اند،نوش ته یزب ان ه ر ای  یسیانرل ای ینیالت زبان به را یانسخه چنانچه اگر ؟میکن

 ،یپزش ک ن زد است رفته یکس ؟میکن قدح ای را، پزشک نیا میکن مدح میتوانیم چطور

 ای است خوب نسخه نیا ایآکه  بدهد نظر خواهدیم یررید. است داده یانسخه او به

 اس ت یلغت  ه ر ای  اس ت، ین یالت لغ ت نی ا که نداند، را نسخه نیا لغت اگر. است بد

 نی ا کن د ق دح ای  اس ت داده دارو خ وب ک ه کن د مدح را پزشک نیا تواندیم ،نداند

 م دح یحت . است جاهالنه او قدح چه و او مدح چه ؟است داده دارو بد که را پزشک

 مبارک ات اتیآ نیا به راجع نیهمچن. ستیچ داندینم چون چرا؟. میندار قبول را او

 مِ نْ قَ دَّمَتَ م ا اللَّ هُ لَ كَ لِیَْغفِ رَ»، «لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» ،«لِْلمُْْمِنینَ وَ لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» که

 اس ت؟ انیعص ،ذنب آیا .میبفهم هم را ذنب و میبفهم لغت نظر از دیبا را غفر «ذَْنبِكَ

 مردم اذهان در البته است؟ گناه از استغفار شهیهم استغفار است؟ انیعص غفر هم غفر
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 مدارانش ر  یحت و مردم اذهان مقلد. میستین مردم اذهان دیمر ما ولکن است، نیچن

 ق رآن لغ ت خ ود از و دارد اس تقالل ق رآن لغ ت. میستین ...و سندگانینو و مفسران و

 نه. باشد آن و نیا یگدا قرآن که ستین ورطنیا. میآوریم دست به کامالً را آن یمعان

 خود فلسفه در نه خود، معارف در نه خود، فقه در نه خود، ادب در نه خود، لغات در

 از میکن پر را مغزمان ،میکن پر را خود یهابیج یریمقاد ما که ستین این و آن یگدا

 نی ا ب ه ک ه یاهی قرآن اتی آ یرو میب رو ع دب ،این و آن اثبات و ینف ،این و آن افکار

 نی ا. اس ت لی تحم و میکن اثبات و ینف ست،ین هامناسبت نیا به ای است، هامناسبت

 . است یرأ به ریتفس

 ذن ب از م راد ک ه است ینبذ اتیآ قسمت کی. است گونه سه قرآن در ذنب اتیآ

 یاتی آ س وم قس مت. اس ت ث واب واقع ًا ک ه است یاتیآ ررید قسمت. است گناه واقعًا

 عَلَ  َّ لَهُ مْ وَ» :می دار ه م یچه ارم قسمت. را ثواب هم رد،یگیم را گناه هم که است

 یمش ت یلیاس را  و یقبط مقاتله در(  ) یموس جناب نکهیا 1«یَْقتُلُونِ أَنْ فَأَخافُ ذَْنبٌ

 در. ستین هم گناه ست،ین ثواب. است گناه نه است، ثواب نه نیا کشت، را یقبط و زد

 فَفَ رَرْتُ». ش دینم ریت أخ(  ) یموس  رس الت اگ ر اال و میکنیم عرض خاص بُعد نیا

. ب ود واج ب ه م دوبله ،بود واجب و بود ثواب نیا ،آمدینم شیپ 2«خِْفتُكُمْ لَمَّا مِْنكُمْ

 مقات ل -2. جنر دمی موح د یلیاس را  ب ا ک ه یشخص نیا است، شرکم نیا -1 چرا؟

 مُوس   فَ وَكَزَهُ» نداش ت، توج ه یموس  ک ه اس ت اییخف  ر رِید مطلب کی اما. است

 اگ  ر یحت  . کش  ت را نی  ا ،ب  ود محک  م یموس   مش  ت زد، مش  ت ب  ا 3«عَلَیْ  هِ فَقَض   

 بح ث ق بالً ت،س ین «فقتل وه». بکشد خواستینم یول نبود، یمطلب بکشد خواستیم

 ،«مُوس   فَ وَكَزَهُ». اس ت محک م مش ت وک ز .م رد و محک م زد یموس« فَوَكَزَهُ». میکرد

 ولک ن. نب ود یمطلب داشتهم  اگر ،نداشت را او قتل قصد زد، محکم مشت با یموس

 با اگر دانستیم گرچه ،شودیم کشته وکز نیا با دانستینم و نداشت را او قتل قصد

 مس تح  ط رف چ ون کرد،ینم را کار نیا نه کرد،ینم را کار نیا شود، کشته وکز نیا

 و فرع ون از و کن د ف رار ش انیا ک ه ب ود موج ب یقبط  ف رد کی قتل بلکه. نبود قتل

 مرحل ه نی ا. فت دیب ریتأخ رسالت و کند رها را رسالت طیمح. گریزان بشود انیفرعون
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 ذن ب نی ا ذن ب، ؟هچ  یبرا ست؟یچ «ل  اْغفِرْ» نجایا در ،«ل  اْغفِرْ رَبِّ». است چهارم

