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 مقدمه

ِِاْلحمدَِانِ  ِشُرورِمنِب اِلَِِّنعوذِوِهيالِنتوسلِوَِنستعينهِوَِنحمدهِِل ْ

ِفالِيضللِمنِوِله،ِمضلِفالِهللاِيهدهِمنِاعمالنا،ِسيئاتِوِانفسنا

ِ.لهِهادي

ِمحمداِ ِسيدناِانِاشهدِو.ِلهِشريكِالِوحدهِهللا،ِاالِالهِالِانِداشهِو

ِ.كلهِالدينِعليِليظهرهِالحقِدينِوِبالهديِارسلهِرسوله،ِوِعبدهللا

ِ.ِالطاهرينِآلهِعليِوِعليه،ِباركِوِوسلمِصلِاللهم

ِ

 تمام رسالت محور نیا و( 65/  اتیذار) است واحد خداوند عبادت انس، و جن خلقت هدف
 از قتاًیحق ها تیهدا همه منشأ و شالوده و تکامل راهی ابتدا و بوده(عی )هد ائمه و رانامبیپ

 . ردیگی م سرچشمه کتای خداوند تیعبود
 خداوند نیبنابرا( 56/  س)ی است میمستق صراط متعال خداوند ذات پرستش و خالصانه عبادت

 در (عَلَیهم سَالمُ و اهلل صَلَواتُ(انبیاء حركت راه در فرمود،كه عطا توفیقی كه شاكرم را متعال
 كلماتی با را دیتوح بحث او كمك و خواست به اهلل شاء ان تا نمایم حق،كوششی كلمه ترویج

 واقع حق حضرت قبول مورد امیدوارم .برسانم محترم خواننده شما عرض به ، فهم قابل و ساده
 در را ما و ببخشد را ما گناهان خواهیم می خداوند از .باشد بنده ثواب برای ای وسیله شود،و
 .آمین .فرماید یاری و حفظ شیخو لقاء درنهایت و هدایت به رسیدن

 
 

 

 

 

 

 

 

در ابتداء کالم باید گفت ؛ تنها بوسيله سپاس و اظهار حاجت است كه بشر شایسته 

فضل پروردگار ميگردد و زیاده بر این گسترش فضل تصور نميرود كه پروردگار 

بشرط آنكه بشر در  د را اظهار حاجت و نياز معرفى نموده استسپاس از نعمت خو



و همانطور كه  دعاء خود خلوص داشته و بجز آفريدگار به موجودى توجه ننمايد

بشر بر حسب نظام فطرى و شعور باطنى حاجت و نيازهاى خود را پيوسته از 

پذیر و تخلف پروردگار خواستار است چه بفهمد و یا نفهمد به هدف اجابت خواهد رسيد

 نيست . همچنين بشر بر حسب نظام اختيار در مقام سپاسگزارى برآید.

و یگانه امتياز وى از سلسله موجودات همين است ، كه نيازهاى درونى و استحقاق 

وجودى خود را بر حسب عقيده و رفتار و گفتار از منعم حقيقى بخواهد و اظهار 

 نعمت همين درخواست حاجت است و بس. حاجت كند كه فقط راه قدردانى و سپاس از

و مفاد آیه مبنى بر دعوت بشر به این كه پروردگار را باسماء و صفات كامله او 

حسابى كه صحنه بخوانيد از نظر آنست كه مراتب بيشمار وجود و مظاهر بيحد و بى

 ئى است كه از صفات كامله بعرصه جهان تابيده و تاهستى را فراگرفته از پرتو اشعه

ميان ابد خواهد تابيد و رابطه پروردگار با موجودات رابطه خلقت و آفرینش است و 

از نظر این كه ساحت پروردگار ئى نيست خالق و مخلوق و آفريدگار و آفريده واسطه

تام و فوق تمام است و نيازمند بصفت اراده و مشيت و یا حكمت و قدرت نيست كه بر 

رض قرار گيرد مانند بشر كه فعل و خواسته او كبریائى او عارض شود و معرض عوا

چنين سایر صفات فعل وابسته بصدور اراده است. بلكه اراده و قدرت و مشيت و هم

پذیر نخواهد بود و پروردگار از شئون تدبير و مقام ربوبيت او است و هرگز تخلف

آمده و تحقق قدرت و ظهور اراده در نظام امكان همان فعل و موجودى است كه پدید 

عقل و خرد از آن موجود خارجى صفت اراده و تدبير و قدرت و حكمت را انتزاع 

فهمد كه آنست كه هنگام خلقت و ایجاد صفت اراده و حكمت و قدرت و نموده و مى

تدبير بر ساحت قدس او عارض شده آنگاه خواسته او پدید ميآید و مقام كبریائى منزه 

 از امكان و نقص است.

یه استفاده ميشود چنانچه اهل ایمان احتياجات و نيازهاى خود را بوسيله ذكر و نيز از آ

 اسماء و توجه بصفات كامله پروردگار درخواست نمایند بطور حتم پذیرفته خواهد شد.

 

البتّه اگر كسى بمقام توحيد ذات و نفى صفات رسيد: ميتواند اسم شریف ّللّا، و بلكه اسم 

انتخاب كند. و بطوریكه گفتيم: أسماى إلهى براى هو، را در دعوت خود  -اعظم

وساطت و توّسل بمقام عظمت جمال و جالل پروردگار متعال، و استفاضه كردن از 

أنوار و فيوضات و قرب او باشد، و اگر كسى از این أسماء سوء استفاده كرده، و 

ر آن( بأنحاء مختلف )ادامه ذكر، نوشتن بصورت طلسم و عدد، و ذكر اربعينى و غي

در برآوردن مقاصد خالف رضاى پروردگار متعال، بكار بندد: از برنامه حّق و 

 مشروع خارج گشته، و هيچگونه سزاوار معاشرت و مصاحبت را نخواهند داشت.

ولى آنچه در اینجا بيشتر اهميت دارد و باید مخصوصا به آن توجه داشته باشيم این 

ها و يا احصاء و شمارش اسماء حسناى منظور از خواندن خدا به اين ناماست كه 

اسم را بر زبان جارى كند و بدون توجه به  99پروردگار، اين نيست كه هر كس اين 

محتوا و مفاهيم آنها تنها الفاظى بگويد سعادتمند خواهد بود، و يا دعايش به اجابت 



از  رسد، بلكه هدف اين است كه به اين اسماء و صفات ايمان داشته باشد، و پسمى

آن بكوشد در وجود خود پرتوى از مفاهيم آنها يعنى از مفهوم عالم و قادر و رحمان 

و رحيم و حليم و غفور و قوى و قيوم و غنى و رازق و امثال آن را در وجود خود 

، مسلما چنين كسى هم بهشتى خواهد بود و هم دعایش مستجاب و به هر منعكس سازد

 گردد.خير و نيكى نائل مى

 
خوانيم:" خداوند نود و نه اسم دارد هر كس وایت معروفى از پيامبر)ص( مىطبق ر

آنها را شماره كند داخل بهشت خواهد شد"! اما مهم آن است كه بدانيم معنى شمارش 

این اسماء این نيست كه تنها این نامها را بر زبان جارى كنيم و خدا را به آن بخوانيم تا 

