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  مقدمه 

دعا و مناجات يكى از بهترين وسيله هاى ارتباط معنوى با خداوند و كسب صفاى باطن و تهذيب نفس 

است.اگر دعا كننده بداند چه كسى را مى خواند و در برابر چه بزرگى به راز و نياز مشغول است و چه مفاهيم 

معروف آمده است، چنان سرمست از باده مناجات مى شود كه هيچ لذّتى را در عالم با آن برابر  بلندى در دعاهاى

بنابراين ما بايد به دعا اهميّت دهيم، و براى حلّ مشكالت و معضالت خود و ديگران دعا كنيم.  1نمى يابد.

ه آن شده، مانند روزها و مخصوصاً در شبها و روزهايى كه دعا ارزش ويژه اى دارد و تأكيد بيشترى نسبت ب

  2شبهاى ماه مبارك رمضان .

 فضیلت دعای ابوحمزه ثمالی

يكى از مزاياى مهمّ مكتب اهل بيت عليهم السالم دعاهاى بسيار عالى، روح پرور، پرمحتوا و آموزنده اى است 

 ثمالی  ن دعاى ، ابوحمزهكه از آن امامان بزرگوار به يادگار مانده، بعضى از آنها شبيه اعجاز است؛ دعاهايى همچو

  3.يافت توان نمى گروهى هيچ نزد و جا هيچ در را دعاها اين مانند و

بی شک مناجات ها و دعاهايى كه از جانب معصومين عليهم السالم رسيده است، چون از بينش عميق 

از هر نظر قابل  خداشناسانه اى برخوردار است و از انسانهاى كامل و راسخان در علم و دانش صادر شده است،

اعتماد است و در آن هيچ يک از عوارض جارى در ميان اوراد نشأت گرفته از افكار بشرى وجود ندارد.آنان چون 

خدا را به خوبى شناخته اند و اوصاف او را به خوبى مى دانند، آنچه بر زبانشان در دعا و مناجات جارى شده است، 

  4ست.پيراسته از خرافات و تعبيرات ناموزون ا

دعاهايى كه از طريق خاندان عصمت عليهم السالم رسيده است به قدرى از نظر محتوا و مضمون، عالى و بلند 

است كه خود دليل بر صحّت سند آنهاست و انسان به وضوح درمى يابد كه چنين كلمات و ذكرهايى، جز از 

در اين بين دعاى 5. مضامين بلند نيستوجود مقدّس آنان نمى تواند صادر شود و ديگران را ياراى اداى اين 

ابوحمزه ثمالى كه در سحرگاهان ماه رمضان خوانده مى شود، از مضامين و محتواى بسيار بلندى برخوردار است 

و اگر كسى اندكى آمادگى روحى داشته باشد و با توجّه، اين دعا را بخواند، به يقين در عمق وجودش نورانيّت 

  6.كند مى ايجاد انقالبى جانش و دل در و خاصّى وارد مى شود 

 راه و رسم بندگی در دعای ابوحمزه ثمالی

 چنانكه و كند مى پيدا خداوند ذات به اى تازه توجّه دعا با انسان و است  دعا نوعى عبادت و خضوع و بندگى

 هر و زبان هر با تا است فرض همگان بر لذا 7.بود خواهد اثرى چنين داراى هم دعا دارد تربيتى اثر عبادات همه

  8.رساند را  بندگى بتوان اى كلمه

حال دعاى ابوحمزه ثمالى عالوه بر آن كه يک دوره درس خداشناسى را در بر دارد، راه و رسم بندگى و طريق 

                                                      
 .61ص ؛ نوين مفاتيح كليات 1
 .493هاى پر بار قرآن ؛ صسوگند 2
 .17ص ؛ نوين مفاتيح كليات 3
 .62 ص همان؛ 4
 .همان 5
 .716ص ؛ همان 6
 .441ص ؛ اخالقى مباحث مجموعه هدايت، انوار 7
 .61ص ؛ نوين مفاتيح كليات 8
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 9انابه و توبه و بازگشت به پروردگار را به ما مى آموزد.

 علت نامگذاری دعای ابوحمزه ثمالی

به خاطر آن است كه راوى اين دعا از امام زين العابدين عليه « ابوحمزه ثمالى» بهسبب نامگذارى اين دعا 

  10السالم، ابوحمزه ثمالى است.

است، از ياران مورد اعتماد امامان بزرگوار عليهم السالم بوده است، « ثابت بن دينار» ابوحمزه ثمالى كه نامش

ر چهار تن از ائمّه، از امام سجّاد تا امام كاظم عليهم ، وى به محض«نجاشى» بنا بر نقل عالم معروف علم رجال

از بهترين راويان شيعه و مورد اعتماد كامل علماى « ابوحمزه ثمالى» السالم رسيده و از آنان روايت كرده است؛

  11اماميّه است. امام صادق عليه السالم درباره وى فرمود: ابوحمزه، در عصر خويش مانند سلمان است.

مالى مى گويد: امام زين العابدين عليه السالم در طول شب هاى ماه رمضان بيشتر شب را به نماز ابوحمزه ث

 تَمْكُرْ واَل بِعُقُوبَتِکَ،  تُؤَدِّبْنى ال  الهى» مى ايستاد و چون هنگام سحر فرا مى رسيد، اين دعا را مى خواند: 

 ؛اى...بِکَ الَّا تُسْتَطاعُ واَل النَّجاةُ، لِىَ ايْنَ وَمِنْ عِنْدِكَ، مِنْ الَّا يُوجَدُ واَل رَبِّ، يا الْخَيْرُ لِىَ ايْنَ مِنْ حيلَتِکَ،  فى  بى

ار نكن، از كجا خيرى بيابم، اى پروردگار من، در دچ خويش تدبير به مرا و مكن، ادب مجازاتت با مرا من، معبود

  12«، در حالى كه جز با كمک تو ميسّر نشود...حالى كه جز در پيشگاه تو يافت نشود، و از كجا راه نجاتى يابم

 سند دعای ابوحمزه ثمالی

  .اند كرده نقل15 و مرحوم علّامه مجلسى14، سيّد بن طاووس13،دعای ابوحمزه ثمالی را شيخ طوسی

 ابوحمزه کیست ؟ 

بنى ثعل بوده، لكن يله اند كه او از قبابوحمزه، ثابت بن دينار، اهل كوفه و از قبيله ثماله بود. بعضى نيز گفته

 و باقر ماما سجاد، امام زمان ابوحمزه. است گرديده معروف ثمالى به داشته منزل ثماله چون در بين بنى

م كاظم)عليه ه است. به نظر برخى،او خدمت اماكرد روايت آنان از و كرده درك را (السالم عليهم)صادق امام

 .است حديث نقل رد آنان اعتماد مورد افراد و صحابه نيكان از او كه شده نقل ايشان از. است رسيده نيز السالم(

لمان در زمان ابوحمزه در زمان خود مانند س  :فرمود كه است شده نقل همچنين از امام صادق)عليه السالم(

  .باشدخود مى

اصحاب االت شيخ ابوعمرو كشّى، محمد بن عمر بن عبدالعزيز، كه از مهمترين صاحبان رجال و نويسندگان ح

 نوشته كه ديدم ى،الشّاذان النعيم بن محمد عبداهلل، ابى خط به كه آورده خود رجال در است ائمه)عليهم السالم(

زَةُ فى زَمانِهِ اَبُوحَمْ:فرمود ليه السالم(ع)رضا حضرت كه شنيدم ثقه از گفت كه شنيدم شاذان بن فضل از بود

بُرْهَة مِنْ عَصْرِ  يْنِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد وَخَدَمَ اَرْبَعَةً مِنّا: عَلِىَّ بْنَ الْحُسَكَلُقْمأنَ فى زَمانِهِ وَ ذلِکَ اَنَّهُ 

هار نفر از اهلبيت ابوحمزه در زمانش مثل لقمان در زمان خودش است به اين علت كه او به چ.مُوسَى بْنِ جَعْفَر

 .خدمت كرد

                                                      
 .716ص ؛ همان 9

 همان 10
 .716ص ؛ نوين مفاتيح كليات .292ص ؛4 ج الحديث؛ رجال معجم 11
 .717 ص همان؛ 12
 .582 ص المتهّجد؛ مصباح 13
 .67؛ ص اقبال 14
 .82 ص ؛95 ج بحاراالنوار؛ 15
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 ی ابوحمزه ثمالیعاشرح فراز هایی از د

 وَ لَوْ رَجَوْتُ جِبْ لى دُعائى وَاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى ال اَرْجُو غَيْرَهُاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى ال اَدْعُو غَيْرَهُ وَ لَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَ  »

  ؛«لَفَ رَجائىالخْغَيْرَهُ 

گردد، سپاس خدايى را كه به را بخوانم دعايم مستجاب نمىسپاس خدايى را كه جز او را نخوانم و اگر غير او 

 .جز او اميد ندارم و اگر به ديگرى اميدوار شوم، اميدم برنيايد

 رابطه تكوینى بین خدا و مخلوق

مل بر مطالب بسيار با اينكه گاهى با بيانى بسيار ساده ذكر شده، مشت دعاهاى منقوله از ائمّه)عليهم السالم(

نسان مناسبتر باشد و ا دارد كه انسان در آنها تأمّل نمايد و از آنها بهره بر گيرد. هر قدر حال ابلندى است و ج

ضى از دعاها، تواند از اين دعاها بيشتر استفاده كرده و توشه برگيرد. گر چه محتواى بعبيشتر دقت كند، مى

الح، از و فهم نيست و به اصط همچنين بعضى از آيات قرآن، مطالبى است كه براى ما به درستى قابل درك

؛ مثالً، در دعاى تواند براى انسان مفيد باشدرود، ولى گاهى توجه به همين مضامين نيز مىمتشابهات به شمار مى

 :خوانيمافتتاح مى

سْبَحُ فِى عُمَّارُها وَ تَمُوجُ الْبِحارُ وَ مَنْ يَرْضُ وَ الَجُفُ ااَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعَدُ السَّمَاءُ وَ سُكّانُها وَ تَرْ» 

 ؛ «غَمَراتِها

او به  دهند و زمين و اهلش از ترسستايش خدايى را كه آسمان و ساكنانش از خوف او بانگ رعد سر مى

 .لرزند و درياها و هر كه در اعماق آن شناور است از خشيت وى جوشان و خروشان استخود مى

 :ده استدر قرآن نيز، آم

 16؛ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْماَلئِكَةُ مِنْ خيفَتهِ

 .رعد و جميع فرشتگان از خوف خدا به تسبيح او مشغولند

يات و ادعيه از آاينها مواردى است كه ما از درك كامل آنها عاجزيم. مفسّران نيز معموالً معتقدند كه اين 

واقعيت، كه رابطه  كنند. اما در هر صورت، اينها از يکفهم خود توجيهاتى مىمتشابهاتند. گاهى نيز برخى به قدر 

تكويناً بندگان  توان به يک جاذبه قوى تشبيه كرد؛ خدابين خدا و مخلوقات است، حكايت دارد. اين رابطه را مى

كويناً رابطه ود تكشاند و هر موجودى به اندازه شعاع وجودى و به قدر علم و ادراك خخويش را به سوى خود مى

 اين از تواندمى كه داده خاصى امتياز انسان به موجودات كند. خداوند در بين همهبين خود و خدا را درك مى

 .برود وا سوى به و نمايد تقويت را رابطه اين خود، اختيار با تواندمى او. يابد آگاهى تكوينى رابطه

 اشتغاالت، مانع از درك رابطه تكوینى

جود آنها ريشه ومعموالً به دليل اشتغاالت مادى و دنيوى خويش، به اين رابطه تكوينى، كه در عمق انسانها 

يابيم كه وفيقى نمىتدارد، توجّهى ندارند. غالباً در طول سال، به دليل گرفتاريها و اشتغاالت فردى و اجتماعى، 

شود، فرصت بسيار عا و مناجات پيدا مىبه اين رابطه توجه كنيم، ولى ماه مبارك رمضان، كه بيشتر توفيق د

 به تا د؛نماي معطوف خدا به فقط را خود توجه و كند نظر مناسبى است كه انسان قدرى از زندگى مادى صرف

 .دنماي درك را او كمال و جمال صفات و اسماء و بنگرد را الهى عظمت جلوه اش، ذاتى صفاى اندازه

                                                      
 13ـ رعد / 16
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 اى گونه كند، بهخاصى دارد. از جمله اينكه انسان با خدا انس پيدا مىدرك صفات جمال و جالل الهى جذابيت 

 و افتدىم خاك به اختيار، كند كه بىكه دوست ندارد اين حالت از او سلب شود؛ چنان عظمت خدا را درك مى

 لذّتى و سرور چنان ـ معرفت مراتب حسب بر ـ حاالت اين به يافتن دست با. نمايدمى كرنش حق مقابل در

ن لذايذى برخوردار است. افرادى كه از چني هيچ آن برابر در دنيوى و مادى لذّتهاى همه كه گيردمى فرا را انسان

ات به سوى خدا اند و اكنون نيز كم نيستند.وقتى انسان توجه خود را از مادياند در گذشته بسيار بودهگرديده

 معطوف سازد،

 خدا و اخد به را خود حال، آن در. نيست توصيف قابل كه كندمى احساس خدا و خود بين اى كشش و جاذبه