 ک رده ک ه اس ت یمب اح عم ل اس ت، ثواب نه است، حرام نه است، واجب نه ست؟یچ

 را او فرع ون نک هیا از ت ر  ولک ن. ب ود واجب عمل نیا فرعون از تر  لوال که است

. باش د مرجوح کار نیا که بود موجب مطلب نیا کند، کاره چ کند، بیتعق کند، دنبال

 قتل موجب وکز نیا نکهیا به توجه بدون یموس ولکن. ستین که حکم است، موضو 

  .«عَلَیْهِ فَقَض  مُوس  فَوَكَزَهُ» است،

 مراجع ه فیش ر ق رآن در. می دار ذن ب ن و  چه ار و اس تغفار ن و  چه ار م ا پس

. میدار هیآ خوددر  چون. است ممحض گناه در یبعض. سته نو  چهار نیا. دییبفرما

 اع م هایبعض  رر،ید یجا و نجایا هیشب ست،ین گناه نکهیا در تاس ممحض هایبعض

 بح ث. است بحث کی نیا ،یررید اتیآ مثل نباشد، گناه ای باشد، گناه نکهیا از است

 است، دنباله بْنذَ است، دُم ذَنَب است، ذَنَب از ذنب ست؟یچ غفر و ست؟یچ ذنب :دوم

 دنبال ه ک ه کن دیم یب د ک ار ای  ،کن دیم یخ وب کار انسان گاه. دارد دنباله که یکار

از نظ ر  خ وب ک ار. دارد دنبال ه آن یاخ رو اال و. میکنیم عرض میتقس نظر از. ندارد

 اگر. میکنیم عرض ایدن در. دارد دنباله یاخرواز نظر  بد و خوب، ؛دارد دنباله یاخرو

 یکس  اگ ر. ندارد ذَنَب نیا. ندارد دنباله شد، تمام جا نیهم و کرد را یخوب کار یکس

 پ س. س تین ذن ب و ن دارد ذَنَ ب نیا شد، عدف جا نیهم ،ندارد دنباله و کرد یبد کار

 اس ت مرتبه کی :است نو  دو دنباله. دارد دنباله که است یکار ذنب ؟است کجا ذنب

 ن دیگویم یعرب  ری تعب در. دارد یاخ رو دنبال ه اس ت مرتب ه کی و دارد یویدن دنباله

 ن دیگویم را نی ا خودش، با اشجهینت دارد، ادامه دارد، لهدنبا که یکار نیا. اتیخلف

 خط ا است، اثم. است انیعص فعل خود. ستین فعل خود است، صفت ذنب پس .ذنب

 آن. اس ت فع ل ص فت ذن ب س ت،ین فعل خود ذنب اما فعل، خود ،است تخلف است،

 است هافعل زا یبعض. دارد یاخرو دنباله ای دارد، یویدن دنباله. دارد دنباله که یفعل

 ،اس ت خطرن اک آن یویدن دنباله دارد، یاخرو دنباله هم و دارد یویدن دنباله هم که

 در ک ه(  ) ای انب ا،ی انب دع وت ،یهرسال دعوات ست؟یچ. یعال یلیخ آن یاخرو دنباله

 نی  ا ه  ا،ینیخودب و ه  ایخودراه و ه  ایخودخواه و ش  هوات و ه  اتیوانیح م  و 

 عق ل مه ار ب ه کنند، مهار و بزنند کنار را شهوات بزنند،ر کنا خواهندیم را هایخود

 نی ا یاخ رو دنبال ه. دارده م  یاخ رو دنبال ه دارد، یوی دن دنبال ه اعمالش ان متشر ،
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 جه اد انس ان ق در هر 1«اْلأَْنهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري جَنَّاتٌ». است «اهلل عند تقرب» اعمال

 . دارد ادتریز فرار کردن ،دارد ادتریز حشف دارد، ادتریز کتک خداوند، راه در کند

 ش انیا یپا خاک ؟میهست هک ما 2«أُوذِیتُ مَا مِْثلَ نَبِ ٌّ أُوذِيَ مَا» :(ص) خدا رسول

 بلک ه رفت، نیب از نیام محمد ررید شد، نازل بزرگوار غمبریپبر  قرآن اگر !میستین هم

 اهللرس ول رودنبال ه راگ  ه م م ا بزن، کتک بزن، کن، فرار کاهن، ساحر مجنون محمد

 یمطلب  ن دیبرو خواهن دیم چ ه هر قرآن، یرو صددرصد قرن، چهارده از بعد میباش

 کنن د، س نرباران کنن د، بمب اران را خان ه در بکشند، ند،یبرو بد ،بدهند فحش. ستین

 دی زی مقابل در رودیم کربال طرف به که نیحسامام. است ساده یلیخ ست،ین یمطلب

 زن د،می دی زی. بوس دینم دس ت کن د،ینم ن از د،ی گوینم اهلل ب ارک هک دیزی. رودیم

 آت  ش را هام  هیخ زن  د،می آت  ش را چادره  ا کن  د،یم را آواره فرزن  د و زن کش  د،یم

 است حساب نیا یرو. رودیم دارد داندیم نیحسامام کند،یم زهین یباال سر زند،می

 .است باال نیحس مقام که

 خورد پیل در یاخانه کن بنا ای   یدوست نلبانایپ با مکن ای

 ش هیهم بودن د، چهارص دتا ص دیس برادران. بود شاه ضد مرکز میبود که نجف ما

 م ا ب ا ح وزه. میری بر نظ ر در دیبا راة الضرر اصال ما برادران گفتمیم کردمیم تکرار

