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 مقدمه:

 دعای ابوحمزه ثمالی: 

سبب نامگذاری این دعا به "ابوحمزه ثمالی" به خاطر آن است که راوی این دعا از امام زین العابدین)ع( 

 ابوحمزه ثمالی است.

بن دینار"است از یاران مورد اعتماد امامان بزرگوار بوده است . بنا بر  ابوحمزه ثمالی ک نامش "ثابت

نقل عالم معروف علم رجال "نجاشی" وی به محضر چهار تن از ائمه از امام سجاد)ع( تا امام کاظم)ع( 

رسیده و از آنان روایت کرده است. " ابوحمزه ثمالی " از بهترین راویان شیعه و مورد اعتماد کامل 

)معجم امامیه است . امام صادق)ع( در بارۀ او فرمود: ابوحمزه در عصر خویش مانند سلمان استعلماء 

( 292ص 4الرجال الحدیث ج   

دعای ابوحمزه ثمالی که در سحرگاهان ماه رمضان خوانده می شود از مضامین و محتوای بلندی بر 

ین دعا را بخواند به یقین در عمق خوردار است اگر کسی اندکی آمادگی روحی داشته باشد و با توّجه ا

این دعا عالوه بر دوره وجودش نورانّیت خاّصی وارد می شود و در دل و جانش انقالبی ایجاد می گردد. 

خداشناسی ، راه و رسم بندگی و طریق انابه و توبه و بازگشت به پروردگار را می آموزد . در اوقات 

ر سحر گاه و در نماز شب و قنوت آن. دیگر هم می توان این دعا را خواند بخصوص د  

با توجه به معارف بلند و آثار ارزشمندي که دعاها بر جان و رفتار ما دارند، بایسته است که انسان دعا 

را با تأمل و تدبر بخواند و سعي کند حالش مساعد و با مضامین دعا هماهنگ شود و به صرف خواندن 

خواند و توجهي به معاني آنها ندارد، نظیر کساني لمات دعا را ميدعا اکتفا نکند. گاهي انسان الفاظ و ک

که به زبان عربي آشنا نیستند و ترجمة دعا نیز ذیل جمالت آن نوشته نشده است تا با خواندن آن پي به 

عمل دعا کردن تحقق نیافته است. گاهي انسان پس صرف خواندن دعا انجام شده ولی  معاني دعا ببرند

)ع(العابدینزینو امام )ع(شود و وقتي دعاهاي مذكور از امیر مؤمنان دعا نیز ميمتوجه معاني   

صورت گرچه فهم معاني دعا و توّجه اند. دراینفهمد که آنان چه فرمودهخواند، ميو سایر امامان را مي

افزون بر  تر آن است که آن دعا از دل انسان برخیزد و آن درصورتي است کهبه آنها مهم است، ولي مهم

خواندن کلمات و فهم معاني دعا، حال انسان نیز مساعد و با مضمون دعا هماهنگ باشد. مسلماً براي این 

منظور، انسان باید مقدمات و شرایط کافي را در خود پدید آورد و آمادگي كامل روحي و معنوي براي 
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ي بر انسان دعا تأثیر کامل خیزد و آنصورت کلمات از دل برميخواندن دعا داشته باشد که دراین

.گذاردمي  

هایي که براثر طغیان و شود، اما زخماست با مرهم و دارو درمان ميهایي که بر تن انسان، نشسته زخم

تر از زخم تن است، تنها با گذشت و بخشش مراتب خطرناکمعصیت بر جان انسان، نشسته است و به  

.یابدخداوند التیام مي  

یابند، مانع یقین و اطمینان یافتن به حقایق و هایي که به دل ما راه ميها و شبههوسوسه نکته دیگر اینکه

تواند مسیر کمال و تعالي را بشناسد و آنچه وسوسه و شود و دل آلوده به وسواس نميمعارف الهي مي

گردد، اوامر و زداید و باعث باور داشتن حقانیت طریق الهي و مسیر کمال و تعالي ميشبهه را از دل مي

هایي است که خداوند فراروي ما قرار داده و شناخت آنها و به کار بستنشان، شیطان را از روشنگري

.كندسازد و نور الهي را بر آن حاکم ميحریم دل انسان خارج مي  

ما اگر باالترین عبادت در شبهای قدر ، عالم شدن به احکام الهی و شناخت اصول و فروع دین است. 

زنده ایم ، زمان زنده است ، زمین زنده است، شب زنده است، نفس زنده است چون دین را زنده نگاه می 

چیز نیست و هرچه خدای سبحان برای قبول کرد که بدون اذن حق هیچ حد شد وداریم . اگر انسان موّ 

مؤمن می خواهد خیر است ، او زنده است نه تنها شبی را زنده کرد نه تنها ماه را زنده کرد بلکه قرنها و 

 عصرها را زنده کرد ،زیرا دهر به وجود یک انسان مؤمن کامل زنده می شود. 

ه شود راهش این است که موّحد باشد و اگر کسی خواست دعا کند که به باطن آسمان برسد و یقینأ پذیرفت

  گردد. چون مّوحد شد دعایش مستجاب می

کسی حوادث روزگار را ببیند و از اگر  –عبرت گرفتن یعنی از صفات بد به صفات خوب عبور کردن 

صفت بد به صفت خوب عبور نکند نمی گویند او عبرت گرفت ، بلکه می گویند او تماشاچی بود. پس 

اعتبار یافته و عبرت گرفته است، پس  صفت بد عبور می کند و به صفت خوب می رسدانسانی که از 

مردم  . حرکت آنها در بینه های آنها حکیمانه می شود حق گویا می شود و تعلیمات و آموز زبانش به یاد

 برکت می شود و دریچه ای را می گشایند به سوی فیض الهی و این توفیق برکاتی دارد که پایانی ندارد.
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در ماه مبارک رمضان با خواندن دعای ابوحمزه ،خود را می شناسی ، خدایت را می شناسی و راه توبه 

ت آشنا می شوی . کسب عّزت و فقر ودوزخ و بهشو برزخ را می آموزی ، به احکام الهی در دنیا و قبر 

و به عشق دور می شوی و سیئات ناشی از ذلّت را تجربه خود قرار می دهی پس از رذایل اخالقی 

رسیدن به کوثر والیت و سربلندی در آخرت حسنات را کسب می نمایی. در ابوحمزه با پل صراط آشنا 

تش است که باطن و سّر همین دین است که در و زیرش آر روی جهنم که در دو طرفش ی بمی شوی پل

رها ساختی وبدنبال هوای نفس و تبعیت از  در دنیارا  دینی باره اش سستی کردی و کسب معرفت

 شیاطین انس و جن حرکت نامعقول را پشتوانه خود ساختی . 

 والسالم علی من اتبع الهدی

 شروع دعا:

ْبنِی بُِعقُوَبِتکَ َو ال َتْمکُْر بِی فِی ِحیلَتِکَ ِمْن أَْیَن لَِی الْ  َخْیُر َیا َربِّ َو ال ُیوَجُد إاِلا ِمْن إِلَِهی ال ُتَؤدِّ

َجاةُ َو ال ُتْسَتَطاُع إاِلا ِبکَ ال الَِّذی أَْحَسَن اْسَتْغَنى َعْن َعْونِکَ َو  ِعْنِدَک َو ِمْن أَْیَن لَِی النَّ

ا َربِّ َیا َربِّ َیا َربِّ َرْحَمتِکَ َو ال الَِّذی أََساَء َو اْجَتَرأَ َعلَْیکَ َو لَْم ُیْرِضکَ َخَرَج َعْن قُْدَرتِکَ یَ   

ت را کر  حال ای خدای بزرگ با نقشه ات در بالها و گرفتاریها مرا تأدیب مکن که طاقتش را ندارم. م  

د از آن غافل بمانم. برایم چاره ساز کن. تا خیرم را بیایم . خیری که تو آنرا برایم رقم زده ای و من نبای

اّما چه  -این خیر فقط نزد توست . گاهی دنبال راه نجات ام در حالیکه  نجات دهنده انسانها تنها تویی

کسانی از حیطه قدرت تو بیرون رفتند و بر تو گستاخی نمودند و اسباب خشنودی تو را فراهم نکردند در 

لطف و رحمت تو بر خوردارند. چه نیکو کار و چه بدکار و بی باک و گستاخ از  حالی   

 پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا! صدایش کن تا نفس قطع شود:

خدایا ،می دانم که ادب همدم خوبی برای خرد است ولی گاهی خردم نابسامان می گردد . گاهی جهل عقل 

و افکارم را در هم می ریزد و مرا مبتال به کیفر تو می کند . می دانم که ادب آدم ساز است در اخالق و 

در عبادات مثل ادب در نماز؛ ویا ادب حضور در  حتی –در سیاست و در اجتماع و فرهنگ و دین 

ای خدای  –ولی خردم ادب را ازدست داده و مرا مستحق عقوبت تو کرده  –پیشگاه تو و پیشگاه ائمه)ع( 

بزرگ ! تو پیامبر خود رانیکو تربیت کردی وچون ادب را در او به کمال رساندی ، فرمودی: همانا تو 

)المیزان ود که کار دین و امت را به او سپردی تا بندگانش را اداره کند. دارای خلقی عظیم هستی، آنگاه ب

ح ادب( 1الحکمه ج  
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 ِ  الَِّذی بِکَ َعَرْفُتکَ َو أَْنَت َدَلْلَتِنی َعلَْیکَ َو َدَعْوَتنِی إِلَْیکَ َو لَْو ال أَْنَت لَْم أَْدِر َما أَْنَت اْلَحْمُد لِِلَّ

إِْن ُکْنُت َبِطیئاً ِحیَن َیْدُعونِی أَْدُعوهُ َفُیِجیُبنِی وَ   

هستی خود را به من نشان دادی و در واقع مرا راهنمایی کردی .  –خودت ، خود را به من شناساندی 

تو را نمی شناختم پس اینجا جای حمد وسپاس دارد.هیچ بنده  اگر تو با من اینکار را نمی کردی من هرگز

شد چه در گناهی که مرتکب می شود و چه در نعمتی که از شکر ای نیست مگر آنکه خدا بر او حجتی با

آن کوتاهی می کند. سپاس خدایی را که وقتی او را می خوانم اجابتم می کند ولی وقتی او مرا فرا می 

 خواند و دعوتم می کند در جواب دعوتش کاهلی و سستی می کنم.

ِ الَِّذی أَْسأَلُُه َفُیْعِطینِی  ِ الَِّذی أَُناِدیِه  َو اْلَحْمُد لِِلَّ َو إِْن ُکْنُت َبِخیالً ِحیَن َیْسَتْقِرُضنِی َو اْلَحْمُد لِِلَّ

 ِ ی بَِغْیِر َشفِیٍع َفَیْقِضی لِی َحاَجتِی َو اْلَحْمُد لِِلَّ  ُکلََّما ِشْئُت لَِحاَجتِی َو أَْخلُو بِِه َحْیُث ِشْئُت لِِسرِّ

ُت َغْیَرهُ لَْم َیْسَتِجْب لِی ُدَعائِی ،الَِّذی ال أَْدُعو َغْیَرهُ َو لَْو َدَعوْ   

؛ ولی  مخصوص خدایی است که در خواستم را پاسخ می دهد و هر آنچه که خواستم عطا می کندسپاس 

.افزایش نعمت از آنگاه که به من می گوید : از آنچه به تو دادم به دیگران قرض بده ، بخل می ورزم 

ر گذاری بنده در لسان و عمل قطع گردد . شاکر ترین مردم سوی خداوند قطع نمی شود مگر اینکه شک

 قانع ترین آنهاست.

، و هرجا که خواهم براى رازونیاز با زمان او را بخوانم اجابت می کند  سپاس خدایی را که هر جا و هر

و او بی پرده خلوت کنم و او حاجتم را برآورد، سپاس خداى را که غیر او را نمی خوانم، که اگر غیر ا

 را می خواندم دعایم را مستجاب نمی کرد،

وقتی بنده ای بگوید "ماشاء هللا ال حول و ال قوة اال باهلل" خداوند می فرماید: بنده ام تسلیم من شد کمکش 

(82/103/51 -46/301/44)البحار  کنید او را در یابید ، حاجتش را بر آورید.  

ِ الَِّذی ال أَْرُجو َغیْ  ِ الَِّذی َوَکلَنِی إِلَْیِه َو اْلَحْمُد لِِلَّ َرهُ َو لَْو َرَجْوُت َغْیَرهُ ََلَْخلََف َرَجائِی َو اْلَحْمُد لِِلَّ

اِس َفُیِهیُنونِی   َفأَْکَرَمنِی َو لَْم َیکِْلنِی إِلَى النَّ

خدایی که به غیر او امیدی نیست . تنها امیدم اوست چون غیر او جزء نا امیدی چیز دیگری سپاس 

که برای غیر خدا نماز بخواند و یا برای غیر خدا ذبح کند ویا برای  ده مشرک نیست مگر آنگاهنیست. بن

 غیر خدای عّزوّجل دعوت کند)شرک خفی( .
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سپاس مخصوص خدایی است که کرامتم را به سبب واگذاری به خودش حفظ کرد و امور مرا به مردم 

 واگذار نکرد که آن جزء خواری چیز دیگری ندارد.

:وحضوری ناسی فطریخداش  

ی خود دارد و منظور از خداشناسی فطری و حضوری این است که دل انسان ارتباط عمیقی با آفریننده

ای را خواهد یافت ولی اکثر مردم مخصوصا عمق دل خود، توجه نماید چنین رابطه هنگامی که انسان به

رابطه قلبی ندارند و تنها هنگامی که  در اوقات عادی زندگی که سرگرم امور دنیا هستند، توجهی به این

توانند به این رابطه قلبی گردد، میشود و امیدشان از همه اسباب قطع میتوجهشان از همه چیز بریده می

. توجه نمایند  

(: خداشناسی فطری )حصولی  

منظور از خداشناسی فطری و حصولی این است که عقل انسان برای تصدیق وجود خدا نیازی به تالش 

های جهان نیازمند هستند. پس کند که وجود انسان و همه پدیدهو کوشش ندارد، بلکه به آسانی درک می

. نیازی وجود دارد که نیاز آنها را رفع کندخدای بی  

ولی هواهای نفسانی و گناه و شیاطین انس و جن از عوامل هستند که انسان را از خداشناسی فطری 

 حصولی و حضوری دور می سازد.

َب إِلَیَّ َو ُهَو َغنِیٌّ َعنِّی  ِ الَِّذی َتَحبَّ  َو اْلَحْمُد لِِلَّ

سپاس خدایی را که کمال محّبت و دوستی خود را بر من روا داشته در حالیکه از من بی نیاز بوده . او 

م که دست از موالیش بر نمی دارد و می دانم غنی و بی نیاز است و من فقیر و نیازمندم من فقیری هست

موجب افزایش نعمت می این سپاسگزاری سپاسگزاری کند  ی الهی در دل از نعمتها که هرکس

)غررالحکم( گردد.  

ِ الَِّذی َیْحلُُم َعنِّی َحتَّى َکأَنِّی ال َذْنَب لِی َفَربِّی أَْحَمُد َشْی ٍء ِعْنِدی َو أََحقُّ بَِحمْ  ِدیَو اْلَحْمُد لِِلَّ  

بر خطا و گناهانم آنقدر حلم و بردباری می ورزد که گویی هیچ سپاس مخصوص خدایی است که در برا

ولی گناه برای بنده و اصرار گناهی از من سر نزده است ،پس او برای حمد و سپاس سزاوارترین است.
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برانجام گناه ، نوعی ناسپاسی بر خداوند است و نوعی دریافت شقاوت بجای سعادت و نقمت بجای نعمت 

 می باشد.

َجاِء إَِلْیکَ ]لََدْیَک [ ُمْتَرَعًة َو اللَُّهمَّ  إِنِّی أَِجُد ُسُبلَ اْلَمَطالِِب إَِلْیکَ ُمْشَرَعًة َو َمَناِهلَ الرَّ

اِرِخیَن َمْفُتوَحًة َو أَْعلَُم  َعاِء إِلَْیکَ لِلصَّ لَکَ ُمَباَحًة َو أَْبَواَب الدُّ َک االْستَِعاَنَة بَِفْضلِکَ لَِمْن أَمَّ أَنَّ

اِجی بَِمْوِضِع إَِجاَبٍة َو لِْلَمْلُهوفِیَن ]لِْلَمْلُهوِف [ بَِمْرَصِد إَِغاَثةٍ  لِلرَّ  

بار الها، درهای نیاز و تقاضا به سوی خدا برای همه باز است و عمومیت دارد.. پس امید هایت را با او 

نه ای با خدا بگذار گرچه امید هایت مانند چشمه پر آب باشد و تمامی نداشته باشد  ولی به گودر میان 

، و مى دانم که تو براى در های دعا بسوی مددجویان باز است  باش تا از استجابت محروم نشوی.

-امیدواران در جایگاه اجابتى، و براى دل سوختگان در کمین گاه فریادرسى،  

مقام اش ندارد، بلکه در اي براي بندگياگر انسان احساس نیاز به خداوند نداشت، نه فقط هیچ انگیزه

منم خدای برتر شما.گاهی انسان  -مانند فرعون که گفت:أنا ربکم االعلیآید؛معارضه با او نیز برمي

 سرکش، سرکشی خود را از حّد می گذراند و از آن رو خود را بینیاز از خدا می داند.تأمل فرمایید.

کشد. او پیش خود نميوقتي انسان خود را برخوردار یافت واحساس نیاز به چیزي نداشت، منت خدا را 

اندیشد که من چشم دارم، گوش و دست و پا دارم که با آنها ببینم و بشنوم و حرکت کنم و هرچه مي

ام؛ پس دیگر نیازي به خدا ندارم که منت او را خواهم برگیرم؛ امکانات و ثروت کافي نیز اندوختهمي

تي امکانات از او گرفته شد یا جان و بکشم و به درگاهش دعا کنم. شاهد این معنا این است که وق

رود و از یابد، به سراغش مياش در خطر قرار گرفت، چون خود را کامالً به خداوند، نیازمند ميزندگي

.طلبداو رهایي و نجات مي  

َضا بَِقَضائِکَ ِعَوضاً ِمْن َمْنِع اْلَباِخلِیَن َو َمنْ   ا فِی َو أَنَّ فِی اللَّْهِف إِلَى ُجوِدَک َو الرِّ ُدوَحًة َعمَّ

اِحلَ إِلَْیکَ َقِریُب اْلَمَساَفِة   أَْیِدی اْلُمْسَتأْثِِریَن َو أَنَّ الرَّ

خداوند تعالی فریاد رس دلهای اندوهگین است. زیرا در اندوه و حسرت تنها چیزی که دلها را آرامش می 

در نظر و قدر الهی البته با  راضی بودن به قضاو جود و بخشش اوست. کرم خدا یاد خدا و توجه به دهد 

پس آنچه انسان را به رضای خداوند می رساند برای انسان مقدر فرموده است.اختیاری که خداوند گرفتن 

ای کاش کوچ کنندگان به سوی خدا دوری از بخل و دوری از چشم داشتن به دست دنیا طلبان است.
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نمی کردند و می فهمیدند که راهشان بسوی  راهشان را گم نمی کردند و به دنبال دنیا طلبان طی مسیر

است . ونزدیکتر خدا نزدیک  

 َو أَنَّکَ ال َتْحَتِجُب َعْن َخْلقِکَ إاِلا أَْن َتْحُجَبُهُم اَْلَْعَمالُ ُدوَنکَ َو َقْد َقَصْدُت إِلَْیکَ بَِطلَِبتِی،

نکردی. خداوند بین خودش  خداوندا ! تو آنقدر بردباری و مهربانی که بین خودت و بشر هیچ حجبی ایجاد

و بنده اش حجبی قرار نداده مگر اینکه بنده خودش با بی فکری و بی بصیرتی و ایجاد ناهنجاریها در 

رفتار و کردار بین خودش و خدا ُحُجب قرار داده باشد.حال پروردگارا قصد تو کردم و حاجت خود را 

 بسوی تو آوردم. 

ْهُت إَِلْیکَ بَِحاَجتِی  لِی ِمْن َغْیِر اْستِْحَقاٍق َو َتَوجَّ َو َجَعْلُت بِکَ اْستَِغاَثتِی َو بُِدَعائِکَ َتَوسُّ

الْستَِماِعکَ ِمنِّی َو ال اْستِیَجاٍب لَِعْفِوَک َعنِّی َبلْ لِثَِقتِی بِکََرِمکَ َو ُسکُونِی إِلَى ِصْدِق َوْعِدَک َو 

 ِثَقتِی [ بَِمْعِرَفتِکَ ِمنِّی أَْن ال َربَّ لِی َغْیُرَک َو ال إِلََه لََجئِی إِلَى اْْلِیَماِن بَِتْوِحیِدَک َو َیقِینِی ]وَ 

 إاِلا أَْنَت َوْحَدَک ال َشِریکَ لَکَ 

خود را بسوی تو آوردم ونیاز خواهی خود را به پیشگاه تو عرضه داشتم . اسلحه ام دعاست پس حاجت 

ا دارم که تو دعایم را بشنوی و مرا اجابت کنی با دعا به تو توسل پیدا کردم اّما بدان نه استحقاق این ر

ونه اینکه مستحق گذشت تو هستم. اّما اعتماد دارم به اینکه تو صاحب کرمی و وعده ات صدق و راستی 

تنها ملجاء و پناه در ایمان من به  تو و یقین من به معرفتت است.توحید و یگانه پرستی و یکتاپرستی

ت و تو خدای یگانه هستی که شریکی نداری.توست.معبودی جز تو برای من نیس  

َ َکاَن ِبکُْم َرِحیماً اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَقائِلُ َو َقْولُکَ َحقٌّ َو َوْعُدَک ِصْدٌق 
َ ِمْن َفْضلِِه إِنَّ َّللاَّ

َو اْسأَلُوا َّللاَّ

َؤاِل َو َتْمَنَع الْ  ِدی أَْن َتأُْمَر بِالسُّ اِت َعلَى َو لَْیَس ِمْن ِصَفاتِکَ َیا َسیِّ اُن بِاْلَعِطیَّ َة َو أَْنَت اْلَمنَّ َعِطیَّ

ِن َرْأَفتِکَ ]بُِحْسِن نِْعَمتِکَ [ أَْهِل َمْملَکَتِکَ َو اْلَعائُِد َعلَْیِهْم بَِتَحنُّ  

بار الها: تو گوینده هستی و فرمودی آنچه را که حق است .کالم کالم توست و گفتار گفتار توست پس 

فرمودی از فضل تو در خواست نماییم پس ما از فضل خدا در –-صدق است آنچه به ما وعده دادی 

خواست داریم که همانا خداوند به شما رحیم و مهربان است.وآنچه من از صفات خدا می شناسم  اینست 

وتو که ای موالیم و ای آقایم تو آن خدائی نیستی که دستورسؤال  بدهی ولی از عطا و بخشش دریغ نمایی.

تمام بندگان زیر پوشش بخشندگی تو هستند و عطای تو به –-عطایا هستی بر اهل آفریدگان  بخشنده به

 بندگان هرگز قطع نمی شود و تمام بندگان رأفت و محّبت و مهربانی تو را دائما دریافت می کنند. 
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ْهَت ِباْسِمی َکبِی ْیَتنِی فِی نَِعِمکَ َو إِْحَسانِکَ َصِغیراً َو َنوَّ ْنَیا إِلَِهی َربَّ انِی فِی الدُّ راً َفَیا َمْن َربَّ

لِِه  َو نَِعِمِه َو أََشاَر لِی فِی اْْلِخَرِة إِلَى َعْفِوِه َو َکَرِمهِ   بِإِْحَسانِِه َو َتَفضُّ

بار الها، نعمت و احسان تو همواره از کودکی شامل حال من شده ، از آن هنگامی که جنین بودم و بدنیا 

مّدت عمر از نعمت و احسان تو برخوردار بودم و هستم و تو مرا رشد دادی و  آمدم و رشد یافتم ، تمام

نامم را بر سر زبانها بلند کردی، پس تو آن خدایی هستی که مرا در دنیا با احسان و فضلت پروراندی و 

همواره در نعمت خود مرا غرق کردی ولی همیشه یادآوری کردی که در آخرت نیاز شدید به بخشش و 

اوندی داری وهمواره سؤال و تقاضای تو از کرم الهی است.بار الها، چگونه در دنیا زیر پوشش کرم خد

به فراموشی سپارم .نعمتهایت باشم و بخشش تو را در آخرت   

تِکَ َو َمْعِرَفتِی َیا َمْوالَی َدلِیلِی  َعلَْیکَ َو ُحبِّی َلکَ َشِفیِعی إِلَْیکَ َو أََنا َواثٌِق ِمْن َدلِیلِی بَِداللَ  

 َساِکٌن ِمْن َشفِیِعی إِلَى َشَفاَعتِکَ 

ای موالیم همیشه یک چیز برایم امیدوار کننده و اطمینان بخش است، شناخت تو و معرفت به تو که تو 

همواره راهنمایم بودی واین رهبری تو دلم را پر از محّبت تو کرده و این محّبت و عشق شفاعت کننده 

مطمئن و در آرامش ام به شفاعتی که خودت وسیله اش را برایم مهّیا است برای من در آخرت و من 

 ساختی . 

ِدی بِلَِساٍن َقْد أَْخَرَسُه َذْنُبُه َربِّ أَُناِجیکَ بَِقْلٍب َقْد أَْوَبَقُه ُجْرُمُه أَْدُعوَک َیا رَ   بِّ أَْدُعوَک َیا َسیِّ

َذا َرأَْیُت َکَرَمکَ َطِمْعتُ الَی ُذُنوبِی َفِزْعُت َو إِ َراِهباً َراِغباً َراِجیاً َخائِفاً إَِذا َرأَْیُت َموْ   

ای موالیم و آقایم، تو را می خوانم تا درخواستم را اجابت کنی ، به زبانی تو را میخوانم که گناهانش او 

خدایا تو رّب منی و مرا تربیت کردی را شرمنده کرده و رویی ندارد که نیازش را با تو در میان بگذارد. 

در اه تو را شناختم ولی جرم و خطا دست از سرمن بر نمی دارد و مرا هالک کرده، تو را می خوانم ، ر

آیا ، خوفاشتیاق و امید و  از طرفی با و ازگناهان و رغبت به آن )با دلی تاریک و آلوده ( حال هراس

اه کرمت را مشاهده موالى من هرگاه گناهانم را مى بینم بى تاب می گردم، و هرگندای مرا می پذیری؟ 

.مى کنم، به طمع مى افتم  

امام کاظم)ع( فرمود: مؤمن از کوه سخت تر است زیرا کوه با ضربات تیشه شکاف بر می دارد اّما دین 

(2/125)تنبیه الخواطر.مؤمن با هیچ چیز شکاف نمی خورد  
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کند و این سخن امام صادق)ع( فرمود: مؤمن بر دو گونه است ؛ مؤمنی که به عهد و شرط خدا وفا 

جاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا علیه " چنین مؤمنی نه گرفتار هول و هراسهای دنیا می شود و نه خداست " . ر

هول و هراسهای آخرت ، او شفاعت می کند و نیاز به شفاعت کسی ندارد و دیگر مؤمنی که چون ساقۀ 

اسهای دنیا و آخرت است و از گیاه گاه کج و گاه راست می شود ، چنین مؤمنی دستخوش هول و هر

(2/248/1)بحار االنوار .جمله کسانی است که برایش شفاعت می شود ولی قدرت شفاعت کردن ندارد  

صحیفه 37.)دعایحق جلوه نمی داد هیچ ره گم کرده ای راه تو را گم نمی کردگر شیطان باطل را در لباس 

 سجادیه(

ُ فِی ُجْرأَتِی َعلَى َمْسأَلَِتکَ َمَع َفإِْن َعَفْوَت َفَخْیُر َراِحٍم َو إِْن عَ  تِی َیا َّللاَّ ْبَت َفَغْیُر َظالٍِم ُحجَّ ذَّ

تِی َمَع قِلَِّة َحَیائِی َرْأَفُتکَ َو َرْحَمُتکَ َو َقْد  تِی فِی ِشدَّ إِْتَیانِی َما َتکَْرهُ ُجوُدَک َو َکَرُمکَ َو ُعدَّ

 ُمْنَیتِی َفَحقِّْق َرَجائِی َو اْسَمْع ُدَعائِی َیا َخْیَر َمْن َدَعاهُ َداٍع َرَجْوُت أَْن ال َتِخیَب َبْیَن َذْیِن َو َذْینِ 

 َو أَْفَضلَ َمْن َرَجاهُ َراٍج 

پس تو بهترین و رحیم ترین هستی. و اگر عذاب کنی مرا ، بر من ستم نکرده ای ، اگر تو مرا ببخشی 

، یا هللا ،تمام اعمالم و کردارم ناپسند بوده چون با انجام  گناه مستحق عذاب هستم. تو حجت برمن هستی 

اّما جود و بخشش و کرم تو به من جرأت داد تا با وجود گناه به سویت آیم و از تو بخواهم . ای یاور من 

به هنگام سختی بدرگاهت آمدم با بی حیایی و بی باکی به امید رحمت و رأفت تو با آرزوهای بسیار که 

ست دارم که مرا از لطف خود محروم نگردانی و امیدم را نا امید مگردانی و تمامی ندارد از تو در خوا

ای بهترین کسی که دعای دعا کنندگان را به اجابت می رسانی و برترین کس دعایم را به اجابت برسانی.

