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 اعظم اسم آیات   

در بيان بعضى از آیات و دعاهاى مختصرى كه سودمند هستند و من آنها را از كتابهاى معتبر انتخاب 

اول سيد اجل سيد عليخان شيرازى رضوان اهلل عليه در كتاب الكلم الطيّب نقل فرموده كه ام.  كرده

و ال »است و حروفش نقطه ندارد « هُوَ»و اختتام او « اهلل»اسم اعظم خداى تعالى آن است كه افتتاح او 

يير نمی یابد؛ چه آن حروف زیر و بر داشته باشند )معنی: خواندنش تغ« تَتغيَّر قراءَتُه؛ أُعرِبَ أم لَم یُعرَب

یا نداشته باشند( و این در قرآن مجيد در پنج آیه مباركه از پنج سوره است بقرة و آل عمران و نساء و 

طه و تغابن شيخ مغربى گفته هر كه این پنج آیه مباركه را ورد خود قرار دهد و هر روز یازده مرتبه 

براى او هر مهمى از كلى و جزئى بزودى إن شاء اهلل تعالى و آن آیه این  بخواند هر آینه آسان شود

  است اَللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ تا آخر آیة الكرسى

 

ماواِت َو  ٌم َلُه ما ِِف السه ُخُذُه ِسَنٌة َو ال ََنْ
ْ

وُم ال َتأ ُ ال ِإلَه ِإاله ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ ذي  اَّلله ْرِض َمْن َذا اله ما ِِف اْْلَ
ْیدِهِيْ َو ما َخْلَفُهْم َو ال ُيحیُطوَن ِبَشْي 

َ
ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإاله ِِبا شاَء َوِسَع  َيْشَفُع ِعْنََدُ ِإاله ِبِإْذِنِه َیْعََلُ ما َبْْيَ أ

ْرَض َو ال َیُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَع  ماواِت َو اْْلَ ُه السه ِسیُّ  ِليُّ اْلَعظُي ُُكْ
خداى يكتا است كه جز او خدايى نيست زنده و پاينده است هرگز او را كسالت خواب فرا نگيرد تا چه رسد كه به 

خواب رود اوست مالك آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است كه را اين جرات است كه در پيشگاه او به شفاعت 

لى او محيط است به آنچه از ازل پيش نظر خلق به وجود آمده است و برخيزد مگر به فرمان و اجازه او علم از

آنچه سپس تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هيچ مرتبه علم او احاطه نتوانند كرد مگر به آنچه او خواهد، قلمرو 

گوار و علمش از آسمانها و زمين فراتر و نگهبانى زمين و آسمان بر او آسان و بى زحمت است چه او داناى بزر

  تواناى با عظمت است
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ِ فقد اسَتْم  اُغوِت َو ُیْؤِمْن ِباَّلله ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطه َ الرُّ یِن َقْد َتَبْيه َس ََ ال ِإُْكاَه ِِف الدِّ
ُ ََسیٌع َعلٌي   ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثىق  اَل اْنِفصاَم ََلا َو اَّلله

راه هدايت و ضاللت بر همه كس روشن گرديد پس هر كه از راه كفر و سركشى برگردد كار دين به اجبار نيست  

و به راه ايمان و پرستش خدا گرايد به رشته محكم و استوارى چنگ زده كه هرگز نخواهد گسست و خداوند به 

  هر چه خلق گويند و كنند شنوا و دانا است
 

ِرُجُهْم  ذیَن آَمُنوا ُيخْ ُ َوِِلُّ اله ْ  اَّلله ِرُجوهََنُ اُغوُت ُيخْ ْوِلیاُؤُُهُ الطه
َ

ذیَن َكَفُروا أ وِر َو اله ُلماِت ِإََل النُّ ِمَن الظُّ
اِر ُُهْ فیها خاِلُدوَن  ْصحاُب النه َ

ولِئ ََ أ
ُ

ُلماِت أ وِر ِإََل الظُّ  1ِمَن النُّ

د و آنان كه راه كفر گزيدند يار خدا يار اهل ايمان است آنان را از تاريكي هاى جهان بيرون آرد و به عالم نور بر 

ايشان شيطان و ديو رهزن است آنها را از عالم نور به تاريكي هاى گمراهى در افكند اين گروهند اهل دوزخ و در 

  آن مخلد خواهند بود
 

وُم  ُ اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ   َاَّلله

ه ابدى است نخواهد بود براى تو فرستاد اين كتاب آسمانى خدا آن ذات يكتاست و خدايى جز او كه زنده و پايند 

  كند را به حق و حقيقت در حالى كه تصديق كتب آسمانى ديگر را مى 
 

                                                                 
 .257-255( سوره البقره، آیات  1
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یَل  ْنجِ ْوَراَة َو اْْلِ ْنَزَل الته
َ

قًا ِِلَا َبْْيَ َیَدْیِه َو أ َل َعَلْی ََ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ   َنزه

  و كتاب تورات و انجيل را هم از آن پيش فرستاد براى هدايت خلق 
 

ْنَزَل اْلُفْرَقاَن 
َ

اِس َو أ  2ِمْن َقْبُل ُهًدى ِللنه

  و فرقان را نازل فرمود 
 

ْصَدُق ِم 
َ

ِم اْلِقَیاَمِة اَل َرْیَب ِفیِه َو َمْن أ ُكْم ِإََل ََيْ َمَعنه ُ اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو َلَيجْ ِ َحِدیثًا َاَّلله  3َن اَّلله

خدا آن ذات يكتاست كه جز او خدايى نيست هر آينه جمع كند شما را در روز قيامت كه نيست شكى در آن، و  

  تر از سخن خدا خواهد بود سخن كه راست
 

اُء اْلُحْسَن  َْسَ ُ اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو َلُه اْْلَ  4 َاَّلله

  ى نيست نامهاى نيكو مختص اوستخدا آن ذات يكتاست كه جز او خداي 
 
 

                                                                 
 .3-2( سوره آل عمران، آیات  2
 .87سوره النساء، آیه (  3
 .8سوره طه، آیه (  4
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ِل اِْلُْؤِمُنوَن  ِ َفْلَیَتَوكه ُ اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو َو لََعَ اَّلله  5 َاَّلله

  .خدا آن ذات يكتاست كه جز او خدايى نيست و بر او بايد اهل ايمان توكل كنند 
 

                                                                 
 .13سوره التغابن، آیه (  5


