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 مقدمه:
 

کسب معرفت نخستین قدم برای بدست آوردن فیض الهی است ؛ اّما بشر با وجود تمایالت 

 نفسانی و پیروی از هوای نفس نمی تواند راه صحیح را در زندگی دنیا بدست آورد . 

 انسان   بدور از معرفت حیات و بدور از توّسالت   معنوی ، انسانی سرگردان است! 

 گریزان از حق است! .

  جوینده بصیرت نیست .! 

 در گنداب ذلّت و طغیان غوطه ور است!.

  نه خود را می تواند بیابد ونه مفید برای دیگری باشد!.

  افسرده و بی هدف دائما در نگرانی به سر می برد !

 اسالم و شریعت راه صحیح زندگی را نشان داده است.

  فقط باید آن را شناخت و از خود بودن و بیهوده بودن و بیهوده شدن  رهایی یافت.

 کاووش و جستجو، برنامه ریزی دقیقی در زندگی است  آنرا باید یافت تا شیوه صحیح زندگی را 

 آموخت. 

امام سجاد)ع( در ادعیه صحیفه سجادیه این شیوه را به ما انسان سرگردان می آموزد تا در کنار 

خداوند تعالی قرار گیریم و خود را بشناسیم که تا خود را نشناسیم پروردگار را نخواهیم شناخت 

و تا راز و نیاز کردن و معاشقه با خداوند را نیاموزیم راه چاره   خواسته هایمان را ندانیم  که آنگاه 

 همواره بن بستهای زندگی ما را رها نخواهد کرد . 

بخود آییم در هر روز و شب از خدایمان تقاضا کنیم به ما ایمان واقعی دهد ایمانی توأم با صبر و 

شکر که در پس آن معرفت الهی بسوی ما به حرکت در آید تا مسیرمان سالم و هدفمان با ارزش 

 و تمایالتمان حساب شده باشد.

 

 من هللا توفیق
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 دعای سيزدهم صحيفه سجادیه :
 

ََلم   َعلَْيه   د َعائ ه   م نْ  َكانَ  وَ   تََعالَى اللَّه   إ لَى اْلَحَوائ ج   طَلَب   ف ي السَّ

 

ْنَتَهى َمْطلَب  اْلَحاَجات   مَّ يَا م   -1-اي سرانجام  نیك هزار نیاز خواهي -خدايا،اللَّه 

 

ْنَده  نَْيل  الطَّل بَات    -2-ها از توستاي آن كه توفیق رسیدن به خواسته -  َو يَا َمْن ع 

 

 -3-خواهيهايت عوض نمياي آن كه در برابر نعمت -و َو يَا َمْن ََل يَب يع  ن َعَمه  ب اْْلَْثَمان  

 

ر   ْمت َنان  يَا َمْن ََل ي َكد    .-4-آاليياي آن كه زالل  بخشش خود را به منّت نهادن نمي -َعطَايَاه  ب اَل 

 

-نیازي توان جست و از توبه تو بياي آن كه تنها  - َو يَا َمْن ي ْسَتْغَنى ب ه  َو ََل ي ْسَتْغَنى َعْنه   

 -5-.نیاز نتوان بودبي

 

آورند و از تو روي بر اي آن كه همگان به تو روي مي -َعْنه   َو يَا َمْن ي ْرَغب  إ لَْيه  َو ََل ي ْرَغب  

 -6-تابندنمي

 

هاي نعمت را تهي هاي بسیار، گنجینهاي آن كه خواسته - َو يَا َمْن ََل ت ْفن ي َخَزائ َنه  اْلَمَسائ ل   

 .-7-گرداندنمي

 

ْكَمَته  اْلَوَسائ ل   دستاويزي قانون حكمتت را دگرگون اي آن كه هیچ  -َو يَا َمْن ََل ت بَد  ل  ح 

 -8-.سازدنمي

 

يَن  ْحَتاج  ع  َعْنه  َحَوائ ج  اْلم  ي نیاز نیازمندان از تو بريده اي آن كه رشته -َو يَا َمْن ََل تَْنَقط 

 -9-.شودنمي

 

يَن. اع  َعاء  الدَّ رنجانداي آن كه بسیاري  دعاي خواهندگان تو را نمي َو يَا َمْن ََل ي َعن  يه  د   

ْم  َنى َعْنه  َك َو أَْنَت أَْهل  اْلغ  ْحَت ب اْلَغَناء  َعْن َخْلق  نیازي از آفريدگانت خود را به بي -تََمدَّ

 11-نیازي هستي،اي، و تو سزاوار اين بيستوده
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ْم أَْهل  اْلَفقْ  ْم إ لَى اْلَفْقر  َو ه  اي و آنان را و آفريدگان را نیازمند  خويش خوانده ر  إ لَْيَك.َو نََسْبَته 

 -12- . سزاست كه نیازمند تو باشند

 

ْند َك،   هر كس كه سامان كار خويش را از تو بخواهد، و بخواهد كه َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَّت ه  م ْن ع 

 -13- نیاز گرداني،تو او را بي

 

ه  ب َك َفَقْد طَلََب َحاَجَته  ف ي َمظَان  َها،َو َراَم َصْرَف اْلَفْقر  َعنْ  ْن   نَْفس  َو أَتَى طَل بََته  م 

َها. ي خود را در آن جا كه بايد، جست و جو كرده و از راهي درست به يافتن آن خواستهَوْجه 

  -14-. برآمده است

 

َها د ونََك َفَقْد تََعرََّض   َك أَْو َجَعلَه  َسبََب ن ْجح  ْن َخْلق  َه ب َحاَجت ه  إ لَى أََحٍد م  َو َمْن تََوجَّ

. ْحَسان  َك َفْوَت اْْل  ْند  ، َو اْسَتَحقَّ م ْن ع  ْرَمان   -15- ل ْلح 

ش پندارد، خود را در يابي  خويو هر كس كه حاجت خود نزد يكي از بندگان  تو بََرد و او را سبب كام

 – اي نبردسزد كه از نعمت  تو بهرهمعرض ناامیدي گذاشته است و مي

 

ْهد ي،  مَّ َو ل ي إ لَْيَك َحاَجٌة َقْد َقصََّر َعْنَها ج  يَل ي،  اللَّه  خدايا، مرا از تو َو تََقطََّعْت د ونََها ح 

 —16آن نتوانمجويي اي است كه خود از برآوردن آن ناتوانم و چارهخواسته

 

  -َو َسوَّلَْت ل ي نَْفس ي َرْفَعَها إ لَى َمْن يَْرَفع  َحَوائ َجه  إ لَْيَك، َو ََل يَْسَتْغن ي ف ي طَل بَات ه  َعْنَك، 

كند كه برآوردن آن خواسته را از كسي خواهم كه او، خود، نیاز از تو و نفسم مرا وسوسه مي

 17-نباشد؛نیاز اش از تو بيخواهد و در خواسته

 

ْذن ب يَن. ث مَّ اْنَتبَْهت  ب َتْذك ير َك ل ي م نْ   ْن َعَثَرات  اْلم  ئ يَن، َو َعْثَرٌة م  ْن َزلَل  اْلَخاط  َي َزلٌَّة م   َو ه 

يد َك َعْن َعْثَرت ي.  ْن َزلَّت ي، َو َرَجْعت  َو نََكْصت  ب َتْسد  َك م   َغْفلَت ي، َو نََهْضت  ب َتْوف يق 

 - نخوردني چون زمین خوردن  گنهكارا هاي خطاكاران، و زمینلغزشي بود از لغزش و اين، خود

خبري به خود آمدم، و به توفیق تو، پس از لغزش برخاستم، و آن گاه به هشدار تو از خواب  بي

 18-چون به راهم آوردي، ديگر زمین نخوردم و باز گرديدم،

ٍم َفَقَصْدت َك،  ْعد  ٌم إ لَى م  ْعد  ْحَتاجاً َو أَنَّى يَْرَغب  م  ْحَتاٌج م  ْبَحاَن َرب  ي َكْيَف يَْسأَل  م  َو ق ْلت  س 

يرٌ  ، َو أَْوَفْدت  َعلَْيَك َرَجائ ي ب الث  َقة  ب َك. َو َعل ْمت  أَنَّ َكث يَر َما أَْسأَل َك يَس   ف ي يَا إ لَه ي، ب الرَّْغبَة 
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َؤال  أََحٍد، و جْ  َك، َو أَنَّ َكَرَمَك ََل يَض يق  َعْن س  يٌر ف ي و ْسع  ب َك َحق  يَر َما أَْسَتْوه  د َك، َو أَنَّ َخط 

19َو أَنَّ يََدَك ب اْلَعطَايَا أَْعلَى م ْن ك ل   يٍَد.   

 شود نیازمندي از نیازمندي چون خود حاجتو گفتم: پاك و منزّه است پروردگار من، چگونه مي

 خواهد و تهي دستي نیاز خواه تهي دستي گردد؟

 پس اي معبود من، با اشتیاق  تمام به سويت آمدم، و با اعتماد، دست امید به دامان  تو زدم،

هاي من، پیش توانگري تو، كوچك است، و انبوه چشمداشت  من از تو، و دانستم كه كوه خواسته

یش از نیاز  خواهندگان است، و دست  بخشش تو هاي تو اندك؛ گنجايش لطف  تو بدر برابر رحمت

 -ي دستانباالتر از همه

ْلن ي ب َعْدل َك َعلَى ، َو ََل تَْحم  َك َعلَى التََّفضُّل  ْلن ي ب َكَرم  ، َو اْحم  ٍد َو آل ه  َحمَّ مَّ َفَصل   َعلَى م   اللَّه 

َب إ لَْيَك فَ  ٍب َرغ  ْست ْحَقاق ، َفَما أَنَا ب أَوَّل  َراغ  َو يَْسَتح قُّ اْلَمْنَع، َو ََل ب أَوَّل  َسائ ٍل اَل  أَْعطَْيَته  َو ه 

ْرَماَن.  َو يَْسَتْوج ب  اْلح  -20َسأَلََك َفأَْفَضْلَت َعلَْيه  َو ه   

خدايا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به لطف خود با من آن كن كه بخشش بسیار تو را 

مكن كه مرا شايسته است. من نخستین كسي نیستم سزاوار است، و به عدل خود با من آن 

كه به تو روي آورد و تو او را نعمت دادي، حال آن كه سزوار رانده شدن بود، و نخستین كسي 

اش را برآوردي، حال آن كه سزاوار نیستم كه دست خواهش به سويت دراز كرد و تو خواسته

 ناامیدي بود

 

ْن ن َدائ ي َقر يباً، َو ل َتَضرُّع ي َراح ماً،  ج يباً، َو م  َعائ ي م  ، َو ك ْن ل د  ٍد َو آل ه  َحمَّ مَّ َصل   َعلَى م  اللَّه 

ْهن ي ف ي  ْنَك، َو ََل ت َوج   َو ل َصْوت ي َسام عاً. َو ََل تَْقطَْع َرَجائ ي َعْنَك، َو ََل تَب تَّ َسبَب ي م 

ه  َو غَ  ْؤل ي َحاَجت ي َهذ  َواَك َو تََولَّن ي ب ن ْجح  طَل بَت ي َو َقَضاء  َحاَجت ي َو نَْيل  س  ْير َها إ لَى س 

ور   يع  اْْل م  ير َك ل ي ف ي َجم  ْسن  تَْقد  يَر َو ح  ير َك ل َي اْلَعس  َقْبَل َزَوال ي َعْن َمْوق ف ي َهَذا ب َتْيس 

21-  

اي مرا اجابت كن و ندايم را پاسخ گو و بر خدايا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دع

هاي من رحمت آور و آواز مرا بشنوزاري  

ي پیوند من با خودت را مگسل، و در اين نیاز كه اكنون از تو مرا از خودت ناامید مساز، و رشته

خواهم، و هر نیاز ديگر، مرا به ديگران حواله مكنمي  

ام را بر عهده بگیر، و با آسان كردن آوردن  خواستهو پیش از آن كه از اين جا برخیزم، خود، بر

ام برسان، و در هر كار، آنچه خیر من در آن ها بر من، نیازم را برآورده ساز و مرا به خواستهسختي

.است، برايم مقّدر فرما  
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َها وَ  َبَد  يًَة ََل اْنق طَاَع ْل  ، َصََلًة َدائ َمًة نَام  ٍد َو آل ه  َحمَّ َها، َو اْجَعْل َو َصل   َعلَى م  ََمد  ْنَتَهى ْل   ََل م 

ٌع َكر يٌم. َو م ْن َحاَجت ي يَا َرب   َكَذا َو َكَذا (َو  َذل َك َعْوناً ل ي َو َسبَباً ل َنَجاح  طَل بَت ي، إ نََّك َواس 

ود كَ  ج  ول  ف ي س  د  َو تَق  ر  َحاَجَتَك ث مَّ تَْسج  َدلَّن ي، َفأَْسأَل َك  ) َفْضل َك آنََسن ي، َو إ ْحَسان كَ تَْذك 

ْم أَن ََل تَر دَّن ي َخائ باً  ٍد َو آل ه  َصلََوات َك َعلَْيه  َحمَّ 22-ب َك َو ب م   

پايان، و اين گسست و بيخدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست؛ درودي پیوسته و بالنده؛ بي

اي  نیكو خصاليي برآمدن  حاجتم گردان، كه تو كارگشدرود را ياري رسان  من و وسیله  

آوري و به سجده ي خود را به ياد مياي پروردگار  من، خواهشم از تو اين است كه... ]خواسته

گويي:[ بخشش بسیار تو خاطرم را آسوده و احسانت مرا به سوي تو راه نمود. روي و ميمي

هم و از تو دپس تو را به خودت و به محمد و خاندانش ـ كه درود تو بر آنان باد ـ سوگند مي

خواهم كه مرا دست  تهي و ناامیدي برنگردانيمي  

------------------------------------------------------ 

:اول و دومبند های در شرح دعا:  

 دعا چيست؟

 دعا در لغت به معنای خواندن چيزی است به سوی خود با آواز و یا سخن. 