 :فرمايدبيند. خدا از ما دور نيست. او در قرآن مىزديک مىن خود به را

  17نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

 .ما از رگ گردن به انسان نزديكتريم

نسان از اعمال سازيم. اگر ادورى خود را از خدا فراهم مىاما ما با اعمال و كردار ناشايست خويش موجبات 

ازد به خدا زشت و آرزوهاى شيطانى و نفسانى خود دست بكشد و هوسهاى دنيوى و غير خدايى را از خود دور س

 .شودنزديک مى

 :فرمايدمى «ابوحمزه» دعاى همين در امام سجاد)عليه السالم(

 ؛ «)اآلمالُ( دُونَکَ عَنْ خَلْقِکَ ااِلّ اَنْ تَحْجُبَهُمُ االعْمَالُوَ اَعْلَمُ اَنَّکَ التَحْتَجِبُ » 

ود و تو حجاب دانم كه تو از بندگانت پنهان نيستى، بلكه آنان با اعمال )و آرزوهاى(شان بين خخدايا، مى

 .كنندايجاد مى

 افزایش محبت نسبت به خدا، در اثر توجه به رأفت الهى

سجاد)عليه  محتواى اين دعاها دقت كند و پيش خود مجسّم نمايد كه چگونه امامشايسته است كه انسان در 

 :كردمى يازن و راز چنين خويش خداى با و نمودمى بلند آسمان به دست رمضان، ماه شب هاى نيمه در السالم(

 ؛ «لى دُعائى بْ الَّذى ال اَدْعُو غَيْرَهُ وَ لَو دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَجِاهللِاَلْحَمْدُ » 

 .دادمىخوانم، در حالى كه اگر ديگرى را خوانده بودم جواب مرا نستايش خدايى را كه فقط او را مى

 عليه)سجاد ،امامرو اين از. ايم شود به دليل اين است كه به غير خدا اميد بستهاگر گاهى اميد ما نااميد مى

 :فرمايدمى (السالم

 ؛ «جَائىاَرجُو غَيْرَهُ وَ لَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ الَخْلَفَ رَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى ال ا» 

 .كرداميد مىستايش خدايى را كه جز او به هيچ كس اميدى ندارم و اگر به ديگرى اميد داشتم اميدم را نا

 :كندو در جاى ديگرى به خدا عرض مى

 18كَيْفَ اَرْجُو غَيْرَكَ وَالْخَيْرُ بِيَدِكَ كُلُّهُ

 غير تو اميد داشته باشم در صورتى كه هر خير و نيكويى به دست تو است؟چگونه به 

 خدا با چنين اين تواندمى او مانند كسى فقط. بخوانيم اين كلمات را بايد از زبان امام سجاد)عليه السالم(

                                                      
 .1؛ تغابن /1جمعه / 17
 ۴۴اسراء / 18
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 اين خودمان جانب از بخواهيم كه ايم نرسيده اى مرتبه به ما وگرنه باشد، داشته ادعايى چنين و بگويد سخن

 .كنيم ادعا گونه

 ؛ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى يَحْلُمُ عَنّى حَتّى كَاَنّى الذَنْبَ لی» 

مرتكب  كند كه گويى اصال گناهىستايش خدايى را كه نسبت به من حلم مىورزد و با من چنان رفتار مى

 .ام نشده

ت انسان دنياست كه عقوبت اعمال زش البته بايد توجه داشت كه اين همه حلم و گذشت خداوند مخصوصاين

 .اندازد تا شايد باز گردد و از اعمال زشت خود پشيمان شودرا به تأخير مى

كار به سوى دهد كه وقتى همين انسان گنهلذا، نسبت به انسان گنهكار چنان رأفت و رحمت از خود نشان مى

مرتكب معصيت  كه بارها با من مخالفت كردى و گويد تو بودىنمى رود گويا دوستش به سراغ او آمده است؛او مى

 .است نشده تكبمر گناهى اصال گويا كه كندمى رفتار او با اى كند، بلكه به گونهنه تنها او را طرد نمى .شدى

 نسبت محبتش و شودمى تقويت دارد وجود خدا و او بين كه اى وقتى انسان به اين حقايق توجه كند جاذبه

شود كه از ه مىا او انس بگيرد و آمادب و بزند حرف خدا با بيشتر كه دارد دوست لذا،. گرددمى بيشتر خدا به

 فهمدمى كه چرا نمايد؛ نظر كارهاى زشت خويش دست بكشد و از تعلقاتى كه به امور مادى و دنيوى دارد، صرف

 و خداست بخشد تحقق را اميدها تواندمى كه كسى تنها. بس و خداست دارد حقيقى رابطه او با كه كسى تنها

 كه هايى پرده شود كه به تدريج،ان را برآورد. توجه به اين معانى لطيف موجب مىانس حاجات تواندمى او تنها

. است نزديک خدا به كه كند احساس خويش، ظرفيت قدر به و شود برداشته ميان از دارد وجود خدا و انسان بين

تتاح، در توصيف ى افدعا در. دهد مثبت پاسخ او هاى خواسته به كه است آماده و شنودمى را او صداى نيز خداوند

 :فرمايدخداوند مى

 ؛ «اَلْباسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ…

 .آنكه دست عنايتش به جود و بخشش بر خلق گشاده است

مال اختيارى، اعبنابر اين، خداوند خوان عنايت خويش را براى خلق گسترده است؛ اين ما هستيم كه بايد با 

گان خود بخل ، و گرنه او نسبت به بندشويم مند در خود حالى ايجاد كنيم كه بتوانيم از فيوضات الهى بهره

 را مسائل اين هب توجه فرصت ايم نمىورزد. ما با گرفتاريها، سرگرميها و آلودگيهايى كه براى خود ايجاد كرده

واب ج و شنودىم را ما صداى بخوانيم را او اگر و است حاضر وقت همه و جا همه در خدا كه صورتى در يابيم،نمى

 :فرمايددهد، بلكه باالتر از آن، در روايت قدسى، نقل شده كه خداوند مىمى

 19؛« اُناجِيهِ فی ظُلَمِ الْلَّيْلِ وَ نُورِ النَّهارِ

 .كنمدر تاريكى شب و روشنى روز، من با او )آدمى( نجوا مى

دوست خدا شود، اگر از وقتى بنده  .كندبنده با خدا حرف بزند، خداوند با او صحبت مىيعنى به جاى آنكه 

اندازد. الطاف آشكار و پنهان خداوند نسبت به بندگانش خدا غفلت كند او خودش ياد خويش را به دل بنده مى

 عناياتى و حاالت چنين از (به قدرى فراوان است كه قابل بيان نيست. و ما در پرتو وجود ائمه اطهار)عليهم السالم

 داريممى اظهار مطلبى و خوانيممى دعايى برگيريم اى از خرمن فيوضات الهى خوشه آنكه براى و. ايم يافته آگاهى

 خويش پاى و دست به قدرى به ما گرنه و كند، پاك را ما هاى آلودگى و شويم واقع او عنايت مشمول شايد تا

                                                      
 .۶، روايت 2۴، ص 77محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج  19
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. اگرانسان اين گونه دهيم نجات را خود توانيمنمى نباشد، او اولياى و خدا به اميدى چشم اگر كه ايم زده بند

حاالت معنوى را در يابد و حالوت آنها را بچشد به چيزهاى ديگر اعتنايى نخواهد كرد. اولياى خدا كه اين حالوت 

 :گويندمى چنين اند را دريافته

عَلَى الْقُلُوبِ وَ ما اَحْلَى الْمَسيرَ اِلَيْکَ بِاالَْوْهامِ فِى مَسالِکِ الْغُيُوبِ وَ ما اَطْيَبَ اِلهى ما اَلَذَّ خَواطِرَ االْلْهامِ بِذِكْرِكَ »

 20؛«طَعْمَ حُبِّکَ وَ ما اَعْذَبَ شِرْبَ قُرْبِکَ

 در كه ها انديشه اى خداى من، چقدر ياد تو كه با الهام خطور كند بر دلها، لذتبخش است! و چه اندازه فكر و

 !ستبّتت خوش و شربت قربت گوارا امح طعم چقدر! است شيرين كنند،مى سير تو سوى به غيب هاى پرده

حقيقى تقليد كنيم؛  توانيم ـ دست كم، از دعا كنندگانتوانيم ـ كه نمىبنابر اين، بايد دعا كنيم و اگر هم نمى

يت خويش قرار د ما را نيز مورد عناكنند، عمل كنيم تا شايد خداونيعنى مانند كسانى كه حقيقتاً مناجات مى

ر دربار دكنند دوست دارد. در روايتى، آمده است كه گاهى خدا كسانى را كه مانند بندگانش عمل مى .دهد

 پوشيد،ىم اى كرد، لباس پشمينهفرعون، دلقكى بود كه گاهى براى خنداندن فرعون از حضرت موسى تقليد مى

 بياور ايمان يا ام، سوى خدا، آمده از پيغمبرم، من: گفتمى و ايستادمى فرعون مقابل و گرفتمى دست به چوبى

 نكرد، رقغ را دلقک اين كرد غرق را فرعونيان و فرعون خدا وقتى روايت، حسب بر. كنممى چنان و چنين يا

 .نكردم غرق را او اينجهت از شد؛مى ما دوست و بنده شبيه كه است كسى او: فرمود

خوانيم تا شايد اند، مىسازيم، جمالتى را كه آنها خواندهما هم خودمان را شبيه دوستان خدا مىبنابر اين، 

 .، مورد عنايت و لطف خود قرار دهدايم خدا ما را، از اينرو كه خود را شبيه دوستان او ساخته

لتَّوَكُّلِ عَلَيْکَ وَ اِنْ كانَ جُرْمُنا قَدْ اَخافَنا مِنْ عُقُوبَتِکَ اِلهى اِنْ كانَ قَلَّ زادُنا فِى الْمَسيرِ اِلَيْکَ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنُّنا بِا

 21 ؛«فَاِنَّ رَجائَنا قَدْ اَشْعَرَنا بِاالَمْنِ مِنْ نِقْمَتِکَ

ست و اگر امعبودا، اگر توشه ما در سفر به سوى تو اندك است، ولى حسن ظنمان به اعتماد بر تو بسيار 

 .بخشدترساند، اميدمان به كرمت ما را نويد ايمنى از انتقامت مىمى گناهانمان ما را از عقوبتت

باً راجِياً اَوْبَقَهُ جُرْمُهُ، اَدْعُوكَ يا رَبِّ راهِباً راغِ اَدْعُوكَ يا سَيِّدى بِلِسان قَدْ اَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ، رَبِّ اُناجيکَ بِقَلْب قَدْ…

 .  ظالِماِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ راحِم وَ اِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرٌفَعْتُ وَ اِذا رَأَيْتُ كَرَمَکَ طَمِعْتُ، خائِفاً، اِذا رَأَيْتُ مَواْلىَ ذُنُوبى فَزِ

كنم با دلى از و نياز مىخوانم با زبانى كه گناهش آن را الل كرده؛ پروردگارا، با تو راى آقا و سيد من، تو را مى

راسان. اى موالى خوانم با دلى ترسان و شوقمند و اميدوار و ها مىكه جرمش آن را هالك كرده؛ پروردگارا، تو ر

گردم، پس اگر مرا ببخشى من، چون به گناهم بنگرم زار بنالم و چون به كرم تو نظر افكنم طمع بسته، اميدوار مى

 !اى تو بهترين مهربانانى و اگر عذاب كنى ستم نكرده

 توجه به صفات خدا در دعا

بطه، يک طرف است از سوى انسان به خدا و تقويتى است براى رابطه بندگى. در اين را دعا در واقع، توجهى

كند حالت شرمندگىو خداى متعال و طرف ديگر بنده گنهكار قرار دارد. وقتى بنده به گناهان خود توجه مى

اين حالت خوف و گردد. كند اميدوار مىشود و وقتى به رحمت واسعه الهى توجه پيدا مىخجالت در او پيدا مى

 .رجا بايد هميشه در انسان وجود داشته باشد

                                                      
 .مفاتيح الجنان، مناجات خمس عشره، مناجات دوازدهم 20
 .الراغبين مناجات ، مفاتيح الجنان، مأخوذ از مناجات خمسة عشر امام سجاد)عليه السالم( 21
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در دعاهاى شريفه، به اين نكته بسيار توجه داده شده است. كه دعا كننده همواره خود را بين خوف و رجا 

كند و از سوى ديگر، شود، اظهار پشيمانى مىنگرد زبانش بسته مىببيند؛ از يک سو، وقتى گناهان خويش را مى

گردد، حالت شود، مستغرق تماشاى صفات جمال الهى مىنمايد اميدوار مىبه رحمت واسعه الهى توجه مىوقتى 

كند. از اين رو، امام گشايد و رحمت خدا را درخواست مىشود، لب به سخن مىانبساط پيدا كرده زبانش باز مى

 :كندمى عرض خدا پيشگاه به سجاد)عليه السالم(

 ؛ «سَيِّدی بِلِسان قَدْ اَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ رَبِّ اُنَاجيکَ بِقَلْب قَدْ اَوْبَقَهُ جُرْمُهُاَدْعُوكَ يا » 

كنم از شدّت خوانم با زبانى كه گناهان آن را الل كرده است؟ )وقتى به گناهان خود توجه مىسرورم، تو را مى