بلكه هدف" تخلق" به این اسماء و پياده كردن پرتوى  بهشتى شویم یا مستجاب الدعوة ،

باشد تا هم از نامهاى عالم و رحمان و رحيم و جواد و كریم ... در وجودمان مى

 مان كند و هم دعایمان در همه حال مستجاب!بهشتى

بدين نظر هدف دعوت پيامبران نيز اثبات وجود پروردگار نبوده است بلكه دعوت 

 د و يكتائى و بي همتائى او است.جامعه بشر به توحي

گوييم يا عليم و يا قدير و يا حكيم يا خوانيم و مىوقتى كه ما خدا را به اسماء او مى

خواهيم بعلم تو و به حكمت تو و به قدرت تو در همان حال به گوئيم از تو مىمى

  ريم.دابريم و آنها را در زندگى خود به كار مىارزش علم و حكمت و قدرت پى مى
 

کسی که دعا می کند بر او است که خداوند را با نامهایش بخواند. زیرا خداوند در 

قُل ادعوا ّللا أو  آیه )همچنين ( وهللِ االَسماُء الُحسنى فادعوهُ بها قرآن کریم می فرماید: )

حمن أیّاً ما تدُعوا فلهُ االَسماُء الُحسنى   (ادُعوا الرَّ

هلل عزوجل »حمد صلى ّللا عليه وآله وسلم فرموده : و آخرین پيامبر خدا حضرت م

خداوند نود و نه اسم است هر برای «  تسعة وتسعون اسماً ، من دعا ّللا بها استجيب له 

 کس او را به آن نامها بخواند دعایش مستجاب می شود.

د و و بدان آنگونه که برخی از اهل علم گفته اند؛آنگاه که دعا کننده پس از تمجيد و حم 

ثنای خداوند ، پروردگار را با اسمایی که با خواسته او مناسبت دارد ، صدا بزند و 

بخواند. مثال اگر خواسته اش رزق و مال و زن و فرزند باشد او را به نامهای  : یا 

رزاق ، یا وهاب ، یا جواد ، یا مغني ، یا منعم ، یامفضل ، یا معطي ، یا كریم ، یا 

 سباب ، یا منان ، یارزاق من یشاء بغير حساب و ... بخواند . واسع ، یا مسبب االَ 

گر خواسته اش مغفرت و توبه باشد بگوید : یا تواب ، یا رحمن ، یا رحيم ، یا رؤوف ا

، یا عطوف ، یا صبور ، یا شكور ، یا عفو ، یا غفور ، یا فتاح ، یاذا المجد والسماح ، 

 یا محسن ، یا مجمل ، یا منعم .

ته اش پيروزی بر دشمن یا انتقام از او باشد بگوید : یا عزیز ، یا جبار ، یا اگر خواس

قهار ، یا منتقم ، یاذا البطش الشدید ، یا فعال لما یرید ، یا قاصم المردة یا طالب ، یا 

 غالب ، یا مهلك ، یا مدرك ، یا من ال یعجزه شيء .



یا هادي ، یا مرشد ، یا معز ، یا  اگر خواسته اش علم باشد بگوید : یا عالم ، یا فتاح ،

 رافع ، و از این قبيل.

و در روایات  أهل بيت عليهم السالم تأكيد  زیادی بر دعا با توسل به اسماء الحسنى 

آمده، و ّللا تعالى استجابت می کند برای بنده  مؤمن هنگامی که بخواند او را با توسل 

 به اسماء الحسنى خصوصاً در حال سجود .

من قال یا ّللا یا ّللا عشر مرات قيل له : لبيك ما »م الصادق عليه السالم گفته اند : اِما

( هر کس ده با ر بگوید یا ّللا . به او گفته می شود:   1|  733:  2الكافي  «)حاجتك 

 لبيک خواسته تو چيست.

 یا رباه و از امام عليه السالم است که گفت : هنگاميکه بنده در حال سجده بگوید: یا ّللا

یا سيداه ، سه مرتبه ، خداوند تبارك وتعالى أجابتش کرده می فرماید : لبيك بنده ام ، 

 ( 6|  773) أمالي الصدوق : «بگو حاجتت را

كان أبي إذا لّجت به الحاجة یسجد »همچنين از امام  عليه السالم است که فرمود : 

، سبع مرات ، ثم یسأل حاجته ،  من غير صالة وال ركوع ثم یقول : یا أرحم الراحمين

ثم یقول : ما قالها أحد سبع مرات إالّ قال ّللا تعالى : ها أنا أرحم الراحمين، سل حاجتك 

هرگاه برای پدرم حاجتی پيش می آمد در غير نماز و (. 16|  88:  3وسائل الشيعة  )« 

يچ کس بدون رکوع سجده رفته و می گفت : یا أرحم الراحمين. سپس می گفت ک ه

اینرا نمی گوید مگر خدای متعال به او می فرماید :بله من  أرحم الراحمينم ، حاجتت 

 را روان کن)بگو(

 

نى ماُء الأُحسأ َسأ نى لفظ اْلأ ماُء الأُحسأ َسأ ِ اْلأ  در چهار جا از قرآن كریم آمده است اول َو هلِلَّ

ُعوهُ بِها اعراف/  َ أَِو  181فَادأ ُعوا ّللاَّ ماُء دوم قُِل ادأ َسأ ُعوا فَلَهُ اْلأ مَن أَیًّا ما تَدأ حأ ُعوا الرَّ ادأ

نى نى 111اسراء/  الأُحسأ ماُء الأُحسأ َسأ ُ ال إِلهَ إاِلَّ هَُو لَهُ اْلأ ُ  8طه/  سوم: ّللاَّ چهارم: هَُو ّللاَّ

نى ماُء الأُحسأ َسأ ُر لَهُ اْلأ  ، 22حشر/  الأخالُِق الأباِرُئ الأُمَصوِّ

ماُء ا َسأ نىلَهُ اْلأ  او را نامهاى نيكوتر بسيارست. لأُحسأ

 .مفيد حصر اسماى حسنى در خداى تعالى است« له»اين جمله با تقّدم لفظ 

و آن  هاى الهى نام ننهيدغير خدا را با اسمامام صادق عليه السالم ذیل این آیه فرمود: 

مائِهِ » گاه به مناسبت جمله  آنان « غير مواضعهایضعونها فى »فرمود: « یُلأِحُدوَن فِي أَسأ

شوند و به برند و با این كار، مشرك مىهاى الهى را در غير مورد آن بكار مىنام

ِرُكون. یوسف، » همين دليل خداوند فرمود:  ِ إاِلَّ َو هُمأ ُمشأ ثَُرهُمأ بِاهللَّ ِمُن أَكأ   116َو ما یُؤأ

 « .ایمان اكثر مردم با شرك همراه است 

 ست كه هر اسم احسنى حقيقتش تنها براى خدا است و بس.ظاهر همه این آیات این ا

ُعوهُ بِها" یا از دعوت به معناى نام نهادن است هم چنان كه  و اینكه فرمود:" فَادأ

گویيم:" من او را زید خواندم و تو را ابا عبد ّللاَّ خواندم" یعنى او را به آن اسم و تو مى