، جلب منفعت و یا دفع ضرر است از این  سوی داعیدعا و دعوت به معنای توجه دادن مدعو به 

(  31ص2)المیزان فی تفسیر القرآن حرو درخواست از مدعو در واقع دعا ست نه خود آن.   

 اهتمام اوليای خدا به دعا:

به امام باقر )ع( گفتم : این جمله "أّن ابراهیَم الواُّه حلیم" به چه معناست ؟  -به نقل از زراه 

(1ح466ص 2، )کافی جفرمود: اوّاه یعنی بسیار دعا کننده   

به دلیل آن که در باالترین مراتب عقل و معرفت بودند پیش از دیگران خود را نیازمند پیشوایان دین 

(7ح111ص1)بحاراالنوار جلذا به دعاء فوق العاده اهتمام داشتندبخدا می دانستند و   

 اهميت دعا و نقش آن در زندگی:

در اهمیّت دعا همین بس که روح و مغز عبادت است و به همین دلیل سودمندتر از قرائت قرآن 

خدا مایۀ تّقرب به  -بلکه با فضیلت تر از همه عبادات از آن یاد شده است . دعا کلید رحمت الهی

آخرین مقصد آرزوها و موجب تأمین خواسته ها و سالمتی از شیطان و زندگی جان است.

خداست که دعا چاره ساز آن است . اّما بعد اینکه ،شیوه دعا کردن را باید دانست و از راهش 

در دعا باید آنچه که ممدوح است در خواست کرد .  –وارد شد وگرنه پاسخ آنرا نخواهیم یافت 

ه دعا هایی که محل استجابت ندارد پاسخ نمی دهد . خداوند پاسخ دعا را به دعا های خداوند ب
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ارزشمند و پسندیده می دهد.بنده باید به نوع دعا حسن ظن داشته باشد و هرگز از دعا کردن نا 

امید نباشد.به خدا خوش بین باشید و حسن ظن داشته باشید، زیرا هنگام دعا کردن استجابت 

با خدا باشید و پادشاهی کنید فقط شیوه دعا کردن را از ادعیه مأثور و موجود در  پشت در است.

 مفاتیح الجنان بیاموزید زیرا ائمه)ع( در این ادعیه شیوه دعا کردن را بما می آموزند.

سوم:بندشرح   

 --خواهيهايت عوض نمياي آن كه در برابر نعمت -و َو يَا َمْن ََل يَب يع  ن َعَمه  ب اْْلَْثَمان  -3  

کم ترین حقی که از خدا بر  ؛قال علی)ع(: أقّلُّ ما یلزُمکم هلل اال تستعینوا بنعمه علی معاصیه.

(330)حکمتعهدۀ شماست آن است که از نعمت هایش برای نافرمانیش یاری نجویید   

 راه تداوم نعمت ها :

امام)علیه السالم( در اين سخن حکمت آمیز به نکته ديگرى درباره آثار شکر نعمت و آثار کفران 

بیان مى کند و مى فرمايد: »هنگامى که مقدمات نعمت ها به شما روى مى آورد دنباله آن را به 

ُروا أَْقَصاَها  واسطه کمى شکرگزارى از خود دور نسازيد«; )إ َذا َوَصلَْت إ لَْیُکْم أَْطَراُف النّ َعم  َفالَ تَُنّف 

ْکر   ( لَّة  الشُّ  ب ق 

نعمت ها غالباً به صورت تدريجى بر انسان وارد مى شود و وظیفه انسان هوشیار اين است که 

به استقبال نعمت برود و استقبال از آن راهى جز شکرگزارى ندارد. هرگاه با آغاز روى آوردن 

نعمت به شکر قلبى و زبانى و عملى بپردازد ادامه خواهد يافت و تا پايان آن نصیب انسان مى 

شود و به تعبیر ديگر به گفته بعضى از شارحان نهج البالغه، نعمت ها مانند گروه هاى پرندگان 

است که وقتى تعدادى از آنها بر شاخه درختى نشستند بقیه تدريجا به دنبال آنها مى آيند و 

شاخه ها را پر مى کنند; ولى اگر گروه اول صداى ناهنجار و حرکت ناموزونى بشنوند يا ببینند فرار 

 .مى کنند و بقیه هم به دنبال آنها مى روند و صحنه از وجودشان خالى مى شود .

همچنین بسیارى از نعمت ها به صورت تدريجى زوال مى پذيرند; هرگاه انسان در آغاز زوالش 

 هوشیار باشد و به شکر قلبى و زبانى و عملى بپردازد مانع بازگشت و زوال تدريجى آن مى شود

اين سخن در اصل برگرفته از قرآن مجید است که مى فرمايد: »)َو إ ْذ تَأَذََّن َربُُّکْم لَئ ْن َشَکرْ تُْم 

الَزيَدنَُّکْم َولَئ ْن َکَفْرتُْم إ نَّ َعذابي لََشديٌد(; به خاطر بیاوريد زمانى که پروردگارتان اعالم داشت اگر 

 شکرگزارى کنید )نعمت خويش را( بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى مجازاتم شديد است

قرآن مجید سرگذشت بسیار عبرت آموزى از قوم سبأ نقل مى کند که خداوند نعمت بسیار وافرى 

ّ َبٌة َو َربٌّ َغُفوٌر(; از روزى پروردگارتان  ْن ر ْزق  َربّ ُکْم َواْشُکُروا لَُه بَْلَدٌة طَی به آنها داد و فرمود: »)ُکلُوا م 

بخوريد و شکر او را به جا آوريد; شهرى پاک و پاکیزه در اختیار شماست و پروردگارى آمرزنده. ولى 

آنها به کفران پرداختند و سد عظیمى که سبب آبادى کشور آنها شده بود بر اثر سیالب و عوامل 
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ديگر در هم شکست و تمام آبادى و باغ ها و مزارع ويران شد به گونه اى که نتوانستند در آنجا 

 بمانند و ناچار در اطراف متفرق شدند.

قرآن در اينجا مى افزايد: »)ذل َک َجَزْيناُهْم ب ما َکَفُروا َوهَ ْل نُجازي إ الَّ اْلَکُفوَر(; اين کیفر را بر اثر 

 کفرانشان به آنها داديم و آيا جز کفران کننده را کیفر مى دهیم.

روايات فراوانى درباره اهمیت شکر از پیغمبر اکرم)صلى هللا علیه وآله( و امامان معصوم)علیهم 

  السالم( به دست ما رسیده که اهمیت اين فضیلت انسانى را آشکار مى سازد.

امام صادق)علیه السالم( مى فرمايد: »إ نَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْنَعَم َعلَى َقْوم ب اْلَمَواه ب  َفلَْم يَْشُکُروا 

ْم ن ْعَمًة; خداوند متعال به گروهى از  ْم َوبَاالً َواْبَتلَى َقْوماً ب اْلَمَصائ ب  َفَصبَُروا َفَصاَرْت َعلَْیه  َفَصاَرْت َعلَْیه 

مردم نعمت داد، اما آنها شکرش را به جا نیاوردند ودچار استدراج شدند در نتیجه آن متاع مايه 

وبالشان شد و گروهى از مردم را به مصائبى گرفتار کرد لکن آنها صبر کردند و )شکرگزار بودند( در 

 نتیجه مصیبت ها به نعمت ها تبديل شد.)شرح ابن میثم بحرانی-ترجنه محمدی مقدم(

 بندچهارم:

ْمت َنان    -4 ر  َعطَايَاه  ب اَل   .-آاليياي آن كه زالل  بخشش خود را به منّت نهادن نمي -يَا َمْن ََل ي َكد  

 خدمت تو الهی و برای رضای خداوند باشد.-ای انسانها در انجام کارهای خیر منت نگذار

لُوا َصَدقات ُکْم ب اْلَمّن  َواْْلَذىال گذاری، کار خودتان را خراب شما منّت بگذارید و به واسطه این منّتنکند  «  تُْبط 

 .کنید

َجابَهَ، َوَمْن أُْعِطَی   قال علیه السالم  َعاَء لَْم یُْحَرِم اْْلِ َمْن أُْعِطَی أَْربَعاً لَْم یُْحَرْم أَْربَعاً: َمْن أُْعِطَی الدُّ

یَاَدهَ.التَّْوبَهَ لَْم یُْحَرِم اْلقَبُوَل، َوَمْن أُْعطِ  ْکَر لَْم یُْحَرِم الزِّ  َی اْْلْستِْغفَاَر لَْم یُْحَرِم اْلَمْغفَِرهَ، َوَمْن أُْعِطَی الشُّ

کسى که توفیق چهار چیز را پیدا کند از چهار چیز محروم نخواهد شد: کسى که توفیق دعا یابد 

شود و کسى نمى گردد و کسى که توفیق توبه پیدا کند از قبول آن محروماز اجابت محروم نمى

گردد و کسى که توفیق شکرگزارى پیدا کند از که توفیق استغفار یابد از آمرزش محروم نمى

 .فزونى نعمت محروم نخواهد شد

 از فراز یک: 5بند 

-نیازي توان جست و از توبه تو بياي آن كه تنها  - َو يَا َمْن ي ْسَتْغَنى ب ه  َو ََل ي ْسَتْغَنى َعْنه   -5 

 -نیاز نتوان بودبي

نّک ُتلجُئها إلی کهف ...حریٍز و أخلص فی المسألَة "وألجی نفسک فی ُأمورک ُکلَّها الی إلهک فإ

در همه کارهایت ترجمه سید رضی( 393ص 31)نامهلربّک فأّن بیده العطاء و الحرمان و أکثر االستخارة" 

خود را به خدایت بسپار ، که در این صورت خود را به دژی محکم و پناهگاهی استوار می سپاری. 
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تنها از پروردگارت در خواست کن ، زیرا بخشش و محرومیّت به دست اوست . و پیش از هر کاری 

 همواره خوب و بد آن را بسنج و از خدا خیر آن را بطلب.

 از فراز یک: 6بند

آورند و از تو روي بر اي آن كه همگان به تو روي مي -َو يَا َمْن ي ْرَغب  إ لَْيه  َو ََل ي ْرَغب  َعْنه   -6

 —تابندنمي

بی رغبتی  -قال علیه السالم: ُزهُدک فی راغٍب فیک نُقصان حظًّ و َرغبَُتَک فی زاهد فیک ُذلُّ نفس

رغبت تو به کسی که خواستار تو تو به کسی که خواستار توست سبب کاستی بهره است و 

 (451-.)حکمتنیست ذلّت نفس و سرشکستگی است

 از فراز یک: 7بند 

هاي نعمت را تهي هاي بسیار، گنجینهاي آن كه خواسته - َو يَا َمْن ََل ت ْفن ي َخَزائ َنه  اْلَمَسائ ل   -7

 —گرداندنمي

موات و اْلرض قد أذَن لک فی الّدعاء ، و تکّفل  امام علیه السالم : "وأعلم أّن الّذی بیده خزائُن السَّ

مُه لیَرَحَمک"   لک بااالجابة و أمَرَک أن تسأله لُیعطیک و تسترح 

و بدان آن کس که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست اوست به تو اجازۀ دعا داده و خود 

گردیده ، و تو را فرمان داده که از او در خواست کنی تا به تو ببخشد و از او ترحم  ضامن اجابت آن

 ه سید رضی(مترج 398ص 31نامه جویی تا بر تو رحم آورد.)