م با دلى كه جرم و گناه آن را هالك كرده كنتوانم با تو حرف بزنم.( خداى من، با تو مناجات مىشرمندگى نمى

 .)و روزنه اميدى در آن باقى نگذاشته( است

 :كندسپس عرض مى

 ؛ «اِذَا رَأيْتُ مَوالىَ ذُنُوبی فَزِعْتُ وَ اِذَا رَأيْتُ كَرَمَکَ طَمِعْتُ…

به رحمتت طمع  كنمنالم و چون به عفو و كرم تو نظر مىنگرم زار مىاى موالى من، چون به گناهان خود مى

 (.شودبندم )و زبانم باز مىمى

 :كندرفه بيان مىع دعاى در مشابه اين مطلب را امام حسين)عليه السالم(

 ؛ «اِلهى كُلَّما اَخْرَسَنى لُؤُمى اَنطَقَنى كَرَمُکَ وَ كُلَّما آيَسَتْنى اَوْصافى اَطْمَعَتْنى مِنَنُکَ

كند و هر چند اوصاف كند كرم و بزرگوارىِ تو نطقم را گويا مىاى خدا هر چند خوارىِ من زبانم را الل مى

 !اندازدمى طمع به مرا تو( پايان كند احسان )بى)ناشايسته( من مرا مأيوس مى

 قبض و بسط یا تجلّى اسماء جمال و جالل الهى

 روى به درى و كندمى لطف خدا وقتى. دارد وجود تكوينى اى همچنان كه ذكر شد، بين انسان و خدا رابطه

تقريب به ذهن، كودكى را  براى. شود مأنوس او با و كند مناجات خدا با بگيرد، اوج تواندمى او شودمى باز انسان

فرض كنيد كه مرتكب خطايى در حق مادرش شده، ولى پناهى جز مادر ندارد. لذا هر چند هم كه خطاكار باشد 

كند با اينكه گنهكار است، جويد. بنده نيز وقتى به نياز خود به خداوند توجه مىپناهى غير از مادر خود نمى

دامان رحمت الهى بيندازد. دراين حالت، گاهى عظمت و جالل الهى  در را خود كه بيندنمى اين جز اى چاره

كند و گاهى عفو و رحمت و صفات جماليه او. به طور كلى، حاالتى كه اولياى خدا با محبوب برايش ظهور مى

شوند كنند و آنقدر غرق عظمت الهى مىخود دارند دو گونه است: گاهى به صفات و اسماى جالل الهى توجه مى

بينند و مرعوب قدرت الهى شده، ترس و خشيت الهى سراسر وجود آنها خود را در نهايت پستى و حقارت مىكه 

كند شود، احساس مىگويند، زبان بنده بسته مىمى« قبض»گيرد، در اين حالت كه اصطالحاً به آن را فرا مى

كنند، غرق ى جمال الهى توجه مىاسما و صفات به گاهى ولى. است شده افكنده آن بر اى دلش گرفته و پرده

كنند، دوست دارند كه با خدا حرف بزنند و با او پيدا مى« انبساط»شوند، حالت تماشاى صفات جماليه الهى مى

برند، اين حالت را شود و از سخن گفتن با خدا بسيار لذّت مىدرد دل كنند. در اين حالت زبان بنده باز مى

 خدا با اى شود به گونهيعنى نوعى ناز و عشوه؛ حالتى كه در آن زبان بنده باز مىگويند، مى« داَلل»اصطالحاً 

 در (السالم عليهما)سجاد امامـ  باهلل العياذـ  كندمى تهديد را خدا خود تصور در و سخنان با گويا كه گويدمى سخن

 :كندمى عرض خدا به ابوحمزه دعاى همين
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 « لَئِنْ اَدْخَلْتَنى الَنّارَ الُخْبِرَنَّ اَهْلَ النَّارِ بِحُبّى اِيّاكَ» 

 !خدايا، اگر مرا به دوزخ ببرى به اهل آن )و دشمنانت( خواهم گفت كه من تو را دوست دارم

 :گويدو در جاى ديگرى مى

دْخَلْتَنى الْجَنَّةَ فَفى ذلِکَ سُرُورُ نَبِيِّکَ وَ اَنَا وَاللّهِ اَعْلَمُ اَنَّ اِلهى اِنْ اَدْخَلْتَنى اَلنّارَ فَفى ذلِکَ سُرُورُ عَدُوِّكَ وَ اِنْ اَ» 

 ؛ «سُرُورَ نَبِيِّکَ اَحَبُّ اِلَيْکَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ

شود، ولى اگر به جهنّم ببرى دشمن تو )شيطان( شادمان خدايا، اگر مرا به بهشت ببرى پيغمبر تو مسرور مى

 يعنى. باشدمى دشمنت شادى از تر دانم كه نزد تو شادى پيامبرت محبوبخدا سوگند، من مىگردد و به مى

 .برد نخواهى دوزخ به مرا دهىمى ترجيح دشمنت خوشحالى به را پيامبرت شادى تو چون كه مطمئنم من

ولى در حالت زبان حالت ناز و عشوه دارد، « بسط»لسان داعى در اين دو حالت كامال متفاوت است؛ در حالت 

بر تكلّم ندارد، چه رسد به اينكه با ناز و كرشمه  گيرد و قدرتخوف و خشيت تمام وجود داعى را فرا مى« قبض»

سخن گويد. در اين حالت، حتى گاهى حالت غش و از خود بى خود شدن، به آنان كه معرفت كاملى دارند، دست 

 .نقل شده است بسيار مطالب قبيل اين از الم(دهد. در حاالت حضرت على و امام سجاد)عليهما السمى

توان دريافت. بويژه در دعاهاى در دعاهايى كه از اين بزرگواران نقل شده نيز آثار اين دو حالت را كامال مى

 زياد دعاهاى و «عشره خمس مناجات» ،« دعاى عرفه امام حيسن)عليه السالم(»، «صباح»، «كميل»، «ابوحمزه»

را به « بسط»و « قبض»توان آثار اين دو حالت د دارد مىوجو ادعيه كتب ساير و سجاديه صحيفه در كه ديگرى

 .خوبى مشاهده كرد

 :گويدمى ابوحمزه دعاى از قسمتى در امام سجاد)عليه السالم(

 ؛ «فَمَنْ يَكُونُ اَسْوَءُ حاال مِنّى اِنْ اَنَا نُقِلْتُ عَلى مِثْلِ حالى اِلى قَبْرى» 

 است؟ تر حالى مرا به قبر ببرند، چه كسى از من بدحالاگر در چنين 

 :گويدو در جاى ديگر مى

 !ام اگر مرا به دوزخ ببرى به دشمنانت خواهم گفت من دوست خدا بوده

خواهد به خدا بگويد: به همه خواهم گفت كه خدا دوستش را به دوزخ برده است! البته اين نوع سخن گويا مى

توانند از سر دالل و ناز چنين كلماتى را اند مىفقط آنان كه به معرفت كامل رسيدهگفتن ما را نشايد، بلكه 

 .دهدمى دست اهلل اولياء به الهى، جمال صفات مشاهده اثر بر كه است «دالل» حالت از هايى بگويند.اينها نمونه

رحمت خدا مأيوس شد، در آموزيم كه در هيچ حال، نبايد از از تقارنى كه بين اين مضامين وجود دارد، مى

عين حال نبايد خود را از مكر الهى ايمن دانست، بلكه انسان بايد همواره بين خوف و رجا باشد؛ از يک سو متوجه 

باشد كه اگر خداوند او را عذاب كند، مستحق عذاب است و از سوى ديگر، بداند كه اگر خدا تمام گناهان او را 

 :شودهم بيامرزد چيزى از او كاسته نمى

 ؛ «فَاِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِم وَ اِنْ عَفَوتَ فَخَيْرُ راحِم» 

اگر گناه مرا عفو كنى، تو بهترين عفو كننده هستى و اگر گناهان مرا نيامرزى و مرا عقوبتى كنى، باز هم به 

 .اى من ستم نكرده
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خوف و رجا باشد تا نه مبتال به غرور شود و بنده مؤمن بايد با تكرار اين مطالب، خود را بسازد و همواره بين 

 .از مكر خدا غافل گردد و نه از رحمت الهى مأيوس شود؛ چرا كه هر دو از گناهان كبيره است

 آنها در خوف حالت وقتى اند،بوده نيز معصوم كه بندگان شايسته خدا، حتى اوليا و پيغمبران)عليهم السالم(

 همچنين امام سجاد)عليهما السالم( يا اميرالمؤمنين. نبود وصف قابل كه ندلرزيدمى خود بر چنان كردمى ظهور

 غش آن شدت از گاهى كه شدمى پيدا برايشان عجيبى خوف حاالت مناجاتها، در (السالم عليهم)ائمه ساير

 كردند؛مى پيدا انبساط حالت گونه آن كردندمى توجه خدا رحمت و فضل به وقتى ديگر، سوى از. كردندمى

كند. اين دو حالت نبايد با هم منافات داشتهباشد، انسان نبايد به ز مىنا خود مادر آغوش در كه اى بچه همچون

 الزمه. كند فراموش را خويش پستى و خردى گناهان، كرد، توجه الهى فضل و رحمت به اگر كه باشد اى گونه

 .است حالت دو اين وجود عبد و خدا بين رابطه وجود

 گونه اين را خود بايد اند،آموخته ما به خود مناجاتهاى و دعاها در السالم عليهم ائمه كه گونه همانما نيز، 

 .پروردگار عفو و لطف وسعت و رحمت به هم و باشيم داشته توجه خود خطاى و پستى به هم: كنيم تربيت

 اعتراف به گناه، موجب تقرّب به خدا

خود اعتراف كنند. اين اعتراف براى خدا هيچ نفعى در بر ندارد. بنده  خدا دوست دارد كه بندگان او به گناهان

شود. اما چه به گناهان خود اعتراف كند و چه نكند چيزى بر ملک و جبروت الهى افزوده يا از آن كاسته نمى

ن خود اينكه خدا دوست دارد، بنده به گناهش اعتراف كند، به اين دليل است كه بنده به ذلت و خوارى و گناها

 .آگاهى پيدا كند و عفو خدا را بيشتر احساس نمايد

چشد. تا انسان پستى خويش در واقع، انسان با اعتراف به خردى و حقارت و خطاى خود، لذت عفو الهى را مى

تواند طعم عفو الهى را بچشد؛ زيرا هر قدر انسان بيشتر به گناهان خود توجه نمايد و پستى را درك نكند، نمى

 .كندمى درك بيشتر را او رحمت و شودمى تر درك كند عفو خدا براى او لذت بخش خود را

توان گفت رحمت الهى را به در بعضى از دعاها، با عبارات گوناگون، بياناتى وارد شده كه به اصطالح مى

استحقاق دريافت كند كه آورد؛ نه اينكه انسان در خدا اثر بگذارد، بلكه انسان، خود حالى پيدا مىجوشش در مى

 در همه اين كه را اى نمايد؛ مثالً، در يكى از اين دعاها آمده است كه خدايا، چگونه بندهرحمت الهى را پيدا مى

 مورد وسايل تولّدش از پيش حتى و اى آفريده را او كه ابتدا همان از كرد؟ خواهى عقاب اى كرده لطف او حق

كرد نويد عفو و نعمتهاى خود پرورش دادى و در عين حال كه معصيت مىا انواع ب را او كردى، فراهم را او نياز

بخشش و مغفرت به او دادى و او را به توبه و استغفار دعوت نمودى تا به لطف و رحمت تو اميدوار باشد، دعوتش 

ظر شتافت. به رحمت تو ننمودى و در دلش محبت خود را قرار دادى تا آنجا كه به سوى عبادتگاههاى تو مى

 .كردداشت و از خوف تو گريه مى

كند سازد و در انسان، استعداد درك رحمت الهى را ايجاد مىاين دعاها در واقع، دل انسان را متوجه خدا مى

 .آوردو به تعبير ديگر، رحمت خدا را به جوشش در مى

شماره كند و نيز به آيد انسان گناهان خود را بنابر اين، بسيار مناسب است كه گاهى كه فرصتى پيش مى

 آورد كه از ابتداى عمر خود، چقدر گناه كرده و چقدر با الطاف بيكران الهى توجه كند. بدين وسيله، به ياد مى
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ه عقوبت خواست خدا مخالفت نموده است؛ آن هم گناهانى كه براى هر يک از آنها كافى است كه سالها ب

 .رى داشته استگرفته و حتى همواره رحمت خود را در باره او جامبتال شود، لكن خداوند همه آنها را ناديده 

فقر و  شود كه استعداد درك رحمت خدا در انسان پديد آيد؛ زيرا انسان هر چهاين اعترافات موجب مى

طف و فضل آورد و بيشتر مورد لبيچارگى خود را بيشتر درك كند درمقابل خداوند بيشتر سر تعظيم فرود مى

 .شودالهى واقع مى

 22؛ اِلهى اَتَوَسَّلُ اِلَيْکَ بِفَقْری اِلَيْکَ

 .شوممى متوسل درگاهت به ام گى خدايا، من با اعتراف به فقر و بيچاره

 كه گونه آن را خود و بدرد را ها آرى، آنچه بين ما و خدا حايل است انانيّت و غرور ماست. اگر انسان اين پرده

اى شود و به نعمتهخود واقف گردد، مشمول رحمت واسعه الهى واقع مى ذلت و بيچارگى به ببيند هست