 که امید امیدواران هستی که بنده از درگاه تو نا امید بر نمی گردد.

ِدی أََملِی َو  َساَء َعَملِی َفأَْعِطنِی ِمْن َعْفِوَک بِِمْقَداِر أََملِی َو ال ُتَؤاِخْذنِی بِأَْسَوإِ َعَملِی َعُظَم َیا َسیِّ

ِریَن ، ِدی  َفإِنَّ َکَرَمکَ َیِجلُّ َعْن ُمَجاَزاِة اْلُمْذنِبِیَن َو ِحْلَمکَ َیکُْبُر َعْن ُمَکاَفاِة اْلُمَقصِّ َو أََنا َیا َسیِّ

اً َعائٌِذ بَِفْضلِکَ َهاِربٌ  ْن أَْحَسَن بِکَ َظنا ْفِح َعمَّ ٌز َما َوَعْدَت ِمَن الصَّ   ِمْنکَ إِلَْیکَ ُمَتَنجِّ

 نقطه آغاز فتنه ها و گمراهیها ، پیروی از هوای نفس است.

موالیم آرزوهایم بسیار بزرگ است و عملم بسیار بد ، پس به من به اندازۀ آرزویم عفو خویش را عطا 

واهم ؛ مرا به زشتی عملم مؤاخذه ننمای زیرا کرم تو و بزرگواری تو برتر فرما و چیز دیگری هم می خ
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و حلم و بردباری تو بزرگتر از این است که مقصّرین و  از آن است که گناهکاران را مجازات فرمایی

گناهکاران را کیفر دهی ، موالیم پناهم فضل و کرامت توست من از غضب تو و قهر تو می ترسم ولی 

می دانم که تو چنان از گناهان بندگان می گذری امیدوارم و توهم حسن ظن مرا می دانی.به لطف تو 

چون پشیمانی در کارت نیست ، و می دانم که بخشش تو بر کسی که به تو حسن ظن دارد مسلم و قطعی 

(78/9/69)بحار .است.امام علی)ع( می فرماید: زیاد دعا نمایید تا از گزند شیطان محفوظ مانید  

ْق َعلَیَّ بَِعْفِوَک  وَ  َما أََنا َیا َربِّ َو َما َخَطِری َهْبنِی بَِفْضلِکَ َو َتَصدَّ  

پروردگارم، آیا تو منتقم هستی؟ به چه گناهی از من انتقام می گیری؟ پناه من فضل توست و کرمت 

و بر من با عفو خود بر من نیکی کن این مّنتی است که ت –بخشش توست از این گرفتاری مرا برهان 

امام علی)ع( فرمود: بدی در نهاد هر فردی نهفته است اگر انسان بر آن چیره شد در نهان می ماند داری! 

.)غررالحکم(و اگر چیره نشد آشکار می شود  

 أَْی َربِّ َجلِّْلنِی بَِسْتِرَک َو اْعُف َعْن َتْوبِیِخی ِبکََرِم َوْجِهکَ

ل های ناپسند مرا بپوشان و رسوایم مکن( و از توبیخ و عمپروردگارا ! مرا به پوشش خود بپوشان )

سرزنش من به کرمت که از صفات ذات توست درگذر. عقوبت اعمال ناپسند ، بوسیله بال ها بر افراد و 

یک حاکم ظالم در اثر رفتار ظالمانه خود، افراد بسیاری را به  –یا اقوام در طول تاریخ دیده شده است 

ی سازد و یا گاهی انسان با اختیار خویش به سلسله اعمال دست می زند که نتیجه بال و گرفتاری دچار م

 آنها گرفتاری برای اجتماع یا مصیبتی برای خود اوست. 

لََع اْلَیْوَم َعلَى َذْنِبی َغْیُرَک َما َفَعْلُتُه َو لَْو ِخْفُت َتْعِجیلَ اْلُعقُوَبِة اَلْجَتَنْبُتُه   َفلَِو اطَّ

که کسی بر گناه من آگاه می شود پس هرگز در اعمال خود قصور نداشتم و آن گناه را  اگر می دانستم

انجام نمی دادم و تازه اگر از زود کیفر دیدن می ترسیدم از گناه اجتناب می کردم، و آنچه در قرآن بیان 

پس ی ندارد .شده اینکه ، شیطان بر کسانی که ایمان آورده و بخداوند متعال متوّکل اند هیچ گونه تسلط

ایمان خالص مانع می شود از اینکه بندگان خدا گناه کنند و انسان کامل خداوند متعال را عبادت می کند نه 

، بلکه به شوق رسیدن به خدا و به شوق لقاءهللا و دیدار او. جهنمنه از ترس ترس عقاب وکیفر وروی  از  
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اِظِریَن ]إِلََی [ َو أَ  اتِِریَن َو ال َِلَنَّکَ أَْهَوُن النَّ لِِعیَن ]َعلََی [ َبلْ َِلَنَّکَ َیا َربِّ َخْیُر السَّ َخفُّ اْلُمطَّ

 أَْحکَُم اْلَحاِکِمیَن َو أَْکَرُم اَْلَْکَرِمیَن ،

خداوندا! انجام گناه نه بخاطر این بود که دیده بانی تورا سبک شمرده باشم و یا اینکه آگاهی تو را خرده 

 العیوب و پوشنده عیوب هستی ، تویی آمرزنده گناهان ، گناهانی که از روی بگیرم.بلکه تو بهترین ستار

.هستی کریمی بی مانندکریم   وغفلت انجام دادم. توبهترین حاکمی ، حاکمی بی مانند   

ُر اْلُعقُو ْنَب بِکََرِمکَ َو ُتَؤخِّ ُنوِب َعالُم اْلُغُیوِب َتْسُتُر الذَّ اُر اْلُعُیوِب َغفَّاُر الذُّ َبَة بِِحْلِمکَ َستَّ  

تویی که با کرمت  –تویی دانای رازهای پنهان  -تویی آمرزنده گناهان –تویی پوشاننده عیوب خداوندا!

تویی که بواسطه حلمت عقوبت را به تأخیر می اندازی . –گناهان را می پوشانی   

ْدَرتِکَ َفلَکَ اْلَحْمُد َعلَى ِحْلِمَک َبْعَد ِعْلِمکَ َو َعلَى َعْفِوَک َبْعَد قُ    

تو  -توعالمی پس صفت حلم از تو جدا نمی شود –سپاس و حمد بر تو است نسبت به حلم و بردباریت 

 قادری پس عفو شایسته توست.

ی َو َیْدُعونِی إِلَى قِلَِّة اْلَحَیاِء َسْتُرَک َعلَیَّ َو   ُئنِی َعَلى َمْعِصَیتِکَ ِحْلُمکَ َعنِّ َو َیْحِملُنِی َو ُیَجرِّ

ِب َعَلى َمَحاِرِمکَ َمْعِرَفتِی بَِسَعِة َرْحَمتِکَ ُیْسِرعُ  َوثُّ نِی إِلَى التَّ  

خداوندا! بردباری و حلم تو مرا بر معصیت تو و بر نافرمانی تو جرأت داده است. بردباری تو و پرده 

مرا  )بخشش خداوند(وسعت رحمت تو و من پوشیت مرا بی حیا و بی شرم کرده است.وهمین بی حیایی 

  جسور و بی باک کرده است.گناه و کارهای حرام، نجامابه 

ْوِب، ْنِب َیا َقابِلَ التَّ  َو َعِظیِم َعْفِوَک َیا َحلِیُم َیا َکِریُم َیا َحیُّ َیا َقیُّوُم َیا َغافَِر الذَّ

–ای بزرگوار ، ای حّی ،ای کسی که همیشه هستی و استوار، لغزش نداری، آمرزنده هستی  -ای بردبار

ی بخشی و توبه اش را قبول می کنی.بنده را م گناهان  

امام باقر)ع( فرمود: دانستید که خدای بردبار و دانا ، تنها به کسی خشمگین می شود که رضا او را 

نپذیرد و عطای خویش را تنها از کسی باز می دارد که بخشش و دهش او را قبول نکند و تنها کسی را 

(8/52/53)کافی رد.گمراه می کند که هدایت او را نپذی  
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 أَْیَن َیا َعِظیَم اْلَمنِّ َیا َقِدیَم اْْلِْحَساِن أَْیَن َسْتُرَک اْلَجِمیلُ أَْیَن َعْفُوَک اْلَجلِیلُ أَْیَن َفَرُجکَ اْلَقِریبُ 

ِریُع أَْیَن َرْحَمُتکَ اْلَواِسَعُة أَْیَن َعَطاَیاَک اْلَفاِضلَُة أَْیَن َمَواِهُبکَ الْ  َهنِیَئُة أَْیَن ِغَیاُثکَ السَّ

ُة أَْیَن َفْضلُکَ اْلَعِظیُم أَْیَن َمنُّکَ اْلَجِسیُم أَْیَن إِْحَساُنکَ اْلَقِدیُم أَْیَن َکَرُمکَ یَ  ِنیَّ ا َکِریُم َصَنائُِعکَ السَّ

ٍد[ َفاْسَتْنقِْذنِی َو بَِرْحَمِتَک َفَخلِّْصنِی  ٍد َو آِل ُمَحمَّ  بِِه ]َو ِبُمَحمَّ

ای خدایی که احسانت ازلی است  –مّنتت بزرگ و عظیم است  –شر قابل وصف نیست ای که مّنتت بر ب  

کجاست،  و عظیمت گذشت بزرگ ؟اى دیرینه احسان، پرده پوشى زیبایت کجاست،اى بزرگ نعمت،

عطاهاى برترت ؟رحمت گسترده ات کجاست،  ؟فریادرسى زودت کجاست، ؟گشایش نزدیکت کجاست،؟

عطاى ؟فضل بزرگت کجاست، ؟ جایزه هاى شایانت کجاست،  ؟ت کجاست،موهبت هاى گوارای ؟کجاست،

به محّمد و »اى کریم، به حق کرمت و  ؟کرمت کجاست، ؟احسان دیرینه ات کجاست، ؟عظیمت کجاست،

-اى نیکوکار، اى زیباکار )از بی هویتی(خالص کن،مرا رهایى بخش، و به رحمتت مرا « خاندان محّمد  

الم للعبید" (49)فصلت  – "مارباک بظا  

 پروردگار تو نسبت به بندگان ستمگر نیست.

آنچه در این عبارتها گفته شده است نشانه ای از تزکیه و سالمتی و دست یافتن به علوم که از مصادیق  

و توحید گرائی ، و مبرا بودن از شرک ، جلوۀ فضل الهی است .ایمان و تقوی ، دعا فضل الهی است.

ی از فضل الهی است.تمام این کرامتها و فضیلتهای الهی نصیب مؤمنین می اطاعت ، عوامل برخوردار

شود .انسانها با خطا و اشتباه در زندگی و یا انتخاب راه ناشایست خود را از مسیر الهی و فیوضات 

خداوندی دور کرده و در مسیری قرار می گیرند که آنها را به ناکجا آباد می برد.سر پیچی از دستورات 

رسول او و خروج از دایره بندگی که نوعی پیمان شکنی در برابر خداست موجب محرومیت از خدا و 

 فضل الهی است.

َجاِة ِمْن ِعَقابِکَ َعلَى أَْعَمالَِنا َبلْ َیا ُمْحِسُن َیا ُمْجِملُ، کِلُ فِی النَّ َیا ُمْنِعُم َیا ُمْفِضلُ لَْسُت أَتَّ

ْقَوى َو أَْهلُ اْلَمْغفَِرةِ بَِفْضلِکَ َعلَْیَنا َِلَنَّکَ أَْهلُ ا لتَّ  

 

که فوق نیکویی هستی و نیکویی تو را نمی شود به لفظ آورد. ای نعمت دهنده ، فضل تو بسیار ای 

ستودنی است. من برای نجات از عقوبت تو ، تکیه بر اعمالم و کارهایم نمی کنم بلکه امید من فضل 

.بخاطر اینکه تو اهل تقوی و پرهیزگاری و توست فضلی که بر بندگان خود همیشه جاری می کنی 

 مغفرت و گذشت هستی. 
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ْنِب َکَرما َفَما َنْدِری َما َنْشکُُر أَ َجِمیلَ َما َتْنُشُر أَْم َقبِی  َح َما ُتْبِدُئ بِاْْلِْحَساِن نَِعما َو َتْعفُو َعِن الذَّ

ْیَت َو َعاَفْیتَ یَر َتْسُتُر أَْم َعِظیَم َما أَْبلَْیَت َو أَْولَْیَت أَْم َکثِ  َما ِمْنُه َنجَّ  

بزرگواری و  ت،احسان توست.و گذشت تو از گناهان بندگانگر آغاز،بندگانت بر نعمتهای تو و نیکیهای تو

. ما نمی دانیم چگونه تو را در برابر دریافت نعمتهایت سپاس گذاریم در حالیکه وظیفه ما کرم توست 

 سپاس گوییم در برابر آنچه که به زیبایی از ما منتشر ساختی.نمی دانیم چگونه تو را سپاس بر توست . 

نمی دانیم چگونه  تو راسپاس گوییم  دربرابر آنچه از ما پوشاندی به سبب انجام گناهان و خطاها و انجام 

های خود می  چقدر بزرگ است آزمایشهایت که در آن بنده را با نعمت زشتیهای اخالقی و رفتاری.

نجاتمان دادی و در پس  از آن که تو فقط هر کس را مشخص می نمایی.چه لغزشهایی گیآزمایی و شایست

 آن عافیت بخشیدی.

َة َعْیِن َمْن الَذ بِکَ َو اْنَقَطَع إِلَْیکَ أَْنَت اْلُمْحِسُن،  َب إِلَْیکَ َو َیا قُرَّ َو َنْحُن  َیا َحبِیَب َمْن َتَحبَّ

 اْلُمِسیُئونَ 

می ورزم به تو و تو را دوست دارم.ای نور چشم من ، ای نور دیده من  ای حبیب ، ای رفیق! من  عشق

 پناهم تویی و من از دیگران منقطع وگسسته ام. تو نیکوکار و ما گنهکار!

 َفَتَجاَوْز َیا َربِّ َعْن َقبِیِح َما ِعْنَدَنا بَِجِمیِل َما ِعْنَدکَ 

نزد توست از زشتیهایی که انجام دادم در  خدایا! بخاطر نیکی و گذشتت  و بخاطر تمام زیباییهایی که

و ما بدکارانیم، به زیبایى آنچه نزد توست، از زشتى آنچه پیش ماست درگذر، گذر.  

َو أَیُّ َجْهٍل َیا َربِّ ال َیَسُعُه ُجوُدَک أَْو أَیُّ َزَماٍن أَْطَولُ ِمْن أََناتَِک    

نادیده گرفته و کدامین زمان است)کنایه از  پروردگارا! کدامین جهل ونادانی است که وسعت جود تو را

.باشد( که پذیرایی عفو گناهکاران وبازگشت آنها به سوی تودر مهلت خواستن برای توبه زمان طوالنی  

 َو َما َقْدُر أَْعَمالَِنا فِی َجْنِب نَِعِمکَ 

رزشی دارد!نعمتهای تو هستیم ولی نمی دانیم که اعمال ما در برابر نعمتهای تو چه ا رو در روی  

 

َو َکْیَف َنْسَتْکثُِر أَْعَماال ُنَقابِلُ بَِها َکَرَمکَ ]َکَراَمَتکَ [   

بخشش تو را  لی وقتی و خیلی کارها انجام داده ایم آیا می توانیم تکیه بر اعمالمان کنیم ؟ اّما وقتی کرم و

 می بینم گویی کاری  انجام نداده ام!
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نِبِیَن َما َوِسَعُهْم ِمْن َرْحَمتِکَ َبلْ َکْیَف َیِضیُق َعلَى اْلُمذْ    

گاهی گناهان انسان را در بر می گیرد ووجود او را در تنگنا قرار می دهد آیا این گناهان می تواند میدان 

را بر گنهکاران تنگ نماید در حالیکه  وسعت رحمت تو همه چیز را فرا می گیرد.)با مراقبت از اعمال 

ی و احسان او هیچ تنگنایی وجود نخواهد داشت (به یاد آوردن نعمتهای اله –  

ِدی لَْو َنَهْرَتِنی ]اْنَتَهْرَتنِی  تِکَ َیا َسیِّ ْحَمِة َفَو ِعزَّ [ َما َیا َواِسَع اْلَمْغفَِرِة َیا َباِسَط اْلَیَدْیِن بِالرَّ

اْلَمْعِرَفِة بُِجوِدَک َو َکَرِمکَ  َملُّقِکَ لَِما اْنَتَهى إِلَیَّ ِمنَ َبِرْحُت ِمْن َبابِکَ َو ال َکَفْفُت َعْن تَ   

ترده است . ای کسی که رحمتش پیش روی همه است. پس به عّزتت گذشت و عفوت گسای خدایی که 

اگر تو مرا از درت برانی من دور نخواهم شد . من چاپلوسم در برابر تو ، سوگند ، ای موالیم، آقایم،! 

هستم و خواهم ماند! می دانی چرا! بخاطر اینکه به تو پس از چاپلوسی خود دست بر نمی دارم. با تو 

 معرفت پیدا کردم و به بخشش و جود و کرم و مهربانی تو ایمان دارم و آنرا شناخته ام. 

ُب َمْن َتَشاُء ِبَما َتَشاُء َکْیَف َتَشاُء َو َتْرَحُم َمْن َتَشاُء بَِما َتَشاءُ  َکْیَف  َو أَْنَت اْلَفاِعلُ لَِما َتَشاُء ُتَعذِّ

  َعْن فِْعلِکَ َو ال ُتَناَزُع فِی ُمْلِککَ َو ال ُتَشاَرُک فِی أَْمِرَک، َُتَشاُء ال ُتْسأَل

و تو هر کاری را بخواهی انجام می دهی . و هر که را بخواهی بهر طور که بخواهی عذاب می کنی . و 

از آنچه که انجام می دهی بر هر که بخواهی وبه هر طور که بخواهی رحم می کنی . کسی نمی تواند 

 پرسش نماید.! در فرماندهی تو نزاعی رخ نمی دهد. در اموری که تو انجام می دهی شریکی نداری .

 َو ال ُتَضادُّ فِی ُحکِْمکَ َو ال َیْعَتِرُض َعلَْیکَ أََحٌد فِی َتْدبِیِرَک 

و احدی اعتراض نمی کند.به تدبیر ت  هر حکمی را که بخواهی جاری می کنی و ضدیّتی بر آن نیست.!  

ُ َربُّ اْلَعالَِمیَن   لَکَ اْلَخْلُق َو اَْلَْمُر َتَباَرَک َّللاَّ

امر به معنای تدبیر و ایجاد نظام احسن آن است. خداوند تمام  –خلق به معنای آفرینش نخستین است 

وست ؛ لذا هستی را هستی را در یک لحظه می تواند خلق نماید. )توحید افعالی( ولی تأنی و تدریج سنت ا

در شش روز آفرید و این حجت خدا بر خلقش است در حالیکه می توانست تمام هستی را کمتر از یک 

تبارک هللا  -چشم بهم زدن خلق نماید.پیامبر )ص( فرمود: " التأنی من الرحمن، و العجله من الشیطان..(

هر کمالی به هر که افاضه می شود و هر تا عالم عقول تمامأ تحت تربیت او باشند زیرا  –رب العالمین 

  نقصی از کسی رفع می شود به عنایت اوست . او تام و کامل است.

"ال مؤثر فی الوجود اال هللا« یکی از قاعدههای فلسفی بوده و به این معناست که در جهان، هیچ علت 

 واجب الوجود  و حقیقتی بجز خداوند تی است که به معلول خود وجود می دهد()علت فاعلی علفاعلی

http://wikifeqh.ir/جهان
http://wikifeqh.ir/جهان
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وحید افعالی به معنای دقیق این است که هر فعلی در جهان، حقیقتا فعل خداوند است و چون فعل، ت .نیست

تأ علّیت و تأثیر حقیقی از آن خداوند است پس همه افعال حقیقهمان علّیت و تأثیر است با اثبات این که 

 فعل خداوند خواهند بود.

ی َیا َربِّ َهَذا َمَقاُم َمْن الَذ ِبکَ َو اْسَتَجاَر بِکََرِمکَ َو أَلَِف إِْحَساَنکَ َو نَِعَمکَ َو أَْنَت اْلَجَواُد الَّذِ 

ْقَنا ِمْنکَ بِالصَّ  ْفِح اْلَقِدیِم َو ال َیِضیُق َعْفُوَک َو ال َیْنقُُص َفْضلُکَ َو ال َتِقلُّ َرْحَمُتکَ َو َقْد َتَوثَّ

ْحَمِة اْلَواِسَعةِ  اْلَفْضِل اْلَعِظیِم، َو الرَّ  

پروردگارم! این جایگاه کسی است که به تو روی آورده و پناهش کرم توست. و با نعمت تو و احسان تو 

آن سخاوتمندی که بر عفوت تنگ نمی گیری. و فضل خود را بر بندگانت کاهش نمی انس یافته ، و تویی 

تو  و فضل بزرگ و رحمت تو کم نمی گردد. ما از دیر زمان به چشم پوشی تو از گناهانمان دهی. 

اعتماد کرده ایم .،ورحمت گسترده تو   

ُب آَماَلَنا   أَ َفَتَراَک  َیا َربِّ ُتْخلُِف ُظُنوَنَنا أَْو ُتَخیِّ

ی و یا امیدمان را به نا امیدی پروردگارم ! آیا تو با گمان هایمان که امید به رحمت تو دارد مقابله می کن

 تبدیل می کنی؟ 

َنا بِکَ َو اًل َهَذا فِیکَ َطَمَعَنا   َکالا َیا َکِریُم َفلَْیَس َهَذا َظنَّ

 َیا َربِّ إِنَّ لََنا فِیکَ أََمالً َطِویالً َکثِیراً 

إِنَّ لََنا فِیکَ َرَجاًء َعِظیماً    

َعلَْیَنا َو َدَعْوَناَک َو َنْحُن َنْرُجو أَْن َتْسَتِجیَب لََنا َفَحقِّْق  َعَصْیَناَک َو َنْحُن َنْرُجو أَْن َتْسُترَ  

 َرَجاَءَنا

 نه اینچنین نیست. ای مهربان و ای کریم ، ما چنین گمانی به تو نداریم.

 پروردگارا! همانا ما در برابر مهربانی تو آرزو های طوالنی داریم.

برگرفته از آرزوها. به تو امیدی بزرگ داریم امیدی همانا ما   

تو را نا فرمانی کردیم. ولی امیدواریم به اینکه تو گناهانمان را بپوشانی و ما را رسوا نکنی. ما تو را می 

 خوانیم به امید اینکه دعایمان را به استجابت برسانی.

َمْوالَنا َفَقْد َعلِْمَنا َما َنْسَتْوِجُب بِأَْعَمالَِنا    

هیم به اینکه مستوجب  پاداشیم و یا عقابیم.موالی ما! ما خودمان آگا  
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ا َغْیَر ُمْسَتْوِجبِیَن لَِرْحَمتِکَ   َو لَکِْن ِعْلُمکَ فِیَنا َو ِعْلُمَنا بِأَنَّکَ ال َتْصِرفَُنا َعْنکَ َو إِْن ُکنَّ

قاق ولیکن علم تو به ما اینست که ما را نرانی و علم ما به تو اینکه از تو دور نمانیم.اگرچه که استح

 رحمت تو را نداریم.

 َفأَْنَت أَْهلٌ أَْن َتُجوَد َعلَْیَنا َو َعلَى اْلُمْذنِبِیَن بَِفْضِل َسَعتِکَ ،

 پس تو اهل جود و بخشش بر ماهستی و گناهکاران را تحت وسعت فضل خود قرار می دهی. 

 َفاْمُنْن َعلَْیَنا بَِما أَْنَت أَْهلُُه 

تو سزاوار آنی.پس مّنت گذار بر ما به آنچه که   

ا ُمْحَتاُجوَن إِلَى َنْیلِکَ   َو ُجْد َعلَْیَنا َفإِنَّ

 ما نیازمند عطای تو هستیم پس جود و بخشش را بر ما قرار ده.

أَْصَبْحَنا َو أَْمَسْیَنا ُذُنوُبَنا َبْیَن َیَدْیکَ بفضلک استغنینا و بنعمتک َیا َغفَّاُر بُِنوِرَک اْهَتَدْیَنا وَ  

کَ َنْسَتْغفِرُ   

ای آمرزنده ! هدایت ما در نور خودت قرار دادی )نوراهل بیت (وبی نیازی ما را در فضل خودت قرار 

.هستیم دادی .صبح و شام کردیم با نعمتهای تو. گناهانمان پیش روی تو، خواهان آمرزش از تو  

اللَُّهمَّ ِمْنَها َو َنُتوُب إِلَْیکَ    

و بسویت توبه می کنیم.از گناهانمان پوزش می طلبیم بار الها!   

َنا إِلَْیکَ َصاِعٌد َو لَمْ  ُنوِب َخْیُرَک إِلَْیَنا َناِزلٌ َو َشرُّ َعِم َو ُنَعاِرُضکَ بِالذُّ ُب إِلَْیَنا بِالنِّ َیَزلْ َو ال  َتَتَحبَّ

 َیَزالُ َملَکٌ َکِریمٌ 

عارضه کردیم.خیر تو بر تو به سوی ما نعمت فرستادی و ابراز دوستی کردی.وما با تو با انجام گناهان م

 ما فرود آید و شّر ما بسوی تو باال آید. همیشه تا بوده در پادشاهی کریمی.