ما ال یقدر علی إعطائه غیره من زیادة اْلعمار و علی ُأمورک و سألَتُه من خزائن رحمته  هُ نتَ "واستعَ 

جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما أذن لک فیه من مسألته ، صحة اْلبدان و سعه اْلرزاق ثّم 

فمتی شئت أستفتحَت بالّدعاء أبواب نعمته و أستمطَرَت شایسب رحمته " واز او بر کارهایت یاری 

جستی ، و از گنجینه های رحمتش آنچه را که کسی جز او قادر بر عطایش نیست چون عمر دراز 

واستی ، و او هم با اجازه دادن به تو که از او در خواست و سالمت بدن و روزی فراوان از او خ

کنی کلیدهای خزائنش را به دست تو داد. پس هر گاه خواهی به وسیلۀ دعا درهای نعمتش را 

 ترجمه سید رضی( 399ص -31.)نامه می گشایی و باران های رحمتش را فرو می بارانی

 

 از فراز یک:  8بند   

ْكَمَته  اْلَوَسائ ل  َو يَا َمْن ََل -8 اي آن كه هیچ دستاويزي قانون حكمتت را دگرگون  -ت بَد  ل  ح 

 .سازدنمي

 آشنایی با حکمتهای خداوند:
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"واعلم یا ُبنّی أّن الرزَق رزقان: رزٌق تطلُُبُه ، ورزٌق یطلُُبَک، فإن أنت لم تأته أتاَک . ما أقبَح الُخضوَع 

عند الحاجة ، و الجفاَء عند الغنی! إنّما لک من دنیاَک ماأصلحَت به مثواک  وإن کمَن جازعاعلی ما 

فأنب االمور ا لم یکن بما قد کان تفلََّت من یدیک فاجَزع علی ُکّل ما یصل الیک استدل علی م

 نهج البالغه( -31نامه ")أشباٌه.

و بدان ای پسرم که روزی دونوع است : روزیی که تو آن را می جویی ، و روزیی که آن تو را می 

جوید و اگر تو سراغ آن نروی خودش سراغ تو می آید .چه زشت است کرنش به وقت نیاز و جفا 

رۀ تو از دنیا فقط همان چیزی است که با آن آخرتت را آباد سازی. اگر بهکردن به وقت بی نیازی ! 

می خواهی بر آنچه از دستت رفته افسوس خوری پس باید بر آنچه به دستت نیامده نیز افسوس 

 خوری .بر آنچه صورت نپذیرفته به آنچه صورت پذیرفته استدالل کن زیرا امور شبیه بهم هستند

َم لها من "اّما بعد فإّن االمر ینز ُل من الّسماء الی االرض کقطرات المطر الی کل نفس بما ُقس 

زیادة ٍ أو نقصان ، "اما بعد سرنوشت هر کس به فراخور حالش ، از زیاد و کم ، طبق تقسیم الهی 

نهج البالغه(23.)خطبه مانند قطره های باران از آسمان به زمین فرود می آید  

 آشنایی با سنت الهی:

« ْن َقْبُل َو لَْن تَج َد ل ُسنَّة  اللَّه  تَْبديالً  ُسنََّة اللَّه  الَّتي ؛ اين سنّت الهى است كه در «َقْد َخلَْت م 

(23)فتح گذشته نیز بوده است و هرگز براى سنّت الهى تغییر و تبديلى نخواهى يافت  

ا "تشریعى" الهى است كه منظور از "سنت" در این گونه موارد قوانین ثابت و اساسى "تكوینى" ی

هرگز دگرگونى در آن روى نمى دهد، و به تعبیر دیگر خداوند در عالم تكوین و تشریع، اصول و 

قوانینى دارد كه همانند قوانین اساسى مرسوم در میان مردم جهان دستخوش دگرگونى و تغییر 

م امروز و آینده حكومت نمى شود. این قوانین هم بر اقوام گذشته حاكم بوده است، و هم بر اقوا

 .خواهد كرد

یارى پیامبران، شكست كفار، لزوم عمل به فرمانهاى الهى هر چند ناخوشایند محیط باشد، عدم 

.فایده توبه به هنگام نزول عذاب الهى، و مانند اینها جزء این سنت هاى جاودانى مى باشد  

از فراز اول: 9بند   

يَن  ْحَتاج  ع  َعْنه  َحَوائ ج  اْلم  از نیازمندان از تو بريده ي نیاي آن كه رشته -َو يَا َمْن ََل تَْنَقط 

 ود.شنمي

"ثّم هللا اله فی الطّبَقة  الُسفلی من الّذین ال حیلََة لهم ، من المساکین و المحتاجین و أهل 

رّا واحفظ هلل ما استحفظََک من حّقه فیهم الُبؤَسی والزّمنی فإّن فی هذه الطّبقة قانعأ و ُمعتَ 
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واجعل لهم ق سمأ من بیت مالک و قسمأ من غاّلت صوافی االسالم فی کّل بلد ، فأّن  لألقصی 

 "؛منهم مثل الذی لألدنی 

سپس خدا را ، خدا را، در بارۀ طبقۀ پایین جامعه! بیچارگانی که راه کسب . کار برای آنان فراهم 

نیازمندان و بینوایان و زمینگیران ، زیرا در میان این طبقه نیازمندانی هستند  نیست از تهیدستان و

که برخی در خواست می کنند و برخی روی در خواست کردن ندارند و حق خدا را برای خدا در 

بخشی از بیت المال و بخشی از  بارۀ آنان پاس بدارد چنان که پاسداری آن را از تو خواسته است

های به غنیمت گرفته شدۀ اسالم در هر شهر را برای آنان قرار ده ، زیرا برای محصوالت زمین 

 نهج البالغه( -53)نامه.دورترین آنها همان حقی است که برای نزدیکترین آنهاست.

 

 از فراز اول:-10بند

يَن. اع  َعاء  الدَّ .رنجاندنمياي آن كه بسیاري  دعاي خواهندگان تو را  َو يَا َمْن ََل ي َعن  يه  د   

دعا را سالح مؤمن و ستون دین قرار داده است پس می فرماید" أدعونی استجب لکم" خداوند 

فقط گناه فاصله بین دعا کننده و دعاشنونده )پروردگار( –بین دعا و استجابت فاصله ای نیست 

 می افکند.

 فکر میکنی خدا خسته میشود؟)از ایت هللا مجتبی تهرانی(

در دعای جوشن کبیر نکتهی زیبایی وجود دارد؛ بخشی در آن است که: یک مرتبه این به ذهنت 

نیاید که خدا را جای خودت بگذاری و فکر کنی او از پافشاری بدش میآید و خسته میشود. او 

در باب مسئلهی مطالبه و سؤال و دعا خستگی ناپذیر است. خدا اینطور است: »یَا َمنْ  اَل ُیْبر ُمهُ  

 إ ْلَحاحُ  اْلُمل ّح ین«؛ پافشاری  پافشاری کنندگان هیچوقت او را به ستوه نمیآورد.

 دعا حد ی ندارد:

در اینجا ممکن است که بعضیها در ذهنشان این آمده باشد که چند بار دعا کنیم؟ اینطور 

نیست که در مسئلة پافشاری و اصرار در دعا سقفی تعیین کرده باشند. به این صورت که 

»سقفی تعیین شده باشد و ما آن را باید رعایت کنیم« نداریم. راجع به پیغمبراکرم، وقتی به 

دعاهایی که میکرده مراجعه میکنیم میبینیم تکرار میکردهاند و چه بسا به نظر من این اقّل 

است. ما در تعیین سقف حداکثر نداریم و فکر میکنم این اقّل باشد و چون از خود پیغمبر نقل 

شده، به نظر حداقّل است و حداکثر نیست. این نکتهای است که باید اهل تحقیق دقّت کنند تا 

 اگر به این روایات برخورد کردند، اینها را روایات حداکثری نگیرند.

 پيغمبر دعا را چندین بار تکرار میکرد:

در روایتی دارد: »کان نبی)صلّیهللاعلیهوآلهوسلّم( إ َذا َدَعا َدَعا ثاََلثاً «؛ هرگاه پیغمبر دعا میکرد؛ 

سه بار تکرار میکرد، »َو إ َذا َسأََل َسأََل ثاََلثًا«؛و هر وقت که میخواست درخواست بکند سه بار 
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خواستة خود را تکرار میکرد. در روایت دیگری است که عبدهللابنمسعود نقل میکند و میگوید: 

َر ثاََلثًا«؛ یعنی پیغمبر لّذت  »أَنَّ رسولهللا)صلّیهللاعلیهوآلهوسلّم( َکاَن ُیْعج ُبُه أَْن یَْدُعَو ثاََلثًا َویَْسَتْغف 

میبرد و خوش داشت که دعای خود را سه بار تکرار کند و سه بار طلب آمرزش کند که آن هم 

 استغفار و دعا است؛ البته به نظر من این سقف حداقلّی است.

 بند 11 از فراز اول:

ْم  َنى َعْنه  َك َو أَْنَت أَْهل  اْلغ  ْحَت ب اْلَغَناء  َعْن َخْلق   –تََمدَّ

نیازي هستياي، و تو سزاوار اين بينیازي از آفريدگانت ستودهخود را به بي   

، َو لََعَرْفَت أَْفَعاَو اْعلَْم يَا ُبَنيَّ  لَُه َو أَنَُّه لَْو َكاَن ل َرب َّك َشر يٌك َْلَتَْتَك ُرُسلُُه، َو لََرأَْيَت آثَاَر ُمْلك ه  َو ُسْلطَان ه 

ٌد َكَما َوَصَف نَْفَسُه. الَُيَضادُُّه ف ي ُمْلك ه  أََحٌد، َو الَ يَُزوُل أَبَداً. َو لَ  ، َو لك نَُّه إ لٌه َواح  َفات ه  ْم يََزْل أَوَُّل َقْبَل ص 

ُر َبْعَد اْْلَْشیَاء  ب الَ ن َهايٍَة. َعُظَم َعْن أَْن تَْثُبَت ُرُبوب یَُّتُه ب إ حَ  اطَة  َقْلٍب أَْو بََصٍر. َفإ َذا اْْلَْشیَاء  ب الَ أَوَّل یٍَّة. َو آخ 

ْثل َك أَْن يَْفَعلَُه ف   یم  َعَرْفَت ذل َك َفاْفَعْل َكَما يَْنَبغ ي ل م  ، َو َعظ  َرت ه  َو َكْثَرة  َعْجز ه  ، َو ق لَّة  َمْقد  َغر  َخطَر ه  ي ص 

. َفإ نَُّه لَْم  ه  ْن ُسْخط  َفَقة  م  ، َو الشَّ ْن ُعُقوَبت ه  ، َو اْلَخْشَیة  م  ، ف ي طَلَب  طَاَعت ه  يَْأُمْرَك إ الَّ َحاَجت ه  إ لَى َرب ّه 

  َقب یحٍ.ب َحَسٍن، َو لَْم يَْنَهَك إ الَّ َعنْ 

آمدند، و نشانه هاى پادشاهى و بدان پسركم، اگر پروردگارت شريكى داشت پیامبران او نزد تو می

چنانكه  گردیدی. لیكن او خداى يكتاستهای او آگاه میدیدی، و از كردار و صفتو قدرت او را می

، خدایی یگانه است، احدی در فرمانرواییش با او ستیز و مخالفت ندارد خود خويش را وصف كرده 

اولی است که پیش از همه چیز ى است. آغاز همه چیزهاست و او و ملك او جاودانه و همیشگ

و آخر است پس از همه اشیاء و او را نهايت نیست. برتر از آن است كه بوده ولی آغازی ندارد 

يا در ديده اى جاى پذيرد، و چون اين را دانستى كار چنان كن كه از چون  ربوبیت او را دلى فراگیرد و

اش بسیار و طاعت خدا را اش كم و ناتوانیمقدار، و تواناییتويى بايد كه خرد منزلت است و بی

خواهان و از عقوبتش ترسان، و از خشم او هراسان كه خدا تو را جز نیكوكارى نفرموده و جز از 

 نامه  امام علی)ع( به فرزندش امام حسن)ع( (–نهج البالغه  -31نامه ).نمودهکاری نهى نزشت

از فراز یک:12بند  

ْم أَْهل  اْلَفْقر  إ لَْيَك. ْم إ لَى اْلَفْقر  َو ه   َو نََسْبَته 

.اي و آنان را سزاست كه نیازمند تو باشندو آفريدگان را نیازمند  خويش خوانده   

روح بخش خود در این باره به زیبایی می فرماید: )الشیطان یعدکم الفقر و خداوند بی نیاز در کالم 

 (یأمرکم بالفحشاء و هللا یعدکم مغفره منه و فضالً و هللا واسع علیم
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؛ شیطان شما را وعده ی تهیدستی می دهد و به زشتی وا می دارد و خداوند به شما وعده  

.داناستی آمرزش و بخشش خود را می دهد و او وسعت بخش   

امام جعفر صادق)ع( میفرماید: همانا روز قیامت خداوند از بنده مؤمن که در دنیا فقیر و محتاج 

 بوده دلجویی میکند چنان که برادری از برادرش عذر میخواهد .