 .گرددمى نايل ترى عظيم

 خدا حمتر و توجّه مورد كرد، اعتراف خود خطاى به فرمايد هنگامى كه حضرت يونس)عليه السالم(قرآن مى

 :گرفت قرار

عَلَيْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ ال اِلهَ ااِلّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی كُنْتُ مِنَ وَذَاالنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ 

 . 23الظّالِمينَ

ر او تنگ پنداشت كه ما بوذاالنون )يونس( در آن هنگام كه خشمگين )از ميان قوم خود( رفت و چنين مى

معبوى نيست  ا صدا زد: )خداوندا( جز تونخواهيم گرفت؛ )اما موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت( در آن ظلمته

 .منزهى تو، من از ستمكاران بودم

 :در اين هنگام خداوند دعاى او را اجابت فرمود

  24فَاْسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِکَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ

 .دهيمىمين گونه مؤمنان را نجات پس ما دعاى او را به اجابت رسانديم و از اندوه نجاتش داديم و ا

سيله، چيزى براى خدا بنابراين، اظهار ذلت و اعتراف به گناه در پيشگاه الهى براى خدا، نفعى ندارد و به اين و

ند با اعمال خود در شود كه قبال ـ العياذ باهلل ـ فاقد آن بوده است. انسان كوچكتر از آن است كه بتواحاصل نمى

شود، بلكه اگر د نمىما هر چه گناه كنيم يا هر چه او را اطاعت نماييم در خدا تأثيرى ايجا .ندخدا اثرى ايجاد ك

شود ما حاالتى معنوى پيدا كند و موجب مىاو را عبادت كنيم او با فيّاضيت خود، ايمان و معرفت ما را بيشتر مى

طا فرموده و عنيم تفضّلى است كه خدا ك اعتراف خود گناهان به تا ايم كنيم. اين همين كه توفيق پيدا كرده

 .لطفى از سوى اوست

 :كندمى عرض خداوند به عرفه دعاى در امام حسين)عليه السالم(

 25؛ اِلهی تقدَّس رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْکَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّى

، چه رسد كه موجب رضايت و خشنودى تو گردد خدايا، شأن تو اجلّ از آن است كه علتى ايجاد كرده باشى

 .به اينكه من كارى كنم كه به وسيله آن رضايت تو را جلب نمايم

                                                      
 )مفاتيح الجنان، دعاى عرفه امام حسين)عليه السالم 22
 .87انبياء / 23
 88.انبياء / 24
 . مفاتيح الجنان. دعاى عرفه امام حسين)عليه السالم 25
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 و خود گناهان به فاعترا با ما واقع، در. گيرد قرار بندگانش فعل تأثير تحت كه است آن از تر خدا بلند مرتبه

حت رحمت كنيم و با اعمالمان، خويش را تاو مى رحمت مستعد را خود خداست پسند مورد كه كارهايى انجام

است و آدمى  رحمت و فيض الهى همچون آبشارى دايماً در حال ريزش دهيم. به عنوان تشبيه،واسعه او قرار مى

حمت استفاده ظرفيتى پيدا كند كه بيشتر بتواند از اين ر بايد كارى كند كه در مسير اين رحمت قرار گيرد؛

د كه موجب شود با نين باشد كه كار ما رحمت خدا را ايجاد كند يا در خدا، حالى به وجود آورنمايد، نه اينكه چ

انابه، تضرع و دعا،  وما رفتار خاصى داشته باشد. رفتار خداوند ثابت است. ما بايد با انجام اعمال شايسته، توبه 

ى دريافت ى ببخشيم كه رحمت الهلياقت درك رحمت خدا را در خود ايجاد كنيم؛ به ظرف وجودى خويش قابليت

 .شود، مگر به درك بندگى و ذلت خود در مقابل خداكند و اين حاصل نمى

ود را و هر چه انسان خ كنيمهر چه اين مطلب را بيشتر بفهميم ظرفيت دريافت رحمت بيشترى پيدا مى

كسى كه  .شودىر به او لطف منيازمندتر و حقيرتر ببيند و به فقر خود اعتراف داشته باشد، از سوى خدا بيشت

بيند كه از خدا رود تا چيزى از او بخواهد، چنين كسى خود را محتاج نمىداند به سوى خدا نمىخود را غنى مى

اف به ذلت در مقابل درخواست كند. لذا، مشمول رحمت خدا واقع نخواهد شد. از اين رو، اقرار به عجز و نياز، اعتر

رى پيدا خودمان براى دريافت رحمت بيشتر از سوى خداست. اگر استعداد بيشت خدا در واقع، توسعه ظرفيت

 :فرمايدبريم. بر اين اساس، خداوند در قرآن مىكنيم از رحمت خدا بيشتر بهره مى

 26؛ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ االْنْسَ ااِلّ لِيَعْبُدُونِ

 .جن و انس را نيافريدم، مگر براى آنكه مرا عبادت كنند

يّت است كه وند نيازى به عبادت بندگان خود ندارد، لكن حاصل بندگى همين ظهور فقر و نياز و مملوكخدا

 .توانيم بيشتر از فيوضات او بهره ببريمشود و از راه عبادت و بندگى مىموجب تكامل خود ما مى

ادى و دنيوى مبه امور اين مطلب نيز بايد مورد توجه باشد كه اظهار عجز و نياز در بارگاه ربوبى اختصاص 

خواهيم، بايد مى گردد. همان گونه كه ماديات و اصالح امور مادى را از خداندارد، امور اخروى را نيز شامل مى

باشد از اوست و هموست رب معنويات و امور اخروى را نيز از خدا بخواهيم؛ زيرا دنيا و آخرت و آنچه در آنها مى

 .العالمين

ا واسطه قرار رو حقارت خود را بيشتر احساس كنيم، خداوند دستور داده كه اولياى او براى اينكه ما ذلّت 

به اولياى خدا نيز  باشند.( بنابراين تقرّبدهيم. )آنها وسايط نزول فيض الهى به موجودات، از جمله انسانها، مى

اند. وقتى ببينيم ن مقام دست يافتهدگى خدا به آبنآنها از طريق  (اِنَّ ذِكْرَنا مِن ذِكْرِ اللّه) .به اوستدر واقع، تقرّب 

توان به و، مىفهميم كه در سايه بندگى ابريم و مىكه آنان چه مقامى دارند آنگاه به ارزش بندگى خدا پى مى

 .چه مقاماتى رسيد

او اولياى  ودر تشخيص وظيفه نيز، بايد خدا ما را كمک كند تا بفهميم كه چه اعمالى مورد رضايت خداست 

و بايد فراهم كند. عالوه اچه كارهايى را دوست دارند. اينها را نيز بايد خدا به ما بفهماند، وسايل فهم آنها را نيز 

 .بر آن، توفيق را نيز او بايد عطا كند، تا به وظيفه خود عمل نماييم

  

                                                      
 .۵۶ذاريات / 26
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 خدا كرذ و بودن خدا ياد شود؛بهمى ما حال شامل كه خداست لطف زند، اگر كار خير و نيكى از ما سرمى

ايد براى اعمال از اين رو، نب .فرمايد عطا بايد خودش كه است نعمتى و طلبدمى او جانب از توفيقى نيز نمودن

 كه اى نجام وظيفهرسيم؛ زيرا آنها بيش از اخود ارزشى قايل باشيم و تصوّر كنيم كه با انجام آنها به جايى مى

 نتيجه ما كار تا دكن اراده او بايد خداست؛ اراده گرو در مطلوب و صحيح نتيجه. نيستند كرده تعيين ما براى خدا

: گويدمى نكهآ از پس خداوند جايى، در كندمى اشاره حقايق اين به متعدّدى آيات در قرآن. باشد داشته مطلوب

 :يدفرمابه كمک شما فرستاديم تا شما را در جنگ بر ضدّ كفار يارى رسانند، مى را مالئكه ما

  27؛«يمِوَ ما جَعَلَهُ اللّهُ ااِلّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ ما النَّصْرُ ااِلّ مِنْ عِنْدِاللّهِ الْعَزيزِ الْحَك

ازد امّا بدانيد فرشتگان را خدا نفرستاد مگر براى آنكه بشارت و مژده فتح باشد، تا دلهاى شما را مطمئن س

 .از جانب خداى شكست ناپذير حكيمكه نصرتى نيست، مگر 

زى مسلمانان ئكه، كه موجب پيروتوانند كارى انجام دهند و نزول ماليعنى حتى مالئكه هم از پيش خود نمى

تواند او، كسى مى شد، نيز به اراده و خواست خدا بود. تصوّر نشود كه بر خالف خواست خدا يا صرف نظر از اراده

شتى است كه آيد نتيجه اعمال خودمان و بازتاب اعمال زگرفتارى براى ما پيش مىكارى انجام دهد. آنجا كه 

 در خداوند اما. نندك رفع را ما گرفتاريهاى تا باشيم اميدوار نيز خدا لطف به بايد حال، عين در. ايم مرتكب شده

 .دست برداريم عمتهاى اوكند كه ما از كارهاى زشت خود پشيمان شويم و از كفران نتاريها را رفع مىگرف صورتى

صدر اسالم تا وقتى  در هر حال، بايد به لطف خدا اميدوار باشيم و به خود و اعمالمان مغرور نگرديم. مسلمانان

غرور شدند، با شدند؛ اما وقتى مكه به خدا اميد داشتند مشمول رحمت او بودند و در جنگها، بر خصم پيروز مى

 :فرمايدند، شكست خوردند. قرآن مىاينكه عِدّه و عُدّه فراوان داشت

  28؛«وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْر وَ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ"

 .خداوند شما را در جنگ بدر يارى كرد، با اينكه )از هر حيث در مقابل دشمن( ضعيف بوديد

 :فرمايداما در جاى ديگر مى

  29؛«فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئاًيَوْمَ حُنَيْن اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ 

)و شكست  در روز حنين )جنگ حنين ( كه فريفته بسيارى لشكر خود شديد، آن فراوانى به كار شما نيامد

 .(خورديد

ه اعمالمان. خداوند اينها براى آن است كه بدانيم بايد فقط اعتمادمان به خدا باشد، نه به اسباب مادى و نه ب

ود متكفّل پيروزى خرا به اسباب دنيوى واگذار كرده، اما مؤمن را به اسباب مادى واگذار ننموده است؛ او كفّار 

 :مؤمن است، به شرط آنكه ايمان خود را محافظت كند

 .30وَ التَهِنُوا وَ التَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ االَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ثابت قدم  گين مباشيد؛ شما برترين )مردم جهان( هستيد، اگر در ايماندر كار دين سستى نكنيد و اندوه

 .باشيد

بنابر اين، بايد به فكر تقويت ايمان خود باشيم و به لطف و رحمت خدا اميدوار باشيم و هرگز به اعمال ناچيز 

                                                      
 .10انفال / 27
 .123/ عمران آل 28
 .2۵توبه / 29
 .139آل عمران / 30
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تقديم كه بايد خود مغرور نشويم. در اين صورت، شرايط هر قدر هم كه بد باشد هراسى نخواهيم داشت؛ زيرا مع

 .فقط به وظيفه عمل كرد؛ پيروزى را خداوند ضمانت كرده است

ذا اَنَا صَلَّيْتُ وَ  بَيْنَ يَدَيْکَ وَ ناجَيْتُکَ اَلْقَيْتَ عَلَىَّ نُعاساً اِاَللّهُمَّ اِنّى كُلَّما قُلْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ وَ تَعَبَّأتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلواةِ

 وَ قَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّوابينَ مَجْلِسى عَرَضَتْ اِذا اَنَا ناجَيْتُ، مالى كُلَّما قُلْتُ قَدْ صَلُحَتْ سَريرَتى سَلَبْتَنى مُناجاتَکَ

 …ىنْ بابِکَ طَرَدْتَنى وَ عَنْ خِدْمَتِکَ نَحَّيْتَنعَلى بَليَّةٌ اَزالَتْ قَدَمى وَ حالَتْ بَيْنى وَ بَيْنَ خِدْمَتِکَ، سَيِّدى لَعَلَّکَ 

ر پيشگاه تو به اى خدا، من چندانكه با عزم و جزم با خود گفتم و خويش را مهيا و آماده اطاعتت ساختم و د

ز گرفتى! اى خدا، چه نماز ايستادم، در آن هنگام مرا به خواب انداختى و به گاه مناجات حال راز و نياز از من با

ين نزديک شوم، نم و به محافل اهل توبه و مقام توّابشده كه هر چه با خود عهد كردم كه باطنم را نيكو گردا

ديد؟ اى آقاى حادثه و باليى پيش آمد كه به عهد خود ثابت قدم نماندم و آن حادثه بين من و خدمتت حايل گر

 !اى ساخته دورم ات بندگى خدمت از و اى من شايد )نكند( مرا از درگاه لطفت رانده

 بندگان عبادت از تر بارگاه ربوبى، بلند مرتبه

 هنگامى. شودمى غيب عوالم و متعال خداى از او غفلت موجب كه است اى اشتغاالت انسان در دنيا به گونه

دنيوى آنچنان او  افكار و اشتغاالت كند توجّه قدس عالم به و بگذارد برون پا خاكى عالم از خواهدمى انسان كه

از انسان تلف  شود. اما در بين اوقات بسيارى كهكند كه حال دعا و مناجات از او سلب مىرا به خود مشغول مى