معناى ندا است، و معنایش این است كه خدا  را به این اسم نام نهادم، و یا از دعوت به

را به اسماء حسنایش ندا كنيد مثال بگویيد:" اى رحمان اى رحيم و ..." و یا از دعوت 



به معناى عبادت است و معنایش این است كه خدا را عبادت كنيد با اعتقاد به اینكه او 

 بر آن دارد. اى است كه این اسماء داللتمتصف به اوصاف حسنه و معانى جميله

اند، و ليكن كالم خود خداى مفسرین همه این چند معنا را براى دعوت احتمال داده

كند مؤید همين معناى اخير است، تعالى در موارد مختلفى كه دعاى خود او را ذكر مى

 مانند:

ماءُ  َسأ ُعوا فَلَهُ اْلأ مَن أَیًّا ما تَدأ حأ ُعوا الرَّ َ أَِو ادأ ُعوا ّللاَّ نى " قُِل ادأ " و آیه" َو قاَل َربُُّكُم الأُحسأ

ُخلُوَن َجهَنََّم داِخِریَن"  بُِروَن َعنأ ِعباَدتِي َسيَدأ تَكأ تَِجبأ لَُكمأ إِنَّ الَِّذیَن یَسأ ُعونِي أَسأ ( 2«)2»ادأ

پروردگارتان گفته: مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم، كسانى كه از پرستيدن من استكبار 

 61داخل خواهند شد. سوره مؤمن آیه ورزند به خوارى به جهنم 

وجه تاييد اين است كه اول دعا را ذكر كرده و در بعد همان دعا را به عبادت بدل  

 آورده و فهمانده كه عبادت و دعا يكى است.

تَِجيُب لَهُ إِلى ِ َمنأ ال یَسأ ُعوا ِمنأ ُدوِن ّللاَّ نأ یَدأ ِم الأ  و همچنين آیه" َو َمنأ أََضلُّ ِممَّ قِياَمِة َو یَوأ

داًء َو كانُوا بِِعباَدتِِهمأ كافِِریَن"  هُمأ َعنأ ُدعائِِهمأ غافِلُوَن، َو إِذا ُحِشَر النَّاُس كانُوا لَهُمأ أَعأ

تر كيست از آنكه سواى خدا چيزى را بخواند كه تا روز قيامت جواب ( گمراه7«)7»

يامت خلق محشور شوند خبر باشد. و چون در قاو ندهد و از هر چه بخوانندش خود بى

 -3آنجا معبودان باطل با مشركان دشمن و از پرستش آنها بيزارند. سوره احقاف آیات 

6 

یَن"   لِِصيَن لَهُ الدِّ ُعوهُ ُمخأ ( زنده جاوید اوست، 2« )2»و آیه" هَُو الأَحيُّ ال إِلهَ إاِلَّ هَُو فَادأ

ه ستایش خاص پروردگار خدایى جز او نيست، او را بخوانيد و دین خاص او كنيد ك

 63جهانيان است. سوره مؤمن آیه 

 كه دعا را به معناى اخالص در عبادت گرفته است.

 

 

اسماء حسنى صفات حق تعالى هستند كه هر یك نشان دهنده قسمتى از تدبير عالم یا 

نماینده جالل و كبریایى خداست، خواندن خدا با آن نامها آن است كه داعى حقائق آنها 

خواهد كه تمام در ذات بارى هست در نظر مجسم كند و بداند از مبدئى مدد مى را كه

ها را به احسن وجه دارا است. اسماء حسناى خداوند در قرآن بنا بر خيرها و خواسته

 است به قرار ذیل و به ترتيب حروف اول: 123تعداد تفسير الميزان 

م الراحمين، احكم الحاكمين، احسن الف: اله، احد، اّول، آخر، اعلى، اكرم، اعلم، ارح

 الخالقين، اهل التقوى، اهل المغفرة، اقرب، ابقى.

 ب: بارى، باطن، بر، بصير، بدیع.

 ت: تواب.

 ج: جبار، جامع.

 ح: حكيم، حليم، حى، حق، حميد، حسيب، حفيظ، حفى.



خ: خبير، خالق، خالق، خير، خير الماكرین، خير الرازقين، خير الفاصلين خير 

مين، خير الغافرین، خير الوارثين، خير الراحمين، خير المنزلين. )خير الحاك

 الناصرین(

ذ: ذو العرش، ذو الطول، ذو انتقام، ذو الفضل العظيم، ذو الرحمة، ذو القّوة، ذو الجالل 

 و االكرام، ذو المعارج.

 ر: رحمن، رحيم، رءوف، رب، رفيع الدرجات، رزاق، رقيب.

 ساب، سریع العقاب.س: سميع، سالم، سریع الح

 ش: شهيد، شاكر، شكور، شدید العقاب، شدید المحال.

 ص: صمد.

 ظ: ظاهر.

 ع: عليم، عزیز، عفو، على، عظيم، عالم الغيوب، عالم الغيب و الشهادة.

 غ: غنى، غفور، غالب، غافر الذنب، غفار.

 ف: فالق االصباح، فالق الحب و النوى، فاطر، فتاح.

هر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل التوب، قائم على كل نفس ق: قوى، قدوس، قيوم، قا

 بما كسبت.

 ك: كبير، كریم، كافى.

 ل: لطيف.

م: ملك، مؤمن، مهيمن، متكبر، مصّور، مجيد، مجيب، مبين، مولى، محيط، مقيت، 

 متعال، محيى، متين، مقتدر، مستعان، مبدئى، مالك الملك.

 ن: نصير، نور.

 الى، واسع، وكيل، ودود.و: وهّاب، واحد، ولى، و

 ه: هادى.

 

پيامبر خدا فرمود: همانا براى خداوند نود و نه اسم وجود دارد، یكى كمتر از صد.  -

 شود و آنها عبارتند از:هر كس آنها را بشمار وارد بهشت مى

ّللا، االله، الواحد، االحد، الصمد، االّول، اآلخر، السميع، البصير، القدیر، القاهر، 

االعلى، الباقى، البدیع، البارى، االكرم، الظاهر، الباطن، الحّى، الحكيم، العليم،  العلّى،

الحليم، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الخفى، الرب، الرحمن، الرحيم، الذارء، 

الرازق، الرقيب، الرؤوف، الرائى، السالم، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبّار، المتكبّر، 

الشهيد، الصادق، الصانع، الظاهر، العدل، العفو، الغفور، الغنى، السيّد، السبّوح، 

الغياث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملك، القّدوس، القوّى، القریب، القيّوم، 

القابض، الباسط، قاضى الحاجات، المجيد، المولى، المنّان، المحيط، المبين، المغيث، 

كافى، كاشف الضّر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، المصّور، الكریم، الكبير، ال

الواسع، الودود، الهادى، الوفّى، الوكيل، الوارث، البّر، الباعث، التّواب، الجليل، 



الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرین، الدیّان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافى. 