خداوند به او میفرماید: به عزت و جاللم سوگند! تو را به خاطر اهانت و خواریات در نظرم محتاج 

 کردم؛ پس پردهها را بردار و ببین به جای دنیا چه چیزها به تو دادهام.

پس پردهها را بردارد و آنچه را که خدای متعال از عوض دنیا به او داده بنگرد و سپس به خدای 

عزوجل میدارد: پروردگارا! با این عوضی که به من عطا فرمودی، زیانی به من ندارد آنچه از دنیا از 

 من بازگرفتی.0)کافی ج2 ص264ح18-2- اعالم الدین ص3-268(

  

از فراز اول: 13بند   

ْند كَ   َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَّت ه  م ْن ع 

.نیاز گردانيبخواهد كه تو او را بي؛هر كس كه سامان كار خويش را از تو بخواهد،   

ْلبَاباً   )حکمت 112( دَّ ل ْلَفْقر  ج   (َمْن أََحبََّنا أَْهَل اْلبَْیت  َفْلیَْسَتع 

 هرکه ما خاندان را دوست بدارد باید پوششی برای فقر آماده سازد )یعنی آماده فقر باشد(

 گویند که تمام بدن یا قسمت عمده آن را بپوشاند؛ چادر یا مانند آن.به لباسى مى« جلباب»

مختلفى شده که اى در میان محبت اهل بیت و پوشش فقر است تفسیرهاى که چه رابطهدر این

 تر است:از میان همه آنها سه تفسیر زیر از همه مناسب

ین به نروند و همچ؛ بالها به سراغ دوستان خدا مى«اْلبَالُء ل ْلو الء  »که به مقتضاى نخست این

 :مقتضاى حدیث

 (252ص 2)کافی جَفاْْلْمَثُل؛إنَّ أَشدَّ النَّاس  بَالًء اْْلْنبیاُء ثُمَّ الَّذیَن یَلَْونَُهْم ثُمَّ اْْلْمَثُل »

گیرد سپس کسانى که به دنبال آنها ها و مشکالت بیش از همه دامان پیامبران را مىگرفتارى

اى از افرادى که به امام علیه السالم که مجموعه «هستند سپس نیکان یکى پس از دیگرى

گیرند و به حکم مى فضایل انسانى و برکات معنوى و الهى است عشق بورزند در صف اولیا قرار

اى دهند که هم آزمونى است براى آنان و همه وسیلهترند جام بال بیشترشان مىکه مقرباین

 است براى ترفیع درجاتشان.

روزند یا حب اهل بیت دارند باید بنا به تفسیر دیگر منظور آن است کسانى که عشق به امام مى

 فرمود:همان فقرى که پیغمبر اکرم درباره آن مىفقر به معناى سادگى زندگى را پیشه کنند؛ 
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ُر َعلى اْلَفْقُر َفْخرى ؛ َو ب ه  أْفَتخ    سای ر  اْْلْنب یاء 

  (32ص69بحاراالنوارج)«کنمفقر مایه افتخار من است و با آن بر سایر پیامبران افتخار مى

زیستن و قانع به زندگى خالى نباشد به معناى ساده « فقر الى هللا»این تعبیر اگر به معناى فقر 

از هر گونه زرق و برق و تجمل بودن است. پیروان این مکتب نیز مانند پیشوایانشان باید به چنین 

 اى قانع باشند.زندگى

بیت به ویژه آمیز باال آن است که دشمنان اهلکه منظور از دو کالم حکمتتفسیر سوم این

بودند که هر کس را پیرو این مکتب و عاشق این  امیه و پس از آنها بنى عباس در صددبنى

پیشوایان ببینند از هر نظر در فشار قرار دهند تا آنجا که حتى از نظر معیشت نیز در تنگنا واقع 

شوند. از این گذشته والى اهل بیت همان والى حق است و طرفدار حق در هر عصر و زمان مورد 

ده و ُعده آنها شود. تاریخ اسالم نیز نشان غالبا کم نیست واقع مى تهاجم طرفداران باطل که ع 

شدند از طرف دهد کسانى که طرفدار پیغمبر اکرم یا پیشوایان معصومین علیهم السالم مىمى

ذر و مشکالتى که معاویه طالب و ابىگرفتند داستان شعب ابىدشمنان در فشار شدید قرار مى

در شدیدترین فقر جان « ربذه»ظلومانه در بیابان محروم و عثمان براى او فراهم کردند تا آنجا که م

 اى از این دست است.به جان آفرین سپرد، نمونه

 گفت:از شعبى نیز که یکى از تابعین معروف است نقل شده مى

 طال ٍب إنَّ اْحبَْبناُه إْفَتَقْرنا َوإْن أْبَغْضناُه َکَفرنا؛ما نَْصَنُع ب َعلّى ْبن  أبى ما نَْدرى»

گیرند که( دانیم با على علیه السالم چه کنیم اگر او را دوست بداریم )چنان بر ما سخت مىىنم

 (٫2۴8، ص 3مناقب ابن شهرآشوب، ج )«.شویمشویم و اگر او را دشمن بداریم کافر مىفقیر و نیازمند مى

نقل شده که چون « معاویه»و تاریخ ابن اثیر از  تر سخنى است که در تاریخ طبرىاز این روشن

خواستم والى کوفه کرد او را فرا خواند و گفت: من مى ۴1را در سنه « مغیره بن شعبه»

دانم از آنها صرف نظر کردم؛ ولى یک هاى زیادى به تو بکنم اما چون تو را فرد بصیرى مىسفارش

« عثمان»که دشنام على و نکوهش او را فراموش مکن و براى کنم و آن اینیه را ترک نمىتوص

توانى عیب بر یاران على بگذار و آنها را از مرکز فراوان رحمت خدا را بطلب و استغفار کن و تا مى

« مغیره»نزدیک کن. را مدح و تمجید نما و به مرکز حکومت« عثمان»حکومت دور کن و پیروان 

اند و پیش از تو براى غیر تو فت: من تجربه فراوان در امر حکومت دارم و دیگران نیز مرا آزمودهگ

ام و هیچ کس مرا در این امر نکوهش نکرده است و تو هم در آینده مرا دار مناصبى بودهعهده

و تمجید کنى و یا نکوهش. معاویه گفت: ان شاء هللا تو را مدح خواهى آزمود. یا مدح و تمجید مى

 (112، ص 2تاریخ طبرى، ج ) خواهم کرد.

 از فراز یک: 14بند 
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ْن  ه  ب َك َفَقْد طَلََب َحاَجَته  ف ي َمظَان  َها، َو أَتَى طَل بََته  م  َو َراَم َصْرَف اْلَفْقر  َعْن نَْفس 

َها. آن برآمده  ي خود را در آن جا كه بايد، جست و جو كرده و از راهي درست به يافتنخواستهَوْجه 

. است  

 شناخت نيازها و پناه بخدا:

نهج البالغه می فرماید: 109امام علی)ع( در خطبه   

، َوالْ ج َهاُد ف ي  يَماُن ب ه  َو ب َرُسول ه  لُوَن إ لَى اللَّه  ُسْبَحانَُه َو تََعالَى اْْل  َل ب ه  اْلُمَتَوّس  إنَّ أْفَضَل َما تََوسَّ

لَُّة، َو إ يَتأ الزَّكَ اة   ْطَرُة، َو إ َقاُم الصَّالَة  َفإ نََّها اْلم  ْخالَص  َفإ نََّها اْلف  ، َو َكل َمُة اْْل  ْسالَم  ْرَوةُ  اْْل  َسب یل ه  َفإ نَُّه ذ 

یَان   َقاب ، َو َحجُّ اْلبَْیت  َو اْعت َمارُ هُ  َفإ نَُّهَما يَْنف  َن اْلع  بٌَة، َوَصْوُم َشْهر  َرَمَضاَن َفإ نَُّه ُجنٌَّة م  َفإ نََّها َفر يَضٌة َواج 

رّ  َفإ نََّها  ،َوَصَدَقةُ  الّس  م  َفإ نََّها َمْثَراٌة ف ي اْلَمال  َو َمْنَسأٌة ف ي اْْلَجل  لَُة الرَّح  ْنَب، َو ص  اْلَفْقَر َويَْرَحَضان  الذَّ

، َو َصَنائ ُع اْلَمْعُروف  َفإ نََّها تَق ي َمَصار َع اْلَهَوان   یَتَة السُّ وء  یَئَة،َو َصَدَقُة اْلَعالَن یَة  َفإ نََّها تَْدَفُع م  ُر اْلَخط   .تَُكّف 

، َواْقَتُدوا  یَن َفإ نَّ َوْعَدُه أْصَدُق اْلوَ ْعد  ْكر ، َواْرَغُبوا ف یَما َوَعَد اْلُمتَّق  ْكر اللَّه  َفإ نَُّه أْحَسُن الّذ  أف یُضواف ي ذ 

َنن    ب َهْدي  نَب یّ ُكْم َفإ نَُّه أْفَضُل اْلهَ ْدي ، َواْسَتنُّوا ب ُسنَّت ه  َفإ نََّها أْهَدى السُّ

َفأ  ُهوا ف یه  َفإ نَُّه َرب یُع اْلُقلُوب ، َو اْسَتْشُفوا ب نُ ور ه  َفإ نَُّه ش  َو تََعلَُّموا اْلُقْرآَن َفإ نَُّه أْحَسُن اْلَحد يث ، َو تََفقَّ

ه  َكاْلَجاه ل  اْلَحائ ر  الَّذ ي الَ  ْلم  َل ب َغْیر  ع  ُنوا ت الََوتَُه َفإ نَُّه أنْ َفُع اْلَقَصص ، َفا نَّ اْلَعال َم اْلَعام  الصُُّدور ، َوأْحس 

ْنَد اللَّه  أْلَومُ  ُة َعلَْیه  أْعظَُم، َواْلَحْسَرُة لَُه أْلَزُم، َو ُهَو ع  ، بَل  اْلُحجَّ ْن َجْهل ه  یُق م   يَْسَتف 

  ترجمه:

برترين چیزى كه توّسل جويندگان به خداى سبحان ، بدان توّسل مى جويند، ايمان به او و به 

پیامبر اوست و جهاد است در راه او، زيرا جهاد ركن اعالى اسالم است . و كلمه توحید است ، 

كه در فطرت و جبلت هر انسانى است . و برپاى داشتن نماز است ، كه نشان ملت اسالم است 

و دادن زكات است ، كه فريضه اى است واجب و روزه ماه رمضان است ، كه نگهدارنده آدمى 

است از عذاب خداى و حج خانه خداست و به جاى آوردن عمره آن است ، كه فقر را مى زدايند و 

گناه را مى شويند و صله رحم است ، كه موجب افزايش مال است و واپس افكننده اجل است و 

صدقه نهان است ، كه خطاها را مى پوشاند و صدقه آشكار است ، كه مرگ ناگهانى را باز دارد و 

 انجام دادن كارهاى نیك است ، كه آدمى را از لغزيدن در خواريها نگه مى دارد .

خدا را ياد كنید و بدان شتابید، كه بهترين يادهاست و به رغبت بخواهید آنچه را كه پرهیزگاران را 

وعده داده ، كه وعده اش راست ترين وعده هاست . و از رهنمودهاى پیامبرتان پیروى كنید، كه 

نیكوترين رهنمودهاست و به سنّت او رفتار نمايید، كه راهنماينده ترى سنّتهاست و قرآن را 

بیاموزيد، كه بهترين سخن است و آن را نیك بفهمید، كه بهار دلهاست و به پرتو آن شفا جويید، 

 كه شفاى سینه هاست و نیكو تالوتش  كنید كه نافعترين گفتارهاست .
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عالمى كه نه به علم خود عمل كند، جاهل سرگشته اى بیش نیست ، كه از خواب جهل ديده 

فرا نمى كند. بلكه حّجت بر او قويتر است و شايسته تر است كه حسرت خورد زيرا در نزد خدا 

 سرزنش او افزونتر است.