شود. اين لحظات براى آيد كه انسان به دعا و مناجات و نماز با حضور قلب موفق مىشود، لحظاتى پيش مىمى

 .انسان بسيار مغتنم است

نى كه به فكر گاهى انسان با مالحظه كمى توفيقات خود و ديگران و توجه به جوامع بشرى و ميلياردها انسا

ريب است! گذشته غافتد كه دستگاه الهى چقدر همه چيز و به ياد همه چيز هستند غير از ياد خدا، به اين فكر مى

ى كه يا اصال به آخرت غافلند، چه رسد به كساناز ساير اقوام و ملل، حتى بيشتر مسلمانان نيز از خدا و جهان 

 .كنندخدا معتقد نيستند و يا از اديان منحرف پيروى مى

ظه مردمى كه مشهور است كه يكى از عرفا هنگامى كه براى تهجّد و شب زنده دارى بيدار شده بود، با مالح

ست! اما بعدها از اگاه الهى چقدر خلوت در آن هنگام، غافالنه در خواب بودند، اين فكر براى او پيدا شد كه دست

 .شوندمىطريق الهام دريافت كه دستگاه الهى چنان بلند مرتبه است كه همه موفق به راهيابى به آنجا ن

كند كه به دعا و ىبنابر اين، با وجود گرفتاريها و مشكالت فراوان، اگر گاهى خداوند توفيقى به انسان عطا م

ست نبايد با اين تصوّر، ار شاكر باشد. در عين حال، انسانى كه از اين توفيقات برخوردار امناجات بپردازد، بايد بسي

نعمتهاى بسيار بزرگ  كه ما در پيشگاه الهى از اهميت بااليى برخورداريم، گرفتار غرور شود. اين توفيقات از جمله

 :طلبدخداوند است كه شكر و سپاس فراوانى را مى

 31؛«نِّعَمِ عَلَيْنا جَريانُ ذِكْركَ عَلى اَلْسِنَتِنا وَ اِذْنُکَ لَنا بِدُعائِکَاِلهى مِنْ اَعْظَمِ ال

جازه دادى تا با تو شود. و اينكه اخدايا از بزرگترين نعمتهايت بر ما اين است كه ذكر تو بر زبان ما جارى مى

 .مناجات كنيم و تو را بخوانيم

  

                                                      
 .۴باب الرضا بالقضاء( روايت ) 2كلينى، اصول كافى، ج  31
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اند، بلكه براى آزمايش ميزان شكرگزارى عزيز هستيم به ما ندادهاين نعمتها را به آن دليلى كه ما پيش خدا 

شود. بنابر اين، در حال برخوردارى به ما عطا شده است. هر نعمتى كه انسان از آن قدردانى نكند از او سلب مى

عنوى و از نعمت نيز، براى آنكه از انسان سلب نشود بايد خايف باشد و به اين حقيقت توجه نمايد كه نعمتهاى م

 .اخروى از حيث ارزش با نعمتهاى مادى و دنيوى قابل مقايسه نيست

 :كنيممى عرض خدا به ، در زيارت حضرت معصومه)عليها السالم(

 ؛ فاَلتَسْلُبْ مِنّی مَا اَنَا فيهِ

 .مكن سلب من از اى خدايا، اين نعمتى را كه به من عطا فرموده

چيزى بيش از تقليد و تشبّه به اولياء خدا نيست، ولى توفيق به انجام با وجود آنكه بيشتر نمازها و دعاهاى ما 

همين مقدار نيز نعمت بسيار با ارزشى است كه بايد قدردان آن باشيم و از خداوند بخواهيم كه آن را از ما مگيرد 

 .اندو آن را افزون كند. بسيارند كسانى كه در نتيجه عدم قدردانى، از نعمتهاى الهى محروم شده

 داليل سلب توفيق از انسان

 :كندمى عرض خداوند به «ابوحمزه» دعاى از قسمتى در امام سجاد)عليه السالم(

صَلَّيْتُ وَ لَىَّ نُعاساً اِذَا اَنَا اَللّهُمَّ اِنّی كُلّما قُلْتُ قَدْ تَهَيَّاتُ وَ تَعَبَّأتُ وَقُمْتُ لِلصَّلوةِ بَيْنَ يَدَيْکَ وَ نَاجَيْتُکَ اَلْقَيْتَ عَ»

جْلِسی عَرَضَتْ سَلَبْتَنی مُنَاجَاتَکَ اِذَا اَنَا نَاجَيْتُ مالی كُلّما قُلْتُ قَدْ صَلَحَتْ سَريرتی وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوابينَ مَ

 اَو نى وعَنْ خِدمَتِکَ نَحيّيتَنیَلی بَلِيَّةٌ اَزَالَتْ قَدَمی وَ حالَتْ بَينی وَ بَيْنَ خِدْمَتِکَ سَيدى لعَلَّکَ عَنْ بابِکَ طَرَدْتَ

 الْكاذِبينَ مَقامِ فی وَجَدْتَنی لَعَلّکَ اَو فَقَلَيْتَنی عَنْکَ مُعْرِضاً رَأيْتَنى لَعَلَّکَ اَوْ فَاَقْضَيْتَنى بِحَقِّکَ مُسْتَخِفَّاً رَأَيْتَنی لَعَلَّکَ

لِنَعْمَائِکَ فَحَرَمْتَنی اَوْ لَعَلَّکَ فَقَدْ تَنی مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَا فَخَذَلْتَنی اَو لَعَلَّکَ  شَاكِر غَيْرَ رَأيْتَنی لَعَلّکَ اَو فَرَفَضْتَنی

لَّکَ هُمْ خَلَّيْتَنی اَو لَعَرَأيْتَنی فِی الْغَافِلينَ فَمِنْ رَحْمَتِکَ آيَسْتَنی اَو لَعَلَّکَ رَأَيْتَنی آلِفَ مَجالِسِ الْبَطّالينَ فَبَينی وَ بَيْنَ

 ؛«جَازَيْتَنی مِنْکَ حَيائی بِقِلَّةِ لَعَلَّکَ اَو فَبَاعَدْتَنی دُعَائی تَسْمَعَ اَنْ تُحِبَّ لَمْ

پروردگارا، هر گاه من خود را مهيّا و آماده اطاعت تو ساختم و در پيشگاه تو به نماز ايستادم و مشغول مناجات 

نياز را از من گرفتى. چه شد كه هر چه با خود عهد كردم و گفتم با تو شدم مرا به خواب انداختى و حال راز و 

 به كه آمد پيش اى آيم، برايم حادثهكه پس از اين، باطن خود را نيكو خواهم كرد و به جمع اهل توبه در مى

درگاه  از مرا تو شايد من، سرور اى گرديد، حايل تو، خدمت و من بين بليّه آن و نماندم قدم ثابت خود عهد

 خفيف را تو( بندگى) حق من كه ديدى شايد يا اى ساخته دور ات(بندگى و) خدمت از و اى )لطف( خود رانده

 من بر سبب بدين گردانم، روى تو از من كه ديدى شايد اىيا ساخته دور( درگاهت از) مرا سبب، بدين و شمردم

 از كه ديدى شايد يا اى عنايت خود( دور كرده نظر از) يافته دروغگويان زمره در مرا شايد يا اى نموده غضب

 اينروى، از اى، نيافته علم اهل مجالس در مرا شايد يا اى؟ ساخته محروم مرا لذا، كنمنمى شكرگزارى نعمتهايت

 نوميد خود رحمت از( جرم، بدين) و اى يافته غفلت اهل ميان در مرا شايد يا اى انداخته خذالنم و خوارى به

 شايد يا اى گذاشته وا آنها بين مرا پس ام، گرفته الفت باطل اهل مجالس به كه اى ايد ديدهش يا اى ساخته

 يا و اى كرده مكافات گناهم و جرم به شايد يا اى رانده درگاهت از مرا و بشنوى را دعايم كه اى نداشته دوست

 .اى نموده مجازاتم( حضورت، در) شرمى بى دليل به شايد اينكه
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 عبادت و مناجات و دعا حال بخواهيم وقت هر كه نيست گونه آن كه يابيم و دقت در اين فراز درمىاز مطالعه 

 بسيارى. نيست انسان اختيار در كامل، بطور حاالت اين كه است كرده ثابت نيز تجربه. باشد ميسّر ما براى خدا

شود كه در آيد متوجه مىتى به خود مىوق اما باشد، داشته باحالى نماز و دعا خواهدمى انسان اينكه با اوقات، از

شود كه اعمال كند كه در حال نماز يا دعاست. از اين فقرات استفاده مىحال ديگرى بوده است، و فراموش مى

 .شودگذشته ما موجب بروز اين حاالت و سلب توفيقات مى

اند در نماز و مناجات، توجه خود توگذارند، نمىانسانى كه شب و روز خود را به بطالت و كارهاى بيهوده مى

معاشرت با افرادى كه كارهاى  .را كامال متمركز كند و از راهيابى خياالت باطل به ذهن خود جلوگيرى نمايد

گردد كه حاالت و رفتار آنها در روح انسان زنند موجب مىدهند يا حرفهاى لغو و بيهوده مىنادرست انجام مى

اجات از انسان سلب شود. دورى از علما و بندگان شايسته خدا، همچنين ارتكاب تأثير بگذارد و حال دعا و من

 اى شود. در برخى از روايات، وارد شده است كه گاهى خداوند بندهگناهان موجب سلب توفيق عبادت از انسان مى

باشد كه در مى گناهى عقوبت اين و كندمى محروم دارى زنده شب و تهجّد توفيق از معصيت، ارتكاب دليل به را

 .روز مرتكب شده است

بنابراين، اگر انسان بخواهد به دعاى باحال، نماز با حضور قلب و تالوت قرآن توفيق يابد بايد از پيش، مقدمات 

 .كرد پيدا مناسب حال تواننمى دعا و نماز خواندن هنگام نباشد، قبلى سازى آن را فراهم كند. اگر زمينه

دهد كه كامال مراقب خود باشيم تا مبادا با انجام رفتارى به ما تذكر مى« ابوحمزه»اين فقرات از دعاى 

 .نامناسب، حال دعا و حضور قلب در عبادات از ما سلب شود

خواهند موفق به تهجّد و عبادت در شب گردند بايد در روز مراقب گفتار و كردار خود باشند؛ كسانى كه مى

د ببينند و بشنوند، حفظ كنند، دل خود را به امور باطل متوجه نسازند، و چشم و گوش خود را از آنچه نباي

توان گفت ، مىاز اينرو .شودخياالت واهى به مخيّله خود راه ندهند؛ زيرا تمام اين موارد مانع از حضور قلب مى

نوى را از خود شود؛ اوست كه با اعمال خود، نعمتهاى معكه همه گرفتاريهاى انسان به دست خود او ايجاد مى

 .كند. كليد حلّ همه اين مسائل نيز به دست خود اوستدور مى

 نتیجه اعمال

شود دهد، دو نتيجه در پى دارد: يكى در اين عالم ظاهر مىاعمال اختياريى كه انسان در اين عالم انجام مى

دهد توفيق براى انجام شود. نتيجه دنيوى كارهاى خوبى كه انسان انجام مىو ديگرى در عالم آخرت ظاهر مى

شود از يک سو، موجب سلب توفيق از كارهاى خوب بيشتر است و بعكس، نتيجه اعمال زشتى كه مرتكب مى

كند. بنابراين، به دو انجام كارهاى خوب است و از سوى ديگر، آمادگى بيشترى براى ارتكاب معصيت پيدا مى

 :گزينددليل عمده، انسان بايد از انجام اعمال خالف دورى 

يكى نتايج اخروى اين اعمال، كه همان عذاب آخرت است و ديگرى سلب توفيق از انجام كارهاى خوب و 

شود كه انسان بيشتر مراقب اعمال اين نتايج موجب مىتوجه به  .آلوده شدن بيشتر به كارهاى زشت در اين دنيا

ا نزند و به طور كلّى، هر كارى را كه هوس خود باشد و تقواى الهى پيشه كند؛ هر غذايى را نخورد، هر حرفى ر

توان توفيق دعا و مناجات دارد انجام ندهد. بلكه رضايت خدا را در اعمالش در نظر گيرد. با تقوى و بندگى خدا مى

 .را، كه در واقع حضور در محفل انس الهى است، به دست آورد

دهند؛ هر كس ممكن است با افراد ىنم راه انس مجلس به را كسى هر كه است گونه در موارد دنيوى نيز اين



 

w w w . w h c . i r  

18 

 شرح  دعای ابو حمزه ثمالی

گوناگونى از دوستان و آشنايان ارتباط داشته باشد، اما مجلس انس او معموالً با خواص است. بسيارند كسانى كه 

 توفيق كسانى تنها. شوندنمى خدا با انس به موفق حال، عين در ولى ندارند، خدا با دشمنى گونه مسلمانند و هيچ

يابند كه در اعمال و رفتار و معاشرتهاى خود با ديگران دقت بيشترى مبذول خدا را مى با انس بزم در حضور

 .دارند و خدا را هميشه به ياد داشته باشند

اند بايد سعى كنند كه آنان كه در طول عمر خويش، به دليل برخى لغزشها و انحرافها، آلودگيهايى پيدا كرده

اند، ت شدهافت الهى نصيب آنها شده و به ميهمانى و مجلس انس الهى دعودر ماه مبارك رمضان، كه توفيقضي