لَ َعلَْیَنا بِآالئِکَ َیأْتِیکَ  ا بَِعَمٍل َقبِیٍح َفال َیْمَنُعکَ َذلِکَ ِمْن أَْن َتُحوَطَنا بِنَِعِمکَ َو َتَتَفضَّ َعنَّ

کَ َو أَْکَرَمکَ،َفُسْبَحاَنکَ َما أَْحلََمکَ َو أَْعَظمَ   

آنچه از ما بسوی تو آمد جز فعل قبیح و زشت چیز دیگری نبوده . ولی تو همچنان نعمت و فضل خود را 

فرو فرستادی و کاری به این رفتارها نداشتی. پس تو منزهی در بردباری و در عظمت و در کریمیت و 

.بزرگواری   
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َسْت أَْسَماُؤَک  َو َجلَّ َثَناُؤَک َو َکُرَم َصَنائُِعکَ َو فَِعالَُک أَْنَت إِلَِهی أَْوَسُع َفْضالً ُمْبِدئاً َو ُمِعیداً َتَقدَّ

ِدی ِدی َسیِّ ِدی َسیِّ  َو أَْعَظُم ِحْلماً ِمْن أَْن ُتَقایَِسنِی بِفِْعلِی َو َخِطیَئتِی َفاْلَعْفَو اْلَعْفَو اْلَعْفَو َسیِّ

وانی.نامهایت مقدس و ثنایت عظیم ، رفتار و آغاز کننده به نیکی ، و صاحب نزول نعمتهای فرا

و بردبارى ات بزرگ تر از آن کردارهایت همه کریمانه ، خدایا! تو ای معبود فضلت وسیع و گسترده 

.پس در گذر ، بگذر ، بگذر، آقایم، آقایم، آقایم.است که مرا به کردار ناپسند و خطاکارى ام بسنجى  

 أَِعْذَنا ِمْن َسَخِطکَ َو أَِجْرَنا ِمْن َعَذابِکَ َو اْرُزْقَنا ِمْن َمَواِهبِکَ َو أَْنِعْم اللَُّهمَّ اْشَغْلَنا بِِذْکِرَک وَ 

َو َعلَْیَنا ِمْن َفْضلِکَ َو اْرُزْقَنا َحجَّ َبْیِتکَ َو ِزَیاَرَة َقْبِر َنبِیِّکَ َصلََواُتکَ َو َرْحَمُتکَ َو َمْغفَِرُتکَ 

ْهِل َبْیِتِه إِنَّکَ َقِریٌب ُمِجیٌب َو اْرُزْقَنا َعَمالً بَِطاَعِتکَ َو َتَوفََّنا َعلَى ِرْضَواُنکَ َعلَْیِه َو َعلَى أَ 

ُ َعلَْیِه َو آلِِه اللَُّهمَّ اْغفِْر لِی َو لَِوالَِدیَّ َو اْرَحْمُهَما َکَما  ِة َنِبیِّکَ َصلَّى َّللاَّ َیانِی ِملَّتِکَ َو ُسنَّ َربَّ

َئاِت ُغْفَراناً ،َصِغیًرا إِْجِزِهَما بِاْْلِ  یِّ ْحَساِن إِْحَساناً َو بِالسَّ  

ما را به ذکرت مشغول کن، و از خشمت پناه ده، و از عذابت نجات بخش، و از مواهبت روزى کن، و 

از فضلت بر ما انعام فرما، و زیارت خانه ات، و زیارت مرقد پیامبرت را روزى ما کن، صلوات و 

بر و خاندانش، تو نزدیک و جواب دهنده هستى، عمل به طاعتت را رحمت و مغفرت و رضوانت بر پیام

 روزى ما گردان، و ما را بر دینت و بر روش پیامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( بمیران

خدایا من و پدر و مادرم را بیامرز و به هر دو آنها رحم کن، چنان که مرا به گاه کودکى پروردند، 

.بدیهایشان را به آمرزش پاداش ده احسان هردو را به احسان، و  

بِاْلَخْیَراِت  اللَُّهمَّ اْغفِْر لِْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمَناِت اَْلَْحَیاِء ِمْنُهْم َو اَْلَْمَواِت َو َتابِْع َبْیَنَنا َو َبْیَنُهمْ   

ِتَنا َو َشاِهِدَنا َو َغائِِبَنا َذَکِرَنا َنا َو َمیِّ َو أُْنَثاَنا  اللَُّهمَّ اْغفِْر لَِحیِّ  

ِ َو َضلُّوا َضالالً َبِعیداً َو َخِسُروا ُخسْ   َنا َو َمْملُوِکَنا َکَذَب اْلَعاِدلُوَن بِالِلَّ َراناً َصِغیِرَنا َو َکبِیِرَنا ُحرِّ

 ُمبِینا 

مردان و زنان مؤمن را بیامرز، چه زنده و چه مرده آنها را، و بین ما و آنان با نیکی ها پیوند ده !خدایا  

بیامرز زنده و مرده ما را، حاضر و غائب ما را، مرد زن ما را، کوچک و بزرگ ما را، آزاد و  !خدایا

و آنهایی که به خدا دروغ می بستند و در گمراهی فرو رفتند ، راه را گم کردندبه زیانی غیر آزاد ما را،

 آشکار در دنیا و آخرت مبتال شدند.
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ٍد وَ  نِی ِمْن أَْمِر ُدْنَیاَی َو آِخَرتِی اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو اْختِْم لِی بَِخْیٍر َو اْکفِنِی َما أََهمَّ  آِل ُمَحمَّ

 َو ال ُتَسلِّْط َعلَیَّ َمْن ال َیْرَحُمنِی َو اْجَعلْ َعلَیَّ ِمْنکَ َواقَِیًة َباقَِیًة،

بخیر ختم کنی. ومهمترین امر دنیا و خدایا با درود بر محّمد و آل او ، از تو در خواست دارم که کارم را 

و بر من از سوى خود نگهبانى  آخرتم را کفایت کن و کسی را بر من مسلط مکن که به من رحم نکند

.همیشگى قرار ده  

 َو ال َتْسلُْبنِی َصالَِح َما أَْنَعْمَت ِبِه َعلَیَّ 

ب مکن.ونعمتهای مفید و شایسته ات را که مرا همیشه بهره مند ساختی از من سل  

باً   َو اْرُزْقنِی ِمْن َفْضلِکَ ِرْزقاً َواِسعاً َحالالً َطیِّ  

 بار الها ! از فضل خود روزی فراخ ، حالل ، طیب، پاک، نصیبم گردان.

 اللَُّهمَّ اْحُرْسنِی بَِحَراَستِکَ َو اْحَفْظنِی بِِحْفِظکَ َو اْکََلْنِی بِکِالَءتِکَ 

حفظ و نگه دار باش به نگهبانی ات، و به پاسداریت از من پاسداری  بار الها! مرا در برابر نا مالیمات

 فرما.

ِة عَ   لَْیِهُم َو اْرُزْقنِی ِحجَّ َبْیتِکَ اْلَحَراِم فِی َعاِمَنا َهَذا َو فِی ُکلِّ َعاٍم َو ِزَیاَرَة َقْبِر َنبِیِّکَ َو اَْلَئِمَّ

الُم َو ال ُتْخلِنِی َیا َربِّ ِمْن ِتْلکَ اْلمَ  رِ السَّ یَفِة َو اْلَمَواقِِف اْلکَِریَمةِ َشاِهِد الشَّ  

خدایا! حج خانه خودت را در این سال و هر سال روزی من گردان . زیارت مشاهد شریفه، قبر نبی)ص( 

 وزیارت ائمه)ع( را نصیبم فرما. و مرا از زیارت این زیاتگاههای متبرک و بس گرامی محروم مساز.

ى ال أَْعِصَیکَ اللَُّهمَّ ُتْب َعلَیَّ َحتَّ   

 بار الها! توبه ام را ببخش چون پذیرش توبه از سوی تو مرا از گناه و نافرمانی باز می دارد.

َهاِر َما أَْبَقْیَتنِی َیا َربَّ اْلَعالَِمینَ   َو أَْلِهْمنِی اْلَخْیَر َو اْلَعَملَ بِِه َو َخْشَیَتکَ بِاللَّْیِل َو النَّ

زمانیکه زنده ام شب و روزم را مزین به انجام کار خیر نما، و ترس از ای پروردگار عالم! مرا تا 

 خودت را بدرقه راهم گردان تا خطا نکنم و کار خیرم فقط برای تو باشد.

الِة َبْیَن َیَدْیکَ َو َناَجْیُتکَ أَْلقَ   أُْت َو قُْمُت لِلصَّ أُْت َو َتَعبَّ ْیَت َعلَیَّ ُنَعاساً اللَُّهمَّ إِنِّی ُکلََّما قُْلُت َقْد َتَهیَّ

 إَِذا أََنا َصلَّْیُت َو َسلَْبَتنِی ُمَناَجاَتکَ إَِذا أََنا َناَجْیُت 
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بار الها! همانا من هر وقت برخاستم و آماده شدم و مقدمات کار را برای اقامه نماز در پیشگاهت فراهم 

، ناگه تو بر من چرت را کنمشروع و مناجات را  ابرت ایستادم تا نماز را بجا آورمدر برآنگاه که و کردم

 مسلط کردی و حال مناجات را از من سلب کردی.

ٌة  ابِیَن َمْجلِِسی َعَرَضْت لِی َبلِیَّ وَّ َما لِی ُکلََّما قُْلُت َقْد َصلََحْت َسِریَرتِی َو َقُرَب ِمْن َمَجالِِس التَّ

 أََزالَْت َقَدِمی َو َحالَْت َبْیِنی َو َبْیَن ِخْدَمتِکَ 

چه شده که هر گاه به خودم آمدم به فکر اینکه درونم اصالح شده است و خودم را در زمره توبه  مرا

کنندگان قرار دادم  وورود پیدا کردم در مجلس توبه کنندگان ، ناگه بلّیه ای از لغزشهای انسانی بر من 

زاری در راهت حائل حاکم شد وقدمم را از راه خیر و سعادت لغزانید. این بلّیه بین من و بین خدمتگ

 گردید. 

 اقرار به گناهان و بر شمردن آن  ودوری از رحمت خدا:

 

ْیَتنِی ِدی لََعلَّکَ َعْن َبابِکَ َطَرْدَتنِی َو َعْن ِخْدَمتِکَ َنحَّ  َسیِّ

 ای آقایم! شاید مرا از درگاه خود رانده ای و از خدمت خود دور کرده ای!)سلب توفیق(

نِی ُمْسَتِخفااً بَِحقِّکَ َفأَْقَصْیَتنِی أَْو لََعلَّکَ َرأَْیتَ    

یا شاید مرا در حال سبک شمردن وظایفی که بر عهده ام گذاشته ای دیده ای پس به همین خاطر از 

درگاهت دور ساختی.)حق آن چیزی است که از خدا به ما می رسد و باطل ، تاریکی در وجود فرد 

 گناهکار است.(

ُمْعِرضاً َعْنکَ َفَقلَْیَتنِی أَْو لََعلَّکَ َرأَْیَتنِی   

یا شاید تو دیده ای که من از راه حق و حق گرایی دور شده ام ،پس خشمت را برمن مستولی کرده 

اعمال و  -وای بر انگیزه نداشتن در اطاعت و بندگی -وای از بی نشاطی در انجام وظیفه ..........ای.

شود از پذیرش حق باز می ماند و باطل گرا خواهد  ؛قلبی که تاریک رفتارهای بد زمینه ساز لغزشهاست

 شد.

َفَرَفْضَتنِیأَْو لََعلَّکَ َوَجْدَتنِی فِی َمَقاِم اْلکَاِذبِیَن   

دروغ  –یا شاید مرا در جایگاه دروغگویان دیدی پس رهایم کردی."دروغگویی از گناهان کبیره است 

 -را متوجه خطایش بکنی غیر مستقیم مصلحتی هم جوازش به سختی داده خواهد شد. و توریه "شخص
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مثل یوسف که پیمانه را در خورجین برادران گذاشت این توریه است نه دروغ و ما مجوز استفاده از 

 توریه  و دروغ مصلحتی را نداریم و علماء اشکال می گیرند ."

أَْو لََعلَّکَ َرأَْیَتنِی َغْیَر َشاِکٍر لَِنْعَماِئکَ َفَحَرْمَتنِی   

د مرا در برابر نعمتهایت شاکر ندیدی پس محرومم ساختی از دریافت برکتهای خود.یا شای  

شکر بر چند قسم است شکر قلبی و زبانی (7)ابراهیم  و لئن کفرتم إّن عذابی لشدید—"لئن شکرتم ألزیدنکم

امام صادق)ع( فرمود: شکر نعمت دوری از گناه است و نیز فرمود: شکر آن است که انسان –و عملی 

و  نعمت را از خدا بداند و نه اینکه علم را حاصل  از زیرکی و علم و عقل و تالش خود با دیگران بداند

به آنچه خدا به او داده راضی باشد و نعمتهای الهی را وسیله گناه قرار ندهد ، شکر واقعی آن است که 

.)تفسیر نمونه(انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد  

  َفَقْدَتنِی ِمْن َمَجالِِس اْلُعلََماِء َفَخَذْلَتنِیأَْو لََعلَّکَ 

دروس  -تبلیغ –؛ روضه خوانی مرا در مجالس علماء )مجالسی که یاد اهل بیت در آن استیا شاید 

نیافتی پس خوارم کردی.( علمی  

أَْو لََعلَّکَ َرأَْیَتنِی فِی اْلَغافِلِیَن َفِمْن َرْحَمتِکَ آَیْسَتنِی   

در بین غافلین دیده ای؛ پس از رحمت خویش بی بهره ام کرده ای. شاید مرا یا  

الِیَن َفَبْینِی َو َبْیَنُهْم َخلَّْیَتنِی  أَْو لََعلَّکَ َرأَْیَتنِی آلَِف َمَجالِِس اْلَبطَّ  

یا شاید  دیدی مرا  که به مجالس باطل گرایان انس پیدا کرده ام پس مرا بین آنها رها ساختی وبه آنها 

ر کردی.)مجالس باطل گران مثل مجالس فرقه های کاذب و انحرافی(واگذا  

أَْو لََعلَّکَ لَْم ُتِحبَّ أَْن َتْسَمَع ُدَعائِی َفَباَعْدَتنِی    

یا شاید دوست نداری صدایم را بشنوی پس از خود مرا دور می کنی.)زمانیکه انسان مؤمن دعا می کند 

او را یاری دهید.( خداوند به مالئکه می گوید این صدا آشناست  

 أَْو لََعلَّکَ بُِجْرِمی َو َجِریَرتِی َکاَفْیَتنِی،

زات کرده ای.یا شاید مرا به سبب جرم و گناه و هجو گویی)بیهوده گویی(مجا  

 أَْو لََعلَّکَ بِِقلَِّة َحَیائِی ِمْنکَ َجاَزْیَتنِی

شاید به سبب بی شرمی و بی حیایی مرا مجازات کرده ای.  یا  

َفإِْن َعَفْوَت َیا َربِّ    
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 پس اگر مرا ببخشی از کرم و بزرگواریت است. 

َما َعَفْوَت َعِن اْلُمْذنِبِیَن َقْبلِی َفَطالَ    

ا در ببخش از گناهان می دانم آن هنگام که از گناهانم در گذشتی.چون سابقه تو ر  

ِریَن   َِلَنَّ َکَرَمکَ أَْی َربِّ َیِجلُّ َعْن ُمکَاَفاِة اْلُمَقصِّ  

برای اینکه کرم تو بزرگ و وسیع است . کرم تو برتر از این است که مقصرین را به مکافات عمل 

 بکشانی.

ِرٌب ِمْنکَ إِلَْیکَ بَِفْضلِکَ َهاَو أََنا َعائٌِذ   

به تو پناه می جویم.و پناهم فضل توست پس من بخاطر فضلت از ترس تو   

زٌ  اً  ُمَتَنجِّ ْن أَْحَسَن بِکَ َظنا ْفِح َعمَّ َما َوَعْدَت ِمَن الصَّ  

خدایا من نیازمند بخشش تو هستم و بخشودن برای تو هیچ زحمتی ندارد و تو از کسی که به تو حسن ظن 

صفح باالتر از  –اهی گذشت و من خواهان چیزی هستم که تو وعده دادی و آن گذشت است دارد در خو

 عفو است؛  ومن به فضلت حسن ظن دارم .

أَْنَت أَْوَسُع َفْضالً َو أَْعَظُم ِحْلماً ِمْن أَْن ُتَقایَِسنِی بَِعَملِی أَْو أَْن َتْسَتِزلَّنِی بَِخِطیَئتِی  إِلَِهی   

یع و قابل مقایسه نیست. و حلم و بردباریت بزرگتر از آن است که کردارم را مورد بارالها!  فضلت وس 

یا اینکه مرا به خطاهایم بلغزانی  سنجش قرار دهی.  

ِدی  ِدی َو َما َخَطِری َهْبنِی بَِفْضلِکَ َسیِّ ،َو َما أََنا َیا َسیِّ  

ی کند و به دنبال نابودی من است  خطری مرا تهدید مای خدای بزرگ ! ای آقایم !  من چیستم؟ من کیستم؟
 مرا به فضلت ببخش ای سرورم. 

ْق َعلَیَّ بَِعْفِوَک َو َجلِّْلنِی بَِسْتِرَک َو اْعُف َعْن َتْوبِیِخی بِکََرِم َوْجِهکَ   َو َتَصدَّ

پروردگارا ! بر من با عفو و بخششت برخورد کن . وگناهانم را بپوشان. از توبیخ و سرزنش من به 

یت در گذر.بزرگوار  

ْیَتُه  ِغیُر الَِّذی َربَّ ِدی أََنا الصَّ  َسیِّ

 ای آقای من، من بنده حقیر و کوچکی هستم که او را پروراندی.

 َو أََنا اْلَجاِهلُ الَِّذی َعلَّْمَتُه 

 و من آن آدم جاهل و نادانی هستم که او را تعلیم دادی و دانایش ساختی..
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الُّ الَِّذی َهدَ  ْیَتُه َو أََنا الضَّ  

 و من آن بنده گمراهی هستم که هدایتش کردی.

 َو أََنا اْلَوِضیُع الَِّذی َرَفْعَتهُ 

 و من همان انسان پستی هستم که دستش را گرفتی و پرآوازه اش ساختی.

َو أََنا اْلَخائُِف الَِّذی آَمْنَتُه    

بی پناهی فرد(و من آن انسان ترسو هستم که امانش دادی. )ترس در برابر ظلم دیگران و  

 َو اْلَجائُِع الَِّذی أَْشَبْعَتُه َو اْلَعْطَشاُن الَِّذی أَْرَوْیَتهُ 

و من همان گرسنه ای هستم که سیرش کردی و تشنه ای که سیرابش ساختی.)کنایه از علم آموزی و 

 افزایش معنویت ونه برای مادیات(

لِیلُ الَِّذی أَْعَزْزَتُه، َو اْلَعاِری الَِّذی َکَسْوَتُه َو اْلَفقِیُر الَِّذی  ْیَتُه َو الذَّ ِعیُف الَِّذی َقوَّ أَْغَنْیَتُه َو الضَّ  

)فهم معارف نیازمندی که غنی و بی نیازش ساختی – )لباس تقوی(و من برهنه ای هستم که پوشاندی

و من همان ذلیل و )بصیرت کسب کردن در راه علم(ومن ضعیفی هستم که توانایش ساختی. – دینی(

)درک و شناخت حق از باطل(اری هستم که عّزتش دادی.خو  

قِیُم الَِّذی َشَفْیَتُه   َو السَّ

همان بیماری هستم که شفایش دادی.)تکبر و غرور و منّیت و رذائل اخالقی بیماری است(ومن   

ائِلُ الَِّذی أَْعَطْیَتُه   َو السَّ

ی و در خواستش را عطا فرمودی.)چون همان در خواست و کننده و سائلی هستم که پاسخش را داد و من

 درست راه طی کردم(

 َو اْلُمْذنُِب الَِّذی َسَتْرَتُه 

و من همان گنهکاری هستم که به جرم گنهکاریم از نعمتهایت محروم نکردی و به من فرصت دادی و 

 گناهانم را پوشاندی.

 َو اْلَخاِطُئ الَِّذی أََقْلَتهُ 

را نادیده گرفتی.تا فرصت توبه داشته باشم. ومن همان خطا کاری هستم که خطایش  

ْرَتُه   َو أََنا اْلَقلِیلُ الَِّذی َکثَّ  
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)هیچ چیز نداشتم و راه تم که تو به او میدان بزرگ شدن دادی . و من همان انسان پست و قلیل و خرد هس

 معرفت را گم کردم ولی تو تنهایم نگذاشتی و راه کمال را به من نشان دادی.(

ْسَتْضَعُف الَِّذی َنَصْرَتهُ َو اْلمُ   

 و من همان مستصعف فکری و اخالق بودم که تو یاریش کردی.

ِریُد الَِّذی آَوْیَتهُ   َو أََنا الطَّ  

و  ومن همان آواره و رانده شده ام )که پهنه این آوارگی به دست خودم مهیا شد(پس تو مأوایش دادی

.نجاتش دادی  

ْسَتْحیِکَ فِی اْلَخالِء َو لَْم أَُراقِْبکَ فِی اْلَمَلِ أََنا َیا َربِّ الَِّذی لَْم أَ    

من همان کسی هستم که در خلوت از تو حیا نکردم و در ظاهر هم رعایت تو را نکردم.)نه در خلوت و 

نه در جلوت تو را نظاره گر ندانستم هر گناهی که ممکن بود انجام دادم و هر خواری بود بر خود روا 

(. و را شاهد گیرمبی آنکه ت ساختم  

َواِهی اْلُعْظَمى   ِدِه اْجَتَرىأََنا َصاِحُب الدَّ أََنا الَِّذی َعلَى َسیِّ  

ر موالیش تجری جست)گناه را به جان و دل من صاحب معصیتهای بزرگم ، من همان کسی هستم که ب

 خریدن(

َماءِ  اَر السَّ  أََنا الَِّذی َعَصْیُت َجبَّ

ی خداوند تعالی را کرد ،) خداوند جّبارو خلق کننده عالم آفرینش است من همان کسی هستم که نافرمان

جّبار است چون تکوین و شریعت را برای بشر قرار داد تا مردم راهشان از زندگی تا مرگ مشخص 

 باشد.(

َشا  أََنا الَِّذی أَْعَطْیُت َعلَى َمَعاِصی اْلَجلِیِل الرُّ  

حتی رشوه به تو فرو گذار حتی از رشوه دادن تو حرکت کرده من همان کسی هستم که به دنبال نافرمانی 

آنچه که تو به جدا نبودم.نبودم و می گفتم ؛عطا کن  به من تا وظیفه ام را انجام دهم، از این طرز فکر هم 

بهره نگرفتم و در راه در راه تو از وجودم  و دادی یمن عطا کردی در راه غیر تو مصرف کردم)وجود

کردم( و راه غیر تو که هیچ حاصلی ندارد ،خرجد خود و امیال خو  

ْرُت ِبَها َخَرْجُت إِلَْیَها أَْسَعى أََنا الَِّذی أَْمَهْلَتنِی َفَما اْرَعَوْیُت َو َسَتْرَت َعلَ   یَّ َفَما أََنا الَِّذی ِحیَن ُبشِّ

ْیتُ   اْسَتْحَیْیُت َو َعِمْلُت بِاْلَمَعاِصی َفَتَعدَّ
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شتابان و کوشان  به )فراخوانی به سوی معصیت( -مانیکه همه چیز مّهیا شد همان کسی هستم که زمن 

سوی آن حرکت کردم. تو به من فرصت دادی و من همان کسی هستم که به من مهلت دادی ولی من 

غنیمت نشماردم و نشناختم  و تو پوشاندی بر من بر آنچه که من حیا و شرم نکردم و فرصتها را 

صیت چیز دیگری نبود پس من نا فرمانی کردم و از حّد گذراندم.عملکردم جز گناه و مع  

 َو أَْسَقْطَتنِی ِمْن َعْینِکَ  َفَما َبالَْیتُ 

 تو مرا از چشم خود انداختی و من اعتناء نکردم.

َفبِِحْلِمکَ أَْمَهْلَتنِی    

 پس به حلم و بردباریت مهلتم داد.

 َو بِِسْتِرَک َسَتْرَتنِی 

را پوشاندی.و به پرده پوشیت م  

 َحتَّى َکأَنَّکَ أَْغَفْلَتنِی 

و از یاد من رفتی.تا جائی که در غفلت از تو افتادم   

ْبَتنِی  َو ِمْن ُعقُوَباِت اْلَمَعاِصی َجنَّ

 و از کیفر های گناهان مرا دور ساختی.

َحتَّى َکأَنَّکَ اْسَتْحَیْیَتنِی   

 تا جائی که گویا تو از من شرم کردی.

ِتکَ َجاِحدٌ   أَْعِصکَ ِحیَن َعَصْیُتکَإِلَِهی لَمْ   َو أََنا بُِرُبوبِیَّ  

نخواستم تو را نافرمانی کنم، که من منکرربوبیت تو نیستم.خدایا در هنگام انجام گناه   

 َو ال بِأَْمِرَک ُمْسَتِخفٌّ 

 و دستورات تو را سبک نمی شمارم.

ٌض   َو ال لُِعقُوَبتِکَ ُمَتَعرِّ  

اعتراض نکردم. و خدایا به عقوبت تو  

 َو ال لَِوِعیِدَک ُمَتَهاِوٌن 

 وعیدهای تو و اخطارهایت برای من سبک و بی ارزش نیست. 

لَْت لِی َنْفِسی   لَکِْن َخِطیَئٌة َعَرَضْت َو َسوَّ
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 ولیکن زشتی و خطا عارض شده و نفسم را به سوی خود کشانده و نفسم را زینت نا بحق کرده.

 َو َغلََبنِی َهَوایَ 

وای نفسم بر من چیره گشته.و ه  

َو أََعاَننِی َعلَْیَها ِشْقَوتِی   

 و شقاوت من هم نفسم را یاری نمود.

نِی ِسْتُرَک اْلُمْرَخى َعلَیَّ   َو َغرَّ  

 و پرده پوشی وسیع و فراخ تو مرا مغرور کرد.

َفَقْد َعَصْیُتکَ َو َخالَْفُتکَ بُِجْهِدی   

مخالفت و نافرمانی کردم. پس من از تو تا آنجائی که می توانستم  

َفاْْلَن ِمْن َعَذابِکَ َمْن َیْسَتْنقُِذنِی    

 پس االن چه کسی می تواند مرا از عذاب و عقاب تو پناه دهد .

لُِّصِنی، ْن ُیخ  دا م  اِء غ  م   و  ِمْن أ ْیِدی اْلُخص 

د.مرا از دست دشمنان زورگو و ستمگر و حق ناشناس ، نجات دهفردا چه کسی می تواند   

ِصلُ إِْن أَْنَت َقَطْعَت َحْبلَکَ َعنِّی  َو بَِحْبِل َمْن أَتَّ

 به ریسمان چه کسی چنگ بزنم اگر تو رشتۀ اتصال خودت را ازمن قطع کنی.

َفَوا َسْوأََتا َعلَى َما أَْحَصى ِکَتاُبکَ ِمْن َعَملِیَ    

 پس چه رسوائی است بر آنچه که ازعملم به کتابت تو در آمده .

اَی َعِن اْلقُُنوِط لََقَنْطُت ِعْنَد َما الَّذِ   ی لَْو ال َما أَْرُجو ِمْن َکَرِمکَ َو َسَعِة َرْحَمتَِک َو َنْهیِکَ إِیَّ

ُرَها  أََتَذکَّ

از نبود این رسوائی مرا به هالکت می رساند و مناهی تو واگرکرم و بزرگواری و وسعت رحمت تو

دامه می دادم بدون اینکه به تذکرات تو ماند و گناهان را ا نا امید می شدم، هیچ امیدی برایم نمی خودم

ولی یاد گناهان است که مرا نا امید می کند . تو مرا از نا امیدی نهی کردی   توجه کنم.  

َیا َخْیَر َمْن َدَعاهُ َداٍع    

نمی  بهترین کس برای فرا خوانی که او بهترین  فراخوان است.)بدان وقتی او را می خوانی نا امید 

 شوی(
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 َو أَْفَضلَ َمْن َرَجاهُ َراٍج 

امیدواری به او برتر است که او برترین امید وار کننده است. )خداوند تعالی کسی را نا امید از در خانه 

 اش بر نمی گرداند(

لُ إِلَْیکَ  ِة اْْلِْسالِم أََتَوسَّ  اللَُّهمَّ بِِذمَّ

یم .بار الها ، به پیمان اسالم به در گاهت توسل جو  

 َو بُِحْرَمِة اْلقُْرآِن أَْعَتِمُد إِلَْیکَ 

 و به حرمت قرآن به تو اعتماد دارم.

بِیَّ  َهاِمیَّ اْلَمکِّیَّ اْلَمَدنِیَّ َو بُِحبِّی النَّ یَّ اْلقَُرِشیَّ اْلَهاِشِمیَّ اْلَعَربِیَّ التِّ اَْلُمِّ  

: رسی صفات یاد شده بر –وبه دوستی و محّبت پیامبر با تمام خصوصیاتش اقرار دارم   

ی؛ .... دانشمندان معانی مختلفی اراده کرده اند:  پیامبر اما  

اگر پیامبرمی توانست برای مردم بخواند متولد شده است. درماس نخوانده و به همان حالتی که ازاّمی، در

()نحل قولون)لقد نعلم إّنهم یو بنویسد مورد تهمت قرار می گرفت و می گفتند این آیات وحی الهی نیست 

از هیچیک از تواریخ در مورد پیامبر قبل از نّبوت و بعد از بعثت نقل نشده است که او خواندن و  (103

اّمی باقی ماندند. رنوشتن را از کسی فرا گرفته باشد وایشان تا پایان عم  

 اّمی ، به معنای کسی که از میان اّمت بر خاسته ونه از میان یک طبقه خاص. 

پیامبر از طریق وحی بوده که کاملترین و عالی ترین روشهاست.علم و دانش   

وافرادی از آنها که  بی سواد بودندمردم عرب باالخص عرب حجاز در آن عصر به طور کلّی مردمی 

،محال بود در آن زمان و محیط این فن را بیاموزند و در بنویسند انگشت شمار بودمی توانستند بخوانند و

. بالذری با سند می گوید: هنگام ظهور اسالم فقط چند نفر با سواد فت معروف نشوندم به این صمیان مرد

نفر صنعت نوشتن را می دانستند که نخستین آنان علی)ع(  17بودند. اسالم زمانیکه ظهور کرد در قریش 

 بود.