 بند 15 از فراز یک:

َه ب َحاَجت ه   ، َو َمْن تََوجَّ ْرَمان  َها د ونََك َفَقْد تََعرََّض ل ْلح  َك أَْو َجَعلَه  َسبََب ن ْجح  ْن َخْلق  إ لَى أََحٍد م 

. ْحَسان  َك َفْوَت اْْل  ْند   -15- َو اْسَتَحقَّ م ْن ع 

يابي  خويش پندارد، خود را در و هر كس كه حاجت خود نزد يكي از بندگان  تو بََرد و او را سبب كام

 – اي نبردسزد كه از نعمت  تو بهرهي گذاشته است و ميمعرض ناامید

 :و من دعاء له )علیه السالم( يَلتج ئ إلى اللّه أن ُيغن یَه

ْسَتْرز َق طَال ب ي ر ْزق َك َو أَْسَتْعط فَ 
ْقَتار ، َفأَ َي ب اْْل  َراَر  اللَُّهمَّ ُصْن َوْجه ي ب اْلیََسار  َو اَل تَْبُذْل َجاه  ش 

َك، وَ  عْ  َخْلق  ْن َوَراء  َذل َك ُكلّ ه  َول يُّ اْْل  طَاء  َو ُأْبَتلَى ب َحْمد  َمْن أَْعطَان ي َو ُأْفَتَتَن ب َذّم  َمْن َمَنَعن ي، َو أَْنَت م 

ير»اْلَمْنع    .«إ نََّك َعلى ُكّل  َشْيٍء َقد 

 از خلق شرور بى نيازم کن:

امام)علیه السالم( در اين دعاى کوتاه، ضمن هشت جمله مطالب پرمعنايى ذکر مى کند که هم 

دعاست و هم درس اخالق. نخست در ضمن دو جمله اصل دعا را بیان کرده عرضه مى دارد: 

 »خداوند آبرويم را با بى نیازى محفوظ دار و شخصیتم را بر اثر فقر ضايع مکن". 

 .صن« از ريشه »صیانت« به معناى محفوظ نگه داشتن است.

 وجه« در اينجا به معناى آبروست، هر چند اصل معناى آن صورت است

 جاه« به معناى قدر و مقام و شرف است.

 اقتار« از ريشه »قتور« بر وزن »فتور« به معناى سخت گرفتن در خرج کردن است» 

منظور از »يسار« )بى نیازى( غنا و توانگرى به آن معنا که در عرف است نیست، بلکه منظور بى 

نیازى از ديگران و داشتن زندگى توأم با عفاف و کفاف است وگرنه غناى به آن معنا، گاه سبب 

 بى آبرويى هم مى شود.

َي ب االْْقَتار  « با توّجه به اينکه »وال تبذل« از ريشه »بذل« است و »بذل« دو  جمله »َو الَ تَْبُذْل َجاه 

معنا دارد: يکى بخشیدن و از دست دادن و ديگرى کهنه کردن و ضايع ساختن، دو تفسیر متفاوت 

دارد: نخست اينکه »خداوندا شخصیت مرا با فقر از من مگیر« و ديگر اينکه »شخصیت مرا با فقر 

 به ابتذال مکشان.
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سپس بعد از آن در چهار جمله به آثار فقر و نیازمندى به ديگران پرداخته، مى فرمايد: »در نتیجه از 

کسانى درخواست روزى کنم که آنها خود، از تو روزى مى طلبند و از افراد بدکردار و پست، 

خواستار عطوفت و بخشش گردم و سرانجام به ستودن آن کس که به من چیزى عطا کرده، مبتال 

شوم )هر چند شايسته ستايش نباشد( و به نکوهش کردن آن کس که مرا محروم داشته گرفتار 

َک، َو  َراَر َخْلق  َف ش  ْسَتْرز َق طَال ب ي ر ْزق َک، َو أَْسَتْعط 
گردم، هر چند در خور نکوهش نباشد«; )َفأَ

 .(ُأْبَتلَى ب َحْمد  َمْن أَْعطَان ي، َو ُأْفَتَتَن ب َذّم  َمْن َمَنَعن ي

در پايان مى فرمايد: »اين در حالى است که تو در ماوراى همه اينها سرپرست و صاحب اختیار 

ْن َوَراء  ذل َک ُکلّ ه  َول يُّ االْْعطَاء  َو اْلَمْنع ;  بخشش و منع هستى و تو بر هر چیز توانايى«; )َو أَْنَت م 

يرٌ   إ نََّک َعلَى ُکّل  َشْيء َقد 

امام)علیه السالم( در اين عبارت کوتاه به چهار اثر سوء فقر و نیازمندى که در دو مرحله انجام مى 

شود، اشاره فرموده: نخست مى فرمايد: حّداقل چیزى که بر آن مترتّب مى شود اين است که 

دست نیاز به سوى نیازمندان درگاه تو دراز کنم و از آن بدتر اينکه حّل مشکل در دست بدان و 

افراد پست قرار بگیرد که راستى زندگى کردن در چنان شرايطى براى افراد با ايمان و با شخصیت 

 بسیار سخت و دردناک است.

در مرحله دوم; يعنى پس از درخواست اگر طرف مقابل، اجابت کند انسان ناگزير از مدح و 

ستايش اوست و اى بسا انسانى باشد که هرگز شايسته مرگ نیست و اگر از کمک کردن به 

داليل خاصّى دريغ دارد زبان به نکوهش او بگشايم در حالى که اى بسا در خور نکوهش و مذمت 

نباشد و خودش مشکالت اهّمى دارد که بايد به آنها برسد; همین که دست ردّ بر سینه من زد 

من او را متّهم به بخل و خسیس بودن مى کنم در حالى که چه بهتر آب را از سرچشمه بگیرم و 

 رو به درگاه تو آورم که تو ولّى اعطا و منعى و بر هر چیز قادرى.

بديهى است روح بلند و بزرگ امام)علیه السالم( هرگز چنین امورى را نمى پذيرد، هر چند گرفتار 

نیازمندى باشد. امام مى خواهد آثار طبیعى فقر را که در بسیارى از مردم آشکار است بیان 

فرمايد تا بکوشند و با فقر مبارزه کنند و هرگز دست نیاز به سوى کسى دراز نکنند.)ایت هللا مکارم 

 شیرازی در شرح ابن میثم بحرانی(

***** 

  بند 16 از فراز دوم:

مَّ وَ  ْهد ي، اللَّه  يَل ي،  ل ي إ لَْيَك َحاَجٌة َقْد َقصََّر َعْنَها ج   َو تََقطََّعْت د ونََها ح 

 .جويي آن نتوانماي است كه خود از برآوردن آن ناتوانم و چارهخدايا، مرا از تو خواسته
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 و من دعاء له )علیه السالم( يَلَجأ فیه إلى اللّه لیهديَه إلى الرشاد:

ُدُهْم ف ي َسَرائ ر ه مْ  َو  َْول یَائ َك َو أَْحَضُرُهْم ب اْلك َفايَة  ل ْلُمَتَوكّ ل یَن َعلَْیَك؛ تَُشاه  یَن ْل  اللَُّهمَّ إ نََّك آنَُس اْْلن س 

ْم؛ َفأَْسَراُرُهْم لََك َمْكُشوَفٌة َو ُقلُوُبُهْم إ  لَ ْیَك َمْلُهوَفٌة؛  ْم َو تَْعلَُم َمْبلََغ بََصائ ر ه  ْم ف ي َضَمائ ر ه  تَطَّل ُع َعلَْیه 

ْلماً ب أَنَّ  ْست َجاَرة  ب كَ ، ع  ُم اْلَمَصائ ُب لََجُئوا إ لَى اال  ْكُرَك َو إ ْن ُصبَّْت َعلَْیه  إ ْن أَْوَحَشْتُهُم اْلُغْربَُة آنََسُهْم ذ 

ْلبَت ي َفُدلَّن ي  یُت َعْن ط  ْهُت َعْن مَ ْسأَلَت ي أَْو َعم  َرَها َعْن َقَضائ َك. اللَُّهمَّ إ ْن َفه  َك َو َمَصاد  َة اْْلُُمور  ب یَد  أَز مَّ

ْن ك َفايَات َك.  َدايَات َك َو اَل ب ب ْدعٍ م  ْن ه  د ي، َفلَْیَس َذل َك ب ُنْكٍر م  َعلَى َمَصال ح ي َو ُخْذ ب َقْلب ي إ لَى َمَراش 

ْلن ي َعلَى َعْدل كَ . ْلن ي َعلَى َعْفو َك َو اَل تَْحم   اللَُّهمَّ اْحم 

عبارت امام در نهج البالغه  اشاره دارد ؛ به اينکه کسانى که واجد اين دو صفت باشند; يعنى در 

زمره اولیاء هللا در آيند و يا در صف متوکاّلن قرار گیرند مشمول اين نعمت بزرگ خواهند شد که 

انسشان با خدا است و خداوند مشکالت آنها را برطرف مى کند. به اين ترتیب امام)علیه السالم( 

 در ضمن مناجات با پروردگار درس انسان سازى هم مى دهد.

بعد از بیان مقدمات دعا و آمادگى قلب و روح براى درخواست از خداوند که در بخش سابق آمد، 

امام)علیه السالم( در اين بخش به اصل دعا مى پردازد و به جاى اينکه انگشت روى تک تک 

خواسته ها بگذارد، به ذکر يک اصل کلى پرداخته و تمام خواسته هاى خود را در آن خالصه مى 

کند، عرضه مى دارد: »خداوندا اگر از بیان خواسته خود عاجز شوم يا در پیدا کردن راه و رسم 

درخواست خود نابینا گردم، تو مرا به مصالح خودم راهنمايى کن و قلبم را به سوى آنچه رشد و 

صالح من است رهبرى فرما که اين کار از هدايتهاى تو بى سابقه و دور نیست و برآوردن چنین 

ْلَبت ي،  یُت َعْن ط  ْهُت َعْن َمْسأَلَت ي، أَْو َعم  خواسته هايى براى تو تازگى ندارد«; )اللَُّهمَّ إ ْن َفه 

َدايَات َک، َو الَ ب ب ْدع م ْن  ْن ه  د ي، َفلَْیَس ذل َک ب ُنْکر م  َفُدلَّن ي َعلَى َمَصال ح ي، َو ُخْذ ب َقْلب ي إ لَى َمَراش 

 ک َفايَات کَ 

اين گونه دعا، نهايت ادب را در پیشگاه خدا در بر دارد و در ضمن، جامعیّتى نسبت به تمام 

درخواستها در آن ديده مى شود و اين واقعیت را بیان مى کند که ماهر قدر نسبت به خواسته ها 

و مصالح خودآگاهى داشته باشیم باز هم امور زيادى است که يا از نظر ما پنهان مى شود و يا در 

تشخیص آن به خطا مى افتیم; ولى خداوند از ما آگاه تر به مصالح و مفاسد ماست، از او مى 

خواهیم که ما را به مصالحمان رهنمون گردد و آنچه را از خدا مى خواهیم همان باشد که خیر و 

 صالح ما در آن است و اين از لطف خدا هرگز بعید نیست.

در اينجا حديث جالبى از امام زين العابدين على بن الحسین)علیه السالم( نقل شده است. به 

آن حضرت عرض کردند حسن بصرى چنین مى گويد: »لَْیَس اْلَعَجُب م مَّن َهلََک َکْیَف َهلََک َو إنّما 

مَّْن نَجى َکیَف نَجى; تعجب نیست از کسانى که گمراه مى شوند چگونه گمراه شدند،  اْلَعَجُب م 
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 بلکه تعجب از کسانى است که هدايت مى يابند چگونه هدايت مى يابند!

مَّْن نَجى َکْیَف  امام)علیه السالم( فرمود: اّما من چیز ديگرى مى گويم، مى گويم: »لَْیَس اْلَعَجُب م 

; تعجب نیست از کسانى که نجات  َعة  َرْحَمة  هللا  مَّْن َهلََک َکْیَف َهلََک َمَع س  ظَنجى َو إنََّما اْلَعَجُب م 

يافته اند چگونه نجات يافته اند تعجب از کسانى است که گمراه شدند، چگونه گمراه شدند با آن 

  همه وسعت رحمت الهى؛) بحاراالنوار، ج 75، ص 153، ح 17(

سپس در پايان اين دعا عرضه مى دارد: »خداوندا با عفو و بخشش خود با من رفتار کن و با عدل 

ْلن ي َعلَى َعْدل کَ  ( ْلن ي َعلَى َعْفو َک، َو الَ تَْحم   و دادگريت رفتار مکن«; )اللَُّهمَّ اْحم 

گويى امام)علیه السالم( در اين جمله عفو و عدل الهى را مرکبى راهوار شمرده، عدل مرکبى 

است نگران کننده، در حالى که عفو مرکبى است آرامبخش و از خداوند تقاضا مى کند که مرا بر 

آن مرکب آرامبخش سوار کن تا آسوده خاطر به جوار قرب تو آيم و فارغ البال از مجازاتهاى دردناک 

در سايه لطف تو قرار گیرم، و اين همان مضمون جمله معروفى است که به عنوان دعا در نمازها و 

ْلنا ب َعْدل َک يا َکريم)0ایت هللا مکارم –شرح ابن  ْلنا ب َفْضل کْ  َو التُعام  غیر نمازها خوانده مى شود: )إلَهنا عام 

 میثم بحرانی(

امام علی )ع( : قال هللا لعباده: ایُّها الفقراء الی رحمتی، إنّی قد ألزمُتکم الحاجَة الیَّ فی کّل حاٍل 

و ذلَة العبودیّة فی کّل وقت ، فإلیَّ فافزعوا فی کاّل  مر تاخذون فیه و ترجون تمامه و بلوغ غایته 

فإنّی أن أردت أن ُعطیَکم لم یقدر غیری علی منعکم . أن اردُت أن أمنعکم لم یقدر غیری علی 

إعطائکم فانّا أحقُّ من ُسئَل و أولی من تُُضرَّع إلیه)التوحید ص232 ح5عن محمد بن زیاد و محمد بن سیّار 

 عن االمام العسکری عن االمام زین العابدین عن االمام الحسین عن االمام الحسن )ع( -بحاراالنوار ج92 ص233 ح14(

امام علی)ع(: خداوند به بندگانش می فرماید : ای نیازمندان رحمت من ! شما را همواره نیازمند 

خود گردانیده و داغ بندگی در هر وقتی را بر شما نهاده ام . پس در هر کاری که می آغازید و 

امیدوارید آن را به پایان برسانید و به مقصدش برسید به من متوّسل شوید ، زیرا اگر من بخواهم 

به شما بدهم ، هیچ کس نمی تواند مانع شما شود و اگر من بخواهم که به شما ندهم ، هیچ 

کس نمی تواند به شما بدهد. بنابراین ، من سزاوارترین کسی هستم که از او چیز می خواهند و 

 شایسته ترین کسی هستم که به او التماس می کنند.