ادت دهند تا پس عخود را از آلودگيها پاك سازند و بكوشند كه در اين ماه شريف، خود را به داشتن تقواى الهى 

 .از اين ماه نيز تقواى آنها ادامه داشته باشد

شود. در اين ماه، انسان موفق به انجام بهترين عبادات مىيكى از بهترين بركات اين ماه اين است كه انسان 

كند كه هر كالمى را خورد و سعى مىگيرد؛ هر غذايى را نمىبر تمام اعمال خود مراقبت بيشترى به كار مى

 كنترل در رىبيشت تمرين و دقت ماه اين در كه قدر هر اينرو، از …كند ونگويد، چشم و گوش خود را كنترل مى

نيز بايد تالش كند تا  شود. پس از اتمام اين ماهه باشد، استفاده بيشترى نيز از اين ماه عايد او مىداشت ورام اين

استمرار داشته  نتايجى را كه در سايه يک ماه تمرين به دست آورده است، محافظت نمايد تا توفيقات او همچنان

 .باشد

را فراهم آورد؛  مناجات داشته باشد بايد از پيش، زمينه آنبه هر حال، براى اينكه انسان هميشه حال دعا و 

وى اختصاص دهد در طول روز، ساعتى به دور از افكار و كارهاى دنيوى براى پرداختن به حاالت خود و امور اخر

ن را به ياد خدا و در مجالس علما و بندگان شايسته خدا حضور پيدا كند؛ زيرا معاشرت با پاكان و نيكان، انسا

 قبور زيارت نيز و. سازدمى غافل خدا از را انسان دنياپرستان و باطل اهل با معاشرت كه گونه اندازد، همانىم

 كم دنيا از را او توجه و اندازدمى خدا ياد به را انسان كه است امورى جمله از زادگان امام و الهى اولياى و بزرگان

 .كندمى

 را خود ديگران، هب آميز باشيم كه گرفتار غرور نشويم و بانگاه حقارت و اگر اندكى توفيق يافتيم، بايد مراقب

 .نياوريم حساب به توفيقات و كماالت از برخوردار

ى ما ادامه گرچه توفيق انجام اعمال شايسته نعمت بزرگى است، اما معلوم نيست كه هميشه اين توفيق برا

اند، اما ت بودهچه بسيار افرادى كه اهل طاعت و عباد داشته باشد يا ديگران براى هميشه از آن محروم باشند.

اند. ار گرديدهاند، اما عاقبت رستگعاقبت آنها به خير ختم نشده است و چه بسيار افرادى كه اهل معصيت بوده

 و غرور است، ندخداو مبغوض بسيار آنچه. كرد نگاه آميز حقارت چشم با نبايد هم كار لذا، حتى به افراد معصيت

رفتار نشوند شد تا آنجا كه در برخى روايات آمده است كه گاهى براى اينكه افراد به غرور گبامى خودپسندى

ماز شب هم زيرا غرور به قدرى براى انسان مضر است كه ن 1كند؛خداوند توفيق نماز شب را از آنها سلب مى

 .تواند آن را جبران نمايدنمى

جاتِکَ وَ مَتِّعْنا بِلَذيذِ مُناجاتِکَ وَ اَوْرِدْنا حِياضَ حُبِّکَ وَ اَذِقْنا حاَلوَةَ وُدِّكَ وَ قُرْبِکَ وَاجْعَلْ اَللّهُمَّ احْمِلْنا فى سُفُنِ نِ

 … 32جِهادَنا فيکَ وَ هَمَّنا فى طاعَتِکَ و

                                                      
 .المطيعين مناجات.  مفاتيح الجنان، مناجات خمسة عشره امام سجاد)عليه السالم( 32



 

w w w . w h c . i r  

19 

 شرح  دعای ابو حمزه ثمالی

واردساز بار خدايا، ما را در كشتيهاى نجاتت بنشان و به لذت مناجاتت كامياب گردان، و بر جويبارهاى محبّتت 

و شيرينى محبّت و قربت را بما بچشان و كوشش ما را در راه خودت قرار ده و همّت ما را در طاعتت مقرر 

 .العالمين رب يا آمين …فرما

بی اِلَى   وَ اَمَرْتَ دَلَلْتَ عَلى فَضَايِحی عُيُونَ الْعِبَادِاِلهی لَو قَرَنْتَنی بِاالَصْفَادِ وَ مَنَعْتَنی سَيْبَکَ مِنْ بَيْنِ االْشْهَادِ وَ

لْبی قَفْتُ تَأميلی لِلْعَفْوِ عَنْکَ وَ ال خَرَجَ حُبُّکَ مِنْ النَّارِ وَ حُلْتَ بَيْنی وَ بَيْنَ االَبْرارِ مَا قَطَعْتُ رَجائی مِنْکَ وَ مَا صَرَ

 ؛ «…اَنَا ال أَنْسى ايَاديَکَ عِنْدی وَ سِتْرَكَ عَلَىَّ فی دَارِالدُّنْيَا

در چشم  وهمه خلق، از من منع كنى اگر گردنم را به زنجير قهرت ببندى و عطايت را از ميان اى خدا، 

 افكنى، دايىج نيكان و من بين و كشند دوزخ آتش به مرا كه دهى فرمان و سازى آشكار را ام بندگانت رسوايى

شوم و محبتت از و از اميدى كه به عفو و بخششت دارم منصرف نمى شد نخواهد قطع تو از اميدم رشته هم باز

 .كرد اهمنخو فراموش دنيا در را من بر پوشيهايت دلم بيرون نخواهد رفت. من هرگز عطا و بخششها و پرده

 خوف و رجا، الزمه ایمان

بر آن تكيه  گوناگونيكى از موضوعاتى كه در دعاهاى شريف، بويژه دعاهاى ماه مبارك رمضان، با تعبيرهاى 

 .شده مسأله خوف و رجا و تعادل بين آنهاست

 ضوعخ و بينى بطور طبيعى، وقتى انسان عظمت الهى را به خوبى درك كند، احساس خودباختگى و كوچک

 مقابل در ردك درك را عظمتى وقتى كه است نهفته انسان نهاد در روانى حالت اين. آيدمى پديد او در خشوع و

اشد. تواند بدون خوف بكند. لذا كسى كه عظمت خدا را به درستى درك كند نمىباختگى مىخود احساس آن

لرزيدند كه شد. و گاه چنان بر خود مىچرا اولياى الهى چنان خائف بودند كه گاه رنگ رخسارشان دگرگون مى

 ائمه يرسا نيز و (مالسال عليه)سجاد امام و توانيم از حضرت على)عليه السالم(قابل وصف نيست! آيا مى

 باشيم؟ داشته آنها خوف حاالت گرفتن نظر در بدون درستى تصوير (السالم عليهم)معصومين

هيچ  البته مؤمن ضمن اينكه چنين خوفى دارد، در عين حال چنان به رحمت حق اميدوار است كه گويى

 .خطايى مرتكب نشده است

 :به فرزندش اين بود كه« لقمان حكيم» وصاياى جمله از: فرمايدمى امام صادق)عليه السالم(

 33وبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَحِمَکَ؛خَفِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خيفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ لَعَذَّبَکَ وَ اَرْجُ اللّهَ رَجاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُ

دا )به دليل س را انجام داده باشى باز خآنچنان از خداى عز و جل بترس كه )گويى( اگر نيكيهاى جن و ان

ر گناهان جن و بعضى از اعمال ناپسندت( تو را عذاب خواهد نمود و آن گونه به او اميدوار باش كه )گويى( اگ

 .انس را مرتكب شده باشى، خداوند از سر رحمت واسعه خويش تو را مورد رحمت قرار خواهد داد

شود، و غالب مىااميد در دل مؤمن با هم مساوى است؛ نه خوف بر قلب  در روايات فراوانى آمده است كه بيم و

 امام. شود مغرور كه طورى به كند،مى پيدا غلبه دلش بر اميد نه و سازد مأيوس الهى رحمت از را او كه اى بگونه

 :فرمايدمى (السالم عليه)صادق

ذا وَ لَوْ وُزِنَ هذا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْد مُؤمِن ااِلّ وَ فى قَلْبِهِ نوُرانِ: نُورُ خيفَة وَ نُورُ رَجاء؛ لَوْ وُزِنَ هذا لَمْ يَزِدْ عَلى ه»

                                                      
 .1، روايت ۶7، ص 2محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج  33
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 34لَمْ يَزِدْ عَلى هذا

 .فزونى ندارد يگرىدر قلب هر مؤمنى دو نور وجود دارد: نور خوف و نور رجا. اگر هر يک از آنها وزن شود بر د

ت او( است نجواى عارفان بر پايه سه اصل است: خوف، رجا و محبّت؛ خوف نتيجه علم )كامل به خدا و صفا

 .و رجا ثمره يقين )به خدا( است و محبت محصول معرفت )و شناخت كامل( خداست

 (ظهور کامل خوف و رجا در امام سجاد)علیه السالم

 :فرمايدمى «ابوحمزه» دعاى از تقسم اين در امام سجاد)عليه السالم(

بی اِلَى   دَلَلْتَ عَلى فَضَايِحی عُيُونَ الْعِبَادِ وَ اَمَرْتَصْفَادِ وَ مَنَعْتَنی سَيْبَکَ مِنْ بَيْنِ االْشْهَادِ وَاِلهی لَو قَرَنْتَنی بِاالَ

لْبی قَتُ تَأميلی لِلْعَفْوِ عَنْکَ وَ ال خَرَجَ حُبُّکَ مِنْ مَا صَرَفْ النَّارِ وَ حُلْتَ بَيْنی وَ بَيْنَ االَبْرارِ مَا قَطَعْتُ رَجائی مِنْکَ وَ

 ؛ «…اَنَا ال أَنْسى ايَاديَکَ عِنْدی وَ سِتْرَكَ عَلَىَّ فی دَارِالدُّنْيَا

 به را هايم سوايىرخداوندا، اگر گردن مرا با زنجيرها ببندى و عطايت را از ميان همه خلق، از من منع كنى و 

 هرگز ىافكن جدايى نيكان و من ميان و كشند دوزخ آتش به مرا كه دهى فرمان و سازى عيان بندگانت چشم

شوم و محبتت از دلم قطع نخواهد شد و از اميدى كه به عفو و بخششت دارم منصرف نمى تو از اميدم رشته

 .كنمنمى وشفرام دنيا در خودم بر را تو پوشيهاى رود. من عطاها و بخششها و پردهبرون نمى

ارد؛ د وجود وانفرا شده نقل نظير اين سخنان در ساير مناجات و دعاهايى كه از ائمه معصومين)عليهم السالم(

 :گويدمى اوست به منسوب كه شعرى در حضرت امير)عليه السالم(

   35اِلهی لَئن عَذَّبْتَنی اَلْفَ حِجَّة *** فَحَبْلُ رَجائی مِنْکَ ال يَتَقَطَّعُ

 معبودا، اگر مرا هزار سال عذاب كنى *** باز رشته اميدم از رحمتت قطع نخواهد گشت

 راه تحصیل محبت نسبت به خدا

 :الف ـ توجه به نعمتهاى خدا

شود. چه كسب محبت نسبت به خدا موجب دور ساختنانسان از نافرمانى خدا و سرپيچى از دستورات او مى

ز او دور نشويم؟ ادل ما پديد آيد تا اگر بال و گرفتارى به ما روى آورد كنيم كه چنين محبتى نسبت به خدا در 

از هم اميد به رحمت ب كشندمى دوزخ سوى به را ما وقتى حتى كه باشيم اميدوار خدا به اى چه كنيم كه به گونه

 او در دل ما باشد؟

اين حاالت  در اين دنياست، توان كسب نمود؛ جاى كسب چنين حاالت و صفاتىاين حاالت را در آن دنيا نمى

 .يابددر آنجا تجلّى مى

ذكر « مزهابوح»راه به دست آوردن محبت خدا و اميدوار شدن به او چيست؟ در همين فقراتى كه از دعاى 

 نعمتهاى كه ستا دليل اين به رودنمى بيرون من دل از تو محبت اگر كه فرمايدمى شد، امام سجاد)عليه السالم(

 استفاده جمالت اين از. برمنمى ياد از گناهانم مورد در را تو هاى پوشى پرده كنم،نمى فراموش ودمخ حق در را تو

اى فراوان او ايد پيوسته به ياد خدا و نعمتهب گردد، پايدار دلش در خدا محبت بخواهد انسان اگر كه شودمى

 .باشد

                                                      
 همان 34
 .238مفاتيح الجنان، ص  35
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 :رسول گرامى اسالم نيز فرمود

 36يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِاَحِبُّوا اللّهَ لِما 

 .دهدخدا را دوست بداريد كه او از نعمتهايش شما را غذا مى

 موسى، اى»: فرمود خطاب ، در حديث قدسى، آمده است كه خداى متعال به موسى بن عمران)عليه السالم(

 چه: كرد عرض (السالم عليه)موسى حضرت.( بدارند دوست مرا مردم كه كن كارى) «كن محبوب مردم پيش مرا

 37 «…بياور آنها ياد به مرا نعمتهاى»: شد خطاب كنم؟

كند، بخصوص وقتى انسان بفهمد كه كسى به او لطفى دارد به طور طبيعى، نسبت به او محبت پيدا مى