ند واز بر بخشی از حجاز فرمان می راندقریش نام طایفه ای است که در پیش از اسالم پیامبرقریشی؛ 

عرب بودند و پیامبر از این طایفه بود و نیز دودمانهای خلیفه گری امویان و عباسیان از این  توانمندان

طایفه بودند که باید به منابع رجوع  25طایفه بودند)طایفه های قبیله بزرگ قریش مقارن ظهور اسالم 

 کرد و اینجا جای بحث نیست(
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:پیامبر هاشمی   

:مناف ، جد اعالی رسول خدافرزنداِن هاشم بن عبد   

بنی هاشم » به اهل بیت پیامبر ، به همین جهت  هاشم و اجدادش در میان عرب ، ؛گفته می شود  «

.مشهور به نجابت و مورد احترام بودند و رسول هللا از این دودمان بود  

کرده و به  امام حسین )ع( نیز در یکی از رجزهای خویش در روز عاشورا ، به این نسب شریف اشاره

:آن افتخار می کند   

یِر ، ِمن آِل هاِشم   لِی الخ  ا ابُن ع   ا ن 

رُ  را حین  ا ْفخ  ْفخ   کفانی ِبهذا م 

بنی امیه ، از آغاز با بنی هاشم ، مخالفت و دشمنی داشتند و این بغض و عداوت ، در دوراِن ائمه نیزادامه 

  .بنی هاشم بوداوج عداوت و کینه امویان با « حادثه کربال » داشت . 

نیز تهامی می گویند. دشتی ساحلی در امتداد که جزئی از این سرزمین حجاز است  مکّه  بهپیامبر تهامی:

دریای سرخ در غرب شبه جزیره عربستان است. در اغاز دوره اسالم برخی از مردم تهام درغزوات 

مه و فرستادگان پیامبر، مسلمان بدر و احد و احزاب بر ضد مسلمانان جنگیدند ولی بتدریج از طریق نا

 شدند.

 مکی و مدنی:

در تعریف سوره ها بعضی سوره ها مکی و بعضی  -مکی و مدنی ، مکانهای پیامبر برای ابالغ رسالت 

مدنی و شرایط آن در کتب علوم قرآن  ذکر شده است. بطور خالصه به سوره هایی که پیش از هجرت 

سوره  86 -کی و به مابقی که بر حضرت نازل شد مدنی می گویند.پیامبر از مکه به مدینه نازل شد ، م

سوره مدنی است که برای شناخت بیشتر باید به منابع یاد شده مراجعه کرد. 28مکی و   

ْلَفَة لََدْیکَ َفال ُتوِحْش اْستِیَناَس إِیَمانِی،  أَْرُجو الزُّ  

له تقویت ایمان ، مرا دچار وحشت و هراس خدایا امید تقّرب به تو دارم . در مسیر انس با خودت به وسی

خوف و رجاء در مسیر ایمان سازندگی دارد پس انسان را از گمراهی و ضاللت نجات می دهد. مکن.

ولی اگر در مسیر ایمان و اعتقاد تنها خوف همراه انسان گردد جوابگوی مناسبی برای حفظ تقوا و ایمان 

 نخواهد بود.

اَب َمْن َعَبَد ِسَواَک َفإِنَّ َقْوماً آَمُنوا بِأَْلِسَنتِِهْم لَِیْحقُِنوا بِِه ِدَماَءُهْم َفأَْدَرُکوا َو ال َتْجَعلْ َثَوابِی َثوَ 

لُوا  َما أَمَّ
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غیر تو را پرستیده و گاهی یاد تو می افتد خدایا پاداشی که به من می دهی ، مثل پاداش کسی نباشد که 

یا قومی قرار مده که فقط با زبانشان اظهار ایمان می نمایند و از ویا اینکه پاداش مرا مانند پاداش مردم و 

اینها کسانی هستند که برای حفظ جان خود منکر تو شده اند در حالیکه ایمان باید به قلب  –دل پراکنده اند 

به زبانشان ایمان آوردند تا جانشان را به این وسیله حفظ کنند، پس به  که مردمى و زبان و عمل باشد.

نچه آرزو داشتند رسیدند،آ  

ْلَنا  ا َفأَْدِرْکَنا  َما أَمَّ ا ِبکَ بِأَْلِسَنتَِنا َو قُلُوبَِنا لَِتْعفَُو َعنَّ ا آَمنَّ َو إِنَّ  

و همانا ما ایمان آوردیم به زبانمان و دلهایمان تا از خطا های ما در گذری و ما را مورد عفو خود قرار 

 دهی.

ْت َرَجاَءَک فِی صُ   ُدوِرَناَو َثبِّ  

 و توامیدت را در دلهای ما و سینه های ما ثابت و مستحکم فرما.

َو ال ُتِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْیَتَنا    

 و دلهایمان را بعد از آنکه هدایت کردی منحرف مساز. 

اُب   َو َهْب لََنا ِمْن لَُدْنکَ َرْحَمًة إِنَّکَ أَْنَت اْلَوهَّ

ش، که تو بسیار بخشنده اى،و از جانب خود ما را ببخ  

تِکَ لَِو اْنَتَهْرَتنِی َما َبِرْحُت ِمْن َبابِکَ   َفَو ِعزَّ

 به عّزت تو قسم اگر مرا از درت برانی هرگز از در خانه ات جدا نمی شوم.

 َو ال َکَفْفُت َعْن َتَملُّقِکَ 

 و دست از تملّق و چاپلوسی تو بر ندارم.

 ْلَمْعِرَفِة بِکََرِمکَ َو َسَعِة َرْحَمتِکَ إِلَى َمْن َیْذَهُب اْلَعْبُد إاِلا إِلَى َمْوالهُ َو إِلَىِمَن الَِما أُْلِهَم َقْلبِی  

 َمْن َیْلَتِجُئ اْلَمْخلُوُق إاِلا إِلَى َخالِقِهِ 

به خاطر الهامى که از معرفت به کرمت و گستردگى رحمتت به قلب من شده، بنده به جانب چه کسى جز 

د؟ و آفریده به چه کسى جز آفریدگارش پناه مى برد؟موالیش میرو  

 إِلَِهی لَْو َقَرْنَتنِی بِاَْلَْصَفادِ 

 موالیم اگر دست و پایم را غل و زنجیر کنی.

َو َمَنْعَتنِی َسْیَبکَ ِمْن َبْیِن اَْلَْشَهاِد    
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 اگر در میان انظار مردم ، محّبتت را ازمن دریغ کنی.

ی ُعُیوَن اْلِعَباِد َو َدلَْلَت َعلَى َفَضائِحِ   

 و چشمهای بندگانت را به روی رسوایی هایم بگشایی.

اِر   َو أََمْرَت بِی إِلَى النَّ

 ودستور بردن بسوی آتش را صادر کنی.

 َو ُحْلَت َبْینِی َو َبْیَن اَْلَْبَرارِ 

 وبین من و بین نیکان ، حائلی قرار دهی.

َما َقَطْعُت َرَجائِی ِمْنکَ    

را از تو قطع نخواهم کرد. هرگز امیدم  

 َو َما َصَرْفُت َتأِْمیلِی لِْلَعْفِو َعْنکَ 

از تو قطع امید نمی کنم.هرگز و ارزویم عفو توست پس من   

 َو ال َخَرَج ُحبُّکَ ِمْن َقْلبِی

 و هرگز حّب تو را از قلبم خارج نخواهم کرد.

أََنا ال أَْنَسى أََیاِدَیکَ ِعْنِدی    

ه در دنیا به من دادی هرگز فراموش نخواهم کرد.و نعمتهایی  را ک  

ْنَیا   َو َسْتَرَک َعلَیَّ فِی َداِر الدُّ

 و پرده پوشی هایت را بر گناهان خود در سرای دنیا فراموش نمی کنم.

ْنَیا ِمْن َقْلبِی ِدی أَْخِرْج ُحبَّ الدُّ  َسیِّ

 آقای من ، موالی من، دوستی دنیا را از قلبم خارج کن.

ُ َعَلیْ َو اجْ   ٍد َصلَّى َّللاَّ یَن ُمَحمَّ بِیِّ ِه َمْع َبْینِی َو َبْیَن اْلُمْصَطَفى َو آلِِه ِخَیَرتِکَ ِمْن َخْلقِکَ َو َخاَتِم النَّ

 َو آلِهِ 

و میان من و مصطفى پیامبرت و خاندانش، بهترین برگزیدگان از آفریدگانت و پایان بخش پیامبران محّمد 

ش( جمع کن،)درود خدا بر او و خاندان  

ْوَبِة إِلَْیکَ   َو اْنقُْلنِی إِلَى َدَرَجِة التَّ

 و مرا به مقام توبه به پیشگاهت برسان،
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 َو أَِعنِّی بِاْلُبکَاِء َعلَى َنْفِسی

 ومرا یاریم ده تا بر نفسم ، نفس گناهکارم بگریم.

ْسِویِف َو اْْلَمالِ   عمری َفَقْد أَْفَنْیُت بِالتَّ  

امروز و فردا کردن )در عمل به عهد و پیمان با تو(و آرزوهای طوالنی وباطل زیرا من عمرم را به 

 گذراندم.

 اهمال کاری در انجام وظایف و نتایج آن:

تا بحال شده در تصمیم خود خدشه ای وارد کنی و بگویی حاال وقت بسیار است و کار را موکول به آینده 

 نامعلوم نمایی؟

جوهره این آسیب "در تشریح این حالت می گوید: در روانشناسی و فلسفه(  )فیلسوف آمریکاییویلیام جیمز بال

اهمال کاری روانی ، به تعویق انداختن و تعلل ورزیدن و سبک شمردن کار و سهل انگاری در کار است.

 هم در امور فردی و هم در امور جمعی است و نوعی دست ،دست کردن است. "

جام کاری می گیرد ولی بدون علّت شناخته شده آنرا به تعویق می اهمال کاری  این است که تصمیم به ان

اندازد و این حالت در واقع نوعی ناسپاسی در برابر نعمتهای خداست. حاصل اهمال کاری چیزی جز 

 سرگردانی نیست و نوعی پوچی و بی ارزشی است.

ااًل  ِرین  أ ْعم  ُئُكْم ِباأْل ْخس  بِّ ْل ُنن  کهف( 103)قُْل ه   

خواهید شما را بر زیانکارترین مردم آگاه سازیم؟آیا میبگو که   

آنها کسانی هستند که خسران دنیا را می خرند ،خواسته و یا ناخواسته ،و آنهایی که تالش هایشان در 

 زندگی دنیا گم و نابود شده و با اینحال می پندارند کار نیک انجام می دهند. 

شد: شخص اهمال کار به چند عارضه مبتال خواهد  

  افسردگی؛ این بیماری خود گواه و نشانه این است که اهمال کار می خواهد خود را از رنج اهمال

کاری نجات دهد. افسردگی دارای نشانه هایی چون: خستگی، سر دردهای شدید، بی خوابی، 

 .فشارخون و زخم معده است

یامده، افسردگی ناشی از آن درمان الزم به یادآوری است تا هنگامی که اهمال کاری به شکل اعتیاد در ن

آلبرت آلیس و ویلیام  .)پذیر است. اما هنگامی که اهمال کاری عادت شد، درمان آن بسیار دشوار می شود

 (.24جیمزنال، پیشین، ص 
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  وحشت زدگی درونی، دلهره و احساس ترس های درونی؛ 

 بی کنترلی و بریدگی. 

 .نشانه های شکست روحی شخص اهمال کار می باشندناگفته نماند که ویژگی های مزبور، خود از 

 :بررسی علل اساسی و ریشه یابی اهمال کاری

اگر بتوانیم اهمال کاری را ریشه یابی کنیم، بی تردید درمان آن سهل و آسان خواهد بود. اینک نوبت آن 

 :ان آن بیابیمفرا رسیده که به برخی ریشه ها و عوامل اساسی اهمال کاری توجه کرده راهی برای درم

روان شناسان چند عامل مهم را برای این آسیب روانی نام برده اند که آن ها را در دو دسته کلی، مورد 

 :بررسی قرار می دهیم

آسیب ها و نابهنجاری هایی که مربوط به روان شخص اهمال کار است؛ همچون: خودکم بینی، توقع  -1

مال طلبی وسواس گونه، اشتیاق به لذت جویی کوتاه مدت، بیش از حد از خود، پایین بودن سطح تحمل، ک

 .فقدان قاطعیت، و عدم اعتماد به نفس

آسیب هایی که در ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف، خود را نشان می دهد؛ مانند:  -2

ان، نارضایتی از وضع موجود، عدم تسلط بر کار، نگرش منفی به کار، نگرش غیر واقع بینانه از دیگر

احساس عدم مسؤولیت در برابر دیگران، لجبازی با دیگران، اهمال کاری و پرخاشگری انفعالی، بر 

 .چسب زدن به این و آن

اعتصموا بالّذمم فی »امیرالمؤمنین علی علیه السالم در ارتباط با پای بندی به عهد و پیمان می فرمایند: 

ص با وفاداران. در اهمیت این امر همین بس که عهد و پیمان را پاس دارید بخصو (155حکمت«أوتادها

و در روایات نیز به (67بقره) خداوند در قرآن عهدشکنان را در ردیف مفسدان در زمین قرار داده است

صراحت بیان شده است که سالمت دین انسان در گرو وفای به عهد او می باشد که پیامبر صلی هللا علیه 

ر علم اخالق این شیوه را د .(98، ص 72بحاراالنوار، ج  ") ال عهد لهال دین لمن »و آله می فرمایند: 

"مشارطه" گویند که شخصی برای اصالح نفس خویش هر سحرگاه با خود شرط و قراردادی مجدد می 

بندد تا که به سوی کمال سیر کند. در گفتاری حکیمانه از امام متقین علیه السالم در آثار پیمان به وفا آمده 

با نماز . )418، ص 199نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه  )؛«عاهدوا امر الصالة، حافظوا علیهات»است: 
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پیمان وفا بند، تا این که بر آن مواظبت کنی. خداوند متعال به مؤمنان دستور می دهد که در پیمان خود، 

پس عهد و  (؛4)توبه: « لی مدتهمفاتموا الیهم عهدهم ا»حتی با مشرکان، تا زمان مقرر به آن پایبند باشید: 

 )سایت حوزه(.پیمان با آن ها را تا مدت مورد قرار به سر رسانید

انسان برای دوری از این وضع نگران کننده باید با مردم باشد ، کار های خیر را انجام دهد و کارهایش 

موش کند که اگر برای رضای خدا باشد ، و قدرشناس فرصتها باشد. انسان نباید حرکت زمان را فرا

بداند که او برای امروز است نه برای فردا می بایست ،فراموش نماید خود را گول زده است . شخص 

اری را فی الحال به انجام رساند تا نتیجه نکند و هر ک ی خودفدای فردابا آرزوهای باطل  راوامروز

 مطلوب حاصل گردد.

قد نزلُت منزلَة االیسیَن من خیری و   

م را به فنا دادم که مرا به نا امیدی رساند نامیدی که خیری در آن نیست.آنقدر عمر  

آنچه که خداوند بر انسان مقّرر فرموده همه اش خیر است و شّر آن چیزی است که دست پرورده 

 خودانسان است.

مرگ خیر است نه شّر ؛ مرگ موجود است و نیستی نیست . مرگ پایان زندگی نیست بلکه انتقال از 

سرای دیگری است بین دنیا و قیامت و  برزخ -یی به سرای دیگر است. مرگ سرای جاودانه است.سرا

انسان پس از مرگ مّدتی را در آن برزخ به سر می برد نخستین مرحله از در نگاه دیگر ادامه دنیاست. 

شود.  حیات برزخی انسان با قبض روح از بدن آغاز می شود و روح دربدن مثالی در برزخ مستقر می

احادیث بسیاری در مورد سواالت در قبردر باره توحید و نبوت و امامت ،ورود نکیر و منکر،و شش 

فرشته بر انسان در قبر وجود دارد که منکر آن کافر است.برزخ برای مؤمنین مظهر رحمت و برای 

 کّفار و منافقین عرصۀ عذاب الهی خواهد بود. 

نِّی إِْن أََنا ُنِقْلُت َعلَى ِمْثِل َحالِی إِلَى َقْبِری َفَمْن َیکُوُن أَْسَوأَ َحاالً مِ     

. اگر من بر چنین حالى به قبرم وارد شوم؟ کیست  بد حال تر ازمن پس  

 مرگ و قبر مشتاق چه انسانهایی است؟

خداوند امید نا امیدان و نگهدارنده بندگانی است که به رحمت او تمّسک جسته اند. نا امیدی بتدریج سبب 

ز بین رفتن و انجام کارهای خیر می شود. نا امیدی انسان را گرفتار مسامحه دربه فّعلیت رساندن ا
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وظایف خود می کند، حال انسان با چنین وضعی بخواهد بسوی خانه آخرتی خود حرکت کند آیا قبر می 

 تواند پناهی تؤام با آرامش و آسایش برای او باشد.

 -نهج البالغه 24به حسنین )ع( در نامه  بت خوردن بعد از ضر منین)ع(وصیات امیرالمؤ

 .ا باقى بمانیدبر دین خد مرگى الهى را از یاد نبرید، كوشش كنید تا دم تقواهرگز  .1

همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و بر اساس ایمان به خدا متحد باشید و از هم جدا نشوید،  .2

دائم افضل است و  روزهو  نمازفرمود: اصالِح میان مردم از همانا از پیغمبر خدا شنیدم كه مى 

ِ العلّي العظیمچیزى كه دین را محو و نابود مى  ة إاّلِباهللَّ ول  والقُوَّ  .كند فساد و اختالف است والح 

كنید كه صله رحم حساب انسان را نزد خدا  صله رحمرا از یاد نبرید، « ارحام و خویشاوندان .3

 .كندآسان مى 

 .سرپرست بمانند، مبادا گرسنه و بى «یتیمان»خدا را، خدا را! درباره  .4

مورد همسایه  رفتارى كنید، پیغمبر آن قدر درخوش« همسایگان»خدا را، خدا را! درباره  .5

 .ها را در ارث شریك كندخواهد آنسفارش كرد كه ما گمان كردیم مى 

 !نكند دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشى گیرند ؛قرآن از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره .6

 .چرا كه نماز ستون دین شماست نماز از خدا بترسید! درباره از خدا بترسید، .7

تعطیل شود كه اگر  حجنه پروردگارتان، مبادا خا «كعبه» از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره .8

 .كعبه خالى بماند و حج متروك شود مهلت داده نخواهید شد و مغلوب دشمنان خواهید شد

 .كه روزه آن ماه سپرى است براى آتش جهنم رمضان از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره ماه .9

از مال و جان خود در این « جهاد در راه خدا»از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره  .10

 .راه كوتاهى نكنید

مال كه زكات، آتِش خشِم الهى را خاموش  زكات از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره .11

 .كندمى 

 .مبادا مورد ستم قرار گیرند« امت پیامبرتان»از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره  .12

خدا زیرا رسول « صحابه و یاران پیغمبرتان»از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره  .13

 .درباره آنان سفارش كرده است

ها را در زندگى خود شریك آن« فقرا و تهیدستان»از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره  .14

 .كنید

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA
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كه آخرین سفارش پیامبر « بردگان و كنیزان»از خدا بترسید، از خدا بترسید! درباره  .15

اً سفارش نماز را كرد و فرمود: ها بود. على علیه السالم مجددصلی هللا علیه و آله درباره این

 .كارى كه رضاى خدا در آن است در انجام آن بكوشید

با مردم به خوشى و نیكى رفتار كنید همان طورى كه قرآن دستور داده است و به مالمت  .16

 .مردم ترتیب اثر ندهید

را ترك نكنید، نتیجه ترك آن این است كه بدان و ناپاكان  امر به معروف و نهى از منكر .17

هر چه نیكان شما دعا كنند دعاى بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند كرد، آن گاه 

 .ها مستجاب نخواهد شدآن

گیرى  بر شما باد كه بر روابط دوستانه میان خود بیافزایید، به یكدیگر نیكى كنید از كناره .18

 .از یكدیگر و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهیزید

د گناهان و كارهاى خیر را به مدد یكدیگر و اجتماعاً انجام دهید و از همكارى در مور .19

 .«..تعاونوا على البّر والتقوى»شود بپرهیزید: چیزهایى كه موجب كدورت و دشمنى مى 

دیُدالِعقاب»از خدا بترسید كه كیفر خدا شدید است:  .20  «واتقواهللاَّ  إّن هللاَّ  ش 

الِِح لَِضْجَعتِی  ْدهُ لَِرْقَدتِی َو لَْم أَْفُرْشُه بِاْلَعَمِل الصَّ لَْم أَُمهِّ  

که برای خوابیدنش آماده نکرده ام. قبری که با عمل صالح آنرا فرش نکرده ام. قبری  

 منزلگاهی بی چراغ:

ایا دستت پر است یا خالی!  مرگ آغازی است بی پایان ، برای این سفر چگونه خود را مهّیا ساخته ای؟

ابر پروردگار با ائمه )ع( خضوع و خشوع خود را دربر آیا چراغی برای روشنایی منزلگاه خود داری؟

تضّرع و زاری نشان می دادند و یا در عبادت بارها و بارها از شّدت وصل به قرب الهی از حال می 

رفتند! چگونه من نگران و گریان نباشم در حالیکه از آینده بی خبرم ، در حالیکه بالهای مرگ در تعقیب 

 من است تا اذن الهی فرا رسد.

از خواهشها کم کن تا تحّمل ناداری بر تو آسان شود، واز رمود: پیامبر)ص( در سفارش به مردی ف

(344/37.)اعالم الدین گناهان بکاه تا مرگ بر تو آسان گردد  

امام صادق)ع( فرمود: هر که دوست دارد خدای عّزوجل سکرات مرگ را بر او سبک گرداند باید به 

ین کند خداوندعّزوّجل سختی های مرگ را خویشاوندان خود رسیدگی و به پدر و مادر نیکی کند.! اگر چن

(432/967)امالی طوسی بر او آسان گرداند و در زندگیش هرگز به ناداری نیفتد.   

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%89_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
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امام صادق )ع( به مردی که نزد ابوذر آمد و گفت: ای ابوذر ! از چه روست که ما مرگ را نا خوش 

را ویران و از این رو خوش ندارید که از می داریم ؟ پاسخ داد: چون شما دنیا را آباد کرده اید و آخرت 

(2/458/20)الکافی آبادی به ویرانه منتقل شوید.   

فرمود:در دنیا از دنیا توشه ای بر گیرید که فردای قیامت به کمک آن خود را نگه دارید. امام علی)ع( 

(28)نهج البالغه خطبه   

مرگ را در جایگاه شایسته اش قرار علی)ع( فرمود: کسی که فردا را از عمر خود بشمار آورد امام 

و...(131حکمت  – 157)نهج البالغه خطبه نداده است   

َو َما لِی ال أَْبکِی َو ال أَْدِری إِلَى َما َیکُوُن َمِصیِری   

 چرا نگریم! در حالیکه نمی دانم به چه سرنوشتی دچار گردم. 

د که سان در طول زندگی لغزشهایی دارنبرخی بالها و مصائب آثار و نتیجه اعمال خود انسان است . ا

است و خداوند بخاطر حفظ ایمان بنده، عذابی را در قالب بال در این دنیا بر او فرود می مستوجب تنبیه 

آورد وعذاب را به آخرت موکول نمی کند. بدینوسیله بنده از آلودگی پاک و آماده متنعم شدن از نعمتهای ا 

 اُخروی می گردد.

شرع سختیها انسان را آب دیده می کند و او را به آسایش و سعادت می رساند و در منطق عقل و 

نیروهای بالقوه او را در مسیر پیشرفت و تکامل به فعلّیت می رساند "إّن مع الُعسر ُیسرا" همانا با هر 

ز سختی آسانی است. اگر انسان در مسیر الهی حرکت نماید و حالل الهی را بشناسد و حرام الهی را ا

 خود دور سازد و نفس زکّیه را بر خود حاکم نماید بی شک از رستگاران است.

ردش از او گرفته نشده باید زمانهایی را برای خود در نظر پیامبر)ص( فرمود: خردمند مادام که خِ 

بر آنچه زمانی برای اندیشیدن  -زمانی برای محاسبه نفس -زمانی را برای مناجات با پروردگار -بگیرد

زمانی را برای کامجویی خود از راه حالل ؛ زیرا این زمان کمکی  -داوند به او ارزانی داشته استکه خ

(13ح525)الخصال صبه آن سه زمان دیگر می کند و مایه آرامش و آسودگی و رفع خستگی دلهاست.  

اِمی ُتَخاِتلُنِی  َو أََرى َنْفِسی ُتَخاِدُعنِی َو أَیَّ  

د و می بینم که روزگار مرا می فریبد.می بینم که نفسم خدعه می کن  

هر انسانی با فطرت پاک و توحیدی آفریده می شود؛ اگر عوامل خارجی باعث انحراف فطرت انسانی 

نشود و انسان بهمان صورت پاک بماند راه حق را خواهد پیمود. انسان عالوه بر فطرت پاک ، دارای 

دهد و به موجب این نور ِخرد ، موجودی مسئول است  می باشد که خوب را از بد تمیز میقوۀ عقلیه نیز 
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پس نمی تواند بگوید نفسم با من خدعه کرد و یا ایام و روزگار مرا فریب داد ."هل جزاء االحسان االّ 

  (60)الرحمن  -االحسان

و نتیجه آن دغلکاری و ظلم به خود است و این دغلکاری گاهی نفس نسبت به خودش دغلکار است 

دغلکارِی  -وارد می سازد که عواقبش گریبان خود انسان را می گیردحی و جسمی بر انسان آسیبهای رو

نفس برکت از روزی را می برد و زندگی را تباه می کند و نتیجتأ انسان بخودش واگذار می شود)نفسی 

 که احتکار و اختالس در معادالت اقتصادی را بر عهده می گیرد (. 

ود )صهیونیست( و وهابیت است که مردم را بازیچه افکار پلید سیاسی خود امروزه دغلکارترین مردم یه

 قرار داده اند و مرگ را بر جامعه اسالمی به شیوه های گوناگون تحمیل کرده اند.

بعد از دغلکاری انسان باید از خودش بپرسد آیا روزگار می تواند انسان را فریب دهد ؟آیا روزگار می 

عتقادی را سست نماید؟ آیا روزگار می تواند ناجوانمردانه موجبات نابودی جهان تواند باورهای دینی و ا

 آفرینش را فراهم آورد؟ 

روزگاری که خودش را بدست تکنولوژی های مدرن می سپارد و چنان سرعتی را در پیش می گیرد که 

کسی یارای مبارزه با آن نیست پس مدرن و مدرنیته در عقاید اسالمی اثر می گذارد و باورهای غلط را 

ه نتیجۀ آن و پیمان شکنی و عهد شکنی را هدف نهائی قرار می دهد کجانشین باورهای راستین می کند 

ُمدرنیته یکی از خصائص وویژگیهای جزء بی دینی و بی تکلیفی و فرصت سوزی چیز دیگری نیست.

خود را در پویایی ، نو شدن و تحوالت دائمی می داند.مدرنیته بیانگر تازگی و نو و انقطاع از گذشته 

افتادگی و توسعه  است . مدرنتیه خود را در ستیز و چالش با کهنگی ، کهنه پرستی ، رکورد عقب

نیافتگی و نیز در ستیز با هر گونه ِقدم ت و سنت قرار می دهد. مدرنتیه در جوامع غربی هم تا حّدی 

جانعه شناسی ، معرفت شناسی ،دین ، اخالق ، سیاست ، هنر ، ادبیات، توانسته است بر دامنه و سیطره 

ایی دینی ، تأثیراتی ژرف و دیر پا بر این جنبش خصوصا با ترویج فرد گر –روان شناسی، اثر بگذارد 

)فرهنگ واژگان(حوزه های دینی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و هنری جوامع متجّدد گذارده است.  

وقتی نفس رها شود و روزگار انسان را فریب دهد جزء این نیست که انسان به هالکت رسد.   

  َو َقْد َخَفَقْت ِعْنَد َرْأِسی أَْجنَِحُة اْلَمْوتِ  

 در حالیکه مرگ بالهای خود را بر سرم گسترده .