يَل ي،  َو تََقطََّعْت د ونََها ح 

 رشتۀ چاره جوئیهایم در برابر آن گسسته است .

 پیامبر خدا)ص( فرمود: " من تمنّی شیئأ و هو هلل رضیَّ لم یخُرج من الدنیا حتّی ی عطاُه )الخصال 

 ص4ح7( )ثواب االعمال ص220 ح1- امالی الصدوق ص674ح910(
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هر کس چیزی را آرزو کند و آن چیز مورد رضایت خداوند باشد از دنیا نمی رود تا آنکه بدو داده 

 شود. 

هر گز در برابر دعا کردن کوتاهی نکن و هر گز طاقتت طاق نشود و همواره بوسیله دعا ، چاره 

جوئی را شیوۀ خود قرار بده و زمینه های استجابت را فراهم کن)کنار گذاشتن گناه و حرامهای 

 الهی( .

َل له ، و  َخَر له و اّما أن ُیعجَّ امام زین العابدین )ع( فرمود: " المؤمن من دعائ ه  علی ثالث ، اّما أن ُیدَّ

 اّما آن ُیدفَع عنه بال ٌء یَریُد أن یَصیبَُه )تحف العقول ص280 – بحاراالنوار78 ص138ح18( 

مؤمن از دعای خود یکی از سه چیز را دارد : یا برایش اندوخته می شود یا در همین دنیا به او 

 داده می شود و یا بالئی که می خواسته به او برسد از وی دفع می گردد.

 بند -17- فراز دو م:

  -َو َسوَّلَْت ل ي نَْفس ي َرْفَعَها إ لَى َمْن يَْرَفع  َحَوائ َجه  إ لَْيَك، َو ََل يَْسَتْغن ي ف ي طَل بَات ه  َعْنَك،

كند كه برآوردن آن خواسته را از كسي خواهم كه او، خود، نیاز از تو مرا وسوسه مي و نفسم

.نیاز نباشداش از تو بيخواهد و در خواسته  

دعای انسان در برابر خداوند تعالی در حقیقت به معنای خود را بنده و نیازمنذ مطلق به خدا دیدن 

آمدن است.از این رو امام صادق )ع( در تبیین و با پرستش او در صدد جلب عنایت و رحمت او بر 

ُه اْلستنکاف ) علل الشرایع  -14ح23ص 1الکافی ججنود عقل و جهل می فرماید:" والّدعاُء و ضدُّ

(13ح591الخصالص -10ح115ص  

ان را .این سخن این است که دعا از سپاهیان عقل است . عقل، دعا و ضد آن  خودداری است

لذا او را به عبودیت کمال مطلق دعوت می نماید تا با عبادت و پرستش نیازمند مطلق می بیند و 

او به عنایت و رحمتش دست یابد . از این رو هر چه انسان از معرفت و شناخت بیشتری بر 

خوردار باشد دعای او افزون تر می گردد." الهی ال تکلنا الی أنفسنا طرفًة عین أبداً" خداوندا ! ما 

به خود وامگذار. که اگر واگذار به خود شوم جزء کسانی می شوم که از را یک چشم بهم زدن 

 غیر تو حاجت بخواهد که اگر چنین شود تو او را به همان واگذار خواهی کرد.

)بحاراالنوار امام جواد )ع( فرمود: آن که به غیر خداوند روی آورد خداوند به همان واگذارش می کند

(155ص 68ج  

رسول خدا )ص ( یقول هللا – ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی، االّ قطعُت اسباب الّسماوات و 

بُه .... )امالی طوسی ص585 ح1210(-  اسباب الرض من دونه فإن سألنی لم ُأعطه و إن دعائی لم أج 
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تنبیه الخواطر ج2 ص74(هیچ مخلوقی نیست که به غیر من چنگ زند مگر آن که اسباب آسمان ها و 

اسباب زمین را از او قطع می کنم پس اگر از من خواست به او نمی دهم و اگر مرا خواند ، 

 پاسخش را نمی دهم.

 بند 18 از فراز دوم:

ْذن ب يَن. ث مَّ اْنَتبَْهت  ب َتْذك ير َك ل ي م نْ  ْن َعَثَرات  اْلم  ئ يَن، َو َعْثَرٌة م  ْن َزلَل  اْلَخاط  َي َزلٌَّة م   َو ه 

يد َك َعْن َعْثَرت ي. َغْفلَ  ْن َزلَّت ي، َو َرَجْعت  َو نََكْصت  ب َتْسد  َك م   ت ي، َو نََهْضت  ب َتْوف يق 

نهاي خطاكاران، و زمین خوردني چون زمین خوردن  گنهكاراو اين، خود لغزشي بود از لغزش   

لغزش برخاستم، و خبري به خود آمدم، و به توفیق تو، پس از آن گاه به هشدار تو از خواب  بي

.چون به راهم آوردي، ديگر زمین نخوردم و باز گرديدم  

درخواست از دیگران بسی ذلّت وخواری است ، زمین خوردن است، غفلت است، سلب توفیق 

است، ظلمت است، سرگردانی است، فراموشی یاد خداست، . خدایا کمکم کن تا عزّت یابم ، تا 

، تا توفیق بندگی یابم، تا ذاکرت باشم برای شکر نعمتهای بی بلند شوم ، تا از جهل دوری گزینم 

 دریغت، کمکم کن تا در راهت و توّسلت استوار باشم.

  -امام علی)ع( لنوف البکالی   

ُّل َغیري  بالیَأس    ّ َمن ُيَؤم  َّعنَّ أَمَل ُكل  زَّتي وَجاللي الَ َقط  ع إلَى اللّه ُسبحانَُه َفإ نَّهُ  يَقوُل: »وع   َوانَقط 

كَرُه  لَنَّ ذ  خم  ُُ َّعنَُّه َعن َوصلي ، والَ َقط  ُُ َدنَُّه م ن ُقربي ، والَ ُُ بع   وَْلَكُسَونَُّه ثَوبَ  الَمَذلَّة  ف ي النّاس  ، والَ 

واَي وأنَا الَحيُّ  ه  َغیري وَكشُف الشَّ دائ د  ب یَدى؟! ويَرجو س  ُّل ـ َويلَُه ـ ل َشدائ د  حیَن يَرعى َغیري . أُيَؤم 

َي ُمغلََقٌة ويَتُرُك بابي وُهَو َمفتوٌح ! َفَمن َذاالَّذي َرجاني ل َكثیر   بادي وه  الباقي ! ويَطُرُق أبواَب ع 

ه  َفَخیَّبُت َرجاَءُه ؟  !ُجرم 

لًَة بي ، وَجَعلُت َرجاَءُهم َمذخورا لَُهم ع ندي ، وَمأَلُت َسماواتي م مَّن ال  بادي ُمتَّص  َجَعلُت آماَل ع 

بادي ، ألَم يَعلَم َمن َفَدَحتُه نائ بٌَة  يََملُّ تَسبیحي ، وأَمرُت َمالئ َكتي أن ال ُيغل ُقوا اْلَبواَب بَیني وبَیَن ع 

م ن نَوائ بي أن ال يَمل َك أَحٌد َكشَفها إالّ ب إ ذنى؟! َفل َم ُيعر ُض الَعبُد ب أََمل ه  َعنّي وَقد أعطَیُتُه ما لَم 

يَسأَلني ، َفلَم يَسأَلني وَسأََل َغیري ؟ أَفَتراني أبَتد ُئ َخلقي م ن َغیر  َمسألٍَة ، ثُمَّ اُسأُل َفال اُجیُب 

َفتي ؟  َرُة لى؟ أَولَیَس الَكَرُم َوالجوُد ص  نیا َواْلخ  ُّلني َعبدى؟ أَولَیَس الدُّ سائ لى؟! أبَخیٌل أنَا َفُیبَخ 

أَولَیَس الفَ ضُل َوالرَّحَمُة ب َیدي ؟ أَولَیَس اْلماُل اليَنَتهي إالّ إلَيَّ ، َفَمن َيقطَُعها دونى؟ وما َعسى أن 

واَي؟ ّلوَن َمن س  َّل الُمَؤم   !ُيَؤم 

نُهم ، ما نََقَص م ن  ٍد م  ماء  ثُمَّ أعطَیُت ُكلَّ واح  زَّتي وَجاللي لَو َجَمعُت آماَل أهل  اْلَرض  َوالسَّ وع 

رَّة  ، وَكیَف يَنُقُص نائ ٌل أنَا أَفضُتُه؟  !ُملكي بَ عُض ُعضو  الذَّ
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يا ُبؤسا ل لقان طیَن م ن َرحَمتي ، يا ُبؤسا ل َمن َعصاني وتََوثََّب َعلى َمحار مي ، ولَم ُيراق بني َواجَتَرأَ 

 َعلَيَّ )بحاراالنوارج94 ص95ح12نقال عن الکتاب العتیق الغروی عن نوف البکالی(

امام علی)ع(به نوف بکالی: توجهت به خدا باشد زیرا او می فرماید : به عزّت و جاللم سوگند که 

امید هر کس را که به غیر من امید بندد به یأس مبّدل می کنم و بر او جامه خواری در نزد مردم 

می پوشانم . از قرب خود دورش می کنم و پیوندش با خودم را می برم و گمنامش می سازم ؛ 

زیرا غیر مرا در نظر می گیرد . وای بر او ! آیا در سختیهایش به غیر من آرزو می بندد ، با آن که 

سختی ها به دست من است ؟ وبه جز من امیدوار می شود، در صورتی که منم زندۀ جاویدان؟ 

ودرهای بستۀ بندگانم را می کوبد و در مرا که همیشه باز است، رها می کند؟کیست که برای 

 بخشیدن گناهان فراوانش به من امید بسته باشد و من امیدش را نا امید کرده باشم؟ 

من آرزوهای بندگانم را متّصل به خویش قرار داده ام ، و امیدشان را نزد خود برای آنها ذخیره کرده 

ام ، و آسمان هایم را از کسانی که از تسبیح گویی من خسته نمی شوند آکنده ساخته ام ، و 

به فرشتگانم دستور داده ام که درهای میان من و بندگانم را نبندند . آیا آن که حادثه ای از حوادث 

من او را در فشار قرار می دهد ، نمی داند که هیچ کس نمی تواند جز با اجازه من ، آن را بر 

طرف کند؟ پس چرا بنده با آرزویش از من روی گردان می شود؟ چرا از منی که بی درخواست به 

او عطا کرده ام ، در خواست نمی کند و از غیر من درخواست می کند؟ آیا فکر می کند که ابندائأ 

و بی درخواست خلقم ، به آنها می دهم، اگر از من درخواست شود ، جواب در خواست کننده را 

نمی دهم؟ مگر من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می داند؟ آیا دنیا و آخرت از آن من نیست؟ آیا 

آقایی و بخشندگی ، صفت من نیست؟ آیا فضل و رحمت، به دست من نیست؟ آیا آرزوها جز به 

من منتهی می شوند ؟ پس چه کسی جز من آنها را قطع می کند؟ . چرا امیدوران به غیر من 

 امید می بندند؟

به عزّت و جاللم سوگند ، اگر آرزوهای اهل زمین و آسمان را جمع کنم و آرزوهای یکایک آنها را بر 

آورم ، به اندازۀ یک عضو مورچه ای هم از ُملک من کاسته نمی شود. چگونه عطایی که من 

بخشندۀ آنم ، کاستی گیرد؟ بیچاره نومیدان از رحمت من! بدبخت ، کسی که من را نافرمانی 

 کند . به حرام های من رو آورد و مرا در نظر نگیرد و برمن گستاخی کند.