ود موقعيتهاى هر كس در زندگى خ .موقعى كه انسان به گرفتارى و بال دچار شود و راه گريزى هم نداشته باشد

و او را يارى  خاصى برايش پيش آمده كه گرفتاريهايى داشته و يكى از نزديكان يا دوستان او به كمكش شتافته

تى در دلش برد و قهراً نسبت به آن شخص محبداده است. انسان اين محبت و لطف را تا آخر عمر از ياد نمى

 .شودايجاد مى

نعمتهاى  .اد آوريميبايد تک تک نعمتها و الطاف او را به  بنابراين، براى اينكه نسبت به خدا محبت پيدا كنيم

كنيم و به ارزش آنها آگاه خداوند آنقدر فراوان است و ما آنچنان در آنها مستغرقيم كه وجودشان را درك نمى

نگاه متوجه آنيستيم، مگر هنگامى كه ابتالى سختى برايمان روى دهد و نعمت يا نعمتهايى از ما سلب گردد، 

 .ايم ندانسته را آن قدر ولى ايم، ويم كه چنين نعمتى هم داشتهشمى

باشد. اين دعا يكى از دعاهايى است كه در اين زمينه داراى مضامين وااليى مى« جوشن صغير»دعاى 

دارد. در ابتدا، يان مىگرفتاريهايى كه مردم به آنها مبتال هستند ـ و امكان دارد كه ما نيز به آن مبتال شويم ـ ب

 :ستكند كه چگونه خداوند ما را از آنها محافظت كرده ابه دشمنيهاى بدخواهان و دشمنان اشاره مى

سُمُومِهِ  هِ وَ اَرْهَفَ لی شَبَاحَدِّهِ وَ دَافَ لی قَوَاتِلَاِلهی كَمْ مِنْ عَدُو انْتَضى عَلَىَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَ شَحَذَ لی ظُبةَ مِدْيَتِ

ارَتِهِ نَظَرْتَ مَرَ مَرَاَنْ يَسُومَنی الْمَكْرُوهَ وَ يُجَرِّ عَنی ذُعَافَصَوَائبَ سِهَامِهِ وَ لَمْ تَنَمْ عَنّی عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَ اَضْوَ سَدَّدَ اِلَىَّ 

 ؛«…اِلى ضَعْفی عَن احْتِمالِ الْفَوَادِحِ

 نمود تند خشم نيزه و ردك تيز كين خنجر و كشيد بر عداوت شمشير من بر كه دشمنى بسيار چه پروردگارا،

 چشمش و گرفت نشانه مرا كندمى اصابت هدف به كه تيرهايى با و ساخت آماده من كشتن براى كشنده سموم و

رگ بچشاند مداشت كه مرا آماج هر شكنجه قرار دهد و شربت ناگوار  دل در و رفتنمى خواب به من مراقبت از

 …)ولى تو آن دشمن را از من دفع نمودى و( به ضعف و ناتوانيم نظر كردى

 :فرمايدسپس مى

 ؛ «اِجْعَلْنی لِنَعْمَائِکَ مِنَ الشّاكرينَ وَ الاِلئک مِنَ الذّاكرينَ

 .قرار ده مرا از شكرگزاران نعمتها و يادكنندگان احسانت

 الهى نعمتهاى در تفكر به را لحظاتى روز، شبانه در كه دهيم ترتيب خود براى اى بنابراين، الزم است برنامه

. كنيم ستايش را خدا آنها بر و بياوريم ياد به را خدا نعمتهاى دهيم؛ اختصاص پوشيهايش خطا و آنها يادآورى و

ر چه آدمى اگر تمام عمرش را صرف شكرگزارى نعمتهاى خداوند كند، به فرموده امام حسين)عليه گ

                                                      
 .7، روايت 1۶، ص 70محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج  36
 .8، باب  ۶، روايت ۴، ص 2محمد باقر مجلسى، ج  37
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 بدست و نمودن شكر. آورد جا به او توفيق بدون را خدا نعمتهاى از يكى شكر حتى توانست نخواهد  السالم(

 .فرمايدمى عطا مؤمنش بندگان به خداوند كه است منزلتى شاكرين مقام آوردن

 :فرمايدمى تواند شكر نعمتهاى او را به جا آورد؟ امام سجاد)عليه السالم(بنده كى مى وگرنه

ها؛ فَكَيْفَ فَأالئُکَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِسانى عَنْ اِحْصائِها وَ نَعْماؤُكَ كَثيرَةٌ قَصُرَ فَهْمى عَنْ اِدْراكِها، فَضاْل عَنْ اِسْتِقْصائِ

 ؛يّاكَ يَفْتَقِرُ اِلى شُكْر؛ فَكُلَّما قُلْتُ لَکَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلىَّ لِذلِکَ اَنْ اَقُولَ لَکَ الْحَمْدُلى بِتَحْصيلِ الشُّكْرِ وَ شُكْرى ا

خدا( آنقدر نعمتهايت زياد است كه زبانم از شمارش آنها ناتوان و بحدى فراوان است كه فهمم از ادراك  ىا(

آنها قاصر است تا چه رسد كه همه را بتواند اندازه بگيرد. پس من چگونه توانم شكر آنها را به جاى آورم و حال 

زم است. پس هرگاه حمد و شكرت گويم بر آنكه شكر تو گفتن )هم يكى از نعمتهاى تو است و( شكرى بر آن ال

 !آن نيز تو را حمد و شكر ديگرى الزم است

 از دست و زبان كه برآيد *** كز عهده شكرش به در آيد

توانيم نعمتهاى خدا را بهتر بشناسيم اين است كه خود را با كسانى كه يكى از راههايى كه به وسيله آن مى

م و از اين راه، متوجه شويم كه خداوند متعال چه نعمتهاى بزرگى به ما فاقد اين نعمتها هستند مقايسه كني

شود و اند. توجه به اين نعمتها موجب پيدايش محبت نسبت به خدا مىعنايت كرده كه ديگران از آن محروم

 .آوردحالت شكرگزارى و اميدوارى در انسان به وجود مى

 :گويدمى و پرداخته الهى نعمتهاى بيان به «ابوحمزه» دعاى از ديگرى بخش در امام سجاد)عليه السالم(

عُ الَّذى رَفَعْتَهُ وَ اَنَا الْخائِفُ اَناَ الصَّغيرُ الَّذى رَبَّيْتَهُ وَ اَنَا الجْاهِلُ الَّذى عَلَّمْتَهُ وَ اَنَا الضّالُّ الَّذى هَدَيْتَهُ وَ اَنَا الْوَضي

اَشبَعْتَهُ وَالعَطْشانُ الَّذى اَرْوَيْتَهُ وَ الْعارِى الَّذى كَسَوْتَهُ وَ الْفَقيرُ الَّذى اَغْنَيْتَهُ وَالضَّعيفُ الَّذى امَنْتَهُ وَ الْجائِعُ الَّذى 

 ؛ وَالْسَقيمُ الَّذى شَفَيْتَهُالَّذى قَوَّيْتَهُ وَالذَّليلُ الَّذى اَعْزَزْتَهُ

انى كه او را دانش عطا فرمودى و گمراهى كه اى خدا من آن طفل صغيرى هستم كه تو او را پروراندى و ناد

 او كه اى هدايتش نمودى و خوار و ذليلى كه عزت و رفعتش بخشيدى و ترسانى كه او را ايمن ساختى و گرسنه

 كردى نياز را بى او كه فقيرى و پوشانيدى را او كه اى برهنه و كردى سيراب را او كه اى تشنه و نمودى سير را

 .بخشيدى شفا را او كه مريضى و گردانيدى عزيزش كه ذليلى و دادى اش توانايى كه ناتوانى و

شود، اميد را نيز در دل توجه به اين نعمتها عالوه بر اينكه موجب ازدياد محبت انسان نسبت به منعم مى

دوزخ ببرد. او  خواهد بدون دليل، او را بهكند. خدايى كه اين همه به انسان نعمت داده است، نمىانسان زنده مى

كند كه خداوند حكيم گشايد، ولى ناسپاسى بندگان و سركشى آنان اقتضا مىراه سعادت را بر روى انسان مى

 .كندبين آنها و بندگان صالح خويش تفاوت قايل شود. از اينرو، آنان را كه عناد مىورزند عذاب مى

  :خدا پوشى ـ توجه به عيب ب

 متوجه مردم كه است كرده فراهم اى زمينه خدا ايم، شده مرتكب ديگران چشم از دور كه گناهانى مورد در

انسان ارزانى داشته است. گاهى در  به خداوند كه است بزرگى بسيار نعمتهاى از نيز اين شويم رسوا تا نشوند آنها

شود. اطالع ديگران مىپوشاند و مانع از شود، ولى خداى متعال گناه او را مىخلوت، انسان كار زشتى مرتكب مى

 :فرمايدمى توانست در اجتماع ظاهر شود. لذا امام سجاد)عليه السالم(اگر غير از اين بود انسان نمى

  



 

w w w . w h c . i r  

23 

 شرح  دعای ابو حمزه ثمالی

 ؛ رُكَ عَلَىَّ فی دَارِ الدُّنْيااَنَا الاَنسى اَيَاديَکَ عِنْدی وَ سِتْ

 فراموش اى اشتهو عيب پوشيهايت را كه در دنيا نسبت به من د اى خداوندا، نعمتهايى را كه به من عطا كرده

 .كنمنمى

يد براى خود بنابر اين، براى دست يافتن به محبت خدا و ازدياد آن و اميدوارى به رحمت و عفو الهى، با

محبت . دهيم اصاختص آنها يادآورى و الهى نعمتهاى در تفكر به را مدتى روز، هر در كه كنيم تنظيم اى برنامه

 .آورد آيند، بلكه بايد آنها را با كوشش به دستخدا و خوف و رجا هيچ كدام خود به خود به وجود نمى

خواهيم يافت. ناگر در ماه مبارك رمضان خود را براى چنين كارى آماده نسازيم، هيچ موقعى مناسبتر از آن 

شويم؛ ناگهان به خود خوريم و پشيمان مىمى حسرت كه آمد خواهد روزى نكنيم بردارى اگر از اين فرصتها بهره

رفتاريهايى را كنيم كه ماه رمضان ديگرى گذشته است، اما از گناهان خود توبه نكرديم؛ گآييم و مالحظه مىمى

 را حقوقى ديم؛نپاشي آبى ايم افروخته خود جان بر كه آتشهايى بر ننموديم؛ عالج ايم كه براى خود درست كرده

 .نكرديم ده ماست، نپرداختيم؛ غيبتها، تهمتها، دروغها و ساير گناهان خود را جبرانعه بر مردم از كه

 شُكْرِكَ جَنْبِ فِى رَبِّ يا لِسانى قَدْرُ ما وَ ضيکَ؟اُرْ عَمَلى فى جُهْدى بِغايَةِ اَمْ اَشْكُرُكَ الْكالِّ هذا اَفَبِلِسانى  اَللّهُمَّ

 .وَ اِحْسانِکَ نِعَمِکَ جَنْبِ فى عَمَلى قَدْرِ ما وَ

خشنوديت را بدست  وبار خدايا! آيا با اين زبان كُند شكر تو را توانم گفت يا با نهايت كوشش در كارم رضايت 

 هاى نعمت ربراب در است ارزشى چه را اعمالم و شكرت اداء در است توانى چه را زبانم [ ولى] توانم آورد؟

 !پايانت؟ بى

 قَلبى وَ بِمُناجاتِکَ بَرَّدْتُ اَلَمَ الْخَوْفِ عَنّى؛يا مَواْلى بِذِكْرِكَ عاشَ 

 .دهمود تسكين مىاست و با مناجات تو، درد ترس )فراق( را در خ« زنده»تو دلم « ياد»اى موالى من، تنها به 

 .)در اين فراز كوتاه به دو مطلب مهم اشاره شده است؛ ذكر خدا و حيات معنوى )حيات دل

 ذکراهلل

ست و روح هدف كلى تمام تكاليف شرعى، بويژه عبادات، ايجاد و تقويت رابطه انسان با خداجهت اصلى و 

مال آنها اين كاوست. به عبارت ديگر، شرط صحت اين اعمال و در مواردى شرط « ياد»همه آنها توجّه به خدا و 

خيلى به آن  بادت است واست كه توجّه انسان در حين انجام آنها به خدا باشد. در مورد نماز كه باالترين ع

ا انجام شود، گويند: اگر بدون توجه و ياد خدسفارش و تاكيد شده است، و در مورد ساير عبادات نيز فقها مى

 .امتثال امر خدا نشده است

 حقیقت ذکر

مان چيزى توان گفت ريشه همه آنها هشود، مىيعنى چه؟ ذكر در عربى به موارد گوناگونى اطالق مى« ذكر

بياء ذكر اطالق گوييم. البته گاهى به مناسبت به كتب آسمانى و نيز به انمى« ياد»مادر فارسى به آن  است كه

 :فرمايدمى« تورات»شده است مثالً، قرآن در مورد 

 .38رْضَ يَرِثُها عِبادى الصّالِحوُنَاَنَّ االَ« الذِّكْرِ»وَلَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبوُرِ مِنْ بَعْدِ 