 . 192صدوق، التوحيد، ص « 1»

آفریدگار را جز به آنچه خودش، خودش را توصيف كرده  امام رضا )ع( فرمود: -2

شود كسى كه حواس از درك او و اوهام توان توصيف كرد و چگونه توصيف مىنمى

از رسيدن به او و خاطرها از بيان حّد او و دیدگاه از احاطه به او ناتوان است.او از 

كنند نعت مى كنند باالتر و از آنچه نعت كنندگانآنچه وصف كنندگان وصف مى

 بزرگوارتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال می پردازیم به مقوله اصلی یعنی اسم خيرالناصرین :

 :اصلی صفت یا نام

 ( 3خیر الناصرین)جوشن کبیربند 



معادلها و ترکیبات:نیکوترین یاری دهندگان ، بهترین یاری کنندگان ، بهترین تواب 

 دهنده ، خیر دهنده ، 

ین)شماره سوره/شماره خیرالرازق

 (1/22()22/23()33/31()55/22()111/5آیه(=)

 ( 52/2خیرالفاصلین) -3( 53/2خیرالفاتحین) -(  155/2خیرالغافرین))

 -(53/21خیرالوارثین)-( 23/23خیرالمنزلین) -(33/5( )51/3خیرالماکرین )

خیر  -(35خیر حبیب و محبوب)بند  -(3خیرالحامدین )بند  -(3خیرمحمود)ج ک بند 

خیر  -(3خیر الذاکرین)بند  -(35خیرذاکر و مذکور )بند  -( 35داع و َمدعو )بند 

خیر صاحب و  -َخیٌر َو اَّبا   -(35خیر شاکر و مشکور)بند  -(35شاهد و مشهود)بند 

خیر یجیب و مجاب)بند  -(35خیر مونس وانیس )بند  -(11خیر ُعقبا)کهف  –جلیس 

 -(33خیرالمدعووین)بند  -(3خیرالمحسنین)بند -( 33خیرالمحبوبین )بند -( 35

 -( 33خیرالمرهوبین)بند  -( 33خیرالمرغوبین)بند  -(33خیرالمذکورین)بند

 ( بهترین یادکنندگان . 133/13( )25/2( )53/12خیرالحاکمین)

اَخَیر و افعل التفصییل است ، در اینجا به معنی تکرارنصرت  -اگر چه اصل خیر

. چنانچه در خیرالراحمین  تکرار رحمت اوست و معنی است از خدای  سبحان 

تفضیل مراد نیست . چه اینکه معنی تفضیل در جائیست که غیر او نیز نصرت تواند 

کرد وحال آنکه نصرت مسخر است به ذات اقدس او سبحانه و تعالی . این یعنی 

-جابر -بهترین یاری کننده به بنده غیر از پروردگارش کس دیگری نیست.)رضوانی 

 (155ص  -خواص اسماء حسنی

 خواص این ذکر:

هر کس این اسم شریف را مداومت نماید، نصرت و یاری خداوند عز و جل در هر 

 1212مصافی به او رسد و توفیق یاری دین بیابد . وردش به عدد کبیر و زیاد 

 بار است. )همان  3مرتبه و تعداد تکرار کم آن 122مرتبه ، وسطش و حد میانه آن 

 (252ص 

آمده . بل هللا مولیکم  3سوره 153نیکوترین یاری کنندگان یک مرتبه درقرآن در آیه 

 .خیرالناصرینو هو )تاکید( 



و بهترین اجر و ثواب آخرت و :» هو خیٌر ثواباً و خیٌر ُعقبا -1شواهد بر این آیه :  

یر و فاهلل خ( »11)کهف « عاقبت نیکو را هم او )به هر که خواهد(عطا فرماید

کهف «)بهترین نگهبان و مهربانترین مهربانان است«»حافظا و هو ارحم الراحمین 

( و همچنین اسمایی که در دعای جوشن کبیر آمده است مانند خیرالراحمین 21

 (.512()همان ص  115( و )مومنون 133/23)

نصرت ویاری کردن خداوند به عبد و بنده که ظاهر  و معلوم است. پس یاری کردن 

نصرت عبد نسبت به ذات احدیت الهی عبارت است از پرستش و عبادت کردن او  و

و قیام به حفظ حدود خداوندی و رعایت عهد و پیمان الهی و به گردن گرفتن احکام و 

 -کیوان  -فرامین او و نیز دوری جستن از محرمات و منهیات است.)محب خسروی

 (155ص -تجلی ذات در آیینه اسماء وصفات 

که از اسماءحسنی الهی و به معنی نصیر است و هر دو از نصرت مشتق اند ناصر:

یعنی یاری مددکاری و یاری کننده آن کسانیکه مستحق یاری باشند از بی کسان و 

 آل عمران مثالش آمده است. 153مظلومان . که در آیه 

 خواص :

کات و اگر کسی بر ذکر نعم المولی و نعم النصیر مداومت نماید در همه حر-1

سکنات بر دشمنان خود منصور و پیروز گردد و از خداوند عزوجل هیچ حاجتی نمی 

 خواهد مگر آنکه روا نماید.

َربِّ ِاّنی »  بار  2323برای هر مطلبی خصوصا دفع دشمن در یک مجلس -2

 بگوید مجاب و مفید است . انشاءهللا .« َمغلوب َفانَتِصر 

مه اوقات خصوصا در وقت تنهایی و کید مداومت بر اسم نصیر و ناصر در ه-3

دشمنان مستلزم تفوق و زیادتی بر دشمنان و غلبه بر مراد است. عدد کبیر ناصر 

بار می باشد.عدد کبیر ناصر  5بار و عدد صغیرش  12بار،عدد وسطش  311

 بار است.  5بار و عدد صغیرش   22بار ،عدد وسطش  353

د:"جز او کسی به آن نامیده نمی شود . در خصوص الحاد در اسماء الهی که فرمو

معنایش این است که جز او کسی به آن معانی که این اسماء اختصاص به آنها یافته و 

می توان از آنها به این اسماء تعبیر کرد ، متصف نمی شود .یعنی آن معنا بر کسی 

حد جز خدای تعالی اطالق نمی شود وگرنه الحاد و شخص اطالق کننده و گوینده مل



و ما یومن اکثرهم باهلل اال وهم  -«فادعوه بها وذرو الذین یلحدون فی اسمائه»است.

داستانهای شگفت انگیزی از اسم اعظم واسماءالحسنی ص  -حیدر -مشرکون.)قنبری 

113) 

خیرالناصرین بر اساس برخی اخبار به معنی ناصر مطلق است.)یعنی تنها یاری 

 کننده (

 رالناصرین :پژوهه در مفهوم خیر و خی

این واژه از اسماء خداوند و به معنی بهترین می باشد.در قرآن کریم شش بار به 

تنهایی و د و بار به اضافه اسماءدیگر آمده است.بنا به روایت کاوشگران فرهیخته 

لغت خیر به معنی آن چیزی است که همه به آن رغبت دارند . بنا براین در اضافه 

ظهور اسم خواهد بود.چه اینکه تمامی اسماء مرکب از  سایر اسماء به معنی غایت

این اسم از گونه اسماء فعل می باشند و بنده در مقام خواندن به آن غایت استدعا را 

خواص و مفاهیم  –در ظهور این اسم  دارا می باشد.)شریف کاشانی مال حبیب هللا 

 (235اسماهللا الحسنی ص 

مبرم بندگان را برطرف می کند وغنی مطلق و  یاری کننده مطلق یعنی فقر و احتیاج

صاحب قدرت است نیاز دیگران را تنها او برطرف می کند . هر کس از او یاری 

جوید و هر کس از او یاری خواهد ، بهترین یاری و نصرت را در حق خود دریافت 

  مرتبه در قرآن آمده .ذکر شده و  یک  2و1 مارههی شسماءالا 99در می نماید.