 بند19 از فراز دوم:

ٍم َفَقَصْدت َك،  ْعد  ٌم إ لَى م  ْعد  ْحَتاجاً َو أَنَّى يَْرَغب  م  ْحَتاٌج م  ْبَحاَن َرب  ي َكْيَف يَْسأَل  م  َو ق ْلت  س 

يرٌ  ، َو أَْوَفْدت  َعلَْيَك َرَجائ ي ب الث  َقة  ب َك. َو َعل ْمت  أَنَّ َكث يَر َما أَْسأَل َك يَس   ف ي يَا إ لَه ي، ب الرَّْغبَة 
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َؤال  أََحٍد، و جْ  َك، َو أَنَّ َكَرَمَك ََل يَض يق  َعْن س  يٌر ف ي و ْسع  ب َك َحق  يَر َما أَْسَتْوه  د َك، َو أَنَّ َخط 

 َو أَنَّ يََدَك ب اْلَعطَايَا أَْعلَى م ْن ك ل   يٍَد. 

شود نیازمندي از نیازمندي چون خود حاجت و گفتم: پاك و منزّه است پروردگار من، چگونه مي

واهد و تهي دستي نیاز خواه تهي دستي گردد؟خ  

 پس اي معبود من، با اشتیاق  تمام به سويت آمدم، و با اعتماد، دست امید به دامان  تو زدم،

هاي من، پیش توانگري تو، كوچك است، و انبوه چشمداشت  من از تو، و دانستم كه كوه خواسته

از نیاز  خواهندگان است، و دست  بخشش تو  هاي تو اندك؛ گنجايش لطف  تو بیشدر برابر رحمت

.ي دستانباالتر از همه  

فرمود: هرگاه یکی از شما خواست که هر چه از پروردگارش در خواست می کند به امام صادق)ع(

و چون خداوند او بدهد ، باید چشم امید از همۀ مردم بر گیرد و امیدی جز به خدا نداشته باشد 

.)الکافی است ، هرچه را که از خدا خواهد به او می دهددانست که او قلبأ چنین 

(1ح329وص1ح274امالی للمفیدص -108ح143ص8وج2ح148ص2ج  

، االّ استحیا هللا أن یُردّها صفرأً حتّی )ع( فرمود: ما ابرَز عبٌد یَدُه الی هللا العزیز الجبّارامام صادق

را به در گاه خدای عزیز جبّار دراز  یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء ......هیچ بنده ای دستش

نکند ، مگر آنکه خداوند شرم کند آن را خالی بر گرداند تا این که از فزونی رحمت خویش هر اندازه 

مکارم  –عن االمام باقر)ع( 953ح325ص 1من ال یحضره الفقیه ج -2ح471ص 2)الکافی جکه بخواهد در آن نهد

(1988ح9ص2االخالق ج  

َکرم وجود و بزرگواری خداوند سبب جذب دلهاست . َکرم جاذبه آفرین است و بیگانه را حلقه به 

وقتی عمر بن عبد را کشت و خواهر عمر بن عبد ، گوش می کند . علی)ع( در جنگ خندق ، 

 –وقتی این وضع را دید گفت: تو را انسانی بزرگوار کشت و افسوس نمی خورم.)سیره پیشوایان 

شوائی(استاد پی  

خداوند دارای دو گونه صفات است.صفات جالل و صفات جمال، صفات جالل مثل "عظمت ، کبریاء 

عزّت ، غلبه ، پاکی ، "وصفات جمال که ُمبَیّن مقام نعمت و افاضۀ رحمت اند مثل" علم، قدرت، 

ر جود، رحمت و غیره. حال کلمه اکرام راجع به صفات جمال و نعمت و رحمت است ،پس اکرام د

بیا مقام افاضۀ رحمت و نعمت به بندگان است.در کشاف از رسول خدا)ص( نقل شده ، ألظّوا 

" بخواندن خدا با این جمله مداومت کنید و آن حضرت کسی را دید که نماز می  ذالجالل و االکرام

 خواند و می گفت" یا ذاجالل و االکرام" فرمود: دعایت مستجاب شد.
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وصف خدا واقع شود مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر راغب می گوید : َکرم اگر 

وصف انسان باشد تمام اخالق و افعال پسندیدۀ اوست که از وی ظاهر می شود. به کسی کریم 

نگویید مگر بعد از آنکه آن اخالق و افعالی از وی ظاهر شودو هر چیزیکه در نوع خود شریف است 

ن(با کرم توصیف می شود)قاموس قرآ  

تعبیر به ))ذی الجالل و االکرام(( اشاره ای است به تمام صفات جمال و جالل او )ذی الجالل 

َويَْبَقٰى سوره الرحمن؛  27.آیه اشاره به صفات سلبیه، و ذی االکرام اشاره به صفات ثبوتیه است

ْكَرام   -َوْجه  َرب  َك ذ و اْلَجََلل  َواْْل   

 ايـن آيـه مسأله زوال و فـنـاى جـن و انـس را مـسـجـل مـى كـنـد، 

) در ضـمن با توجه به اين كه كلمه و سیاق آيه نـیـز ظـهـور در ايـن دارد كـه از   ( فانى -فان 

ايـن نـكـتـه هـم بـه طـور اشـاره  (كـل مـن عـلیـهـا فـان) آيـنـده اى خـبـر مـى دهـد، از جـمـله

ده مـى شـود كـه مـدت و اجـل نـشـاءه دنـیـا بـا فـنـاى جن و انس به سر مى آيد و اسـتـفـا

عمرش پايان مى پذيرد، و نشاءه آخـرت طـلوع مى كند، و هر دو مطلب يعنى فناى جانداران 

صاحب شعور زمین، و طلوع نشاءه آخـرت كـه نـشـاءه جزا است، از نعمتها و آالى خداى تعالى 

ى دنیا حیاتى اسـت مـقـدمـى بـراى غـرض آخـرت و مـعـلوم اسـت كـه انتقال از است، چون زندگ

. مقدمه به غرض و نتیجه، نعمت است  

بـا ايـن نـكته گفتار بعضى از مفسرين پاسخ داده مى شود كه گفته اند: فناء چه نعمتى هست 

 كه آيه شريفه آن را از آالء و نعمتهاى الهى شمرده ؟

:است كهجواب اين  حاصل و   

حقیقت اين فنا انتقال از دنیا به آخرت، و رجوع به خداى تعالى است، همچنان در بسیارى از آيـات 

كـريـمـه قـرآن اين فناء به انتقال مذكور تفسیر شده و فهمانده كه منظور از آن فناى مطلق و هیچ 

. و پوچ شدن نیست  

) ،مقصود از وجه خدا و بقاى آن، و معناى االكرام ذو الجالل و ) 

( وجه هر چیزى عبارت است از سطح بیرونى آن، )و از آنجايى كـه خـداى  - ( و يـبقى وجه ربك

تـعـالى مـنزه است از جسمانیت و داشتن حجم و سطح، ناگزير معناى اين كلمه در مـورد خـداى 

دا همان تـعـالى بـعد از حذف محدوديت و نواقص امكانى عبارت مى شود از نمود خدا( و نمود خ

صفات كريمه او است، بین او و خلقش واسطه اند، و بركات و فیض او به وسـیـله آن صـفـات بـر 
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خـلقـش نـازل مـى شود، و خاليق آفرينش و تدبیر مى شوند، و آن صـفـات عـبـارتـنـد از عـلم و 

 قـدرت و شـنـوايـى و بـیـنـايـى و رحـمـت و مـغـفـرت و رزق و امـثـال ايـنها،

(  ( ذوالجـالل و االكـرامیا

دارد، مانند صفت علو، با صفاتى كه در آن بويى از دفع و منع هست سر و كار و تناسب   جالل  

-ت، كبرياء، تكبر، احاطه، عزت، و غلبهتعالى، عظم  

اکرام چه باقی می  خـوب وقـتـى هـمه اين معانى در كلمه جالل خوابیده، بايد ديد براى كلمه

برای این کلمه چیزی به نام حسن و بهاء باقی می ماند.مانند همان علم ، قدرت ،  ماند؛ ؟ 

 حیات.

بنابر این کلمه یا "ذو الجالل و االکرام" نامی از اسماء حسنای الهی است.که تمامی اسماء جالل 

)ایت هللا جوادی املی(.و جمال الهی را در بر می گیرد  

از فراز سوم: 20بند  

ْلن ي ب َعْدل َك َعلَى ، َو ََل تَْحم  َك َعلَى التََّفضُّل  ْلن ي ب َكَرم  ، َو اْحم  ٍد َو آل ه  َحمَّ مَّ َفَصل   َعلَى م   اللَّه 

َو يَْسَتح قُّ اْلَمْنَع، َو ََل ب أَوَّل   َب إ لَْيَك َفأَْعطَْيَته  َو ه  ٍب َرغ  ْست ْحَقاق ، َفَما أَنَا ب أَوَّل  َراغ  ٍل َسائ   اَل 

ْرَماَن.  َو يَْسَتْوج ب  اْلح  -20َسأَلََك َفأَْفَضْلَت َعلَْيه  َو ه   

خدايا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به لطف خود با من آن كن كه بخشش بسیار تو را 

سزاوار است، و به عدل خود با من آن مكن كه مرا شايسته است. من نخستین كسي نیستم 

او را نعمت دادي، حال آن كه سزوار رانده شدن بود، و نخستین كسي  كه به تو روي آورد و تو

اش را برآوردي، حال آن كه سزاوار نیستم كه دست خواهش به سويت دراز كرد و تو خواسته

.ناامیدي بود  

 منفورترین مردم نزد خداوند دو کس اند :

مردی که خداوند او را بحال خود وانهاده و در نتیجه از راه راست منحرف شده و مایۀ -1

گمراهی انس و جن است. شیفته سخن بدعت آمیز و دعوت به گمراهی است. او مایه 

گمراهی کسانی است که فریب او را خورند. از راه و روش گذشتگان گمراه شده و گمراه 

ات و پس از مرگش از او پیروی کنند.هم بار گناهان کننده کسانی است که در حال حی

 دیگران را به دوش کشد و هم در گرو خطا خود باشد.

ودیگر مردی است که انبوهی از نادانی را از این سوء و آن سوء گرد آورده ، در میان -2

جاهالن امت به فریب آنها می تازد و در تاریکی های فتنه سر درگم است.وبه مصالحی 
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انسان نماها او را دانشمند می نامند حال آنکه پیمان صلح نهفته نابیناست.که در 

نهج البالغه( 17دانشمند نیست. )خطبه  

در این فراز با استناد به کالم موالیمان می گوییم: خدای من که نه گمراه بودم و نه کسی را 

ه منع نعمت تو مرا درگیر گمراه کردم ، پس نباید از کرم و فضل تو دور بمانم ! آیا سزاوار است ک

 سازد با وجودیکه کرم و فضل تو ،نعمتها را بر بشر فزونی می دهد.

در طی دوران عمر ، گناهان صغیره و کبیره بر بشر سایه افکنده ، و او در حالیکه بر توسن گناه 

، تو کرم و فضل خودت را شامل حال او کردی و توبه او را می پذیری. سوار شده   

َجابَُة، ل یَُكوَن ذل َك أَْعظََم   َرْت َعْنَك اْْل  ّ . َو ُربَّما ُأخ  یََّة َعلَى َقْدر  الن ّیَّة  َفالَ ُيَقن ّطَنََّك إ ْبطَاُء إ َجابَت ه  َفإ نَّ اْلَعط 

الً أَْو آج الً،  ْنُه َعاج  يْ َء َفالَ تُْؤتَاُه، َو أُ وت یَت َخْیراً م  . َو ُربَّما َسأَْلَت الشَّ ، َو أَْجَزَل ل َعطَاء  اْْلم ل  ائ ل  َْجر  السَّ ْل 

ين َك لَْو ُأوت یَتُه، َفْلَتُكنْ  َمْسأَلَُتَك ف یَما  أَْو ُصر َف َعْنَك ل َما ُهَو َخْیٌر لََك، َفلَُربَّ أَْمٍر َقْد طَلَْبَتُه ف یه  َهالَُك د 

 يَْبَقى لََك َجَمالُُه، َو ُيْنَفى َعْنَك َوبَالُُه؛ َفاْلَماُل اليَْبَقى لََك َو الَ تَْبَقى لَهُ )نامه 31- نهج البالغه(

پس دير پذيرفتن او تو را نومید نكند كه بخشش بسته به مقدار نیت بود، و بسا كه در پذيرفتن 

دعايت درنگ افتد، و اين براى آن است كه پاداش خواهنده بزرگتر شود و جزاى آرزومند کاملتر، و 

بود كه چیزى را خواسته اى و تو را ندادهاند، و بهتر از آن در اين جهان يا آن جهانت دادهاند يا بهتر 

بوده كه از تو بازداشتهاند، و چه بسا چیزى را طلبیدی كه اگر به تو میدادند، تباهى دينت را در 

آن میدیدی. پس پرسشت درباره چیزى باشد كه نیكى آن برايت پايدار ماند، و سختى و رنج آن 

 به کنار که نه مال براى تو پايدار است و نه تو براى مال برقرار.