سالک الی هللا اعمال صالح خویش را در جوار نعمتهای الهی و نیز در مقابل خطاها و گناهان خویش 

، و چشمی هم نگران آینده نامعلوم هیچ می پندارد و همواره چشمش به رحمت بی پایان الهی دوخته شده 

د به بهشت و آسایش ابدی خواهد انجامید یا خدای نا کرده به عذاب با آتش خویش دارد؛ عاقبتی که نمی دان
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دوزخ منجر می گردد. پس به همین خاطر در سراسر عمر خویش میان خوف و رجاء به سر برده و 

همواره دل نگران هول و هراس و فشار و سختی پس از مرگ است واین دلواپسی از سوء عاقبت ، 

و می بارد و آه از نهادشان بر می انگیزد که مبادا پس از گذراندن عمری در اشک از دیدگان عابدان فر

دنیا و بهره گیری از نعمتهای بی پایان الهی ، آخر کار با نامه ای ظلمانی و رویی سیاه پرونده اش بسته 

 شده و دستش خالی باشد پس گریه و شیون سر می دهد و روی دل به جانب محبوب می کند و می نالد.

َما لِی ال أَْبکِی أَْبکِی لُِخُروِج َنْفِسی أَْبکِی لُِظْلَمِة َقْبِری أَْبکِی لِِضیِق لَْحِدی أَْبکِی لُِسَؤاِل ُمْنکٍَر فَ 

اَی،  َو َنکِیٍر إِیَّ

نگریم ؟ گریه می کنم برای آن لحظه ای که وجودم در فشار جان دادن است وروحم خارج می گردد چرا 

برم و می گریم برای تنگی لحدی که بر روی من می گذارند، می گریم برای ، می گریم برای تاریکی ق

 سواالتی که مالئکه نکیر و منکر از من می کنند.

آنچه در دنیا کسب شد اگر برای آخرت باشد نشانه ایمان است و آنچه در دنیا بخاطر خود دنیا کسب شود 

 ، لحظۀ مرگ دشوار و در قبر دچار فشار شدید است.

هر نفسی )طعم ناگوار( مرگ را خواهد چشید، و پس از مرگ شما را  (57عنکبوت )فس  ذائقة الموت"کٌل ن

اگر بزرگان و سالطین و سلطه گران و زور گویان لحظه ای به مرگ می به سوی ما باز گردانند.

ار باشی مرگ دوستان و آشنایان و بستگان بانگ هشداندیشیدند دنیا برای همه خالیق مدینه فاضله می شد.

 است تا آدمی خود را مّهیا سازد.

  -204امام علی در نهج البالغه خطبه 

  (همواره امام یاران خود را اینگونه پند مى داد)

 آمادگى براى سفر آخرت:

آماده حركت شوید، خدا شما را بیامرزد كه بانگ كوچ را سر دادید. وابستگى به زندگى دنیا را كم كنید، 

كو به سوى آخرت باز گردید، كه پیشاپیش شما گردنه اى سخت و دشوار، و منزلگاه و با زاد و توشه نی

 هایى ترسناك وجود دارد، كه باید در آنجاها فرود آیید، و توّقف كنید.

آگاه باشید كه فاصله نگاه هاى مرگ بر شما كوتاه، و گویا چنگال هایش را در جان شما فرو برده است. 

از یادتان برده، و بالهاى طاقت فرسا آن را از شما پنهان داشته است، پس  كارهاى دشوار دنیا مرگ را

 پیوندهاى خود را با دنیا قطع كنید، و از پرهیزكارى كمك بگیرید.

ک قبل  حلول أجل ک  ل راد  (287ص27)بحاراالنوارجعلی)ع( فرمود: " استّعد  لسفرک و حصَّ  
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شه آن را قبل از زمان کوچ مهّیا ساز.برای سفری که در پیش داری خود را آماده کن و تو  

)وسائل الشیعه رسول خدا)ص( فرمود: " ما ینبغی المرء مسلم أن یبیت  لیلة االّ وّصیُتُه تحت رأسه

سزاوار نیست برای انسان مسلمان که بخوابد مگر اینکه وصّیتش زیر سرش باشد. (258ص19ج  

 قبض روح:

ست و گاهی به ملک الموت و گاهی به خداوند.گاهی قبض روح به مالئکه استناد داده شده ا  

آمده است که حضرت عیسی)ع( ، حضرت یحیی )ع( را زنده کرد و از او خواست به دنیا آید و با وی 

انس گیرد .یحیی پاسخ داد: هنوز تلخی جان دادن از خاطرم نرفته است ، می خواهی مرا برگردانی و آن 

(170ص6ج)بحاراالنوار را دوباره به من بچشانی.  

ى  "  ِة أ ْعم  ام  ْوم  اْلِقی  ْحُشُرهُ ی  ن  ْنًكا و  ًة ض  ِعیش  ْن ِذْكِري ف إِنَّ ل ُه م  ض  ع  ْن أ ْعر  م  و هر کس از یاد من اعراض  "و 

در این آیه دو چیز به عنوان .کند همانا )در دنیا( معیشتش تنگ شود و روز قیامتش نابینا محشور کنیم

پس علی القاعده مراد از معیشت  -و حشر در قیامت بصورت نابینا عقوبت مطرح شده ، معیشت سخت

سخت قبل از قیامت باشد و معیشت ضنک در زمانه بین دنیا و قیامت واقع شود که همان عالم برزخ 

 است. 

الّتی حّذرها هللا منها عُدّوهُ امیرالمؤمنین علی )ع( در باره معیشت ضنک  فرمود: " وإّن معیشة الضنک 

مراد از معیشت ضنک که خداوند دشمنش را از آن می ترساند ، عذاب  (218ص6)بحاراالنوارجقبرعذاب ال

 قبر است.

رسول خدا)ص( فرمود: "االنبیاء ال یموتون و لکن ُینق لون من دار الی دار"،انبیاء خداوند نمی میرند و تنها 

(7ص58)بحاراالنوار ج.از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل می شوند  

ول خدا)ص( فرمود: "القبر روضٌة من ریاض الجُنة أو حفرةٌ من ُحفر النّیران" قبر باغی از باغهای رس

(552ص 2.)تفسیر نور ثقلین جبهشت یا گودالی از حفره های آتش است  

)ص( فرمود: چون چند روزی از دفن مّیت می گذرد ، روح او از خداوند اجازه گرفته و حضرت رسول

د و چون داخل قبر می شود پیکر خود را در حالتی می بیند که آب دماغ از مغزش به دیدار جسم می آی

روح بر می گردد و می گوید: ای بدن بیچاره من آیا می شود. ون آمده و از دهان و گوش او سرازیربیر

بخاطر داری اّیام حیات دنیا را؟ بعد از این روح به آسمان می رود،و بعد از هفت روز دیگر با اذن 

(411)تحف العقول صوردگار بدیدار جسد خود می رود در حالیکه بدن او کرم گذاشته است.پر  
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ًة َعْن َیِمینِی َو أُْخَرى  أَْبکِی لُِخُروِجی ِمْن َقْبِری ُعْرَیاناً َذلِیالً َحاِمالً ثِْقلِی َعلَى َظْهِری أَْنُظُر َمرَّ

ْم َیْوَمئٍِذ َشأٌْن ُیْغنِیِه ُوُجوهٌ َیْوَمئٍِذ نِی لِکُلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُ َعْن ِشَمالِی إِِذ اْلَخالِئُق ِفی َشأٍْن َغْیِر َشأْ 

 ُمْسفَِرةٌ َضاِحکٌَة ُمْسَتْبِشَرةٌ َو ُوُجوهٌ َیْوَمئٍِذ َعلَْیَها َغَبَرةٌ َتْرَهقَُها َقَتَرةٌ َو ِذلَّةٌ 

گران بر دوشم از قبر  گریه می کنم برای آن زمانی که عریان ،خوار و ذلیل)از اعمال گذشته(با باری

در آن روز هر کدام از آنها خارج می شوم گاهی به طرف راست می نگرم و گاهی به طرف چپ، 

هایى در آن روز گشاده و نورانى است، سازد! چهرهوضعى دارد که او را کامالً به خود مشغول می

ى و خواری آنها را هایى در آن روز غبارآلود است، و دود تاریکخندان و مسرور است، و صورت

.فراگرفته است  

از روی معرفت به  آور سوز دل و گریهاین سخنان امام سجاد)ع( در دعای ابوحمزه ثمالی؛ بیانگر و پیام

.حقانیت مرگ و قبر و قیامت و نقش آن در پیشرفت و رشد معنوی انسان است  

فار، بسیار عزیز و مغتنم بداند و در که؛ آدمی باید سوز دل و گریه با اخالص را در مقام استغتوضیح این

تحصیل آن بکوشد. اگر در تحصیل اصل آن هم موفق نشد؛ یعنى، سوز و اشک را به دست نیاورد، 

سوز دل و گریه، چه از شوق  .یت و تالش کندجدّ « تباکى» -حداقل با اخالص در تحصیل حال گریه 

تالوت آیات و استماع آنها، چه در حال سجده  باشد، چه از خوف، چه در مقام استغفار باشد، چه در مقام

گیرد. باشد و چه در حال دیگر، هر کجا و هر مقامى باشد، از درک باال و فهم و معرفت سرچشمه می

فهمد و علم و معرفت ندارد، نه که نمیریزد و آنسوزد و اشک میفهمد و معرفت دارد، میکه میآن

عبس(42ا ت34.)آیت ریزدسوزد و نه اشک میمی  

(صورتهایى در آن روز گشاده و نورانى است    ( وجوه یومئذ مسفرة) (

 ( ضاحكة مستبشرة) (خندان و مسرور است )

 ( و وجوه یومئذ علیها غبرة) (و صورتهایى در آن روز غبارآلود است )

  ( ترهقها قترة) (و دود تاریكى آن را پوشانده )

) (!آنها همان كافران فاجرند) الكفرة الفجرةاولئك هم   )  

 (اسـفـار)از مـاده  (مـسـفـرة )

  به معنى آشكار شدن و درخشیدن است ، همانند طلوع سپیده صبح در پایان شب تاریك. 

عنى باقى مانده خاكى است كه از زمین بر خاسته و بر چیزى نشستهمبه  =غبره  
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)تفسیر نمونه( به معنى دودى است كـه از چـوب یـا چیزى دیگرى برمى  خیزد، -قتره  

 قیامت:

قیامت یکی از ارکان مّهم قیامت است . سوّمین اصل از اصول دین اسالم است که در پیش از حدود 

پیش از آن که وقوع می ششصد آیه از قرآن به حقیقت قیامت ، ایمان به آن ، نامهای قیامت و نشانه های 

عمال، ووضع مردم در آن روز ، وضعیت یابد ، اهوال قیامت ، اثبات قیامت ، حشر، میزان، نامه ا

خویشاوندی،شهادت اعضاء ، پاداش عمل ، ثواب دنیا و آخرت ، پاداش کار خیر و کیفر عمل بد، تفصیل 

 آخرت بر دنیا، اشاره شده است. 

 معاد انسان چگونه است؟

ای دیگر معاد انسان هم جسمانی و هم روحانی است . مقصود از معاد جسمانی این است که بدن در سر

ات و آالمی که جنبه جزئی محشور گردیده و نفس بار دیگر به آن تعلق می پذیرد و پاداشها و کیفرها و لذّ 

ی دارند و تحقق آنها بدون بدن و قوای حّسی امکان پذیر نیستند ، تحقق می یابد.و حسّ   

، یک رشته پاداشها و معاد روحانی، عالوه بر پاداش و کیفرهای حّسی و لّذات و آالم جزئی و جسمانی 

کیفرهای روحی و غیر حّسی نیز برای صالحان و تبهکاران در نظر گرفته می شود که روح در درک و 

 دریافت آنها نیاز به بدن و قوای حّسی ندارد.

 مسئله تناسخ:

ه یکی از اصول و آئین هندو است که شرایع آسمانی را منکرند ،ولی مسئله پاداش و کیفر اعمال را پذیرفت

و آن را از طریق تناسخ توجیه می کنند.آنها مّدعی هستند که روح از طریق تعلق گرفتن به "جنین" طی 

مراحل رشد آن بار دیگر به دنیا باز می گردد و دوران کودکی و نوجوانی و پیری را طی می کند . منتها 

نیز زندگی نا گواری خواهند کسانی که در زندگی گذشته نیکوکار بوده ، زندگی شیرین و تبهکاران پیشین 

باید توّجه داشت که نفوس بشری به صورت همگانی و همیشگی راه تناسخ را بپیماید دیگر مجالی داشت.

برای معاد نخواهد بود. از نظر اسالم قول به تناسخ مستلزم کفر است و آنچه هندوها بیان می کنند مستلزم 

فعلّیت به قوه است که با سنت حاکم بر جهان آفرینش تنّزل نفس از مرحلۀ کمال به نقص و بازگشت از 

باید توّجه داشت روح انسان در قیامت به بدن کامل تعلّق می گیرد نه تعلق نفس به منافات دارد. 

عقیده به تناسخ با سنت حاکم بر نظام آفرینش منافات دارد و دستاویزی برای ستمکاران و سود جنین.

 جویان است.

ْكفُُرون  ک " ُعون  ْیف  ت  اُكْم ۖ ُثمَّ ُیِمیُتُكْم ُثمَّ ُیْحِییُكْم ُثمَّ إِل ْیِه ُتْرج  أ ْحی  اًتا ف  ُكْنُتْم أ ْمو  ِ و  (28)بقره  ِباهللَّ  
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شوید به خدا و حال آنکه مرده بودید و خدا شما را زنده کرد و دیگر بار بمیراند و باز چگونه کافر می

شوید؟میزنده کند و عاقبت به سوی او باز گردانده   

 فرق مسخ با تناسخ:

در تناسخ روح پس از جدایی از بدن خویش به "جنین "یا بدن دیگر تعلق می گیرد که باطل است . در 

مسخ روح از بدن جدا نمی شود بلکه تنها شکل و صورت بدن تغییر می یابد، تا انسان تبهکار ، خود را 

حضرت ایت هللا سبحانی( –عقاید امامیه )منشور بصورت میمون و خنزیر دیده و از آن رنج برد.   

عالمه طباطبایی)ره(: انسانهای مسخ شده انسانهایی هستند که با حفظ روح بشری ، صورتأ مسخ شده اند 

( 1/209)المیزان نه اینکه نفس انسانی آنها نیزمسخ شده و به نفس بوزینه تبدیل گردیده است .  

 عالئم رستاخیز:

و بهم خوردن نظام آفرینش، و بر آن کلمه " اشراط الساعة" گذاشته اند که به حوادث پیش از وقوع قیامت 

زلزال( -انشقاق -انفطار –.)سوره های تکویراین قسم رخداد ها اطالق می شود  

:نفخ صور  

نفخ صوری که مایۀ مرگ همه جانوران در آسمان و زمین است. دیگر نفخ در دو نوبت رخ می دهد,

(51-53)یسان و حضور آنان در پیشگاه الهی است.صوری که سبب احیای مردگ  

 مراتب پس از زنده شدن مردگان و ورود به عرصه قیامت:

به حساب اعمال افراد با شیوه خاص و دادن نامۀ اعمال هر کس به دست او.-1  

گواهانی از خارج و داخل وجود آدمی و شهادت بر اعمال دنیوی.-2  

-، پیامبر اسالم ،نخبگان از امت اسالمی، فرشتگان الهی و زمین.گواهان خارجی: خدا و پیامبر هر امت 

(4-5)زلزال-(18ق)–( 143)بقره-(40نساء)-(98)آل عمران/  

(21-20فصلت-24)نورگواهان داخلی: اعضاء و جوارح انسان  

(47)انبیاء میزان و ترازو عدل و عدالت-3  

 (71/72)مریم می کنند . مفسران آیات گذرگاه عمومی که همگان از آن عبور  -صراط در لسان روایات-4

 را ناظر بر آن می دانند.

میان بهشتیان و دوزخیان حائلی وجود دارد که قرآن به آن حجاب می گوید.انسانهای واال بر نقطعه ای -5

(46)اعرافمرتفع قرار دارند که بهشتیان و دوزخیان را از سیمای هر یک می شناسند.  
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رسیده و سرنوشت افراد روشن شد.آفریدگار جهان پرچمی را که به آن  زمانی که حسابرسی به پایان-6

)ص( می دهد،آن حضرت پیشاپیش بهشتیان به سوی بهشت حرکت "لواءالحمد" می گویند به دست پیامبر

(18باب 8)بحاراالنوارجمی کند   

ی پیامبر قبل از همگان کنار حوض مزبور م –حوض بزرگ در صحرای محشر به اسم حوض کوثر -7

 اید و رستگاران امت بوسیلۀ پیامبر)ص( و اهل بهشت مکرم از آن آب می نوشند.

 شفاعت شافعان:

یکی از عقاید مسلّم اسالمی شفاعت در روز قیامت است.که به اذن الهی انجام می یابد. شفاعت در مورد 

ارند لیت آن را دافرادی صورت می گیرد که پیوند خود را بکلی با دین و خدای متعال قطع نکرده و قاب

عقیده که با وجود آلودگی به برخی گناهان به برکت شفاعت شافعان بار دیگر مشمول رحمت حق بشوند.

 به شفاعت از قرآن و سنت گرفته شده است.

هر گاه از حدیثی از ابن عباس از پیامبر)ص( نقل شده که شفاعت مؤمن ، دعای او در حق دیگران است.

موّحد بر جنازه او نماز بگزارند خدا شفاعت انان را در حّق او می مسلمانی بمیرد چهل مؤمن 

(3/54)صحیح مسلم پذیرد.  

لِی َو بَِرْحَمتِکَ َتَعلُّقِی ُتِصیُب بَِرْحَمتِکَ َمْن   لِی َو ُمْعَتَمِدی َو َرَجائِی َو َتَوکُّ ِدی َعلَْیکَ ُمَعوَّ َسیِّ

 َتَشاُء َو َتْهِدی بِکََراَمتَِک َمْن ُتِحبُّ 

از رحمت تو جدا نمی  –ای آقای من، برتوست تکیه و اعتماد و امید و توّکلم ، به رحمت تو وابسته ام 

شوم رحمت تو شامل هر کسی می شود که تو بخواهی و هدایت تو بسته به کرامت و مهربانی توست بر 

 هر کس که تو دوست می داری.

ْرکِ   َقْلبِی َو َلکَ اْلَحْمُد َعلَى َبْسِط لَِسانِی أَ َفبِلَِسانِی َهَذا َفلَکَ اْلَحْمُد َعلَى َما َنقَّْیَت ِمَن الشِّ

أشکُُرکَ  اْلکَالِّ   

حمد و ستایش  -پس حمد و ستایش مخصوص توست زیرا قلبم را از آلودگی شرک پاک کردی.

ت خدایا زبانم ناتوان و الکن اس -مخصوص توست بر اینکه زبانم را گشودی بر شکر و ستایش نعمتهایت.

با این زبان شکر نعمتهایت را کنم.در برابر شکر نعمتهایت ، آیا می توانم   

 أَْم بَِغاَیِة ُجْهِدی  فِی َعَملِی أُْرِضیکَ
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!آیا با نهایت کوشش می توانم عملی انجام دهم که تو را خشنود سازد.  

َو َما َقْدُر لَِسانِی َیا َربِّ فِی َجْنِب ُشکِْرَک    

ارزشی دارد ، آیا زبانم شایستگی شکر تو را دارد.!پروردگارا زبانم چه   

،َو َما َقْدُر َعَملِی فِی َجْنِب نَِعِمکَ َو إِْحَساِنکَ إِلََی   

 پروردگارا! عملم چه ارزشی دارد در برابر آن همه نعمت و احسان و مهربانی تو برمن !

ُجوَدَک َبَسَط أََملِیالهی أنا     

بر من ، تمام آرزوهایم را بر آورده.پروردگارا! همانا بخشش های تو   

َو ُشکَْرَک َقبِلَ َعَملِی   

بار الها! همانا معلوم است که شکر تو عملم و کردارم را پذیرفته! شکر بنده بر خدا ، خود نیاز بر شکری 

سپاسگویی پروردگارش راداشته  دیگر دارد چون اگر خداوند تعالی توفیق شکر را ندهد بنده قادر نیست

 باشد.

ِدی إِلَْیکَ َرْغَبتِی  َسیِّ  

خدایا! آقای من رغبت و اشتیاق من تویی. من جزء به تو امیدی ندارم.تمام شوقم لقاء توست.همه امیدم 

 وخشنودیم رضایت توست . خدایا مرا بخودم وامگذار.!

إِلَْیکَ َرْهَبتِی وَ    

اشم. می ترسم ،درست عمل می ترسم بنده خوبی برایت نبوده ب –یا ! رهبت و هراسم از توست خدا

می ترسم از قیامت و روز حسابرسی. –می ترسم ازقبر  –نکرده باشم   

َو إِلَْیکَ َتأِْمیلِی    

خدایا! تمام آرزو و امیدم توئی. هر عملی و کاری انجام می دهم به خاطر توست. اگر آرزویی دارم 

 آرزویم دنیایی نیست بلکه تمام آرزویم خشنودی توست.

اَقنِی إِلَْیکَ أََملِی َو َقْد سَ   

تمام ارزویم در کنار تو بودن است زیرا رستگاری در عشق به  –خدایا! آرزویم مرا بسوی تو کشانده 

 خداوند است.

تِیَیا َواِحِدی َعکََفْت  َو َعلَْیکَ   ِهمَّ

و.ای خدای یگانه ، شوقم و کوششم درراه توست . من معتکف شدم برای رسیدن به تو و تقّرب به ت  
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 َو فِیَما ِعْنَدَک اْنَبَسَطْت َرْغَبتِی

من تو را دارم نه بخاطر دنیا و نه بخاطر رسیدن به  –ودر آنچه پیش توست شوق و رغبتم را گشودم 

 ارزوهایم بلکه بخاطر عشق به لقاء توست.

َو لَکَ َخالُِص َرَجائِی َو َخْوفِی    

ف ورجاء را در دنیا با هم داشته باشم تا دچار و من هم باید بفهم که خو -و برای توست خوف و رجاء

 گناه نشوم و پاک بمانم و آینده امیدواری را در آخرت رقم بزنم.

تِی   َو بِکَ أَنَِسْت َمَحبَّ

من به محّبت به تو انس گرفتم. خدایا تو را دوست دارم و هرکسی که تو را دوست بدارد دوست می دارم 

ند دوست دارم.و هر عملی که مرا به حّب تو برسا  

 َو إِلَْیکَ أَْلَقْیُت بَِیِدی 

 و بسوی تو دستم را دراز کردم. تا دستم را بگیری و زندگی و مرگم را در راه خودت قرار دهی.

  َو بَِحْبِل َطاَعتِکَ َمَدْدُت َرْهَبتِی

ین ریسمان خدایا! ترسم از آخرتم است پس با اطاعت از تو و انجام فرائض بسویت می آیم و می خواهم ا

 محّبت به خودت را ازمن جدا نسازی.

َمْوالَی بِِذْکِرَک َعاَش َقْلبِی َیا  

ای موالیم! دلم زنده است به راز و نیازبا تو )راز ونیاز با تو، از طریقی که تو دوست داری چه با شکوه 

.است(   

ْدُت أَلََم اْلَخْوِف َعنِّی  َو بُِمَناَجاِتکَ َبرَّ

و بیم را از من دور کرده است.با مناجات با تو آتش خوف خود را فرو نشاندم و مناجات با تو ، ترس 

 سرد کرده ام.

ْق َبْینِی َو َبْیَن َذْنبَِی اْلَماِنِع لِی ِمْن لُُزوِم   لِی َو َیا ُمْنَتَهى ُسْؤلِی َفرِّ َفَیا َمْوالَی َو َیا ُمَؤمَّ

 َطاَعتِکَ 

ر حّد خواسته ام ! بین من و بین پس ای موالیم! ای آرزویم! ای اولّین و آ خرین پناه بی پناهان ، ای س 

گناهانم جدائی افکن. آن گناهانی که مانع درک وجوب اطاعت تو می شود.)مثل رواج بی حجابی و بی 

ایجاد  –ایجاد تورم  –ظلم و ستم  -کالهبرداریمثل  -مثل پول شویی -مثل اختالس و احتکار –عفتی 
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مثل رواج شبهات و رواج بدعتها و گول زدن مردم  -آن در جامعه اسالمیفرهنگهای غربی و رواج 

 برای رسیدن به امیال و خواستهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و هنری (

َجاِء فِیکَ  َما أَْسأَلَُک لَِقِدیِم الرَّ  َفإِنَّ

 پس امید دیرینه من به توست.

َمِع ِمْنکَ الَِّذی أَْوَجْبَتُه   ْحَمةِ َو َعِظیِم الطَّ ْأَفِة َو الرَّ َعلَى َنْفِسکَ ِمَن الرَّ  

و این بخاطر کثرت طمع من از توست. آن طمعی که خودت در من ایجاد کردی بر اساس رأفت و 

پس یاریم نما تا بر طمع خود غالب شوم و دنبال گناه نباشم.مهربانّیت .  

َفاَْلَْمُر لَکَ َوْحَدَک ال َشِریکَ لَکَیا   

انه ای هستی که شریکی برایش نیست.توست. تو آن یگپس فرمان ،فرمان   

 َو اْلَخْلُق ُکلُُّهْم ِعَیالُکَ َو فِی َقْبَضتِکَ

 امر، امر توست و خلق آفرینش همه تحت تکفل تو و جیره خوار تو و در قبضۀ اقتدار تو هستند.

ال ِمین  أ   بُّ اْلع  ُ ر  ك  هللاَّ ار  ب  اأْل ْمُر ۗ ت  ْلُق و  (54اعراف )ال  ل ُه اْلخ   

 عالم امر و خلق چیست؟

دو واژه قرانی به معنای افرینش موجودات و تدبیر آنها با کاربردی خاص در فلسفه و عرفان به معنای 

عالم مادیات و عالم مجردات است.خداوند آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد و خورشید و ماه و 

واالمر" در این منظور از خلق، آفرینش است و معنای  ستارگان را رام فرمان خود آفرید، "اال له الخلق

امر، فرمان تکوینی خدا به مخلوقات برای فرمان برداری از اوست.در واقع نسبت همه امور اعم از 

)ر.ک. فخر .تکوینی و تشریعی به انسان و مالئکه و دیگر مخلوقات ،اعتباری و با واسطه امر خدا است

برخی از مفسران مراد از خلق را مخلوق و مراد از امر را کالم خدا یا  ل آیه(ابن عاشور،طباطبائی ذی –رازی 

قرآن دانسته اند. بعضی می گویند: امر با عبارت " کن فیکون" مرتبط است .یعنی امر خدا نسبت به هر 

چیزی گفتن"کن " است که به هر چیز بگوید موجود می شود ودر واقع تقریبی است برای جریان قدرت 

)راغب اصفهانی ذیل مخلوقات در هنگام تعلق گرفتن اراده خدا به ایجاد چیزی بر تسخیر و تّصرف الهی 

دیگر اینکه خلق به معنای ایجاد ذوات موجود و امر به معنای تدبیر آنها و کنار هم قراردادن اجزاء امر(

ت.امر خدا بر خالف بکار رفته است.و یا اینکه می گویند: خلقت تدریجی است ولی امر تدریج پذیر نیس

امور مادی دفعی و بدون قید زمان و مکان انجام می شود بنابراین امر غیر مادی است و روح از سنخ 
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"قضی االمر" به معنای تحقق خارجی  (102شهرستانی ص  –)ر.ک. طبری ذیل آیه امر است که مادی نیست. 

عضی آیات به مجازاتها و عذابهای دنیوی تحقق امر در ب هود(44)طباطبائی ذیل آیه قضا و حکم الهی است 

 امتهای ناسپاس و ناظر به برپایی قیامت و عذاب آخرت است.

 َو ُکلُّ َشْی ٍء َخاِضٌع لَکَ َتَباَرْکَت َیا َربَّ اْلَعالَِمینَ 

ای پروردگار  -بخاطر همین اقتدار ووجود هستی بخش توست که همه چیز در برابر تو خاضع است

ارک" برای خداوند حسن مطلق و زیبایی در خلق آفرینش است . خداوند در این عبارتها جهانیان.کلمۀ "تب

معرفی می شود در کمال اقتدار و آن بخاطر اینکه هر چه او خلق کند بر بهترین شیوه و احسن ترین 

یعنی پاک و منزه است خدا و هر چه او خلق کرده در نهایت بزرگی و تحسین  -تبارک هللا –شکل است 

اذا رایُت موالی ذنوبی فزعُت و اذا رأیُت عفوک طمعُت" سرورم  "تعجب است. امام سجاد)ع( فرمود: و

  چون به گناهان خود می نگرم بیمناک می شوم و چون به بخشش تو می نگرم امید می بندم.