    ( 121آل عمران) 1222+11=1221   خيرالناصرین+تلفيق هو    1222ن آ جدبا

 24ص  -مرموزات اسماء  -علی اکبر -صداقت 

نصير این از اسماءحضرت حق به جهت اینکه آن یاری رساندن به اولياء و انبياءش  

و زمينها بر وفق مراد ایشان از صفات ذاتی اجرای اسباب آسمانی )آسمانها(به وسيله 

 .ه گاه اینگونه باشدکنکه  خداوند است و نه ای

به جهت اعمال و به کاربردن آن ( جل و اعلی)اسمی از اسماء حضرت حق : ناصر

 ( 262ص  - شرح اسماءالحسنی -سيد حسين  - همدانی)صفت ذاتی در عالم عمل 

اد با در عالم ایجهراسم مقصد از اینکه می بينيم خداوند متعال اسماء مختلف دارد شاید 

بنا بر این وقتی خداوندرا با اسمی خاص می .مکون شده و تکوین گردیده باشد حروفی



خوانيم بر اساس تکوین الهی و قطعا رحمت الهی آن مورد لحاظ و مقدر می شود و بنا 

بر این اسم اعظم باید اسمی باشد که همه خواص و صفات اسماء الهی را شامل باشد 

 .به اذن خداوند

مطلب دیگر اینکه با توجه به اعمال موجودات از حيوانيت به کمال یعنی انسانيت و از 

طرفی قول خداوند به تسبيح همه موجودات تسبيح اعلی و اثر باالی در هر ورد آنست 

 مثال کلمه خداوند توسط عيسی.که از سوی انسان کامل بيان شود تا موثر واقع شود

همين اسم خداوند ممکن است از .شد به اذن الهی بيان می شد و مرده زنده می( ع)

پس هر اسم بسته به ميزان کمال .یک انسان عادی تلفظ شود  اثری نداشته باشد سوی

خداوند با نگاه .... هر انسان اثر گذار است و طبق حدیث معروف ان عندظن عبدی بی

 . به ایمان انسانها بصيرت و اثر می دهد

 

 

 

 

 

 

 

تنها آیه ای « بَِل ّللاُ َمولُکم َو هَُو َخيُر النّاِصرین » آل عمران  131یه با توجه به اینکه آ

است که در خصوص  اسم خير الناصرین سخن می گوید ، پس سخن چند تن از 

 بزرگان صاحب تفسير را در رابطه با این آیه می آوریم .

 مولکم و هو این آیه ) بل ّللا  63، صفحه 2بنا به نقل صاحب تفسير الميزان در جلد

خير الناصرین ( تتمه آیاتى است كه در باره جنگ احد نازل شده، و در آن مؤمنين 

اند به اینكه جز پروردگار خود، كسى را اطاعت نكنند، چون تشویق و ترغيب شده

گيرد بر اینكه هر چه وعده موالیشان و ناصرشان اوست و خود مؤمنين را شاهد مى

دهد كه فرارى شدن مؤمنين و یارى نكردن ه، و تذكر مىاش وفا كردداده به وعده

رسولشان در جنگ احد تنها از ناحيه خودشان بود، این خودشان بودند كه از دستور 



رسول خدا )ص( نسبت به نگهبانى از آن دره سرباز زدند، و تازه خداى تعالى از 

 جرمشان گذشت، چون او غفور و حليم است.

 

 ( به نكات ادبى خوبی توجه ما را معطوف می دارد .267 ، ص2در تفسير كوثر، )ج

در این آیه به معناى سرپرست و قيوم است كه اختصاص به خدا دارد. البته « مولى»

 شود مانند مولى به معناى دوست.بعضى از معانى مولى به انسانها هم اطالق مى

د سبب شد كه ( شكستى كه در جنگ احد بر مسلمانان وارد آم131 -129طبق آیات )

جبهه كفر از مشركان و یهود و نصارى و منافقان همگى بر ضد مسلمانان تبليغ كنند و 

گفتند: شما از دین خود دست بردارید مسلمانان را از ادامه راه خود باز دارند. آنها مى

و حتى در هنگام جنگ كه كشته شدن پيامبر)ص( را به غلط شایع كرده بودند، به 

تند: عبد ّللا بن ابى را واسطه قرار دهيد و براى خود از ابو سفيان امان گفمسلمانان مى

بگيرید و از این تبليغات مسموم كننده زیاد بود. در این آیه خداوند به كمك مسلمانان 

هاى كافران اطاعت كنيد شما را از دهد كه اگر از گفتهآید و به آنها هشدار مىمى

گردانند و با این سير قهقرایى، شما از جاهليت برمى كنند و به دورهدینتان بيرون مى

شوید و چه ضرر و زیانى باالتر از اینكه انسان از نور ایمان به سوى زیانكاران مى

 ظلمت كفر برگردد و از نعمت اسالم محروم باشد.

سازد كه خدا مولى و براى دلگرمى مسلمانان و باال رفتن روحيه آنان خاطرنشان مى

كند و در مواقع خطر ست و او بهترین یاوران است او به شما كمك مىسرپرست شما

یارو یاور شماست. با این تذكر، مسلمانان دیگر نباید خوف و هراس به خود راه بدهند 

 هایى كه از امتهاى پيشين ذكر                        و با توجه به مجموع این آیات و نمونه

كند چون یمان محكمى داشته باشند، خدا آنها را یارى مىگردید، باید بدانند كه اگر ا 

 خدا موالى آنهاست.

لَُموا  مولى بودن خدا كه پشتوانه محكمى براى مسلمانان بود در آیات دیگر هم آمده. فَاعأ

لى َم الأَموأ الُكمأ نِعأ َ َموأ َم النَِّصيُر )انفال/  أَنَّ ّللاَّ ( پس بدانيد كه خداوند موالى 21َو نِعأ

لَى ش َ َموأ ماست چه خوب موالیى و چه خوب یاورى است. همچنين آیه : ذلَِك بِأَنَّ ّللاَّ

لى ( این بدان جهت است كه خدا موالى 11لَهُمأ )محمد/  الَِّذیَن آَمنُوا َو أَنَّ الأكافِِریَن ال َموأ

 مؤمنان است و كافران موالیى ندارند.

دن خدا را مسلمانان به صورت یك شعار در همان جنگ احد به دستور پيامبر، موال بو

)ما بت عزى « نحن لنا العزى و ال عزى لكم»دادند. زدند. مشركان شعار مىفریاد مى

داریم و شما بت عزى ندارید( و مسلمانان به دستور پيامبر در پاسخ آنها شعار 

بدینگونه  دادند: ّللا موالنا و ال مولى لكم )خدا موالى ماست و شما موال ندارید( ومى

 مسلمانان بر موال بودن خدا به عنوان یك پشتوانه مهم روحى تاكيد داشتند.