 ق رآن ب ا یاع ده است، مخالف حوزه ما با. هستند مواف  شاه با یاعده است، مخالف

 بُع د نیچند در م،یهست شاه مخالف چون است، مخالف استیس ما با. هستند مخالف

 زن دان دن،یش ن فح ش خ وردن، کت ک آم اده ش هیهم ش ما پس. کنندیم هجوم ما به

 ب،ی عج دیی برو ن زد، ه م کتک نکرد، سالم دیرس شما به یکس اگر فرار کردن، رفتن،

 مس دود راه ش ک ه یقرآن  نی ا دارد،یم بر قدم قرآن راه در یکس اگر شد؟ نیچن چرا

 س وادیب ت و ن دیگومی ،خوان دیم یاهی آ یکس  اگر و ندارد اجازه هاحوزه در و است

 اگ ر ،کنن د قط ع ه م هیش هر اگ ر دهند،یم فحش ند،یگومی بد زنند،یم کتک ،یهست

 یاخ رو بُع د کی  ذن ب نی ا. اس ت ذن ب نیا. ستین یمطلب کنند چه ، هرکنند رونیب

. باش د باالتر اهلل لیسب یف جهاد قدر هر آن، یاخرو بُعد. دارد یویدن بُعد کی و د،دار

 ،ف دا م ا یزن دگ ،ف دا م ا احت رام ،فدا جانمان فدا، مانیهامال 3«أَْنفُسِكُمْ وَ بِأَمْوالِكُمْ»
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 را ری خ دنبال ه نیبهت ر ؛اس ت ذن ب. اس ت ذن ب نی ا .خدا راه در یول میشویم آواره

 نک هیا یب را چ را؟. ایالدن ومی دارد را شر دنباله نیترسخت و یالکبر ةامیالق ومی دارد،

 فض ل یرو و عدل یرو آخرت در حاکم. است آخرت در حاکماز  ریغ ایدن در حاکم

 ک ار کردن د، فک ر برداش تند، قل م برداش تند، قدم او راه در که یکسان و. کندیم حکم

 وَ»، «تَجْ ري جَنَّ اتٌ» ک ه است معلوم او، راه در شدند کشته مردند، بودند، زنده کردند،

 جس م جن ت هم است، معنا جنت هم ؛است جنت دو هر 1«جَنَّتانِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ لِمَنْ

... و ک افرون ج اهلون، فاس قون، اکث رهم ک ه ای دن در ؟ط ورچ ایدن در یول ]...[. است

 را دی توح چمپ ر اءی انب شهوت، و تیوانیح و انحراف و فس  و جهل طیمح در یوقت

 کش ته دارد، مخالف ت دارد، کتک دارد، فحش کنند،یم اهلل یال دعوت و کنندیم بلند

؛ کردند پارهو  بستند طرف دو به را  یایانب را، ییحی ؛دندیبر سر را  یایانب دارد، شدن

 اگ ر ؟!ببوس ند را دستمان میدار انتظار ما ؟یاله بزرگوار یایانب با کردند چه را، ایزکر

 و راس ت اگ ر ام ا. میکن  درست دکان ،میکن یباز دیبا ببوسند، را دستمان میواهخیم

 دارد، زدن دارد، گ رفتن گ از دس ت م،یداریبرم  قدم خدا راه در صددرصد و ینیحس

 ف   لَكُ مْ ك انَ لَقَ دْ» تهم ت،. دارد زدن تهم ت دارد، ک ردن یادبیب دارد، دادن فحش

 کی  نیهم . میک ردیم عم ل را اتی آ نی ا از یکی کاش یا 2«حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ

این است که سهم امام  حسنه اسوه «حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ ف  لَكُمْ كانَ لَقَدْ» را، دانه

 ف   لَكُ مْ كانَ لَقَدْ» ؟بود نیا غمبریپ انیجر ؟کنند سالم و ببوسنددست من را  بخورم؟

 نیا که ما .«كَثیرً اللَّهَ ذَكَرَ وَ اْلآخِرَ اْلیَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ

 را هاحرف نیا است چهارشنبه. مهست خودم ، منمیندار یکار اهلل با ،میندار را ءرجا

 دیشا باشد دیشا ،ستین معلوم ما عمر آخر هفته، آخر. است آخر روز. است بهتر میبزن

 . مینباش بدهکارکه  میکن ایمه م،یکن ایمه را خودمان دیبا باشد اگر. شدنبا

 ب االتر ری خ ک ار تِی ریخ چ ه ه ر ر،یخ کار ،یاخرو جنبه کی :دارد جنبه دو ذنب

 ک ه باش د تریق و اهلل لیسب یف مجاهدت و دعوت انفجار و نور انفجار قدر هر باشد،

 بَع د اس ت، عزم تیوال بُعد بَعد است، وتنب بُعد بَعد است، رسالت بُعد بُعدش نیباالتر

 و نب وت و رس الت قل ه نیب االتر در. است بُعد نیباالتر نیا است،( ص) تیمحمد بُعد

 یزی چ آن از ع دب ک ه نیالع المرب امیپ نیآخر حامل و عزم تیوال و نیینب بر امامت
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 م ا هب  را هم ه. اس ت بوده بلد چه هر نه است، نیا دیبرو خدا خواسته هرچه ست،ین

 انی ب یوح  حام ل نی ا لهیوس به ن،یال د ومی یال دیبرو خواسته چه هر. است نرفته

 تیفعال تر،نیسنر تیمسئول. شتریب برفش ش،یب بامش که هر ست؟یچ نیا است، فرموده

 مَا مِْثلَ نَبِ ٌّ أُوذِيَ مَا» .شتریب و دید صدمه سال هزار 23 اما. نبود شتریب سال 23شتریب