تِی   إِلَِهی اْرَحْمنِی إَِذا اْنَقَطَعْت ُحجَّ  

امر خدا به ه حجت و دلیلم قطع گردد و استداللی ندارم. )پروردگارا! به من رحم کن!. در آن وقتی ک

طاعت و بندگی و قبول والیت و امامت حجت و برهانی بر اعتقادات انسان است که باید برآن استوار 

ماند وگرنه دوری از فرامین الهی و به اصطالح آزاد زندگی کردن بدون رعایت قوانین اسالمی ، 

اع و دین بحران ساز است.معضلی است که در سیاست و اجتم  

 َو َکلَّ َعْن َجَوابِکَ لَِساِنی 

اگر حجتم قطع گردد دیگر آبرویی ندارم و در اینحال زبانم از پاسخگویی الل گردد و نتواند پاسخگوی 

باشد.در برابر سواالت تو اعمال ناپسند خود   

اَی لُبِّی   َو َطاَش ِعْنَد ُسَؤالِکَ إِیَّ

هوش از سرم برود و نتواند بدرستی جوابگوی تو باشد و حیران و سرگردان به هنگام بازپرسی تو و

.بماند   

ْت َفاَقتِی ْبنِی إَِذا اْشَتدَّ  َفَیا َعِظیَم َرَجائِی ال ُتَخیِّ

نا امیدم نکن در آن زمانی که سخت نیازمندم. -ای تنها امیدم –پس ای بزرگوار   

حالتی است؟ انسان در چه، لحظات پرواز روح و ناتوانی جسمی   

می گوید: امام خامنه ای از خاطرات ترور خویش)جالب است(  
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بوذر بیهوش شدم .مرا بلند شمسی که آن حادثه کذایی برای بنده رخ داد . در مسجد ا 1360در سال 

کردند . در حین حرکت من بطرف ماشین چند بار به هوش آمدم و دوباره از هوش رفتم تا باالخره 

در این دوسه بار که به هوش امدم یک بار احساس کردم که این لحظه آخر است. یکسره بیهوش شدم. 

کامالً احساس کردم که لحظه مرگ است . ناگهان همه زندگی گذشته در مقابل چشم من مجسم شد . با 

هرچه فکر کردم ، دیدم همه اش قابل مناقشه خود فکر کردم که خوب حاال چه دارم برای عرضه کردن ؟ 

؛ مبارزه کردیم ، زندان رفتیم ، کتک خوردیم، درس دادیم، زحمت کشیدیم ، این چیزهایی که است. خوب

آدم به ذهنش می آید، دیگر در آن لحظه دیدم همه اینها را می شود با من مناقشه کنند و بگویند ، تو در 

از بین رفت ، فالن قضیه ممکن است یک نّیت غیر الهی مخلوط این نّیت الهی شده باشد و هیچی! همه 

مثل آدمی که اصال به هیچ جا دستش بند نیست ، گفتم :  –ناگهان احساس کردم میان زمین و آسمان معلّقم 

می بینی دیگر من ظاهرأ هیچ چیز ندارم ! آنطور که حساب  –پروردگارا! وضع من این جوری است 

برای انسان پیش می آید  این حالت –می کنم می بینم هیچ چیز دستم نیست یک جوری خودت رحم کن 

(16/3/95دیدار با نمایندگان مجلس )در سعی کنیم از این موقعیتها استفاده کنیم.  

نِی لَِجْهلِی   َو ال َتُردَّ  

مرا بخاطر جهل و نادانیم از درگاهت مران. خداوندا!  

 َو ال َتْمَنْعنِی لِقِلَِّة َصْبِری أَْعِطنِی لَِفْقِری

اقت هستم، پس لطف و رحمتت را از من دریغ مفرما.خدایا صبرم کم است ، کم ط  

َو اْرَحْمنِی لَِضْعفِی   

 خدایا ؛ بخاطر ناتوانیم و ضعفم و کم کاریم در راه خودت به من رحم کن.

لِی  لِی َو َرَجائِی َو َتَوکُّ ِدی َعلَْیکَ ُمْعَتَمِدی َو ُمَعوَّ َسیِّ  

ارم. )اگر توکلم به تو نباشد هیچ تکیه گاهی نخواهم ای موالیم، بر تو اعتماد و تکیه و امید و توکّل د

داشت پس بر تو اعتماد دارم و بر اساس اعتمادم تو را تکیه گاه خود قرار دادم.پس امیدم در زندگی بر 

 پشتیانی تو از من بسیار است و از تو جدا شدنی نیست(

َو بَِرْحَمتِکَ َتَعلُّقِی    

)هیچگاه از رحمت تو جدا نمی مانم(.شده ام وابسته  رحمت توبه خدایا من   

 َو بِفَِنائَِک أَُحطُّ َرْحلِی 

پس به آستان تو بار حاجت اندازم.در این حال   
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 َو بُِجوِدَک أَْقِصُد َطلَِبتِی

 وبا بخشش و ُجود تو خواهشم را دنبال می کنم.

تِیَو لََدْیکَ أَْرُجو َفاقَ  َو بِکََرِمکَ أَْی َربِّ أَْسَتْفتُِح ُدَعائِی   

در حالی دعایم را مطرح می کنم که امید به کرمت دارم.ای پروردگارم!پس دعایم را مطرح می کنم تا تو 

 از کارم گره بگشایی چون امید رفع نیازم را دارم.

َو بِِغَناَک أَْجُبُر َعْیلَتِی    

خود را بکنم. ی(جبران گناهان نقلی و عملخدایا! نیاز دارم ، می خواهم با توانگری تو جبران نداری)  

 َو َتْحَت ِظلِّ َعْفِوَک قَِیاِمی

 خدایا می خواهم در سایه، عفو وبخشش تو بایستم.

َو إِلَى ُجوِدَک َو َکَرِمکَ أَْرَفُع َبَصِری   

 و بسوی جود و کرم تو دیده بگشایم.)بصیرت و بینش پیدا کردن (

َو إِلَى َمْعُروفِکَ أُِدیُم َنَظِری،   

وزم )خداشناسی خودشناسی است و خودشناسی خداشناسی است(وبه نیکی تو چشم د  

اِر َو أَْنَت َمْوِضُع أََملِی  َفال ُتْحِرْقنِی بِالنَّ

 پس مرا با آتش سوزان خود مسوزان در حالیکه تو تمام امید و آرزویم هستی.

ةُ َعْینِی   َو ال ُتْسکِنِّی اْلَهاِوَیَة َفإِنَّکَ قُرَّ  

تونور چشم منی. ودر دوزخم سکونت مده که  

ْب َظنِّی ِبإِْحَسانِکَ  ِدی ال ُتکَذِّ  َیا َسیِّ

من به تو ظن و گمان قوی دارم و می دانم که تو اهل احسان هستی . پس این حسن ظن مرا ای موالیم ، 

 بخودت دروغ مشمار .

 َو َمْعُروفِکَ َفإِنَّکَ ثَِقتِی 

ان من هستی.وشناخت مرا به خودت محکم بدار ، چون تو مورد اطمین  

 َو ال َتْحِرْمنِی َثَواَبکَ َفإِنَّکَ اْلَعاِرُف بَِفْقِری

 وبه خاطر این حسن ظن به خودت مرا از ثواب خود محروم مساز.زیرا تو از نیازمندیهای من آگاهی.
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إِلَِهی إِْن َکاَن َقْد َدَنا أََجلِی    

اگر مرگم نزدیک شود!پروردگارا!   

ْبنِی ِمْنکَ   َعَملِیَو لَْم ُیَقرِّ

 و عملم مرا به تو نزدیک نکرده است 

َفَقْد َجَعْلُت االْعتَِراَف إِلَْیکَ بَِذْنبِی َوَسائِلَ ِعلَلِی   

 که به تحقیق و در حضور تو اقرار می کنم به گناهم ، و از این طریق عذر به درگاهت دارم .

إِلَِهی إِْن َعَفْوَت َفَمْن أَْولَى ِمْنکَ بِاْلَعْفِو    

)بگذر از گناهانی که پرده ها را پروردگارا! سزاوارتر از تو در بخشش نیست پس از من درگذر. بار

ببخش از گناهانی که انجام دادم و کفاره اش بالهایی بود که  –درید و استقامت ایمانی را در هم شکست 

ببخش گناهانی را که دعایم را به استجابت نمی رساند( –به سرم آمد   

ْبَت َفَمْن أَْعَدلُ ِمْنکَ فِی اْلُحکْمِ َو إِْن َعذَّ   

 خدایا اگر تو مرا عذاب کنی پس در حکم و قضاوت عادل تر از تو کیست؟

ْنَیا ُغْرَبتِی   اْرَحْم فِی َهِذِه الدُّ  

رحم فرما .دراین دنیا وتنهاییم غربتم به خدایا !   

 َو ِعْنَد اْلَمْوِت ُکْرَبتِی 

ن دادن رحم نما.و نیز به سختی مرگ به هنگام جا  

 َو فِی اْلَقْبِر َوْحَدتِی

 در تنهایی قبر به دادم برس. 

َو فِی اللَّْحِد َوْحَشتِی   

 آنگاه که سنگ لحد را بر رویم قرار می دهند از وحشت آن که تنهایی در این خانه جدید است رحم نما.

َو إَِذا ُنِشْرُت لِْلِحَساِب َبْیَن َیَدْیکَ ُذلَّ َمْوقِفِی   

آنگاه که برای حسابرسی پیش رویت قرار می گیرم ، جایگاه خواری مرا دریاب و رحم کن.و   

یَن ِمْن َعَملِی،  َو اْغفِْر لِی َما َخفَِی َعَلى اْْلَدِمیِّ  

ماند.و مخفی خدایا مرا ببخش و بیامرز بر آنچه از عمل و کردارم بر مردم پوشیده   
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 َو أَِدْم لِی َما بِِه َسَتْرَتنِی

چه را که مرا به آن پوشاندى تداوم بخش،و آن  

تِی  َو اْرَحْمنِی َصِریعا َعلَى اْلفَِراِش ُتَقلُِّبنِی أَْیِدی أَِحبَّ  

بر بستر مرگ افتادم که دستان دوستان من ،مرا به این طرف و آن خدایا ! رحم نما به من در حالیکه 

 طرف می چرخانند. 

لْ َعلَیَّ َمْمُدودا َعلَى   لُنِی [ َصالُِح ِجیَرتِیَو َتَفضَّ اْلُمْغَتَسِل ُیَقلُِّبنِی ]ُیَغسِّ  

خدایا امان می خواهم از فضل و رحمانّیت تو در آن هنگام که روی سنگ غسلخانه دراز کشیدم و 

مرا با شستشو وغسل همسایگان نیکوکار و شایسته )کنایه از اینکه همه مردم همسایه و رفیق هم هستند(

 مهّیا می کنند.

ْن َعلَیَّ َمْحُموالً َقْد َتَناَولَ اَْلَْقِرَباُء أَْطَراَف َجَناَزتِیَو   َتَحنَّ  

)خوف انتقال (خدایا! آن هنگام که نزدیکان اطراف جنازه ام را بر دوش گرفتند بر من رحم فرما.   

َو ُجْد َعلَیَّ َمْنقُوالً َقْد َنَزْلُت بِکَ َوِحیداً فِی ُحْفَرتِی   

خره در حفرۀ خود جای می گیرد؛ در تنهایی این حفره به من رحم نما.حمل باالخدایا این   

َو اْرَحْم فِی َذلِکَ اْلَبْیِت اْلَجِدیِد ُغْرَبتِی   

شین خدایا! این خانه تازه خانۀ دنیایی نیست که شلوغ و پرجمعیت باشد . این خانه تنهایی است و تنها همن

 آن عمل خود مرده است. 

ِدی إِْن َوَکْلَتنِی إِلَى َنْفِسی َهَلکُْت،َحتَّى ال أَْسَتأْ   نَِس بَِغْیِرَک َیا َسیِّ  

دم واگذاری هالک و نابود می خدایا در این خانه جدید انسی به جز تو ندارم .ای آقایم اگر مرا بخو

 شوم؛پس در دنیا مرا بخود وامگذار تا در آخرت در تنهایی و بی دفاعی خود بسوزم.

ِدی َفبَِمْن أَ  ْسَتِغیُث إِْن لَْم ُتقِْلنِی َعْثَرتِیَسیِّ  

 ای موالیم! به چه کسی استغاثه کنم اگر تو لغزشم را نادیده نگیری.

َفإِلَى َمْن أَْفَزُع إِْن َفَقْدُت ِعَناَیَتکَ فِی َضْجَعتِی   

 خدایا ! به که پناه برم اگر در قبرم نتوانم عنایت تو را داشته باشم.

ُئ إِْن لَْم ُتَنفِّْس ُکْرَبتِیَو إِلَى َمْن أَْلَتجِ    
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خدایا در آن قبر و سختی های حاصله آن قبر من به چه کسی جز تو التجاء کنم اگر تو به التجاء مرا 

 نادیده بگیری .

ِدی َمْن لِی َو َمْن َیْرَحُمنِی إِْن لَْم َتْرَحْمنِی  َسیِّ  

نکنی چه کسی به من رحم می کند. ای آقای من ، آیا من جز تو کسی را دارم ! پس اگر به من رحم  

لُ إِْن َعِدْمُت َفْضلَکَ َیْوَم َفاَقتِی  َو َفْضلَ َمْن أَُؤمِّ  

 اگر فضل و مهربانی تو را در زمان نیازمندی گم کنم از فضل و مهربانی چه کسی بهره بگیرم.!

ُنوِب إَِذا اْنَقَضى أََجلِی  َو إِلَى َمِن اْلفَِراُر ِمَن الذُّ  

. اگر تو از من دور باشی ه که مرگ به سراغم می آید من چکار کنم با گناهانی که انجام داده امخدایا آنگا

 من به سوی چه کسی طلب عفو و مغفرت داشته باشم و عذرخواه باشم!

(19)سوره ق َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ   

مستی و منگی مرگ سکرات موت:  

.مرگ از قضایای حتمی است   

حرف می زند: ردهآیا م  

بی خردان می گویند انسان وقتی مرد ، بدنش در حکم جماد است، نظیر چوب خشک! پس با این استدالل 

امام موسی کاظم)ع( فرمود: بشر در ابتداء خلقت ، رویا )خواب سؤال و جواب در قبر را تکذیب کردند.

د پیغمبری را برای دعوت و هدایت سببش آن بود که خداوندیدن( نداشت و بعد خداوند به او عطا کرد. 

 مردم زمانش فرستاد و او مردم را به اطاعت و بندگی پروردگار عالم امر کرد.

را بپرستیم در برابرش چه داریم در حالیکه دارایی تو از ما بیشتر نیست. آن پیامبر گفتند: اگر ما خدای 

ردید و حرف مرا نشنیدید جای شما فرمود: اگر اطاعت خدا کنید جزای شما بهشت است و اگر معصیت ک

پرسیدند: ِکی به  –دوزخ است . گفتند: بهشت و دوزخ چیست؟ پس برای ایشان هر دو را توصیف کرد 

آن می رسیم . فرمود: هنگامی که مردید ؛گفتند؛ ما می بینیم که مرده های ما پوسیده و خاک می شوند و 

غمبر را تکذیب کردند.برای آنها چیزی از آنچه وصف کردی نیست و آن پی  

امام در ادامه می فرماید: خداوند احالم و خواب دیدن را برای آنها قرار داد ،پس در خواب دیدند که می 

ی از آنچه خورند و می آشامند و حرکت می کنند و می گویند و میشنوند و غیره ... وچون بیدار شدند اثر

خوابهای خود را بیان کردند . آن پیغمبر فرمود: خداوند  دیده بودند ، ندیدند. پس نزد آن پیغمبر آمدند و

هنگامی که مردید هرچند بدنهای شما در خاک  -خواست حّجت را برشما تمام کند ، روح شما چنین است
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از ناز و نعمت شما یا در عذاب است تا قیامت یا روح و ریحان ویا برخورداری  پوسیده شود روح های

(190-61/189)بحار   

رات موت برای مؤمن و کافر ، نیکوکار و بدکار کلیات دارد؟آیا سک  

گاهی کفار و فساق آسان جان می دهند چون این شخص اهل عذاب است لکن در عمرش کارخوبی هم 

مثالً به واسطه انفاقی که کرده یا کمک کرده ،آسان جان می دهد که حسابش همین جا تصفیه شده باشد ،

جان می دهد تا دیگر در آخرت طلبی نداشته باشد؛ و گاهی مؤمن  مظلومی که نموده در عوض آسان

برای پاک شدن از گناه سخت جان می دهد در حقیقت برای کافر جان دادن ، اّوِل بدبختی است چه آسان 

و چه سخت و برای مؤمن هم نعمت و سعادت چه آسان و چه سخت ، بنابراین به هیچ وجه آسانی و 

معاد( -)کتاب ایت هللا عبدالحسین دستغیب.ؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار کلّیت نداردسختی جان دادن نسبت به م  

 ُحب لقاءَّللا چیست؟

مؤمن نباید از مرگ بدش بیاید و از آن وحشت داشته باشد ، نه آنکه آرزوی مرگ کند یا پناه بخدا 

ود را پاک نماید وبر خیرات زیرا تا در این عالم است می تواند از گناهان توبه کند و خ –خودکشی کند 

خود بیفزاید بلکه هر وقت خداوند مرگ او را خواست باید مرگ را در آن حال نعمت بداند زیرا اگر اهل 

طاعت مؤمن است زودتر به دار ثواب می رسد و از آثار حسنۀ کردارش بهره مند می گردد و اگر 

مرگ را باید ق عقوبتش کمتر می شود.گنهکار است بوسیلۀ مرگ رشتۀ گنهکاری اش گسیخته و استحقا

دوست داشت چون یگانه وسیلۀ رسیدن به تمام سعادت اوست یعنی خالصی از دارالغرور ورسیدن به 

دارالسرور و ورود بر بساط حضرت آفریدگار و وصال دوستان حقیقی یعنی اهل بیت )ع( و اهل اخیار 

 و ابرار است.

و مؤمن به چه صورت است؟ رؤیت حضرت علی)ع( به هنگام مرگ ، کافر   

در حدیث مشهور امیرالمؤمنین )ع( به حارث همدانی است که فرمود: تمام افراد هنگام مرگ مرا مالقات 

بلی! چیزی که هست این مالقات برای مؤمنین نعمت است   (6/181)بحار خواهند کرد چه مؤمن و چه کافر!

ی کافر و منافق ، مظهر قهر پروردگار است. ومشاهدۀ جمال دلربایش از هر لّذت لذیذتر است و برا  

 گزارشهای پس از مرگ:

روح انسان )کافر و مؤمن( پس از رهایی از جسم ، روح مؤمن به آسمانها باال می برند و روح کافر را 

 به پایین می برند. 

 هنگام غسل دادن ؛اگر مؤمن است در جواب ملک که به او می گوید : آیا دلت می خواهد به دنیا

 برگردی؟ 
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 می گوید: نه! دیگر نمی خواهم به تعب و سختی به دنیا برگردم . 

-و تشیع کنندگان را مشاهده می کند -روح مّیت در تشیع و هنگام غسل حاضر است .غّسال را می بیند 

زیاد  –پس به ما می گویند: در این هنگام مشغول ذکر و تالوت قرآن باشید  -صحبتهایشان را می شنود

قال و مقال نداشته باشید. –ای متفرقه نکنید صحبته  

پس از  –توجه داشته باشید که در حال احتضار تلقین بخوانید و در هنگام دفن نیز تلقین را داشته باشید 

 مراجعت تشیع کنندگان ،برگردید و آخرین  تلقینش را بخوانید. 

گوی سؤاالتی باشد؟ خدا که همه چیز را می داند چه لزومی دارد که میات در قبر پاسخ  

پیدا شدن نعمت است برای مؤمن ، چقدر او لّذت می برد که دو  -سؤال و جواب برای مؤمن کیف دارد

های زیبا و دلربا مشاهده می کند و آن بوی گل و ریحان را که آنها همراه دارند  ملک را با آن قیافه

شر" است و برای کافر هم ابتدای بدبختی و لذا نام این مالئک برای مؤمن "بشیر و مبّ استشمام می نماید. 

آمدن مالئکه برای کافر و غیر مؤمن به صدای رعد است که از چشمانشان آتش می جهد و شکنجه است. 

 نامش برای کافر" نکیر و منکر" است.

 فشار قبر:

 عاله مجلسی در حق الیقین فرموده است: "فشار قبر و ثواب و عقاب آن فی الجمله اجماعی جمیع

فشار قبر تابع استحقاق و گناهکاری است و همچنین شّدت و ضعف آن."مسلمانان است."  

رسول خدا)ص( فرمود: فشار قبر برای مؤمن کفاره ای است برای آنچه از او ضایع شده ،از ضایع 

(1/309)علل الشرایع کردن نعمتهای الهی   

صادق)ع( پرسیدم:آیا از فشار قبر کسی کلینی به سند معتبر از ابوبصیرروایت کرده که گفت: از امام 

 نجات می یابد؟ 

فرمود: پناه می برم بر خداوند از آنچه بسیار کم است و کسی از آن رهایی ندارد. به درستی که رقّیه 

)دختر رسول خدا( را چون عثمان شهید کرد ، رسول خدا)ص( بر قبر او ایستاد و سر به آسمان بلند کرد 

خت و به مردم فرمود: به یادم آمد آنچه بر این مظلومه واقع شده ، برایش ، اشک از چشمانش می ری

رّقت کردم و از خداوند رحیم خواستم که او را به من ببخشد و فشار قبر به او نرسد . پس گفت: خداوندا! 

(6/261)بحاررقّیه را به من ببخش از فشار قبر، پس خداوند آن مظلومه را به آن حضرت بخشید  

قبر در همه جا وجود دارد؟ آیا فشار  

در روایتی از امام صادق)ع( که فرمود: پروردگار زمین و هوا یکی است. وحی می کند به هوا پس 

و همچنین است آب دریا نسبت به غریق و اموری  (3/241)فروع کافی فشار می دهد او را بدتر از فشار قبر 
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کردن نعمتهای خداوند و کفران آن است و  فشار قبر ناشی از ، ضایعکه موجب فشار قبر می گردد. 

همچنین بد خلقی و بد زبانی با خانواده این اثر را دارد و دیگر پرهیز نکردن از نجاسات و تهمت و 

معاد( -)ایت هللا دستغیبغیبت   

 آیا عذاب الهی با عدل او سازگار است؟

شکنجه های دنیایی از س نبرید.رفع این شبهه به این صورت است که آخرت را در وقایع دنیایی به قیا

طرف سالطین وقت از روی تشّقی غیظ یعنی دل خنکی است بر کسی که مخالفتش کرده واین به جهت 

خنک شدن دلشان است ولی عذاب اُخروی از باب ترّتب مسبّبات بر اسباب است یعنی الزمۀ بی ایمانی ، 

اصل نادیده گرفتن حّق و کوری و کری بی نوری و ماندن در تاریکی همیشگی است.این عذاب اخروی ح

جاودانی است.بنابراین هر عذابی که به انسان می رسد خودش سبب آنرا درست کرده و خودش به خود 

ارای صفات جاللیه و خداوند دپس همچنانکه (44)یونس  وگرنه خدا به کسی ظلم نمی کندستم روا نموده 

ن دور داشت. انسان نباید ظلمی را برای خودش تهّیه کند او را نباید از ذه "رحم الراحمینجمالیه است" ا

 که هیچگاه روشنایی به آن راه نداشته باشد.

ْبنِی َو أََنا أَْرُجوَک   ِدی ال ُتَعذِّ َسیِّ  

امیدم به توست. خدایا! آقای من مرا عذاب نکن که  

ُجو فِیَها  إاِل َعْفَوَک َحقِّْق َرَجائِی َو آِمْن َخْوفِی َفإِنَّ َکْثَرَة ُذُنوبِی ال أَرْ الهی   

-مرا از خوفی که از گناهانم دارم ، ایمن بخش  -خدایا ! امیدم را تحقق بخش. امیدم به پذیرفتن توبه ام

 همانا گناهانم بسیار و امیدی جز عفو و بخشش تو ندارم.

ِدی أََنا أَْسأَلُکَ َما ال أَْسَتِحقُّ   َسیِّ

چیزی را که مستحق آن نیستم. ! از تو در خواست می کنمقای من آای   

ْقَوى َو أَْهلُ اْلَمْغفَِرةِ   َو أَْنَت أَْهلُ التَّ

اهل پرهیزگاری هستی و پرهیزگاران را دوست داری و با این پرهیزگاری، انسان باید مراقب و تو 

ْیرٌ . "اعمال خودباشد چون لباس تقوی لباس مغفرت دائمی است لِك  خ 
ى  ذ   ْقو  اُس التَّ لِب  از قبر که (26اعراف)"و 

همه عریانند فقط گروهی هستند که بر ایشان وعده داده شده که عریان وارد محشر سر در می آوری 

 نشوند آنها پرهیزگاران هستند . هرکس که با تقوی از دنیا رفت با پوشش الهی وارد محشر می شود.

ی عَ   بَِعاتِ َفاْغفِْر لِی َو أَْلبِْسنِی ِمْن َنَظِرَک َثْوبا ُیَغطِّ لَیَّ التَّ  
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خدایا مرا ببخش ! برمن لباس بپوشان )لباس تقوی( که تبعات نداشته باشد، و مرا گرفتار نفس اماره و 

شیطان نکند و بین من و شیطان فاصله ای طوالنی برقرار سازد .زیرا اگر لباسم لباس تقوی نباشد ، 

ْیرٌ "ی بنددتبعات آن چنان گریبانم را می گیرد که راه نجات را برمن م لِك  خ 
ى  ذ   ْقو  اُس التَّ لِب  . (26)اعراف"و 

نمودند مردان در همه اوقات می طوافعادت بر آن بود كه با حالت برهنگى خانه كعبه را مشرکین عرب 

.داشتندمحسوب می عبادتبرهنگى و جامه كندن را نوعى از و طواف با حالت  و زنان در اوقات شب  

و به گمان خود چنین مى گفتند: لباسى را كه با آن به گناه پرداخته ایم، روا نباشد كه با آن به طواف خانه 

وند این آیه را فرستاد و آنان را از طواف خانه كعبه با برهنه بودن بازداشته و به كعبه پردازیم سپس خدا

ها فهمانید كه پوشانیدن عورت و پرهیزكاربودن و كار نیك انجام دادن بهتر از جامه كندن و با برهنگى آن

.طواف خانه كعبه كردن است  

َو َتْغفُِرَها لِی َو ال أَُطاَلُب بَِها   

ت که ناشی از عملکرد نادرست من است ، بدجور گریبان مرا گرفته است من چیزی جز خدایا این تبعا

 بخشش تو نمی خواهم ،در حالیکه تو می توانی مرا مورد عفوو مغفرت خود قرار بدهی.

إِنَّکَ ُذو َمنٍّ َقِدیمٍ    

 همانا تو از خلق آدم تا قیامت بر همه منت داری.

ِریمٍ َو َصْفٍح َعِظیٍم َو َتَجاُوٍز کَ    

 چشم پوشی تو بسیار گسترده و درعفو و گذشت بزرگوار و مهربان هستی. 

تِکَ   إِلَِهی أَْنَت الَِّذی ُتِفیُض َسْیَبکَ َعلَى َمْن ال َیْسأَلُکَ َو َعلَى اْلَجاِحِدیَن بُِرُبوبِیَّ

، فیض و کرمت همانطور که رحمانّیت تو بر همۀ عالم می تابد و همه از آن بهره می جویند پروردگارا!

 همچنان بر همۀ مردم حّتی منکران درگاهت بدون درخواست نازل می گردد.

ِدی بَِمْن َسأََلکَ َو أَْیَقَن أَنَّ اْلَخْلَق َلکَ َو اَْلَْمَر إِلَْیکَ   َفکَْیَف َسیِّ

که ای آقای من! و موالی من! چگونه می توان از تو تقاضا کرد و درخواست نمود در حالیکه یقین داند 

 جهان خلقت ازتو و کار از توست.

َتَباَرْکَت َو َتَعالَْیَت َیا َربَّ اْلَعالَِمینَ    

 ای بزرگ ای بهترین ای واالترین ای پروردگار جهانیان

ِدی َعْبُدَک بَِبابِکَ أََقاَمْتُه اْلَخَصاَصُة َبْیَن َیَدْیکَ   َسیِّ  

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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، نیازمندی او را بسوی تو کشانده است. ای موالیم! ای آقایم! بنده ات به درگاه تو روی آورده  

 َفال ُتْعِرْض بَِوْجِهکَ اْلَکِریِم َعنِّی َو اْقَبلْ ِمنِّی َما أَقُولُ 

 پس روی بزرگواریت را از من برمگردان و قبول کن آنچه را که می گویم.