 

 در توضيح دو کلمه مهم این آیه می نویسد: 36، ص: 3در تفسير روشن، ج



موال: اسم مكان از والیت كه بمعنى قيام كردن بامور زندگى دیگرى و واداشتن او 

گفتيم كه مولى بمعنى محّل والیت و  286/ 2است بانجام دادن وظائف خود. در آیه 

محّل ظهور والیت است. این تعبير براى تجليل مقام و عظمت والیت خداوند متعال 

شود كه او مركز و مصدر والیت است، بخالف كلمه ولّى كه تنها است، و اشاره مى

 كند.بصفت والیت داللت مى

آثار متولّى بودن است، زیرا  و اما عنوان خير الناصرین: براى اینكه نصرت یكى از

وقتى انسان كسى را داشت كه قيام كند بامور زندگى او، پس در موردیكه احتياج زیاد 

بكمك و یارى داشته باشد: قهرا او را یارى خواهد كرد، تا مقهور و مغلوب نگردد. و 

 مخصوصا با قدرت و احاطه نامحدودیكه دارد . بر خالف دیگران كه قدرت و علم آنها

 كنند.محدود و معيّن بوده، و اكثرا روى اغراض شخصى یا خارجى یارى مى

 

ضمن تذکر عدم توجه و نظر به نيرو و  788، صفحه 7در تفسير أطيب البيان جلد

قدرت چهار روزه كفار ،می گوید : قدرت خدا فوق قدرت بشر و نيروى او بيشتر از 

راده او است اراده كند تمام كفار نيروهاى بشرى است، تمام كارها در تحت قدرت و ا

با تمام قوى و نيروهاى خود معدوم  شوند به طرفة العين از بين ميروند لشکر خدا از 

 قشون آنها زیادتر است تمام مالئكه لشکر او هستند به قول شاعر:

 )جمله ذّرات زمين و آسمان             لشکر حقّند گاه امتحان(          

در این آیه مولی هم سنخ با خير الناصرین آمده الزم است درباره این  با توجه به اینکه

کلمه هم توضيحی بدهيم . مولى مقابل عبد است، عبد در كليه حوائج باید مراجعه 

بموالى خود كند و در كليه گرفتاریها پناه باو برد. مولى، سيّد، خالق، رازق حافظ، 

ل او است و  صاحب اختيار شما و ناصر و داراى سایر صفات كمال و جالل و جما

آمر و ناهى و فرمانفرماى شما او است . قدرى نظر در حال امم سابقه كنيد، عاد با آن 

قّوة و قدرت و توسعه مملكتى كه خدا ميفرماید أَ لَمأ تََر َكيأَف فََعَل َربَُّك بِعاٍد إَِرَم ذاِت 

لَقأ ِمثألُها فِي الأبِ  ، ( خداوند بيك باد آنها را بباد 8 -3 -6الِد) فجر آیه الأِعماِد الَّتِي لَمأ یُخأ

َر بِالأواِد )فجر آیه  خأ (، بيك صيحه هالك 9داد.ثمود كه ميفرماید ثَُموَد الَِّذیَن جابُوا الصَّ

تاِد )فجر آیه  َوأ َن ِذي اْلأ َعوأ (، غرق دریا شدند.چنانچه موالنا می 11شدند. فرعون فِرأ

 گوید :

 ى كه با عادان چه كرد             آب را دیدى كه با طوفان چه كردباد را دید         

داً َو » اما همو آتش را بر ابراهيم عليه الّسالم سرد و سالمت كرد  قُلأنا یا ناُر ُكونِي بَرأ

نا َعلَيأِهمأ » (.درباره قوم لوط می گوید 61انبياء آیه « ) إِبأراِهيَم  َسالماً َعلى َطرأ َو أَمأ

(، سنگ بر سر آنها بارید.قوم شعيب بصيحه و صاعقه هالك 38)نمل آیه « َمطَراً 

َسَل َعلَيأِهمأ طَيأراً أَبابِيَل) فيل آیه  (.و هكذا در بدر مالئكه بيارى 7شدند.قوم ابرهه َو أَرأ

مسلمين آمدند. كيست قدرت داشته باشد این نحو شما را یارى كند . واى بحال كسانى 

بند و از در دوست گریزانند، تمنّاى یارى از كفار دارند و طلكه از دشمن كمك مى

 همچو موالیى را توّجه ندارند.



 اى یك دله صد دله دل یك دله كن             مهر دگران را ز دل خود یله كن         

 یك بار باخالص بيا بر در ما                   گر كام تر بر نيامد آن گه گله كن         

طَرَّ إِذا َدعاهُ  و یکشف السوء)نمل آیه أَمَّ    (62نأ یُِجيُب الأُمضأ

 

به همين ترتيب در تفسير پرتوی از قرآن بيان می دارد :آن سان كه پيمبر در دامنه احد 

ّللاَّ موالنا »هاى هر سو پراكنده و چهره خونالود شعار داد: با شكست ظاهری و كشته

به والیت خود راه پيروزى را هر چه بيشتر،  چون او موالست، پس« و ال مولى لكم

 كند.عميقتر و شكوهمندتر باز مى

 

شاید بتوان گفت زیباترین جمله در تفسير این آیه در تفسير انوار درخشان آمده که می 

گوید : یگانه برنامه تعليم و تربيت افراد مسلمان، كه نيروى حيات بخش دلها است، و 

عقيده بآنستكه يگانه پشتيبان یابد،نيروى غيبى ربط مىدر اثر آن روان هر فردى با 

، كه داراى قدرت بى نهایت است، و بشر در همه مراحل زندگى ، آفريدگار جهان است

ورزد، و هر كه به آفریدگار اعتماد نماید، و به هرگز از حاجت نيازمندان غفلت نمى

ندارد، و در برابر خطر ، نيروى غيبى اتّكاء كند، یأس و تزلزل او را از مقصدش باز 

 اندام او لرزان نشود .

 

صاحب تفسير مجمع البيان می گوید همانطور که خداوند اولى است كه اطاعتش كنيد 

،همانطور او بر نصرت و یاری شما اولى است.خداوند خود را بهترین ناصرین 

امال خوانده ، چون مغلوبيت درباره او تصور نمی رود در حالى كه براى دیگران ك

ممكن و عادى است و بعالوه ناصر واقعى اوست كه زمين و آسمانها از اوست و به 

 هر وسيله ميتواند شما را نصرت كند. 

 

را نيز به آن دليل ، مولى خوانند كه « ناصر»در تفسير روض الجنان و روح البيان

 اولى به نصرت می باشد.

 

الت مگيرید و از ایشان یارى در تفسير کشف االسرار هم می گوید: با كافران موا

 مجوئيد كه یارى دهنده شما و موالى شما ّللاَّ است!

جمالتی زیبا در توضيح این آیه آورده که می  77، ص: 7مفسر تفسير آسان در  ج 

 خوانيم.