 مجاهدتش، دعوتش،. است یکی همه ،قرآنش رسالتش،؛ بود یکی غمبریپ ذنب .«أُوذِیتُ

 در. اس تی کی... و طالبیاب حجر در او شدن حبس ش،یهاجنگ اش،نهیمد اش،مکه

 فَْتح ًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»: دیگویم قرآن لذا و است ذنب کی نیهم اهللرسول رسالت طول

 ،دارد حس اب خ ودش اس ت، دان ه کی  1«ذَْنبِ كَ مِ نْ تَقَ دَّمَ م ا اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ*  مُبینًا

 ذن ب نی ا چق در دان ه، کی  «ذَْنبِكَ» ،نه 2«عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبِّكَ كَف  وَ». ستین ذنوبک

 مِ نْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ». است گرفته را اهللرسول رسالت زمان کل که است بزرگ

 ذن ب کی . اس ت زن ده غمب ریپ ت ا ت أخر ،«تَ أَخَّرَ ما وَ» مکه فت  نمِ مَدَّقَتَ یعنی «ذَْنبِكَ

 .است

 ]سْال[ -

 ن   ،«تَ أَخَّرَ م ا وَ ذَْنبِ كَ مِ نْ تَقَ دَّمَ م ا اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ». ستین ریتأخ ،است ن  -

 ورط نیا اس ت بلد طانیش. است ذنب کی. است یبعد بحثاین . است ذنب کی .است

 دوت ا ،گن اه کی  مرتب گناه، کی سال 23 طول در تواندیم طانیش طان،یش ؟کند گناه

 بش ر نی ا ب ه ؟!دی دهمی نس بت غمب ریپ ب ه شما ست،ین بلد طانیش نشود، تاسه نشود،

. ک ردم اشاره که است یبعد بحث نیا... اشیداریب در ،خوابش در که دیدهمی نسبت

 و یوح حمل و رسالت قله نیباالتر در که اهللرسول رسالت یعنی اهللرسول ذنب پس

 و تیمس ئول مرحل ه نیب االتر در نیا... و است جنگ و است مجاهدت و است دعوت

 ،یبرون  و یدرون  و یاجتم اع و یف رد شهوات با مخالفت و تینوران قله نیباالتر در

 ن،یترخطرن اک آن یوی دن دنبال ه. دارد دنبال ه ،یاخالق  ،یدتی عق ،یاقتصاد ،یاسیس

 رَبُّ كَ یَبْعَثَ كَ أَنْ عَس  » که مقام، نیباالتر آن یاخرو دنباله و نیتریموذ ن،یرتکشنده

 رَبُّ كَ یَبْعَثَ كَ أَنْ عَس   لَكَ نافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّیْلِ مِنَ وَ» اسراء. سوره 3«ًمَحْمُود مَقامًا
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 أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ إِنِّ » ای 1«اْلعابِدینَ أَوَّلُ نَافَأَ وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْل» ای «مَحْمُودا مَقامًا

  ل الخ اول ک ه تی اهم نی ا ب ا و عظم ت نیا با .میکرد اشاره که... و 2«أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ

 است الخل  کل و الکلمه یمعن تمام به است الخل  آخر و الکلمه یمعن تمام به است

 انا النبیون گو از غیب برآ  هو  وجه الجالل ذو حضرت یا

 ج ودشو هم ه آدم نی ا. اس ت باالتر و است جمع اقدسش وجود در هانبوت تمام

 او یاخ رو ل هدنبا. اس ت متن اقض او یوی دن و یاخ رو دنباله. دارد دنباله است، ذنب

 ذن ب ،یاراحتن  و تی اذ نیب دتر او یاخ رو دنباله و عظمت و منزلت و مقام نیباالتر

 ای  ؛اس ت لاحتم ا بُعد دو شود، ذکر مطل  اگر ذنب. ستین یبُعد کی ذنب پس. است

تَْغفِرْ وَ» دیی برو ش ما ک ه س تین انیعص  ذن ب پ س. چه هر ای دو هر ای آن ای نیا  اس ْ

 م ا اللَّ هُ لَ كَ یَْغفِرَلِ». کرد ناهگ «مُْْمِنینَلِْل وَ لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ». کرد گناه غمبریپ« لِذَْنبِكَ

 ق رآن؟ لغ ت ب ه دی کنینم توجه ولا از شما چرا. کرد گناه «تَأَخَّرَ ما وَ بِكَذَْن مِنْ تَقَدَّمَ

 ثیح د ای ن گف ت ش ودینم ،اس ت جع ل ثیح د. دیکنیم جعل ثیحد دییآمی بعد

 دی دانیم وممعص  را ای انب ک ه ش ما: کردند سْال معصوم امام از که بله، است درست

 ش د؟ هچ  «امت ک بذن  م ن»: گفت ه؟یعنی چ «ذَْنبِكَ نْمِ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ» پس

 !تپس  ر یعن  ی. مش  رک مش  رک یا :ن  دیبرو ن  وح ب  ه نک  هیا مث  ل ،«امت  ک ذن  ب م  ن»

 .شودینم

 از منظ ور دی فرمایم حضرت کند،یم سْال رضاامام از مأمون که است یثیحد -

 واقعًا رسالت پیغمبر بود.  ،بود ذنب مردم نظر در هیعنی آنچ ذنب

 رس اند،یم را مطل ب نی ا ک ه یثیاحاد از یکی. کنم عرض مستخوایم را نیهم -

 نیب دتر نیمش رک ن زد در بلکه ست،ین «امتک ذنب» که. فرمودند اشاره که است نیهم

 یاص ل کی  م ا. کنمیم  ع رض ک ه اس ت آن اصل. است فر  نیا یول. است گناهکار

 یل یخ ۀدنبال  و دارد ل هدنبا هچ آن ذن ب، در یلغ و اص ل. یفرع  کی  ذنب، در میدار

. دارد نیمش رک نظ ر از باشد، داشته دینبا ایدن در اهلل نظر از سخت هدنبال. دارد سخت