از فراز چهارم:21بند  

ْن ن َدائ ي َقر يباً، َو ل َتَضرُّع ي َراح ماً،  ج يباً، َو م  َعائ ي م  ، َو ك ْن ل د  ٍد َو آل ه  َحمَّ مَّ َصل   َعلَى م  اللَّه 

ْهن ي ف ي  ْنَك، َو ََل ت َوج   َو ل َصْوت ي َسام عاً. َو ََل تَْقطَْع َرَجائ ي َعْنَك، َو ََل تَب تَّ َسبَب ي م 

ه  َو غَ  ْؤل ي َحاَجت ي َهذ  َواَك َو تََولَّن ي ب ن ْجح  طَل بَت ي َو َقَضاء  َحاَجت ي َو نَْيل  س  ْير َها إ لَى س 

ور   يع  اْْل م  ير َك ل ي ف ي َجم  ْسن  تَْقد  يَر َو ح  ير َك ل َي اْلَعس  َقْبَل َزَوال ي َعْن َمْوق ف ي َهَذا ب َتْيس 

21-  

دعاي مرا اجابت كن و ندايم را پاسخ گو و بر خدايا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و 

هاي من رحمت آور و آواز مرا بشنو.زاري  

ي پیوند من با خودت را مگسل، و در اين نیاز كه اكنون از تو مرا از خودت ناامید مساز، و رشته

خواهم، و هر نیاز ديگر، مرا به ديگران حواله مكن.مي  
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ام را بر عهده بگیر، و با آسان كردن ، برآوردن  خواستهو پیش از آن كه از اين جا برخیزم، خود

ام برسان، و در هر كار، آنچه خیر من در آن ها بر من، نیازم را برآورده ساز و مرا به خواستهسختي

 است، برايم مقّدر فرما.

َن اْلَقْول  ب   یَفًة َوُدوَن اْلَجْهر  م  َك تََضرًُّعا َوخ  َن َواْذُكْر َربََّك ف ي نَْفس  اْلُغُدو ّ َواْْلَصال  َواَل تَُكْن م 

(205اْلَغاف ل یَن)اعراف/  

و پروردگارت را از روى خوف وتضرّع، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام ياد كن و از 

.غافالن مباش  

:یام هاپ  

واذکر ربّک»پیامبران نیز باید پیوسته به یاد خدا باشند، تا چه رسد به دیگران.    

فی نفسک»قرآن، عالوه بر ذکر زبانی، ذکر قلبی و یاد درونی را هم می ستاید.    

یاد خدا وقتی غفلت زدایی می کند که بدون تظاهر و سر وصدا باشد، وگرنه خودش نوعی  

تضرّعاً و خیفًة و دون الجهر»سرگرمی و غفلت می شود.   

واذکر ربّک... »یوسته باشد. ربوبیّت خداوند دائمی است، پس سزاوار است که یاد او هم پ 

 «بالغدوّ و االصال

بیمه کننده ی انسان است که عاشقانه و سوزناک و پیوسته و در هر صبح و شام  آن ذکر و یاد 

.تضرّعاً... بالغدوّ و االصال»باشد.   

در آغاز هر روز و هنگام شروع به کار و تصمیم گیری و در پایان هر روز و هنگام جمع بندی و  

< بالغدوّ و االصال»گیری باید به یاد خدا بود.  نتیجه  

واذکر... والتکن من الغافلین» آنان که هر صبح و شام، خدا را یاد نمی کنند، از غافالنند.    

ر  اْسَم َرب  َك َوتَبَتَّْل إ لَْيه  تَْبت يَلً و  (8 -)المزّمل اْذك 

 .و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها به او بپرداز 

 :من دعاء له )علیه السالم( يَلتج ئ إلى اللّه أن ُيغن یَهو 

ْسَتْرز َق طَال ب ي ر ْزق َك َو أَْسَتْعط فَ 
ْقَتار ، َفأَ َي ب اْْل  َراَر  اللَُّهمَّ ُصْن َوْجه ي ب اْلیََسار  َو اَل تَْبُذْل َجاه  ش 

َك، َو ُأْبَتلَى ب َحْمد  َمْن أَْعطَان ي َو ُأْفَتَتَن ب ذَ  ْعطَاء  َو َخْلق  ْن َوَراء  َذل َك ُكلّ ه  َول يُّ اْْل  ّم  َمْن َمَنَعن ي، َو أَْنَت م 

ير»اْلَمْنع    (225)خطبه .«إ نََّك َعلى ُكّل  َشْيٍء َقد 
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 (:دعايى از آن حضرت )ع 

بار خدايا، به توانگرى، آبرويم را حفظ كن و مكانتم را به بینوايى تباه منماى كه از روزيخواران تو 

روزى خواهم، يا از مردم بدكردارت مهربانى جويم و يا به ستايش كسانى، كه به من چیزى 

بخشیده اند، مبتال گردم و يا به نكوهش كسانى، كه مرا محروم داشته اند، فريفته شوم. 

 .سرانجام، تويى كه مى توانى ببخشى و مى توانى نبخشى كه تو بر هر چیز توانايى

 و من دعاء له )علیه السالم( يَلَجأ فیه إلى اللّه لیهديَه إلى الرشاد:

ْم َو  ُدُهمْ  ف ي َسَرائ ر ه  َْول یَائ َك َو أَْحَضُرُهْم ب اْلك َفايَة  ل ْلُمَتَوكّ ل یَن َعلَْیَك؛ تَُشاه  یَن ْل  اللَُّهمَّ إ نََّك آنَُس اْْلن س 

ْم؛ َفأَْسَراُرُهْم لََك َمْكُشوَفٌة َو ُقلُوُبُهْم إ لَْیَك َمْلُهوَفٌة؛  ْم َو تَْعلَُم َمْبلََغ بَ َصائ ر ه  ْم ف ي َضَمائ ر ه  تَطَّل ُع َعلَْیه 

ْلماً ب أَنَّ  ْست َجاَرة  ب كَ ، ع  ُم اْلَمَصائ ُب لََجُئوا إ لَى اال  ْكُرَك َو إ ْن ُصبَّْت َعلَْیه  إ ْن أَْوَحَشْتُهُم اْلُغْربَُة آنََسُهْم ذ 

ْلبَت ي َفُدلَّن ي  یُت َعْن ط  ْهُت َعْن َمْسأَلَت ي أَْو َعم  َرَها َعْن َقَضائ َك. اللَُّهمَّ إ ْن َفه  َة اْْلُُمور  ب یَد كَ  َو َمَصاد  أَز مَّ

ْن ك َفايَات َك.  َدايَات َك َو اَل ب ب ْدعٍ م  ْن ه  د ي، َفلَْیَس َذل َك ب ُنْكٍر م  َعلَى َمَصال ح ي َو ُخْذ ب َقْلب ي إ لَى َمَراش 

ْلن ي َعلَى َعْدل َك. ْلن ي َعلَى َعْفو َك َو اَل تَْحم   اللَُّهمَّ اْحم 

  دعايى از آن حضرت )ع(: التجاء به خداوند تعالی:

بار خدايا، تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربانترى و بر آنان كه به تو توكل كنند از هركس 

ديگر كارسازتر. درون پرده رازشان را مى بینى و بر ضمايرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى 

شناسى و اسرارشان بر تو آشكار است و دلهايشان در حسرت ديدار تو سوخته است. اگر غربت 

به وحشتشان افكند ياد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصايب بر سرشان ببارد به پناه 

جستن از تو روى آرند. زيرا مى دانند كه زمام همه كارها به دست توست و هر چه شود به 

 مشیت و قضاى توست.

بار خدايا، اگر زبانم از سؤال عاجز است يا ندانم چسان روى سؤال به درگاه تو آرم، مرا به آنچه 

صالح من در آن است، راه بنماى و دلم را به جايى كه رستگارى من آن جاست، متوجه ساز كه 

چنین رهنمودها از تو بعید نیست و چنین كارسازيها از تو شگفت نباشد. بار خدايا، با من به 

 بخشايش خود رفتار كن و به عدالت خود رفتار مكن.

 دعا های معصومين )ع(:

بخش مهمى از تعلیمات دينى در دعاهاى پیغمبر اکرم)صلى هللا علیه وآله( و امامان 

معصوم)علیهم السالم( نهفته شده است. قرائت اين دعاها عالوه بر اينکه انسان را به جوار قرب 

خدا نزديک و از شیطان و وسوسه هايش دور مى کند و روح را لطافت خاصّى مى بخشد، اثر 
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 عمیقى در تقويت پايه هاى ايمان و تهذيب نفوس و پرورش اخالق فاضله دارد.

از آنجا که اين دعاها از روح بلند معصوم سرچشمه گرفته همه آنها در يک سطح عالى است و با 

 قرائت آگاهانه آن انسان به اوج معرفت و کرامت انسانى نزديک مى شود.

رسول هللا)ص(: أّن ربّکم – تبارک و تعالی- حییٌّ کریٌم یستحی من عبده اذا رفع یدیه أن یَُردَّهما 

 صفرأ )حدیث 694-نهج الّدعاء(

پیامبر اسالم )ص( فرمود:پروردگار شما تبارک و تعالی- با حیا و بزرگوار است. او از بنده اش شرم 

 می کند که وی را هر گاه دستانش را به سوی او دراز کند ، دست خالی برگرداند.

 بند 22 از فراز آخر:

َها، َو اجْ  ََمد  ْنَتَهى ْل  َها َو ََل م  َبَد  يًَة ََل اْنق طَاَع ْل  ، َصََلًة َدائ َمًة نَام  ٍد َو آل ه  َحمَّ َعْل َو َصل   َعلَى م 

ٌع َكر يٌم. َو م ْن َحاَجت ي يَا َرب   َكَذا َو َكَذا (َو َذل َك َعْوناً  ل ي َو َسبَباً ل َنَجاح  طَل بَت ي، إ نََّك َواس 

ود كَ  ج  ول  ف ي س  د  َو تَق  ر  َحاَجَتَك ث مَّ تَْسج  ) َفْضل َك آنََسن ي، َو إ ْحَسان َك َدلَّن ي، َفأَْسأَل َك تَْذك 

ٍد َو آل ه  صَ  َحمَّ ْم أَن ََل تَر دَّن ي َخائ باً ب َك َو ب م  -لََوات َك َعلَْيه   

پايان، و اين گسست و بيخدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست؛ درودي پیوسته و بالنده؛ بي

ي برآمدن  حاجتم گردان، كه تو كارگشاي  نیكو خصاليدرود را ياري رسان  من و وسیله  

آوري و به سجده ي خود را به ياد ميكه... ]خواستهاي پروردگار  من، خواهشم از تو اين است 

گويي:[ بخشش بسیار تو خاطرم را آسوده و احسانت مرا به سوي تو راه نمود. روي و ميمي

دهم و از تو پس تو را به خودت و به محمد و خاندانش ـ كه درود تو بر آنان باد ـ سوگند مي

.نيخواهم كه مرا دست  تهي و ناامیدي برنگردامي  

خداوند به آدم وحی فرمود : امام صادق )ع( :   

:من تمام سخن را در چهار کلمه برایت گرد می آورم   

 آدم عرض کرد: پروردگارا! آن چهار کالم چیست؟ 

خداوند فرمود: یکی از آن  من است ، یکی از آن  تو، یکی در رابطۀ میان من و تو ، و یکی در رابطه 

 میان تو و مردم.

رد: پروردگارا:! آنها را برایم بیان فرما تا بدانمشان.آدم عرض ک  

فرمود: آنچه از من است ، این است که مرا بپرستی و چیزی را شریکم نگردانی . آنچه از آن 

توست ، این است که پاداش عملت را زمانی که بیش از هر وقت ، بدان نیازمندی ، به تو بدهم. 
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کردن از من ، و انچه به رابطه میان  کردن از توست و اجابتآنچه به هر دوی ما مربوط است ؛ دعا 

تو و مردم مربوط می شود ، این است که برای مردم، آنچه را برای خودت می پسندی بپسند و 

نهج الّدعاء(/693)حدیث آنچه را برای خودت ناخوش می داری، برای مردم هم ناخوش بداری.  

 منایع:

 تفسیر نمونه

لی اکبر قریشیسید ع -قاموس القرآن  

نهج البالغه -سید رضی  

ترجمه حمید رضا شیخی –نهج الدعاء  -محمدی ری شهری  

شیره پیشوایان -استاد پیشوایی   