َعاِء   َفَقْد َدَعْوُت ]َدْعَوُتکَ [ ِبَهَذا الدُّ

ترا خواندم تا از کرامتت دریافت کنم. که من با این دعا بسویت آمدم و  

نِی َمْعِرَفًة ِمنِّی بَِرْأَفتِکَ َو َرْحَمتِکَ   َو أََنا أَْرُجو أَْن ال َتُردَّ

ر رحمتت را به رویم نبندی ،چون آشنایی کامل به مهر و  و امیدوارم که مرا از درگاهت بر نگردانی ود 

 رأفت تو دارم.

فِیکَ َسائِلٌ َو ال َیْنقُُصکَ َنائِلٌ أَْنَت َکَما َتقُولُ َو َفْوَق َما َنقُولُ إِلَِهی أَْنَت الَِّذی ال ُیحْ    

پروردگارا! تویی که عظمت داری و در برابر عظمت تو کسی قادر نیست چرا،چرا کند)سؤال پیچت 

 نماید(بخشش و عطای تو بسیار است. خدایا! با بخشش خود چیزی را از دست نخواهی داد ، تو آن خدایی

 که خود می گویی وتوصیف می شوی و تو باالتر از آن هستی که در باره ات بگوییم.

 اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُک َصْبراً َجِمیالً 

خدایا! از تو درخواست می کنم که به من صبر جمیل بدهی . همان صبری که پیامبرانت در برابر 

 ناگواریها و سختیهای دنیا حفظ کردی و پاداش دادی.

 َو َفَرجاً َقِریباً َو َقْوالً َصاِدقاً َو أَْجراً َعِظیماً 

تا اجر و پاداش  ، گفتارم در بحرانها صادق باشد خدایا! در رفع مشگالت ، گشایش نزدیک عطا فرما

 بزرگ را از دست ندهم.

أَْسأَلُکَ َیا َربِّ ِمَن اْلَخْیِر ُکلِِّه َما َعلِْمُت ِمْنُه َو َما لَْم أَْعلَمْ    

 خدایا! از تو درخواست دارم بر هر خیر و خوبی در آنچه که می دانم و در آنچه که نمی دانم.

 چرا انسان عالِم خوابش بهتر از عبادت جاهل است؟

چون عالِم، استوار در دین است و مسائل دینی را بخوبی آگاه است پس متزلزل نمی گردد. فریب نمی 

. هیچ تبلیغ شومی او را از صحنه خارج نمی کند. اگر سراسر  خورد. هیچ حادثه ای او را نمی لرزاند

عالم علیه انسان مّوحد سالح بکشند، لحظه ای نمی لرزد . سخن این است که دین توسط انسان عالِم باقی 
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می ماند و برای انسان جاهل با عبادت کثیر دین پایدار نمی ماند چون جاهالن فریب خورده هستند و 

خواهند ماند.فریب خورده باقی   

الُِحونَ   أَْسأَلُکَ اللَُّهمَّ ِمْن َخْیِر َما َسأَلَکَ ِمْنُه ِعَباُدَک الصَّ  

بار الهی! از تو درخواست دارم خیری را ؛ آن خیری را که نسبت به بندگان صالح خود عنایت می 

 فرمایی.

َیا َخْیَر َمْن ُسئِلَ َو أَْجَوَد َمْن أَْعَطى   

گان و ای بخشنده ترین عطا بخش.ای بهترین در خواست شد  

أَْعِطنِی ُسْؤلِی فِی َنْفِسی َو أَْهلِی َو َوالَِدیَّ َو ُوْلِدی ]َولَِدی [ َو أَْهِل ُحَزاَنتِی َو إِْخَوانِی فِیکَ    

خواسته ام را در حق خودم و خانواده ام و پدر و مادرم و فرزندانم و خاصانم و برادران دینى ام به من 

 عطا کن،

تِی أَرْ  ِغْد َعْیِشی َو أَْظِهْر ُمُروَّ  

مّروتم را آشکار ساز،، زندگى ام را گوارا گردان  

 َو أَْصلِْح َجِمیَع أَْحَوالِی 

 و همه احوالم را اصالح کن،

ْن أََطْلَت ُعُمَرهُ   َو اْجَعْلنِی ِممَّ

 و مرا از کسانى قرار ده که عمرش را طوالنى کردى،

ْنَت َعَملَُه َو أَ  ْتَمْمَت َعلَْیِه نِْعَمَتکَ َو َرِضیَت َعْنُه َو َحسَّ  

 و کردارش را نیکو ساختى، و نعمتت را بر او تمام کردى، و از او خشنود شدى،

ُروِر َو أَْسَبِغ اْلکََراَمِة َو أََتمِّ اْلَعْیشِ  َبًة فِی أَْدَوِم السُّ  َو أَْحَیْیَتُه َحَیاًة َطیِّ

.زنده داشتى و کامل ترین زندگیها، و کامل ترین کرامتهابا دوام  هایخوشی وو او را به زندگانى پاکیزه   

 إِنَّکَ َتْفَعلُ َما َتَشاُء َو ال َتْفَعلُ ]َیْفَعلُ [ َما َیَشاُء َغْیُرکَ 

.همانا تو هرچه را بخواهى انجام مى دهى و جز تو هرچه را بخواهد توان انجام آن را ندارد  
 

نِی ِمْنکَ بِ   ِة ِذْکِرَک اللَُّهمَّ ُخصَّ َخاصَّ  
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بار خدایا! توفیقی عنایت فرما با ذکر خاص خود ، که در هر چیز و در هر گرفتاری و بال و در هر 

خوشی و ناخوشی جزء یاد تو، ذکری نداشته باشم ، ذکر خاص تو این است که در انجام همه کارها بخود 

 بگویم"خدا می بیند". 

ا أََتقَ  َهاِر ِرَیاًء َو ال ُسْمَعًة َو ال أََشرا َو ال َو ال َتْجَعلْ َشْیئا ِممَّ ُب بِِه فِی آَناِء اللَّْیِل َو أَْطَراِف النَّ رَّ

 َبَطرا َو اْجَعْلنِی لَکَ ِمَن اْلَخاِشِعینَ 

قایق وسیلۀ تقّرب به سوی تو باشد واز خدایا! این ذکر خاص تو )رؤیت قلبی خدا( در تمام شب و روز و د

و شهرت طلبی و سرکشی وگردن فرازی نباشد و مرا از فروتنان درگاهت قرار روی ریا و خودنمایی 

 بده .

ْزِق َو اَْلَْمَن فِی اْلَوَطنِ   َعَة فِی الرِّ اللَُّهمَّ أَْعِطنِی السَّ  

روزی ناشی از  –بار الها! به من عطا فرما وسعت در رزق را)روزی ناشی از اخالص در بندگی 

خدایا به من عطا فرما امنّیتی که خالف پذیر و و شایسته (توفیقات علمی و کردارهای نیک

 نباشد)سوءاستفاده از موقعیتها(

َة اْلَعْیِن فِی اَْلَْهِل َو اْلَماِل َو اْلَولَدِ   َو قُرَّ  

.خدایا اهل و عیالم و مال و فرزندانم را روشنی چشم من قرار بده  

 چرا مال روشنی چشم است؟

مش و آسایش و رفاه دنیوی است، و می تواند وسیله ای باشد برای شادمانی  توسعه مال برای تهیه همۀ آرا

روزی دارد برای رسیدن به فیوضات خیرات و مبرات امام در اینجا تقاضای  –در زندگانی ابدی 

 است.افراد مؤمن وسعت مال را برای رضای خدا می خواهند .

رجوع به تفاسیر( –قان پاسخگوی این مورد است فر 73تا  64")آیات .....عباد الرحمن الّذین یمشون على  

یِن َو   الَمَة فِی الدِّ َة فِی اْلَبَدِن َو السَّ َة فِی اْلِجْسِم َو اْلقُوَّ حَّ َو اْلُمَقاَم فِی نَِعِمکَ ِعْنِدی َو الصِّ

ُ َعلَْیِه َو آلِهِ اْسَتْعِمْلنِی بَِطاَعتِکَ َو َطاَعِة َرُسو ٍد َصلَّى َّللاَّ أََبدا َما اْسَتْعَمْرَتنِی  لِکَ ُمَحمَّ  

و پایدارى در نعمتهایى که نزد من است، و تندرستى در جسم، و توانمندى در بدن، و سالمت در دین، و 

مرا به طاعتت و طاعت رسولت محّمد که درود خدا بر او و خاندانش باد، به کار گمار، همیشه و تا 

 هنگامى که عمرم داده اى، 

 شرحی براین مطلب:
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شما مالحضه می فرمایید که از یک خانواده چون شیخ انصاری تربیت می شود ، یک انسان کامل  اگر

چون بحر العلوم و مانند آن تربیت می شود، این محصول زحمات چندین ساله گذشتگان و نیاکان آنهاست  

نها سعی می اینطور نیست که خدای سبحان رایگان فردی را ممتاز کند و به یک خانواده مرحمت نماید.آ

کردند که خانه را روشن کنند و چیزی که خالف رضای حق است در آن خانه انجام نشود تا کم کم آن 

خانه بتواند مرکز نورانّیت باشد ، و یک شهر را روشن کند. خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود و 

دهد که ستاره های آسمان برای دین در آن خانه حاکم است آن خانه برای مالئکه آسمان آن طور نور می 

 اهل زمین نور افشانی می کنند)جوادی آملی( 

وجهش را متوجه در روایت امام صادق)ع( آمده بود: اگر مؤمن با قلبش مّتوجه خدای سبحان شود خدا هم 

(7،حدیث18)امالی، شیخ مفید، مجلساو خواهد کرد و دلهای مؤمنین را نسبت به او دوست می کند  

نِی ِمْن أَْوَفِر ِعَباِدَک ِعْنَدَک َنِصیبا فِی ُکلِّ َخْیٍر أَْنَزْلَتُه َو ُتْنِزلُُه فِی َشْهِر َرَمَضاَن فِی لَْیلَِة َو اْجَعلْ 

 اْلَقْدِر،

و مرا از پر نصیب ترین بندگانت در نزد خود قرار ده، پر نصیب تر در هر خیرى که فرو فرستادى، و 

نى،در ماه رمضان در شب قدر نازل می ک  

:  َوَمآ أَْدَراَک َما لَیلَةُ اْلقَْدر  

شب قدر، پرارجترین و پررمز و رازترین شبها در گردونه زمان است که قلمها در وصفش میشکنند، 

زبانها از توصیفش قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت و متحیر میماند؛ شبی که به فرموده امام صادق 

(376 ، ص 58حاراالنوار، ج ب )علیهالسالم قلب رمضان به شمار میاید.  

و ارزش آن  (3)دخان هبهترین شب سال، شب قدر است که خداوند در قرآن کریم آن را شبی پربرکت دانست

ایا به راستی برکتی باالتر از این هست که یک شب  (3)قدر  .را برتر از هزار ماه بیان کرده است

ماه قرار گیرد؟سال و چهار  83همتراز هزار ماه یعنی سی هزار شب یا م  

:معنای شب قدر  

نامیده شده است؟ چه اسراری در آن نهفته و چه وقایع و حوادثی در آن رخ « شب قدر»چرا این شب 

داده و میدهد؟ مفسران قرآن کریم با استفاده از قرآن و احادیث پیشوایان معصوم دین درباره علت 

؛ تفسیر 371، ص 6تفسیر الدرالمنثور، ج )   اند. دهمطالب و دالیل زیادی آور« شب قدر»نامگذاری این شب به 
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شب قدر یعنی شب بزرگ و با    (559ص20؛ تفسیر المیزان، ج630، ص 20نما، ج ؛ تفسیر راه181، ص 27نمونه، ج 

همه مقّدرات  (74)حج  به معنای منزلت و بزرگی خدا آمده است.« قدر»عظمت؛ زیرا در قرآن کریم 

؛ همچنانکه امام رضا علیهالسالم فرمودند: (4) دخاندر این شب رقم میخوردر طول سال د بندگان نیز

خداوند در شب قدر آنچه را که از این سال تا سال بعد پیش خواهد آمد، مقّدر میفرماید از زندگی یا »

.مرگ، از خوب یا بد یا روزی. پس آنچه خداوند در این شب مقرر میکند، به حتم واقع خواهد شد . 

 قدرفضایل شب 

 :عظمت و فضیلت این شب را بر سایر شبها از این امور میتوان به دست آورد

هر کس شب قدر را احیا بدارد و »فرمودند: « قدر»در تفسیر سوره )ص(آمرزش گناهان: پیامبر خدا -1

، 10 تفسیر منهج الصادقین، ج) «مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی گناهانش آمرزیده میشود.

 (.308ص 

از کتاب خدا استفاده میشود که شماره ماههای سال »السالم فرمودند:  قلب رمضان: امام صادق علیه-2

) «.نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان لیلة القدر است

 (.4، ح 15؛ امالی شیخ صدوق، مجلس،  376، ص 58بحاراالنوار، ج 

سنجند و بر همین اساس  تر از هزار ماه: در فرهنگ غنی اسالم، همه چیز را با معیارهای الهی میبه-3

ْهر»قرآن در مورد شب قدر میفرماید:  ْن أ ْلِف ش  یٌر مِّ صحیفه سجادیه نیز  44در دعای « ل یل ُة اْلق ْدِر خ 

ادت در( شبهای هزار ماه قرار عبادت و بندگی در( شبی از شبهای آن، آن را برابر با )عب»)میخوانیم: 

 «داد )چون خیرات و برکات و سودهای دینی و دنیوی در آن است( و آن را شب قدر نامید

؛ امالی،  362، ص 1اصول کافی، ج  )ع قرآن در شب قدر نازل شده است.یات، مجموانزول قرآن: طبق رو-4

سال دوران نبوت  23دریجی قرآن طی این نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول ت (.5، ح 15مجلس 

 .است هصورت الفاظ نازل شد به)ص(پیامبر گرامی 

 نزول مالئکه: نزول مالئکه و روح در شب قدر نشانه شرافت آن بر هزار ماه است. امام باقر علیه -5

عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر بهتر است از عمل »لسالم فرمودند: ا

 (.133ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص  )«در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.
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یات و ظاهر آیت سوره قدر، شب قدر منحصر به زمان رسول اعرضه اعمال بر حجت خدا: بنا بر رو-6

آورند و بر او  می"ولی مطلق زمان "نیست و فرشتگان در شب قدر مقّدرات یک سال را نزد )ص(خدا 

این واقعیت از روز نخستین وجود  (.352، ص 1؛ اصول کافی، ج 190، ص 27تفسیر نمونه، ج ) نندعرضه میک

یات زمین از نخستین روز خلقت تا اداشته است و تا قیامت هم ادامه خواهد یافت. از سویی نیز بنابر رو

السالم فرمودند:  چنانکه امام علی علیه (251، ص 1اصول کافی، ج ود) حّجت نخواهد ب آخر فنای دنیا بی

فرو فرستاده میشود.  (شب قدر در هر سالی هست، در این شب امور همه سال )و تقدیرها و سرنوشتها»

حجت خدا در زمین در  (.363، ص 1همان، ج  )«.داردنیز این شب صاحبانی )ص(پس از درگذشت پیامبر 

ریف است و اوست که حجت الش فرجه تعالی هللا زمان حاضر وجود مقّدس و مبارک حضرت مهدی عجل

و معصوم از هر گناه و پلیدی است و لذا صاحب شب قدر )ص(خدا و وصی اوصیا و خلیفه رسول خدا 

 )پایگاه حوزه(.است

 یکی از بهترین بخششهای خداوند ماه مبارک رمضان است:

که این  خدایا! در شب قدر ماه مبارک رمضان خیری نازل کردی . ماه رمضان یک حقیقت و باطنی دارد

در این ماه سبوح قدوس گفتن است چون  حقیقت در قیامت ظهور می کند )انفاسکم فیه تسبیح( نفس کشیدن

امام سجاد)ع( کلّیه نعمتهای الهی را ،ماه رمضان عید اولیاءهللا است. در صحیفه سجادیه در دعای وداع 

ویکی از بهترین بخششها  -قاقبخششهای الهی ابتدائی است نه روی استح "بر می شمارد و می فرماید:

همان ماه مبارک رمضان است ویکی از بهترین فضیلتها روزۀ این ماه است که نصیب مسلمانان شده 

 -گذشته از این شب قدر در آن قرار دارد –هیچ زمانی به عظمت ماه مبارک رمضان نمی رسد " –است 

اه قرآن باال می رود و این را خداوند بر اگر کسی با قرآن باشد همر-این ماه ظرف نزول قرآن کریم است

 ملّت مسلمان مّنت نهاده است.

ماه رمضان برای سالکان الی هللا ماه محاسبه است. لذا امام سجاد )ع(فرمود": هیچ کس در سراسر جهان 

 به اندازه ما در این ماه استفاده نکرد. "

عروة الوثقی و دیگران رضوان  بزرگان فقه همچون مرحوم صاحب جواهر و سّید محّمد کاظم صاحب

هللا علیهم در کتابهایشان هست که در فضیلت روزه گرفتن همین بس که انسان از نظر ترک بسیاری از 

کارها شبیه فرشته می شود.گفته اند: شش روز اوائل ماه شوال را بعنوان بدرقه روزه بگیرید بعد از عید 
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که دوست دارد عزیزی را بدرقه نماید چند قدم به که عید فطر روزه اش حرام است ، زیرا کسی فطر 

 همراه او می رود و این است معنای وداع کردن.

 َو َما أَْنَت ُمْنِزلُُه فِی ُکلِّ َسَنٍة ِمْن َرْحَمٍة َتْنُشُرَها

 و انچه تو در هرسال از رحمت خود نازل می کنی و آن را می گسترانی

ةٍ   َئاٍت َتَتَجاَوُز َعْنَها َو َعافَِیٍة ُتْلبُِسَها َو َبلِیَّ لَُها َو َسیِّ َتْدَفُعَها َو َحَسَناٍت َتَتَقبَّ  

و عافیتى که مى پوشانى، و بالیى که دفع مى کنى، و خوبی هایى که مى پذیرى، و بدی هایى که از آن 

 درمى گذرى، 

لِّ َعاٍم َو اْرُزْقنِی َحجَّ َبْیتِکَ اْلَحَراِم فِی َعاِمَنا ]َعاِمی [ َهَذا َو فِی کُ    

 ، و در این سال و هر سال زیارت خانه ات را نصیبم فرما،

 َو اْرُزْقنِی ِرْزقاً َواِسعاً ِمْن َفْضلِکَ اْلَواِسعِ 

 و از فضل گسترده ات روزى فراخ ارزانى من کن،

الَماِت َحتَّ   ْیَن َو الظُّ ی الدَّ ِدی اَْلَْسَواَء َو اْقِض َعنِّ ى بَِشْی ٍء ِمْنُه َو اْصِرْف َعنِّی َیا َسیِّ ى ال أََتأَذَّ  

وِدین و بدهی هایم را که بر گردنم است آنرا ادا فرما به گونه و بدی ها را اى آقاى من از من برگردان،

 ای که به خاطر آن ناراحت نباشم.

اِدی َو اْلَباِغیَن َعلَیَّ َو اْنصُ  ْرِنی َعلَْیِهْم َو أَقِرَّ َعْینِی َو ُخْذ َعنِّی بِأَْسَماِع َو أَْبَصاِر أَْعَدائِی َو ُحسَّ

ْح َقْلبِی،  َو َفرِّ

، و مرا بر آنان پیروز کن، و چشمم ببند و گوش ها و دیدگان دشمنان و حسودان و متجاوزان بر من را 

 را روشن فرما، و دلم را شادى بخش

 شرحی براین قسمت:

و سپس ایشان را به نعمتها براساس  تعالی نخست مردمان را به نعمتها و نقمتها آشنا می سازدخداوند 

لیاقتها مژده می دهد تا به شوق رحمت خدا حرکت کنند و از نقمتها و عذابها می ترساند تا از وحشت آن 

، نزدیک اموری که چنین شکنجه هایی بدنبال دارد نرود. یعنی خدا در بشر بیم و امید می کند ، پس 

روح واالی می داند در برابر حسودان و ستمکاران و دشمنان انسانی که ایمان دارد روح واالئی دارد و 

چه تاکتیکی مؤثر است پس فقط برای رضای خدا حرکت می کند و در اینحال خداوند تعالی دست یاری 

 به سوی او می گشاید و به او توفیق می دهد تا ِگره ها گشوده شود.
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ی َو َکْربِی َفَرجاً َو َمخْ  َرجاً َو اْجَعلْ لِی ِمْن َهمِّ  

)سّر این مطلب این است که در بار الها! هم و غم و اندوه را از من دور ساز و گایشی برایم قرار ده . 

(!و چه میزان خدا را از خود خشنود ساخته ای –مسیر توحیدی چگونه حرکت کرده ای   

 َو اْجَعلْ َمْن أََراَدنِی بُِسوٍء ِمْن َجِمیِع َخْلقَِک َتْحَت َقَدَمیَّ 

ندا! هر کسی که اراده سوء و بدی در حق من دارد زیرپای من قرار بده )به گونه ای که نه سیخ خداو

 بسوزد و نه کباب(مراد از این مطلب این است که در اجرای این عمل از شّر شیطان محفوظ بمانم. 

َئاِت َعَملِی  ْلَطاِن َو َسیِّ ْیَطاِن َو َشرَّ السُّ  َو اْکفِنِی َشرَّ الشَّ

مرا از شّر شیطان و شّر قدرتمندان و سالطین ظالم و عمل ناپسند کفایت  کن. خدایا!  

 مرصاد چیست؟

اگر بی جا به کسی سیلی زدی پانصد سال درقیامت محبوس خواهی شد که  –مرصاد کمینگاه است 

استخوانها در آنجا خورد می شود و برای سیلی ناحق )هر عملی از روی هوی نفس باشد نه از روی 

-و قضاوتهای درست و صحیح(عقل   

از علمای امامیه و  -ثقة االسالم نوری در کتاب مستدرک از انوار المضیئه تألیف سید غیاث الدین نجفی

این حکایت را نقل می کند: –فقهای شیعه است   

ت که از قُرای نزدیک حلّه بود متولّی مسجد به نام محّمد بن ابی اذینه روزها برحسب عاد –" در قریه ما 

به مسجد می آمد روزی برخالف عادت ، پیدایش نشد ، احوالش را پرسیدیم . گفتند : در منزل بستری 

است ، خیلی تعّجب کردیم چون تا شب گذشته صحیح و سالم بود. به دیدنش رفتیم . دیدیم سر تا پایش 

، گاهی بی هوش است و گاهی به هوش می آید. سوخته    

؟گفتم: چه بر سر شما آمده است  

از اّول زیر پایم خوب  –گفت : دیشب در خواب صراط را نشان من دادند . امر شد که من هم باید بروم 

بود بعد دیدم باریک شد و از ابتدا نرم و راحت بود. بعد دیدم تیز وّبران گردید. همین طور که آهسته 

ال جهّنم می افتادند . یک و آن طرف مردم به گود –آهسته می رفتم ، خود را محکم می گرفتم که نیفتم 

مرتبه دیدم زیر پایم اندازه مویی بیشتر نیست و ناگهان آتش مرا کشاند وبه گودال افتادم. هر چه دست و 

همین ال راه پایین می رود(دارد و در روایت دارد که هفتاد س پا زدم پایین تر می رفتم )آتش جهنم کشش

مگر نه هر وقت می افتادم می گفتم یا علی!" پس گفتم:"یاعلی که دیدم کار از کار گذشته ، به قلبم گذشت "

یا امیرالمؤمنین" به من الهم شد که به باال بنگرم . اقایی را دیدم که کنار صراط  –اغثنی یا موالی" 
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ایستاده ، دست دراز کرد و کمرم را گرفت و باال کشید. گفتم: آقا! سوختم ، به فریادم برسید. حضرت 

از زانو تا منتهای ران من کشید. از خواب جستن کردم دیدم جای دست علی)ع( اصالً دست مبارک را 

سوزشی ندارد و خوب شده لیکن تمام بدنم می سوزد. سه ماه در بستر افتاده بود ناله می کرد . مرهم ها 

 آوردند ، طبیبها عوض کردند تا روبه بهبودی گذاشت و گوشت تازه بر بدنش رویید . در همین کتاب

)خاتمه مستدرک مستدرک می نویسد ، بعداً هر وقت این قضّیه را نقل می کرد ، مّدتی تب و لرز می کرد

2/299)  

دستگیری از پل صراط است.. زیارت قبور ائمه)ع( بلی راه چاره تمّسک به والیت اهل بیت)ع( است  

اِر بِعَ  ُنوِب ُکلَِّها َو أَِجْرنِی ِمَن النَّ ْرنِی ِمَن الذُّ َة بَِرْحَمتِکَ َو َطهِّ ْفِوَک َو أَْدِخْلنِی اْلَجنَّ  

خدایا ! مرا از گناهانم پاک گردان و پناهم ده از آتش دوزخ بوسیله عفو و گذشت خود به رحمتت و مرا 

 وارد بهشت کن.

دٍ  الِِحیَن ُمَحمَّ ْجنِی ِمَن اْلُحوِر اْلِعیِن بَِفْضلِکَ َو أَْلِحْقنِی بِأَْولَِیائِکَ الصَّ  َو آلِِه اَْلَْبَراِر َو َزوِّ

ِ وَ  اِهِریَن اَْلَْخَیاِر َصلََواُتکَ َعلَْیِهْم َو َعَلى أَْجَساِدِهْم َو أَْرَواِحِهْم َو َرْحَمُة َّللاَّ بِیَن الطَّ یِّ  الطَّ

 َبَرَکاُتُه 

و به احسانت از حور العین به همسری ام درآور، و مرا به دوستان شایسته ات محّمد و خاندانش آن 

و جانهای شان، و رحمت خدا و  بدنهایشان ان و نیکان پاکیزه و پاک ملحق کن، درود بر آنان و برخوب

 برکاتش بر ایشان، 

تَِک َو َجاللِکَ لَئِْن َطالَْبَتنِی بُِذُنوبِی ََلَُطالَِبنَّکَ بَِعْفِوَک َو لَئِْن َطالَْبَتنِ  ِدی َو ِعزَّ ی إِلَِهی َو َسیِّ

کَ بِکََرِمکَِمی ََلَُطالَِبنَّ بِلُؤْ   

خداى اى آقاى من، به عّزت و جاللت سوگند، اگر مرا به گناهانم پی جویى کنى، من تو را به عفوت پى 

 می جویم و اگر مرا به پستی ام تعقیب نمایى، من تو را به کرمت می خواهم،

اِر بُِحبِّی َلکَ  اَر ََلُْخبَِرنَّ أَْهلَ النَّ  َو لَئِْن أَْدَخْلَتنِی النَّ

.تم به تو آگاه می سازمگر به دوزخم دراندازى اهل دوزخ را به محبّ و ا  
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در روایتی است که مؤمن جز خوبی و چیز هایی که موجب فرح اوست از اهل خود چیزی نمی بیند و 

اگر چیزی باشد که روح مؤمن ناراحت می شود از او پنهان داشته می شود و روح کافر جز بدی و امور 

(257-256)بحار زدیگری نمی بیند.ناراحت کننده او چی  

آنانکه منکر آخرت هستند خدای را به حکمت قبول ندارند)استغفرهللا( چون فکر می کنند این دستگاه بی 

ُعون  نتیجه و لغو است  ثاً و  أ نَّکْم إِل ینا ال ُتْرج  ب  ل ْقناکْم ع  ِسْبُتْم أ نَّما خ   (115)مومنون. أ ف ح 

 وده آفریده ایم، و بسوی ما باز نمی گردید؟آیا گمان کردید شما را بیه

اّما اشتباه کرده اند ؛ هر جای از هر چیزی را که مشاهده می کنیم همراه با هزاران حکمت است که بشر 

ممکن است به پاره ای از آن برسد . ضعیف ترین اجزای عالم بی مصلحت نیست؛ حّتی اجزای زائد که 

عضو به این کوچکی و بی اهمّیتی این است که برای های ناخن ، مو و ناخن باشد. مثال از جمله حکمت

وقتی انسان می خواهد چیزی را بلند کند به برکت همین ناخن دست به منزله تکیه و اهرم است . انگشتان 

است که فشار حاصله را انگشت دست تحّمل می کند و گرنه نمی شد چنانچه اگر گاهی ناخنها را از ته 

شتن بعضی از اشیاء به زحمت می افتید. چه رسد با اینکه اصالً ناخن نباشد. ناخن بگیری برای بردا

د زائد از بدن عملکرد مؤثری دارد واین عالوه بر آن، در بسیاری از کارها مثل خاراندن بدن و دفع موا

 –کنی گوشه ای از نزول نعمتهای الهی است که تو نباید برای آنی و لحظه ای نعمتهای الهی را فراموش 

 این جهان همه اش غرق در حکمت است.