 روز ک ه(  ) رض اامام انی ب نی ا پ س دارد، ةام یالق ومی اهلل نظر از یعال اریبس هدنبال

 با یمقدار حضرت تولد در نجایا شد میخواه موف هم  ما و ستا شانیا تولد دوشنبه

 را ذن ب یمعن ا حضرت که است القرآن ضوء یعل حضرت انیب نیا م،یبشو جمع مه
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 نی ا ،نیمشرک نزد افراد نیگناهکارتر شود گفته اگر. ستین گناه ذنب. فهماندیم ما به

 . ذنب راجع به نیا. است معنااین  فرو  از یفرع

ه چ  یب را را کالهخ ود ،اس ت کالهخ ود مغف ر اس ت، غف رمِ از غف ر ؟س تیچ غفر

 ،میکنیم راموشف ما را آن یاصل بُعد کی :دارد بُعد دو کالهخود گذاشتن ؟گذارندیم

 ک اله ربازس شخ  که است نیا کالهخود یاصل بُعد. میگرفت است که یفرع بُعد کی

 ،اس ت ف عدا س ت؟یچ نف ر نی ا. است دفع پس. نخورد سرش به ریت که گذاردیم یآهن

 خوب ،برذارد ار کالهخود خورد سر به ریت نکهیا از بعدکه  ستین ورطنیا. ستین رافع

. نخورد هوا گذارندیم. نخورد دوباره گذارندیم بله ست،ین مرهم که کالهخود بشود،

 دوم بُعد. است یاصل بُعد است دافع بُعد کی :مغفر ،است بُعد دو یدارا کالهخود پس

 ک اله نی ا ب ه ،دنخ ور س ر خ ود به خورد، سر به یزیچ اگر یعنی دافع بُعد. است رافع

 نک هیا از پوش ش. اس ت پوش ش غف ر. است پوشش است، دافعمغفر  نیا بخورد، یآهن

 مطل ب آن ورد،نخ  دوب اره ک ه میبرذار پوشش ن،آمد جلوبعد از  نکهیا نه جلو، دیاین

 م ا ،هخ ورد س ر نی ا ب ه یزی چ ه م اگ ر ک ه اس ت نی ا مغفر دومِ مطلب. است یفرع

 نی ا د،نخ ور ه وا ک ه میگ ذاریم کالهخ ود خ ورد،ن دوب ارهکه  میگذاریم کالهخود

 . است دوم مرحله نیا. بماند آنجا در ،بشود خوب

تَْغفِرْ» ک ه میک رد الی خ م ا ؟میک رد ک اره چ ما تَْغفِرْ وَ» ،«لِ ذَْنبِكَ اس ْ  وَ لِ ذَْنبِكَ اس ْ

 میک ردیم الیخ بود، گناه ذنب اگر «لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ». بود گناه ذنب هم اگر «لِْلمُْْمِنینَ

 عام ل ام ا. اس ت رف ع بعد است، دفع اول ،نه. ستین دفع است، رفع فقط استغفار ،بله

 هس تند، ادی ز نیالمعص وم م ن دون گناهک اران. اس ت ادیز رفع عامل ،است کم دفع

 ه م نی ا م،یکن  اس تغفار که شما و بنده. دارد هم دفع خوب است، رفع هاآن استغفار

 یج وّ کن د،یم هج وم م ا به که یگناهان به نسبت است دفع. است رفع هم است، دفع

. کن د توج ه م ا ب ه خواهدیم که یشهوات را، یگناهان کند لیتحم ما بر خواهدیم که

 نَْفس   أُبَرِّئُ ما وَ» :کرد عرض(  ) وسفی نکهیا کما. ریبر را شیجلو ایخدا است، دفع

وءِ» ش د، دفع «رَبِّ  رَحِمَ» 1«رَبِّ  رَحِمَ ما إاِلَّ بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّْفسَ إِنَّ  وَ» ...اص الً «بِالس ُّ

 اهتم ام از ، بع داست اهتمام همّ همّ، 2«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ

 وس فی وط ب همرب  ل وال ،«ال لَ وْ بِها هَمَّ وَ». شد تمام آن ،«بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ». است عمل
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 کنن دیم س ْال م دام کردن د، یلطفیب انیآقا اینجا ست،ین رأیا ،«رَأى أَنْ ال لَوْ». است

یْئًا إِلَ یْهِمْ تَ رْكَنُ كِ دْتَ لَقَ دْ ثَبَّْتن ا َ أَنْ ال لَ وْ وَ» نک هیا کم ا .ریخ ،«هَمَّ» وسفی پس  ش َ

 ]...[ نجایا در «تَرْكَنُ» هم «قَلیالً ئًاشَیْ» پس؛ ولکن ثبّتناک. «ثَبَّْتنا َ أَنْ ال لَوْ» 1«قَلیالً

. س تا عص مت رب ه ره انب ،«رَبِّ هِ بُرْه انَ رَأى أَنْ ال لَ وْ بِه ا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