)این آیه نيز مانند آیه قبل از خود عموميت دارد( معناى این آیه شریفه این است كه ؛ 

شما ميباشد. و شما از این نظر مطيع كفار مي شوید تا شما را خدا موال یعنى ناصر 

براى مطالبى كه دارید یار و معين باشند. در صورتى كه این عمل خطاء و جهالت 

است، زیرا كفار هم مانند شما عاجز و ناتوان و متحير ميباشند و بدون اجازه خداى 

حال اگر اینطور تصور شود توانا نميتوانند نفع و ضررى به كسى برسانند. بر فرض م



كه احدى غير از خدای متعال بتواند شما را یارى كند باز هم خدا بهترین یارى كنندگان 

است. زیرا ذات مقدسش از موقعيت حوائج آگاه و بر قضاء آنها قادر و می تواند همه 

 آنها را در دنيا و آخرت روا مينماید. ولى نصرت دیگران اگر حقيقتى داشته باشد كه

)ندارد( فقط مخصوص بدنيا و در باره بعضى از اوقات و براى اغراض فاسد خواهد 

 بود.

 

(می گوید: بلكه خداى تعالى یار و مددكار و 232، ص 2در تفسير اثنا عشري) ج

ناصر و اولى به تصرف و صاحب اختيار شماست. پس با كفار دوستى مكنيد و از 

د و خداى تعالى بهترین یارى كنندگان غير خدا حق تعالى استعانت و نصرت مجوئي

است. زیرا قادر و غالب مطلق، و تمامى موجودات مقهور و مغلوب اراده تامه سبحانه 

 و تعالی خواهند بود.این تفسير درباره آیه شریفه دالالتى به قرار ذیل آورده:

كّل آنكه مؤمن نباید مخالطه و مصاحبت با كفار نماید، زیرا: الطّبع مكتسب من  -1

مصحوب: طبع انسانى دزد است، و كسب نماید اخالق مصاحب و همنشين خود را و 

باالخره معاشرت ناجنس، او را به تدریج از دین خارج  نماید. و حضرت پيغمبر صلّى 

شخص بر دین دوست « 1»ّللّا عليه و آله و سلّم فرمود: المرء على دین خليله و قرینه 

 خود و همنشين خود باشد.

اعت و پيروى كفار در مرام آنان، موجب زیانكارى در دین و دنيا و آخرت اط -2

 است.

اعالم مؤمنين به آنكه موالى به تمام جهات نسبت به شما مؤمنين، خداى تعالى است  -7

 كه مولویت حق ثابت و دائم و ال یزال و ال یزول او است 

ن در تمام احوال و ازمنه ابالغ به آنكه ذات احدیّت سبحانى، بهترین نصرت كنندگا -2

است. بنابراین شایسته نباشد كه مؤمن حقيقى ، توکل و اعتماد به غير خدا نماید، بلكه 

 باید تمام وثوق ، توکل و توجهش به ناصر و موالى حقيقى ذات یگانه ربوبى باشد.

 

صاحب تفسير روان جاوید هم می گوید: صاحب اختيار و دوست و یاور مؤمنين خدا 

او است نگهدار اهل ایمان از هر گونه خطرات پس باید از او اعانت خواست و است و 

از غير او چشم پوشيد و دست توسل در برابر جز او دراز نكرد و نصرت و فتح و 

 ظفر بدست او است و كسى در مقابل اراده او نميتواند عرض اندام كند.

 

در مورد  126صفحه   در تفسير صفي،که قرآن را به صورت شعر در آورده ،در   

 این آیه چنين سروده:

 مى نبود آن مردمان گفتارشان             غير از این در باطن و اسرارشان         

 ان قالوا ربنا اغفر لنا                         ذنبنا و اسرافنا فى امرنا         

 فى كه هست اندر امورتو ببخش اعنى كه از ما اى غفور         ذنب و اسرا         

 هم بدار اقدام ما ثابت بدین                  هم نما منصورمان بر كافرین         



 دادشان پس حق نصيب دنيوى             هم به نيكویى ثواب اخروى         

 حق دهد نصرت یقين ابرار را             دوست دارد عبد نيكوكار را         

 ان كه كافرند و بد نشان              گر برید اى مؤمنان فرمانشانآن كس         

 باز بر اعقابتان سازند رد                   منقلب گردید بر خسران بد         

 كشته شد« ص»یعنى ار باور كنيد اندر احد             زان خسيسان كه محمد          

 شك خداستبهتر از هر ناصرى بى            بلكه حق مولى و هم یار شماست          

 

(در خصوص  733، ص 2همچنين  در تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين، )ج

این آیه آمده :خدا یار و مددكار شما است و اولى بنصرت در امور شما پس با كفار 

نيست دوستى مكنيد و نصرت از غير حق مجوئيد و اگر چه نصرت غير او معتٌد به 

اما بجهة استظهار در حجت فرمود كه و هو خير الناصرین یعنى اگر بحسب فرض 

نصرت غير او معتد به باشد او بهترین همه خواهد بود در آن چه بهيچ وجه روا نيست 

 كه او سبحانه مغلوب شود و غير او را جایز است مغلوبيت . 

 

نيز می فرماید: اى مؤمنين  (296، ص: 7در تفسير مخزن العرفان در تفسير قرآن، )ج

اید كه اگر در پناه كفار و مشركين باشيد از خطرات محفوظ چنين نيست كه گمان كرده

ميمانيد این گمان شما فاسد است فقط موالى و دوست شما خدا است كه غالب و قاهر و 

مستولى بر تمام موجودات است و او بهترین یارى كنندگان است، بهتر بودن خداى 

از كافرین ظاهرا بلحاظ عقيده كفار است كه از غير حق تعالى یارى ميطلبند، و  تعالى

شاید اشاره باین باشد كه اگر بگمان غلط نظر كمك و یارى از كفار داشته باشيد خدا 

 چون غالب بر همه چيز است او بهتر یارى كنندگان است.                        

 

كند كه، یاورى است كه هرگز مغلوب تاكيد مى(  123، ص 7در تفسير نمونه، )ج 

شود و هيچ قدرتى با قدرت او برابرى ندارد در حالى كه یاوران دیگر ممكن است نمى

 گرفتار شكست و نابودى شوند.

 

ها یی به قرار زیر بيان کرده ، ( در مورد این آیه نكته 137، ص: 2درتفسير نور) ج 

 از جمله:

 گوید:كفّار بود، نه مولى گرفتن آنان، كه این آیه مى در آیه قبل سخن از اطاعت

شود هر كس كفّار را اطاعت كند، در حقيقت خداوند موالى شماست، پس معلوم مى

 آنان را مولى گرفته است.