ِدی إِْن ُکْنَت ال َتْغفُِر إاِلا َِلَْولَِیائِکَ َو أَْهِل َطاَعتِکَ َفإِلَى َمْن َیْفَزُع اْلُمْذنُِبونَ   إِلَِهی َو َسیِّ  

پناه برند، خدایم و آقایم اگر جز اولیا و اهل طاعتت را نیامرزى، پس گنهکاران به چه کسی   

ُکْنَت ال ُتکِْرُم إاِلا أَْهلَ اْلَوَفاِء بِکَ َفبَِمْن َیْسَتِغیُث اْلُمِسیُئونَ  َو إِنْ    

 و اگر جز اهل وفا را اکرام ننمایى، پس بدکاران از چه کسى فریادرسى خواهند؟ 

کَ   اَر َففِی َذلِکَ ُسُروُر َعُدوِّ إِلَِهی إِْن أَْدَخْلَتنِی النَّ  

موجب خرسندى دشمن توست، خدایا اگر مرا وارد دوزخ کنى این  

َة َفِفی َذلِکَ ُسُروُر َنبِیِّکَ   َو إِْن أَْدَخْلَتنِی اْلَجنَّ  

 و اگر مرا به بهشت وارد نمایى، این سبب خوشحالی پیامبر توست،

َک   ِ أَْعلَُم أَنَّ ُسُروَر َنبِیِّکَ أََحبُّ إِلَْیکَ ِمْن ُسُروِر َعُدوِّ ،َو أََنا َو َّللاَّ  

 است.سوگند این را میدانم، که دلشادى پیامبرت نزد تو، از خرسندى دشمنت محبوب تر  و من به خدا 
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اً لَکَ َو َخْشَیًة ِمْنکَ َو َتْصِدیقاً بِِکَتاِبکَ َو إِیَماناً بِکَ َو َفَرقاً  اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُک أَْن َتْمََلَ َقْلبِی ُحبا

الِل َو اْْلِْکَرامِ ِمْنکَ َو َشْوقاً إَِلْیکَ َیا َذا اْلجَ   

خدایا از تو درخواست می کنم که دلم را از محبت و خشیتت، و باور به کتابت، و ایمان به وجودت، و 

 هراس از حضرتت، و اشتیاق به ذاتت پر کنى، اى داراى بزرگى و بزرگوارى،

متوجه شویم که نزد خدا گرامی هستیم؟چگونه   

مجموعه وّرام ید یا نه! ببینید ، خدا در قلب شما چقدر حرمت دارد! )اگر خواستید ببینید پیش خدا محترم هست

محاسن برقی( -230ص–ابن ابی فراس   

چه حقیقتی است که می تواند میزان عبد و مولی باشد ؟ این قلب چه ترازوی عجیبی است که می این دل 

ان را گم کرده اند آنکه نمی بعضی خودشان و قلبشتواند انسان را آگاه کند که پیش خدا عزیز است یا نه! 

 شناسد کجائی است و برای چه آمده است ، خودش راگم کرده است.

ْب إِلَیَّ لَِقاَءَک َو أَْحِبْب لَِقائِی   َحبِّ  

 مرا دوستدار لقای خویش کن و لقای مرا دوست بدار.

"  فقال الرسول هللا)ص( : "المرء مع من أحبَّ

)امالی نی اگر محّبت تو صادق است با محبوب خود محشوریحضرت فرمود: انسان با محبوبش هست یع

(4126ص-3احیاءالعلوم  -2ح 5مفید، مجلس  

ممکن است دوست آنها باشی و کار آنها را انجام ندهی، و اگر دوست آنها هستی یقینأ صفت آنها چگونه 

دوستی نیست  دوستی منهای اطاعت ، –را هم نداری پس با آنها نیستی واین یک محّبت صادقی نیستی 

محّبت آن است که زمام کار را بعهده بگیرد و تصمیم گیرنده محض باشد محّبت ،آن  –بلکه تمّنی است 

ند نه به رضای مرحلۀ عالیۀ اراده است . چگونه ممکن است محّبت باشد و انسان به میل خود عمل بک

فت است و آن معرفت سخن از تکلیف و این محّبت محصول آن معر ت است نهسخن از محبّ  -محبوب

)همان(،باطن عبادت است پس این محّبت باطن عبادت است.  

اَحَة َو اْلَفَرَج َو اْلکََراَمَة   َو اْجَعلْ لِی فِی لَِقائِکَ الرَّ

 خدایا! مرا در لقای بسوی خود آرامش ، گشایش و کرامت بخش.

ای گریه می کردند ، حضرت وقتی رسول خدا)ص( لحظه های اخر عمر مبارک را می گذراندند ، عّده 

 فرمود: چرا گریه می کنید؟ 

 عرض کردند : برای چند جهت ؛
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آنکه شما را از دست می دهیم و محبوب را از دست دادن گریه دارد. ؛اّول   

 دّوم ؛ وحی از این به بعد قطع می شود و اخبار آسمان دیگر به زمین نمی رسد .

بعد از شما تکلیف چه خواهد شد و کار بدست که می افتد و ما  برای این گریه می کنم که نمی دانیمسّوم؛

(4حدیث12و مجلس15و6.حدیث6. مجلس 3حدیث  -5.)امالی شیخ مفید مجلس از اینده نگران هستیم   

امیرالمؤمنین علی)ع( همراه کمیل بن زیاد نخعی به بیرون از کوفه می رفت و برای او دردل می کرد و 

لها ظرفهاست بهترین دل دلی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر می فرمود: ای کمیل این د

 باشد .

 اللَُّهمَّ أَْلِحْقنِی بَِصالِِح َمْن َمَضى 

 خدایا مرا به شایستگان از بندگان گذشته ات ملحق ساز،

 َو اْجَعْلنِی ِمْن َصالِِح َمْن َبقَِی 

 و از شایستگان از آنان که در آینده اند قرار ده،

بغ بن نباته با اصرار به مالقات امیرالمؤمنین علی)ع( که در بستر شهادت بودند ،رفت و از حضرت اص

 حدیثی در خواست کردند.

بود به اصبغ گفت: بیان کرده پیام حضرت رسول )ص( که قبالً به مردم در مسجد حضرت علی)ع(   

و به غیر موالیانش ارتباط پیدا کند و لعنت خدا و فرشتگان و انبیاء بر کسی که به غیر پدرش انتساب کند 

این رابطه را قطع کند." این بیان نیاز به تفسیر دارد " . حضرت امیرالمؤمنین)ع( تفسیر این جمله را از 

حضرت رسول)ص( پرسید ؛ حضرت به ایشان فرمود: "عهدنا تأویل و تفسیره" مردم ! ما حرفی را 

یز تأویل و تفسیرش پیش ماست. این که ما گفتیم ، برکسی که نگفتیم که گنگ و مبهم باشد بلکه این سخن ن

به غیر پدرش انتساب داشته باشد ، من پدر شما هستم ، وهر کس به پیامبر ارتباط نداشته باشد یعنی به 

"أنا و علی ابو هذه االمة " مطرح شد ، هرکس به این پدر ارتباط ندارد و بعد هم در این جریان پدرش  

باشد  و فرزند این پدر نباشد مشمول لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود . ارتباط نداشته  

حال چگونه انسان با پیامبر ارتباط پدری و پسری دارد جز از راه محّبت ، آیا محّبت بدون معرفت و 

 معرفت بدن اطاعت میّسر است؟

الِِحیَن   َو ُخْذ بِی َسبِیلَ الصَّ

 و مرا بر راه شایستگان نگاه دار،

الِِحیَن َعلَى أَْنفُِسِهمْ َو أَ  ِعنِّی َعلَى َنْفِسی ِبَما ُتِعیُن بِِه الصَّ  
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و بر مخالفت با خواسته هاى نفسم یارى ده، آنگونه که شایستگان را بر مخالفت با خواسته هاى نفسانى 

 یارى می دهى،

ی ترس از جهّنم خدای سبحان، انسان را به پاداش عبادت می رساند اّما حیف است که انسان خدا را برا

زمانیکه جایگاه محّبت الهی شود دیگر به یقین  ؛عبادت کند انسان باید با هوای نفس خود مبارزه کند . دل

پس نه به غیر دل می بندد و نه از غیر مدد می طلبد.رسیده   

َة بَِرْحَمتِکَ  َو اْختِْم َعَملِی بِأَْحَسنِِه َو اْجَعلْ َثَوابِی ِمْنُه اْلَجنَّ  

.ده ارم را به نیکوترین وجه ختم کن، و پاداشم را در کارها به برکت رحمتت بهشت قرارو کرد  

اگر طالب بهشت هستی ، پس باید قبل از بهشت طالب معرفت باشی . می خواهی نزد خدا جایگاهی 

"به شما  –، که نگویی" به من چه!" داشته باشی پر از معرفت و کمال ، پس در کارهایت مراقب باش 

پس هرگز نمی توانید سلب مسئولیت کنید اگر این کلمه طیّبه را گفتی: "ال اله االهللّا" . –" چه!  

مگر اینکه این قول را با عمل صالح تتمیم کند و  کلمه به ملکوت آسمان وارد نمی شودباصرف گفتن این 

بادات(اسرار ع -)ایت هللا جوادی آملیقول بی عمل ناقص است و عمل متمم و مکّمل قول است  

(184)حکمت م علی)ع( در نهج البالغه فرمود: اما  

از ان لحظه ای که خدا حق را به من نشان داد و حق به من نشان داده شد ، من شک نکردم.    

اینکه می بینم انسانی نه عمل صالح دارد و نه کردار شایسته ای و دائماً در شک و تردید است و دیگران 

این است که به ملکوت راه پیدا نکرده استو عبادتش صوری است و به  به شبهه وشک می اندازد برای

سّر عبادت نرسیده است . مشاهده ملکوت با یقین همراه است و چیزی در عالم گرامی تر و گران تر از 

را به همه مرحمت نمی کند بلکه به افراد خاصی اعطاء می کند . انسان شب و یقین نیست.خدا این یقین 

کند درخت پر خارو تیغ را آبیاری کرد ، ولی بد زبانی ، بد دهانی ، بد قلمی، و آزردن این روز کار می 

هر کس هر گناهی و ظلمی می کند ظرف  –و آن و رنجش خاطر این و آن را فراهم کردن همه تیغ است 

درخت پر آبی است که به پای درخت پر تیغ خود ریخته که او را سبز کند و آنگاه که می میرد تمام این 

این است که کسی را روی تشکی  وقتی او را در قبر می گذارند مثل تیغ ، تیغ هایش علیه او خواهد بود.

 گذاشته اند که تمام این تشک پر از خار و تیغ است.

ْتنِی َیا َربِّ   َو أَِعنِّی َعلَى َصالِِح َما أَْعَطْیَتنِی َو َثبِّ  

م!ثابت قدمم کن، پروردگارام نما و آنچه عطا کردى یارى  گیو شایست  

نِی فِی ُسوٍء اْسَتْنَقْذَتنِی ِمْنُه َیا َربَّ اْلَعالَِمینَ     َو ال َتُردَّ
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ورطه بدی هایى که از آنها نجاتم دادى باز مگردان، اى پروردگار جهانیان مرا بهو   

پرهیزد وارسته و : از آنچه را که خدا حرام کرد ، انسان بپیامبر)ص( فرمود: " الورع عن محارم هللا"

(9)اربعین شیخ بهایی حدیثپارسا باشد  

امام سجاد)ع( از حضرتش سؤال کرد : اعمال ما را که فرشتگان می نویسند بجاست یکی از شاگردان 

برای اینکه می بینند و می نویسند اّما آیا خاطرات و نّیت هایی را که ما فقط از دل گذرانده ایم و هنوز به 

ه آنها را هم می نویسند یا خیر؟لباس عمل در نیامد  

 به إن تبدوا ما فی أنفسکم او تخفوه یحاسبکم "آنها را که نمی بینند پس از کجا می فهمند تا بنویسند:

"خدای سبحان می فرماید: اسرار درونی را برای کسی افشاء نکرده اید در قیامت باید حسابش را پس هللا

 بدهید. این اسرار درونی را فرشتگان از کجا می دانند و از کجا می نویسند ؟

اگر از کنار باغی پر از گل وی روضه و بستان و بوی کثافت و گنداب یکی است؟ حضرت فرمود: آیا ب

شما می خورد ؛ و اگر بوی بد به مشام انسان برسد ، می فهمد که و معطر بگذرید ، بوی خوب به مشام 

 ،از بوی خوباینجا کثافت و زباله است. از بو می توان فهمید که از کنار باغ می گذریم یا از کنار چاه.

و طاهر است فرشتگان تشخیص می دهند که این مؤمن در قلبش اسرار و نیّتها و اراده های خیر و طّیب 

و از بوی بد هم فرشتگان می فهمند که در درون این شخص پلیدی است. انسان یا باغ است یا چاه ؛ چه 

ه با خبر نباشد. اگر کسی جور می شود که انسان در چاه زندگی کند و از بوی چاه تنفّر نکند و از بوی چا

من را از منافق باز می به مشام او می رسد ؛ مؤبه ملکوت رسیده باشد بوی بد و خوب دیگران هم 

ایت هللا جوادی آملی( -)اسرار عبادات.شناسد  

 اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُک إِیَماناً ال أََجلَ لَُه ُدوَن لَِقاِئکَ 

.ه باشدتشادخدایا ایمانى از تو درخواست می کنم، که پایانى جز دیدار تو ن  

أَْحیِنِی َما أَْحَیْیَتنِی َعلَْیهِ    

ظرف ابدّیت نیست این دنیا  –بشر جاودانه نیست  برای )دنیا.بر آن ایمان پایدارم بدار تا زنده ام می داری

عبر است(جهان م    

َو َتَوفَّنِی إَِذا َتَوفَّْیَتنِی َعَلْیهِ    

.بیمران زمانی که مرا میمرانى ایمان و بر آن  
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َذا َبَعْثَتنِی َعلَْیِه َو اْبَعْثنِی إِ    

)قیامت باطن دنیاست و افراد هم بصورت باطنی شان .و بر آن برانگیز، هنگامی که مرا برمی انگیزى

محشور می شوند. انسان در آخرت بصورت باطن خود در می آید لذا عّده ای بصورت حیوان و عّده ای 

( بصورت انسان محشور می شوند.   

ْمَعِة فِی ِدینِکَ َیاِء َو الشَّکِّ َو السُّ َحتَّى َیکُوَن َعَملِی َخالِصاً لَکَ  َو أَْبِرْئ َقْلبِی ِمَن الرِّ  

.الص باشدخدینت پاک فرما، تا عملم براى تو و دلم را از ریا و شک و شهرت خواهى در   
 

!؟راه بلد هستیدر دنیا با وجود این فضای مجازی آیا   
 

نیستی از آن  ردیدتاهل شک و تشخیص می دهی ، پس نگرانی ندارد چون را از چاه اگر در دنیا راه 

بسالمتی بر می گردی بدون انحراف.راهی که آمدی   

را ر کند برگردد و دوباره حرکت کند این رد مکرّ اّما آنکه راه بلد نباشد بیراهه می رود و دائماً سعی می 

د راه را گم کن بشر که . فضای مجازی می خواهداست فرد تردید می گویند و رد مکرّر در اثر نابینایی 

 متوجه حضور او در قلبهابشر  وارد می شود و بدون آنکه قالب دوستی و رنگ شادی در قلبها چون در

کم کم  در این صورت و را از دین دور کند اود که این فضا قصد دارد نمی داند و فریب می خور ؛دشو

شبهات  در موج است کنار گذاشته و ستون دینکه  و...، نماز داب اسالمی را بخصوص ،و رفته رفته آ

کردید در این  بلند می شود و می گوید اگر مرا ترک نمی علم و معرفتوانجاست که صدای فرو می رود 

و چون منافق  عقاید پدید می آوردرستی دسفضای مجازی را مراقبت نمایید زیرا ؛ وادی غرق نمی شدید

  گذراند. تردید میشک وعذاب عمری را در همواره د،نراه را نمی بینکه و یا کافر 

تذهبون" کجا می روید ، راه غیر از این است . انسانی که ایمان دارد ، عبادت  ینأفپس قرآن می گوید" 

مقصد می رسد و انسانی که اهل عبادت نیست نه راه بلد  کننده است ، هدف دارد  و راه بلد است و به

 است نه هدف دارد نه می داند به کدام سمت می رود.

سوگند به ستاره (2" )نجم والنجم اذا هوی ماضّل صاحبکم و ما غوی "خداوند تعالی در قرآن می فرماید:

است و نه گرفتار  "غوایت"روقتی که به شما نزدیک شده و نور می دهد ، رهبر و پیامبر شما نه گرفتا

هدفی است و ضاللت بیراهی است پس پیامبری فرستادم که هم هدف دارد و هم بی "غوایت "ضاللت . 

 راه بلد است.

 

  اللَُّهمَّ أَْعِطنِی َبِصیَرًة فِی ِدینِکَ َو َفْهماً فِی ُحکِْمکَ َو فِْقهاً فِی ِعْلِمکَ َو ِکْفلَْیِن ِمْن َرْحَمتِکَ
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و فهم در فرمانت، وآگاهى در علمت، و  صیرت در دینت، خدایا از تو می خواهم که به من عطا کنى: ب

 دو نصب از رحمتت،

 َو َوَرعاً َیْحُجُزنِی َعْن َمَعاِصیکَ 

 و پرهیزى که مرا از نافرمانی هایت بازدارد،

 َو َبیِّْض َوْجِهی بُِنوِرَک 

 و رخسارم را به فروغ نورت سپید کن

ُ َعلَْیِه َو آلِهِ   . َو اْجَعلْ َرْغَبتِی فِیَما ِعْنَدَک َو َتَوفَّنِی فِی َسبِیلِکَ َو َعلَى ِملَِّة َرُسولِکَ َصلَّى َّللاَّ

ورغبتم را در آنچه نزد توست قرار ده و بمیران در راه خود و بر آیین پیامبرت که درود خدا بر او و 

 خاندانش باد.

 

 

مَّ إِنِّی أَُعوُذ بِکَ ِمَن اْلکََسِل َو اْلَفَشِل َو اْلَهمِّ َو اْلُجْبِن َو اْلُبْخِل َو اْلَغْفَلِة َو اْلَقْسَوِة ]َو اللَّهُ 

ٍة َو اْلَفَواِحِش َما َظَهَر ِمْنَها َو َما َبَطَن  لَِّة[ َو اْلَمْسکََنِة َو اْلَفْقِر َو اْلَفاَقِة َو ُکلِّ َبلِیَّ  الذِّ

خدایا به تو پناه مى آورم از کسالت و سرافکندى و اندوه و ترس و بخل و بی خبرى و سنگدلى و نادارى 

 و تهیدستى و بیچارگى و همه بالها و زشتی هاى آشکار و پنهان،

 

ُذ بِکَ ِمْن َنْفٍس ال َتْقَنُع َو َبْطٍن ال َیْشَبُع َو َقْلٍب ال َیْخَشُع َو ُدَعاٍء ال ُیْسَمُع َو َعَمٍل ال َو أَُعو

 َیْنَفعُ 

قلبى که فروتنى و به تو پناه می آورم از نفسى که قانع نمى شود، و از شکمى که سیر نمى گردد، و از 

 نمى کند، و دعایى که به اجابت نمى رسد، و کردارى که سود نمى بخشد،

ِجیِم   ْیَطاِن الرَّ َو أَُعوُذ بِکَ َیا َربِّ َعَلى َنْفِسی َو ِدینِی َو َمالِی َو َعلَى َجِمیِع َما َرَزْقَتِنی ِمَن الشَّ

ِمیُع اْلَعلِیمُ إِنَّکَ أَْنتَ     السَّ

براى حفظ جان و دین و مال و آنچه که نصیب من فرموده اى، از شیطان رانده شده به تو  !پروردگارا
 .پناه مى آورم، همانا تو شنوا و دانایى
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ُه ال ُیِجیُرنِی ِمْنکَ أََحٌد وَ  ال أَِجُد ِمْن ُدونِکَ ُمْلَتَحداً  اللَُّهمَّ إِنَّ  

مرا پناه نمی دهد، و به جز تو پناهگاهى نمى یابم،خدایا به یقین جز تو احدى   

نِی بَِعَذاٍب أَلِیٍم   نِی بَِهلَکٍَة َو ال َتُردَّ َفال َتْجَعلْ َنْفِسی فِی َشْی ٍء ِمْن َعَذابِکَ َو ال َتُردَّ  

 پس هستى ام را در دامن عذابت قرار نده، و به هالکت و شکنجه دردناک بازمگردان

لْ ِمنِّی َو أَْعِل  ْرنِی بَِخِطیَئتِیِذْکِری َو اْرَفْع َدَرَجتِی َو ُحطَّ ِوْزِری َو ال َتْذکُ  اللَُّهمَّ َتَقبَّ  

خدایا از من بپذیر و نامم را پرآوازه کن، و درجه ام را باال ببر، و بار گناهم را بریز، و مرا به اشتباهم 

 یاد مکن،

َة َو أَْعِطنِی َیا َربِّ َجِمیَع  َو اْجَعلْ َثَواَب َمْجلِِسی َو َثَواَب َمْنِطقِی َو َثَواَب ُدَعائِی ِرَضاَک َو اْلَجنَّ

 َما َسأَْلُتکَ َو ِزْدنِی ِمْن َفْضلِکَ إِنِّی إِلَْیکَ َراِغٌب َیا َربَّ اْلَعالَِمیَن،

ن و گفتار و دعایم را خشنودی و بهشت قرار ده، پروردگارا، همه آنچه را از تو و پاداش به عبادت نشست

 خواستم به من عطا فرما، و از احسانت بر من بیفزا، من مشتاق توام، اى پروردگار جهانیان،

 

ْن َظلَمَ  اللَُّهمَّ إِنَّکَ أَْنَزْلَت فِی ِکَتابِکَ َنا أَْن َنْعفَُو َعمَّ  

 خدایا تو خود در قرآن فرمودى که از کسی که به ما ستم روا داشته گذشت کنیم،

ا  َو َقْد َظلَْمَنا أَْنفَُسَنا َفاْعُف َعنَّ

ذر،و ما بر خود ستم ورزیدیم، پس از ما درگ  

ا  َفإِنَّکَ أَْولَى بَِذلِکَ ِمنَّ  

 که حضرتت به گذشت از ما، شایسته تر از ماست،

نِی إاِلا ِبَقَضاِء َحاَجتِی   َو أََمْرَتَنا أَْن ال َنُردَّ َساِئالً َعْن أَْبَوابَِنا َو َقْد ِجْئُتکَ َسائِال َفال َتُردَّ  

و هم فرمان دادى که فقیرى را دست خالى از در خانه هایمان نرانیم، و من اکنون به گدایى از تو به 

.درگاهت آمدم، پس مرا جز با روا شدن حاجتم باز نگردان  

اِر أَْیَماُنَنا َو أََمْرَتَنا بِاْْلِْحَساِن إِلَى َما َمَلکَْت  َو َنْحُن أَِرقَّاُؤَک َفأَْعتِْق ِرَقاَبَنا ِمَن النَّ  

یم، پس ما را از آتش دوزخ و نیز به نیکى درباره بردگانمان امر فرمودى، و هم اینک ما بردگان توی

 برهان،
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تِی إِلَْیکَ َفِزْعُت َو بِکَ اْسَتَغْثُت َو لُْذُت ال أَلُوُذ  َیا َمْفَزِعی ِعْنَد ُکْرَبتِی َو َیا َغْوثِی ِعْنَد ِشدَّ

ْج عَ بِِسَواَک َو ال أَْطلُُب اْلَفَرَج إاِلا ِمْنکَ َفأَِغْثنِی َو  نِّی َفرِّ  

اى پناهگاهم به وقت غم و اندوه، اى فریادرس به هنگام سختى، به تو پناه آوردم، و از تو فریادرسى 

و جز به تو پناه نمی آورم و جز از تو درخواست گشایش نمی کنم، پس به فریادم رس و  خواستم،

 گشایشى در کارم قرار ده،

ِحیُم َیا َمْن َیفُکُّ اَْلَِسیَر  ی اْلَیِسیَر َو اْعُف َعنِّی اْلکَثِیَر إِنَّکَ أَْنَت الرَّ َو َیْعفُو َعِن اْلکَِثیِر اْقَبلْ ِمنِّ

 اْلَغفُورُ 

نى، و از گناه فراوان می گذرى، از من عمل اندک را بپذیر، و از گناه بسیارم اى که اسیر را آزاد می ک
 درگذر، همانا تو مهربان و آمرزنده

ُه لَْن ُیِصیَبنِی إاِلا َما َکَتْبَت  اِدقاصَ اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلُکَ إِیَمانا ُتَباِشُر بِِه َقْلبِی َو َیقِینا   َحتَّى أَْعلََم أَنَّ

 لِی

خدایا ایمانى از تو می خواهم که دلم با آن همراه شود و باور صادقانه اى که بدانم هرگز چیزى به من 

 نمی رسد، مگر آنچه که تو برایم ثبت کردی

اِحِمینَ   نِی ِمَن اْلَعْیِش بَِما َقَسْمَت لِی َیا أَْرَحَم الرَّ  َو َرضِّ

به آنچه که نصیبم فرمودى خشنود بدار، اى مهربان ترین مهربانان و مرا از زندگى  
 گفتاری کوتاه در آخر دعاء:

بخوانید و قلب طاهر از زبان امام صادق)ع( قلبی است که در آن های صادق و قلب طاهر  خدا را با نیتّ 

. خاطره ای غیر از خاطرةهللا نباشد   

ای و بهره ای برای آخرت خود داشته  مؤمن و با تقوی در مّدت عمر کوتاه خود سعی دارد توشهانسان  

؛ ولی اگر کسی وعده الهی را عمدأ  پشت سر شودخاموش نکه هرگز  وردیعنی نوری به دست آ باشد

اگر از این مهلت استفاده نکرد گذاشت و به دنبال فریب شیطان رفت خدای سبحان به او مهلت می دهد .

الشیاطین علی الکافرین تؤُزهم  ارسلناّنا و لذا بعنوان یک کیفر فرمود: " إ می کند او مسلط بر را شیطان

و به کنند  آیا ندیدی که ما شیاطین را بر سر کافران فرستادیم تا سخت آنها را تحریک (83أزاً" )مریم 

به « زأ»ى لمهک .محرومشان سازند وهم و خیاالت باطل دنیا آنان را به گناه اندازند و از سعادت ابد

یعنى دیگ چنان به جوش آمد كه هر چه در آن « رد  ز الق  أ»یك كردن شدید و از جاكندن است. معناى تحر
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انس و اطین یطان را پذیرفتند، خداوند شیكسانى كه كفر را انتخاب كردند و والیت ش .بود زیر و رو شد

.فرستدرا براى تشویق و تحریك آنان به فساد به سراغشان مى جن   

د، این سگ تربیت شده در ماه مبارک کنمی  سبحان شیطان را مانند کلب معلّم بر آنها مسلط خدای "

نکنید که او باز شود . او فقط از دور پارس می کند شما کنارش نروید . کاری  رمضان بسته است . عمالً 

ایت هللا جوادی ) ".با دست خود زنجیرش را باز نکنید . کاری نکنید که خدای سبحان او را برشما مسلط نماید

(همان-آملی  

ل دچار عذاب خود مکن. و دور از تعقپس همواره دعا می کنیم خدایا مرا بخاطر انجام کارهای جاهالنه 

نرسان و به من ایمانی ده تا تو را از خود راضی نگاه دارم و در نزد تو جایگاهی نادانی ت مرا به هالک

کن خطا نکنم . کمکم کن فضل تو را بدست آورم . کمکم کن لیاقت بندگی تو را داشته داشته باشم . کمکم 

در  ور نفسانی باشم . خدایا بندگان تو بردگان تو هستند پس به این بردگان رحم نما و ما را از آتش شعله

  . عاقبت ما را ختم بخیر بگردان .دور نگه دار دنیا

 من هللا التوفیق
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