 ص متع ،یربان عصمت بر اضافه و یبشر عصمت بر اضافه وسفی بر مفاضه عصمت

 نج ات ک الً مه  قصور از ات بشود ینب به متوجه دیبا دا مًا که است یعصمت که سوم

 طورب ه ش هیهم ک ه اس ت، یکل  ثال ث عص مت ک ه یاله  یثان عصمت نیا کند، دایپ

 بُرْه انَ رَأى نْأَ ال لَ وْ» نی ا ،گرددیم معصوم به متوجه ح  طرف از متواتر و متواصل

 راکث  انس ان، گفتن د راگ . نکرد هم ررید کار ،نکرد حمل. نکرد رفع نیا کرد، دفع «رَبِّهِ

گ وییم می م ا یوقت  ک ه گف ت ش ودینم یول نه، خوب نه؟ ای دارند تیانسان هانسانا

 !ن ه. ندارد تیسانان که آن یعنی انسان پس ندارند، تیانسان هاانسان اکثر چون ،انسان

 ط ورنیهم مه  غف ر در. دارد تیانسان که است آن  یصح انسان اما است، غلط اکثرً

 پ س کردن د، گن اه هانیا که است یکسان به نسبت هاپوشش و غفرها اکثر چون. است

 نش ود، رتک را گن اه نک هیا از یریجل وگ و اس ت گن اه ک ردن مح و و پوشش هاآن غفر

 اس ت، یریجل وگ بلک ه اس ت، دف ع بلکه کنند،ینم گناه که هم یاقل آن گفت شودیم

 داخ از یرسپ و است، یبشر عصمت که درون در دارند خود از یسپر است، سپر بلکه

 بُرْه انَ رَأى أَنْ ال لَ وْ» که خداوند از دوم سپر بعد. است یاول هیربان عصمت که دارند

  .«قَلیالً شَیْئًا یْهِمْإِلَ تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّْتنا َ أَنْ ال لَوْ« »رَبِّهِ

. هیثان مرحله است رفع و یاول مرحله در است دفع از پوشش و استغفار و رفع پس

 یَ وْمٍ كُ لِّ فِ   اللَّ هَ لَأَسْتَْغفِرُ إِنِّ  وَ قَْلبِ  عَلَ  لَیُغَانُ إِنَّهُ» :دیبرو بزرگوار غمبریپ اگر پس

 بکند روز کی در گناه صدتا است بلد یالت چیه ؟!کندیم گناه صد یعنی 2«مَرَّةً سَبْعِینَ

 گ ود ،خان هکروزنب گ ود د،ی کن جم ع را هاالت شما بدهید؟ غمبریپ به نسبت شما که

 إِنِّ » که کندیم گناه صد غمبریپ وقت آن. است مشکل یلیخگناه،  صد الت کی کجا،

 عَلَ   لَیُغَ انُ إِنَّهُ» دیبخوان را قبلش 3«مَرَّةٍ مِا َةَ»یا  «مَرَّةً سَبْعِینَ یَوْمٍ كُلِّ فِ  اللَّهَ لَأَسْتَْغفِرُ

 و نیمش  رک ب  ا برخ  ورد در ناخودآگ  اه و یکیاتوم  ات وض  ع نک  هیا یب  را چ  را؟ ،«قَْلبِ   
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. کندیم داردرا  واجب کاراما . آوردیم قلب یرو غبار و کدورت مقدار کی ،نیفاسد

 دع وت ک ه واج ب ک ار نیا ولکن، ؟کندینم واجب کار مرر اهلل یال دعوت در غمبریپ

 و خرفت هر با ،یگناهکار هر با ،یفاسد هر با ،ینامربوط و مربوط هر با است اهلل یال

 اهلل یال  دع وت یالرب یلی اول بُعد در است درست ،کند برخورد دیبا غمبریپ ،یجفنر

 و ابوله ب ب ا مص احبت دوم بُعد در ولکن. است واجبات اوجب و است واجب است،

 و هی فق و مدارش ر  نف ر کی  ب ا دی دار ف هیوظ شما اگر. است کشندهغیره،  و ابوجهل

 داللت که قرآن :گفت شما به برگشت و دیکن قرآن به متوجه را او که دیکن بحث عالم،

 لی دل ک ه ش ما اس ت، س وادهایب ب رای ک ه ق رآن د،ی فهم شودینم که را قرآن ندارد،

. کن دیم کدر ؟کندینم. کندیم کدر را انسان قلب نیا کنید.داللت می قرآن به دیندار

 ط ورنیا اهلل یال  دع وت در م ن ن دارم، ریتقص  ببر، من قلب از را کدورت نیا ایخدا

 . شد کدر قلبم

 ن ور یرب ان و یبش ر ابعاد کل در است نور یعل نورٌ و است نور تمام که اهللرسول

 نی ا یمق دار کی  بکن د، هاظلمت نیا با برخورد که است شده مبتال نور نیا و است

 س وم، بُعد ،اهللرسول خود از قصورِ ظلمت نه ست،ین ریتقص ر،یتقص ظلمت نه ،ظلمت

 را دس تش کن د، زی تم را ج ا کی  خواه دیم یوقت  آدم. اس ت رخ وردب باالخرهیعنی 

 ب ا چ ون. دی آیم ب االخره کن د، زشیتم دیبا ،شوددستش به کثافت آلوده می ،مالدیم

 س لب اول. کن د زی تم دی با بش ود؟ فی کث خواه دیم یعن ی. کرد زیتم را کثافت دست

 دراز را شیپ ا ک ه ورش عیب ع رب آن ب ا ک ه بزرگ وار غمب ریپ. است جابیا بعد است،

 در ای. است یشخص مطلب نیا ،یتیتربیب نیا با «محمد ای یحدثن» :دیگویم کند،یم

 مق ام به ،هاحرف نیا و پرستان یخراال ةثالث ةمنا و پرستانیعز و پرستانالت مقابله

 و م ن حض ور در ؟نش ود ناراح ت نشود، نرران پیغمبر ،کنندیم هتک تیالوه مقد 

 منک ر از ینه  ای میبرو میبرذار دیبا ای ؟مینشو ناراحت ما ،کنندیم ناهگ یعاد یشما

 تم ام تی نوران آن. ش ودیم یورط کی یمقدار من قلب ،«قَْلبِ  عَلَ  لَیُغَانُ إِنَّهُ». میکن