ى ارتداد و اطاعت از كفّار، كسب عّزت و قدرت است. قرآن در این آیه و آیاتى انگيزه

ِ َجِميعاً »فرماید: كند و مىىنظير آن، این خيال واهى را رد م ةَ هلِلَّ فَإِنَّ »و «  أَنَّ الأقُوَّ

ِ َجِميعاً  ةَ هلِلَّ  «الأِعزَّ

 ها:پيام



الُكمأ »والیت و اطاعت، در خداوند منحصر است.  -1 ُ َموأ  « بَِل ّللاَّ

 «هَُو َخيأُر النَّاِصِرینَ » ولّى گرفتن خداوند، سبب پيروزى شماست.  -2

 

خداوند  ( بعد از مختصر توضيح سوال می کند671، ص 1)ج در تفسير هدایت،

 كند؟چگونه بندگان مؤمن خود را یارى مى

پاسخ: خدا با افكندن ترس و رعب در قلوب مشركان، و به علت ساده مشرك بودن 

كند، چه شرك به معنى تقدیس ارزشى آنان نسبت به خدا، به یارى بندگان خود اقدام مى

مچون ارزش مال یا مقام یا زمين، در واقع این ارزشها براى مادى جز خدا است، ه

شود. مردى شود، بلكه از جهت پيوستگى به ذات بشرى چنين مىخود آنها تقدیس نمى

پردازد، و سپس به كند، نخست به تقدیس ذات خود مىكه زمين خود را تقدیس مى

كند و نيز چنين است تقدیس نزدیكترین چيز به خودش كه همان زمين او است اقدام مى

كند، از این لحاظ تقدیس مال كه آن هم تقدیس ذات است، و چون مال به ذات خدمت مى

 شود.تقدیس مى

پس شرك نتيجه دوستى شدید ذات و خودمحورى است، و این بالطبع به خوف و جبن 

 دهد.انجامد، ولى مؤمن پرستش خود را تنها به خدا اختصاص مىمى

 

 

 

 اشعار

 در ملك او را یار نى                    بندگانش را جز او ساالر نىواحد ان

 نيست خلقش را دگر كس مالكى               شركتش دعوى كند جز هالكى؟

 

 فكرها عاجز است ز اوصافش                 عقلها هرزه ميزند الفش

 او عقل عقل است جان جان است او             آن كز او برتر است آنست

 گو كه ّللاَّ را بخوانيد از بسيج             یا كه رحمت را نباشد فرق هيچ         

 

 هست نيكو خواندن این هر دو نام             نامهاى نيك پس و راست تام         

 بنام آنكه او نامى ندارد                      بهر نامى كه خوانى سر برآرد          

 

 مر خدا را اسمها باشد نكو                    پس ورا خوانيد بر اسماء او         

 

 اسمها باشند بعضى اسم ذات                  بعض دیگر اسم افعال و صفات         

 

 هر صفاتى راست نامى ناگزیر             وصف قدرت نام او باشد قدیر         

 



 م             یا بوصف علم او آمد عليمیا بوصف رحمتش خوانى رحي         

 

 شریكهمچنين هر وصف را نامى است نيك       خوان تو بر آن نامهایش بى         

 

 خاص ذات اوست یعنى آن صفات           غير او را نيست خود وصفى بذات         

 

 نام او نكو استخواندن او متصف گشتن بدوست             بر صفایى كان چو          

 

 نى كه خوانى نامهایش بر زبان               ليك باشى بيخبر ز اسرار آن         

 

 هر منافق داند آن اوصاف و نام             هم بران نامش توان خواند از كالم         

 

 رو پس مراد از خواندن اسماء او                 اینست كایى سوى او از غير         

 

 وصف خود بر وصف حق سازى بدل      ال یزال آیى بوصف لم یزل         

 

 پيرو آنها نگردید از ضالل                   كاسم بنهند از كجى بر ذو الجالل         

 

 واگذارید آن كسان را كه كنند                 ميل بر اسماء حق بر ناپسند         

 

 رع بر حق اسمها                ميگذارند از ره جهل و عمىبى ز اذن ش         

 

 هست او را نامهاى نيك چند                 نزد عقل و شرع و معنى دلپسند         

 هست موالیتان خداى جهان                اوست نيكوتر از همه یاران         

 كه باشد شما را خداوند یارنجویيد یارى ز كفار خوار                          

 

 و در بيان عزم حيدر كّرار در نبرد كفّار چنين سروده:

 با پيمبر گر نماند هيچكس                        حيدر صاحبقران از جمله بس         

 هر كسى گر رفت گو رو باك نيست           ماند آن كش مثل در لوالك نيست         

 ى آنكه پاك از همسرى               نيست حاجت بر وجود دیگرىتو بمان ا         

 اى ولّى حق كه پا تا سر هشى                 ناطق از هر منطقى و خامشى         

 در وجود خویش فرد و واحدى               خود به یكتایى ذاتت شاهدى         

 نيست كس روز تو و ميدان تست    تيغ بركش نوبت جوالن تست                      

 حفظ جان خود كن احمد جان تست           چند روزى در سرا مهمان تست         

 او حبيب تست چون دارى شكيب             روز تنهایى و محنت زین حبيب         



 زدندها بر بحر حق پهلو زدند                 سنگ بر دندان و روى او قطره         

صبر تو چند ار بقدر و زن تست             وان به سنگ و وزن كس ناید          

 درست

 صبر زان دارى كه بينى عمر و زید         مطلقند از هستى خود یا بقيد         

 نيست محتاج امتحانى اى امير               خود تو از فقدان ما بودى خبير         

 لق كو ز قيد ممكنات               گو مقيد باش خلق اى نور ذاتجز تو مط         

 بر ظهور خود بتابد آفتاب                    گو بماند این زرارى در حجاب         

 هم تو آگاهى ز اسرار خفى                  زانچه عمرى رفت ز اعدا بر صفى         

 گر ز غيرى خواستم وقتى مدد                هم تو دانى در شداید در عقد         

 هر چه بشكستند بال و پر مرا               باز دادى شهپر دیگر مرا         

 شكرها دارم من از اكرام تو                 مى نپّرم جز بگرد بام تو         

 غفلتى گر رسيدم رنج و خوارى ساعتى           رفته بود از من خطا و         

 عذر خواهم گر چه آن تقدیر بود            نى غلط این حرف هم تقصير بود         

 هاى رحمت استبنده سر تا پا خطا و غفلت است             بهر عاصى وعده         

 رفت غفلت تا تو جود افزون كنى           جوى رحمت را بما جيحون كنى         

 هم دو صد بارم ز غم           هر چه دیدى لغزش از من دمبدم وا رهاندى         

 عون و یار          وقت ميدان است بر كش ذو الفقارمانده اینك مصطفى بى         

ترس افكن كافران را در قلوب             چون تویى ذو الّسيف و كّشاف          

 الكروب

 كه نشد نازل مر آن را حّجتى              زانچه مشرك با حقند از علتى          

 آتش ایشانراست از حق جایگاه             بئس مثوى الظالمينشان شد پناه         

 آمد این آیت پس از غزوه احد             كه ابو سفيان بسوى مّكه شد         

 نهادیم این قتال مشركان گفتند با هم در مقال              از چه ما باقى         

 كاش ميكشتيم ایشان را تمام                تا نماندى هيچ از آنها غير نام         

 باز باید گشت بر دنبالشان                 بهر نفى و قتل و استيصالشان         

 عزمشان گردید جزم اندر رجوع          رعبى آمد پس بر ایشان در وقوع         

 كرد آن ناچارشان بر بازگشت             زانكه رعب و خوفشان از حد گذشت         

 شمنان شد یاورشحق خبر زان داد بر پيغمبرش             هم ز كيد د         