 در لذا و. شودیم یورط کی یمقدار 1«أَحَدٌ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ یَكُنْ لَمْ» که الکلمه یمعن

یْنِ ق ابَ فَك انَ*  فَتَدَلَّ  دَنا ثُمَّ». افتدیم اتفاق انیجر نیا عرا م لهیل  2«أَدْن   أَوْ قَوْس َ

 دارد، ص حبت ه اینیزم با نیزم در. ستین غمبریپ قصور ست،ین ریتقص نه؟ نیزم چرا
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 ک ه گذاش ت کا ن ات ک ل ف رق ب ر پ ا ک ه معرا  لهیل در ولکن. دارد بحث هاینیزم با

دْرَةِ عِْن دَ*  أُْخ رى نَْزلَ ةً رَآهُ لَقَدْ وَ». گرفت قرار یمأوال ةجن در غمبریپ *  اْلمُْنتَه   س ِ

 ف وق ش انیا روح و شانیا جسم ،یهست جهان کل فوق جسمش 1«اْلمَْأوى جَنَّةُ عِْندَها

 در. ب رود تواندینم آنجا لیجبر  ینوران جسم که رفت ییجا شانیا جسم. جهان کل

 ک ه بهش ت چ ون غمب ر،یپ جس م 2«لَاحْتَرَْق تُ أَْنمُلَ ةً دَنَوْتُ لَوْ... اللَّهِ رَسُولَ یَا» راه نیب

 یج ا س ت،ین ه م ه الیجبر  یج ا ک ه اس ت ییج ا آن. رودیم  هم با روح و جسم

 چه به «دَنا ثُمَّ» آنجا در مکانت نظر از رسد چه تا مکان، نظر از ست،ین هم هالیکا یم

 لی جبر  به که ستین عظمت غمبریپ یبرا. ماند اهمانج که لیجبر  ؟لیجبر  به ؟یکس

 مش رف خ دمتش بش ود، کی نزد غمب ریپ ب ه اس ت عظمت لیجبر  یبرا. بشود کینزد

 ذَاقَ». اس ت ص غر از صاغوره 3«الصَّاقُورَةِ جِنَانِ فِ  اْلقُدُ ِ رُوحُ». اوردیب یوح بشود،

ک ه  اولش شاگرد .شودیم غمبریپ مسوو  دوم دسته شاگردان از ،«اْلبَاكُورَةِ حَدَا ِقِنَا مِنْ

 حَامِ لِ رُبَّ». بود یوح حامل او. بود سوم و دوم دسته شاگردان از. بود نیمنْرالمیام

. کن دیم ف رق ،«بِفَقِی هٍ لَ یْسَ فِْق هٍ حَامِلِ فَرُبَّ» است تیروا 4«مِْنهُ أَْفقَهُ هُوَ مَنْ إِلَ  فِْقهٍ

ای ب ود و وسا ل دست یک طلبه دادند،یم در  یبروجرد یآقا. است فقه حامل نیا

 اجته اد ش انیا. خوان دمی او ،ن ه ؟اس ت یبروج رد یآق ا از افض ل آی ا او. خواندمی

  .کندیم

 ن ه هم آن ا،یانب به نسبت است یوح طیوس نیبهتر که عظمتش آن با لیجبر  نیا

 مک ان آن ب ه توان دینم زد،ی ریم پ ر بزرگ وار غمب ریپ مقابل در لیجبر  نیا ا،یانب کل

 یجس م دن و «اهلل یال  ادن  ث م» ن ه ؟لی جبر  ب ه «دَن ا ثُمَّ» برود، مکانت جای خودش

 ج انیهم چ ه؟ یعن ی ،اس ت یمعرفت دنو ست،ین یحد دنو ست،ین یوصول دنو ست،ین

 5«(ص) اللّه رسول تعتري الت  الغشیة تلك ما» کنند،یم سْال(  ) صادقامام از یوقت

. است یوح ،«الوح  هو ذلك» شد. فرمود:؟ بیهوش میردکیم غش غمبریپکه  بود هچ

 و یوح بتیه ست،ین که جسم. بشکند کمرش خواستیم اسب بود، اسب سوار یوقت
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 انمح اء یعن ی غش وه، حالت کرد،یم غش ظاهر صورت در غمبریپ. است یوح عظمت

 نی ا ( ) ص ادقامام انی ب ک ه ب اهلل یمعرفت اتصال و یهست عوالم کل از کردیم دایپ

 یمعرفت  فاص له چیه  .«أح د اللّه بین و بینه یكن لم إذا ذلك الوح ، هو ذلك» :است

 یتلق  چط ور یوح  ک ه نب ود خ ودشاگر  چون. بود خودش اما نیست، ح  و او نیب

 نیا در اما. بود امکان جهان بُعد از غشوه و حالیب. بود یکل حالیب خودش. شدیم

 که است رب به یمعرفت اتصال است، کا نات لک سلب که امکان جهان بُعد از غشوه

 در چشمش و درچشم دلش   بود حاصلش غفلت که دنید آن از

 بود دلش

 تم ام ک ه تاس  یبُعد نیا تغافل. است مرده که یکل غفلت. است یبُعد نیا غفلت

 یَكُنْ لَمْ». ستا ح  به توجه ۀهم است، نهاده سر پشت و پا ریز کالً را کا نات بحج

یْنِ بَق ا فَك انَ» اند ،«دَنا ثُمَّ» ،معرا  در رفت باالتر نیا از ،«أَحَدٌ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ « قَوْس َ

 «أَحَدٌ للَّهِا بَیْنَ وَ بَیْنَهُ یَكُنْ مْلَ» که دنو مرحله از یعنی چه؟ یعنی «فَتَدَلَّ  دَنا ثُمَّ»است. 

یْ ابَق  فَك انَ» :مث ال «.فَتَ دَلَّ » ،رف ت باالتر هم آن از  نیقوس  ق اب ،«أَدْن   أَوْ نِقَوْس َ

 ،ب ود ه م مقابل در هاجنرنده و هاعرب نیب که ییهاکمان .کمان ،قو  نیا ؟ستیچ

بروید  خواستیم یکمان صاحب با یکمان صاحب کی اگر ولکن. دندیترسیم هم از

یْنِ ق ابَ»یک قاب نیست، . کردیم نیچن ما با هم وحدت داریم،  ت،یس ق ابین ن« قَوْس َ

 فاخ تال ه م ب ا ت و و نم یعنی« قَوْسَیْنِ قابَ». بود ریت دو ،بود نیقوس بود، نیقاب اول

 .ستین ما نیب فاصله م،یندار

 اص الً دی گویم ،او کم ان در کندیم را کمانش نیا یعنی ست؟یچ یادن «أَدْن  أَوْ»

 ،«فَتَ دَلَّ  دَن ا ثُمَّ». است مثال نیباتریز و مثال نیبهتر. است مثال نیا. ندارم کمان من

 س ت،ین اهلل یف  فن اء. ش د مح و ه م خ ود از یعنی «باهلل التعل  :یتدل» ؟ستیچ یتدل

 .یمعرفت  مح و ،یعلم  مح و شد، محو هم خود از .ستین نهایا و هایصوف یهاحرف

 رب یمعرفت تیؤر نکهیا رب، یمعرفت تیؤر جز به کا نات کل از دیپوش که چشم نیا

. ک رد فرام وش هم خود از «فَتَدَلَّ » دوم مرحله در و «اندَ». ندیبیم را خود را ی دارد،

 ب ا ر رید، یت دل ح ال در ،بماند حال نیا در غمبریپ اگر. است یوح اعماق اعم  نیا

 1«تَران   لَ نْ ق الَ» :کرد را سْال نیا که یموس لذا و باشد داشته تما  تواندیم مردم

( ص) عبداهلل بن محمد که یمعرفت آن یعنی ،آن یمعرفت بُعد کی بود؟ مراد یتیؤر چه
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 اْنظُ رْ لكِ نِ وَ» نه؛ گفت بده، من به ایدن اتیح حال در را معرفت آن کرد، خواهد دایپ

 که یقدرت نیا تحمل دارد، قدرت کوه اگر 1«تَران  فَسَوْفَ مَكانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ اْلجَبَلِ إِلَ 

عِقًا مُوس   خَ رَّ وَ» یول . دارد درتق  ه م یموس  بکند، دهمیم توجه او به  ک وه «ص َ

 خواه د دایپ نییبالنخاتم که یمعرفت مقدار نیا تحمل ،را قدرت نیا یعنی شد، مندک

، اس ت معرا  باب در که است یمطالب هایبریده هانیا البته ، این تحمل را ندارد.کرد

 . کردم اشاره نجایا من

تَ وَ» ک ه یاتی آ نی ا «بِ قَْل عَلَ  لَیُغَانُ»( ص) اهللرسول  بذن  چن د «بِكَلِ ذَْن ْغفِرْاس ْ

 ییباله ا چ ه ای دن در که رسالت ذنب -3؛ «قَْلبِ  عَلَ  لَیُغَانُ» -2 ؛است دفع -1: است

 ت وک ه  بخ واه م ن زا دا مًا کرده امر وا به خدا خدا، از. کندیم اهللرسول به متوجه را

. خواه دیم را نیا خدا .خداحافظ بعدً ،یکن ادا درست را خود رسالت تا یباش سالم

 بعد ایخدا. میخواهیم خدا از هم ما ،بکند را کار نیا که داده دستور هم غمبرشیپ به

 نیا که میباش ندهز یمقدار ما که بفرمارا  تیعنا نیا ،میدانینم ما که قرن چهارده از

 ک هتر رفت ه را نییپ ا هوان ید از ش دهتیاذ دهیش نفحش لر دخورده خورده کتک قرآن

 دالل هالیطعق ،س رم آخ دیگومی ه کهوانید حرف اما ،است الداللهظنی قرآن ندیگویم

 ،میبش و طع هق قطع ه و میبش و پ اره پ اره و راه نی ا در میبش و دف ن ما هم اگر ،است

 .شما بزرگوار رسول هدف نیا کند دایپ ینقشا خداوند

نَ ا لِمَ ا وَفِّْق عَظِ یمِ وَآنِ اْلقُ رْعَ ارِفِ اْلمَنِ وَ إِیمَامِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُا تَرْلَنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ ضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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