 .شد خواهند زمين وارث ام همانا بندگان شايسته»از ذكر )تورات( نوشتيم:  در زبور بعد

                                                      
 .10۵انبياء/  38
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ت و گاهى بنابراين اصل معناى لغوى ذكر همان ياد و توجّه است. ياد كسى يا چيزى گاهى فقط در دل اس

اطره به ادثه و خدوستم افتادم يا فالن ح« ياد»گوئيد به كند. وقتى شما مىعالوه بر دل به زبان نيز سرايت مى

لبى و حضور آمد، اين ياد امرى قلبى است كه در ذهن شما خطور كرده است. حقيقت ياد همين توجّه ق« يادم»

بود. يعنى  شما« ذكر خير»گوييد، كند، به دوست خود مىدر دل است. گاهى اين ياد از دل به زبان سرايت مى

هن انسان متوجه چيزى نى ناشى از توجّه قلبى است؛ تا ذعالوه بر ياد قلبى، در زبان نيز اسم او برده شد. ذكر زبا

 .باشدشود، لذا ذكر زبانى حاكى از توجّه قلبى كه حقيقت ذكر است مىنشود بر زبان جارى نمى

؛ امّا متأسفانه در در اينجا خوب است اشاره كنم كه در امور عادى همواره ذكر زبانى همراه با توجّه قلبى است

خوانيم، اما چيزى كه خوانيم، قرآن مىموالً اذكار ما بدون توجّه قلبى است. گاهى نماز مىمورد ذكر الهى، مع

به خدا نيست.  خداست. در حالى كه حقيقت و فلسفه نماز چيزى جز توجّه« ياد»اصالً در ذهن و توجّه ما نيست 

رى از ماها ه نداريم. بسيانماييم نيز به خدا توجّكنيم و از خدا درخواست حاجت مىحتى هنگامى كه دعا مى

خانه و ماشين  خوانيم، اگر كسى با چشم بصيرت بنگرد، كشكولى از زن و فرزند و كسب و كار ووقتى كه نماز مى

 .خداست ياد و توجّه ندارد وجود اصالً كه چيزى. هستيم خياالت اين از اى مجموعه. بيندمى …و پست و مقام و

 ذكر خدا در همه حال

كه انسان داراى  بريم. از آنجادارد ذكر خدا در هر حال خوب است به پايان مىرواياتى كه بيان مىسخن را با 

عد انسان است، بجنبه مادى و حيوانى نيز هست، لذا به ناچار، گاهى بايد اعمالى انجام دهد كه مربوط به اين 

نين حاالتى نيز فرمايد: در چخداوند مىكند در اين حاالت ذكر خدا خوشايند نيست، ولى انسان ابتداءً تصور مى

 .يمخدا را از ياد نبريد. لذا به ما دستور داده شده كه در بعضى از اين حاالت رو به قبله نباش

ده و اكثراً نقل ش انسان حاالت تمام شايد و بسيارى براى دعاهاى متعددى كه از معصومين)عليهما السالم(

 .باشد افلغ خدا ياد از گاه د در همين راستا است كه بنده نبايد هيچخواندنخود آن بزرگواران آنها را مى

 :شده نقل (وآله عليه اهلل صلى)اكرم در حاالت رسول

 39وَكانَ ال يَجْلِسُ واَل يَقوُمُ ااِلّ عَلى ذِكْرِ اهللِ جَلَّ اِسْمُهُ

 نشستن يا برخاستن هنگام در حضرت كه ذكرهايى حتى. خدا ذكر با مگر خاست نشست و برنمىبه زمين نمى

 و ىمخصوص ذكر خوابيدن هنگام. فرمودمى خاص ذكر پوشيدمى جديد لباس هرگاه. است شده نقل فرمودهمى

افتاد و خدا را ستايش سجده مى به ابتدا شدمى بلند خواب از چون و خواندمى را الكرسى آية مواقع بعضى در

 :فرمود فرمود؛ امام باقر)عليه السالم(مى

 40ما اِسْتَيْقَظَ رَسوُلُ اهللِ مِنْ نَوْم ااِلّ خَرَّ هللِ ساجِداً

 .هيچ گاه رسول خدا از خواب بيدار نشد مگر اينكه براى خدا سجده كرد

 هدى ائمه از كه ديگرى ادزي ذكرهاى و …و اَلْحَمْدهلُلِ الْذى اَحْيانى بَعْدَ مَوْتى :فرمودبعد از بيدار شدن مى

 ذكر به را ملىع هر انجام و حالى هر در باشد خدا ذكر در همواره بايد مؤمن كه است اين بيانگر همه شده نقل

 .نمايد آغاز خدا

 :فرمايدىاز نظر قرآن نيز هيچ چيز نبايد مانع از توجه مؤمن به خدا باشد. در اوصاف مؤمنان صادق م

                                                      
 .1۴طبرسى، مكارم االخالق،ص  39
 .39طبرسى، مكارم االخالق، ص  40
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  41؛«اهللِ وَاِقامِ الصَّلوةِرِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ واَل بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ 

 .كندنمى غافل نماز پاداشتن به و خدا ياد از را آنان اى معامله نه و تجارت نه كه هستند مردانى پاك [ مؤمنان

 قلب هاى برخى ویژگى

ه و تاكيد خاص توجّ مورد در آيات شريفه قرآن و كلمات ائمه اطهار)عليهم السالم(« ذكر اهلل»ياد خداوند و 

 انسان قلب و بخشدمى نهايت گرفته است و به عنوان كيميايى كه به زندگى محدود و موقّت انسان ارزش بىقرار 

 .است شده مطرح سازد،مى روشن حقايق دريافت براى را

دمى به آ؛ چنانچه دل باشد حقايق نماى تواند آيينه تماماز خصوصيات قلب پاك و سالم اين است كه مى

را در خود منعكس  خود باشد و در اثر گناه و توجّه شديد به دنيا زنگار نگرفته باشد حقايقحالت فطرى و طبيعى 

الدهنده جتواند حقايق را چنانكه بايد درك كند، كند، ولى اگر از حالت فطرى خود خارج شود ديگر نمىمى

 :فرمايدمى )عليه السالم(ست حضرت على«ذكر خدا»چنين دلى 

 .… 42جَعَلَ الذِّكْرَ جاَلءً لِلْقُلوُبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وُتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ اِنَّ اهللَ سُبْحانَهُ

 و كرى جايگزين شنوايى آن بركت به تا كرد دلها( جالى) بخش همانا خداى سبحان ياد )خود( را روشنى

 .رى شودكو جانشين بينايى

طرف كنند، و  زى كدر شده، و زنگ زده باشد، و زنگار و آلودگى آن را بررود كه چيدر موردى بكار مى« جال

طرف كنند  زند وقتى زنگ آن را بردر نتيجه حالت صيقلى پيدا كند، مانند فلزى كه در مجاورت هوا زنگ مى

 :فرمود كه شده ايترو ()صلى اهلل عليه وآلهزند، از رسول خداشود. دل آدمى نيز بر اثر عواملى زنگ مىصيقلى و برّاق مى

 .؟ قالَ قِرائَةُ الْقُرآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِاِنَّ الْقُلوُبَ تَصْدَأ كَما يَصْدَأ الْحَديدُ قيلَ يا رَسوُلَ اهللِ وَما جَالؤُها

 43 مرگ است. ياد و قرآن خواندن آن جالءدهنده و زندمى زنگ آهن مانند ها همانا قلب

 شودمى كور و كر عواملى اثر در و دارد گوش و چشم دل،: فرمايدمى السالم(در عبارت فوق حضرت على)عليه 

 را ينهاا عالج حضرت كند،نمى منعكس را حقايق و شودمى كدر دل آيينه: كندنمى درك درستى به را حقايق و

بيند يقى را مىشود آنگاه حقادل بينا و گوش دل شنوا مى چشم ذكر، اثر در: فرمايدمى و كندمى معرفى خدا ياد

 :فرمايدكه قبالً از درك آنها عاجز بود در ادامه مى

 ؛«وَيَتَنَسِّموُنَ بِدُعائِهِ رَوْحَ التَّجاوُزِ

كند لذا ويت مىشود و ذكر الهى آن را باز و تقگويا دل شامّه دارد كه آن نيز بر اثر همان عوامل بسته مى

 .كنندكسانى كه متذكر خدايند نسيم رحمت الهى را استشمام مى»رمايد: فمى

تواند محل گذر هر چيز باشد. چنانچه انسان عنان آن رها سازد هر ويژگى ديگر قلب آدمى اين است كه مى

. باشد خبر بى آن از انسان خود كه گردد اى لحظه ممكن است به كسى و چيزى سپرده شود و چنان بازار مكاره

آنگاه خواهد ديد  كند، يادداشت كندمى خطور او دل در چه هر و كند تأمل خود در دقايقى انسان است كافى

 چنان( دوركعتى نماز مثالً) اى دقيقه چند عبادت يک در گاه! است خبر كه چه جنجالى در دل اوست و خود بى

 شودمى متوجّه انسان وقتى كه بردمى سو آن و سو اين به و. داردمى مشغول خود به را انسان گوناگون افكار

                                                      
 .37نور / 41
 .222 خطبه صالح، صبحى البالغه نهج 42
 .1۵۴8، روايت 10۴ص  2مستدرك الوسايل، ج  43
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نوردد و در خواب نيز به است كه خواب انسان را نيز در مى بيدارى در فقط نه اين. گرددمى زده شگفت خودش

 .شودصورت رؤيا منعكس مى

 ارزش قلب

يابد: در واقع، دل از چيزى كه به او سپرده شده كسب ارزش دل و قلب به آن چيزى است كه در آن راه مى

! آن از تر و پست« سطبلا» يک حد در كه شود ارزش و بىكند كند. از اين رو، گاهى چنان سقوط مىارزش مى

و اين به اختيار  "المؤمن عرش الرحمنقلب "  شود؛مى «رحمن عرش» كه رودمى باال و گيردمى اوج چنان گاه و

 خود انسان است. 

 و گيرد جاى دل در خدا اگر. باشد «الرحمن عرش المؤمن قلب» توان دل را به كسى سپرد كه مصداقمى

چنان باشد كه روزگار زندگى به ياد او سپرى شود، اين ) السالم عليه)على مولى تعبير به و شود سپرده او به دل

 .سازدبرد و ارزشمند مىالهى و عرش خداست. پس ذكر خدا دل را تا اين حد باال مىدل جايگاه 

 اكناف و اطراف از كه شد خواهد( كاروانسرايى) اى دروازه بنابراين دل را اگر به حال خود واگذارى محل بى

ه اختيار خود ب را دل انسان اگر ولى باشد خبر بى آن از هم شخص خود است ممكن و روندمى و آيندمى ها قافله

درآورد آنگاه خواهد فهميد كه چه عنصر گرانبهايى است و چقدر استعداد رشد و تكامل دارد؛ الماسى است 

 آن ارزش و آورد بيرون خاك ضمير از را آن كه خواهدمى ماهر شناسى گرانقدر و پنهان در دل خاك كه معدن

 .سازد معلوم را

 عليه)على حضرت دل، شناس الماس هستند، اولياى معصومين)عليهم السالم(گوهرشناسان اين وادى انبيا و 

گوهرشناس حقيقى اين دريا  ،دل را با ذكر خدا جال دهيد تا حقيقتش آشكار شود :فرمايدمى كه است (السالم

 در خدا ياد اگر «.خداست ياد و ذكر به قلب بودن زنده و دل حيات»: فرمايدمى كه است امام سجاد)عليه السالم(

ل نباشد چيزهاى ديگرى خواهد بود و ارزش دل به همان چيزى است كه دل به آن توجه دارد. به هرحال ياد د

 آن به اينجا در از مهمترين اثار آن كه امام سجاد)عليه السالم( .خدا آثار بسيارى دارد كه فرصت طرح آن نيست

 :است «دل حيات» فرموده اشاره
 

 حیات معنوى انسان

دهيم. و حيات داراى مراتبى است؛ يک مرتبه از آن در مقابل جمادات است كه به گياهان نسبت مى زندگى

كنيم. گياه يک نحوه حياتى دارد كه از جمله آثار )خشک( تقسيم مى« مرده»و « زنده»و بر اين اساس گياه را به 

است و « حيوانى». مرتبه باالتر، حيات نامندمى« نباتى»آن، رشد و نموّ و توليد مثل است. اين مرتبه را حيات 

الزمه آن عالوه بر رشد و نمو، نوعى تحرّك و ادراك است. موجودى كه واجد اين آثار باشد از حيات حيوانى 

 .برخوردار است

انسان هم حيات نباتى دارد و هم حيات حيوانى، هم رشد و نموّ دارد و هم ادراك، احساس و تحرّك، البته در 

باشد. معموالً ر از حيوان و گياه. بنابر اين، از اين جهت با گياه و حيوان مشترك مىت وسيع و تر سطحى عميق

فهميم همين است. الزمه زندگى نباتى تغذيه و رشد است. الزمه زندگى معنايى كه ما از زندگى و حيات مى

گوييم زنده است، و گرنه مىحيوانى نيز ادراك و حركت ارادى است. لذا، اگر چنين آثارى از كسى سر زند، 

 .نيست بيش اى مرده
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 برتر حياتى تواندمى انسان شود،مى استفاده ولى آن گونه كه از قرآن شريف و اخبار اهل بيت)عليهم السالم(

 باشد آن فاقد انسان اگر كه دارد لوازمى برتر حيات اين «معنوى» حيات: باشد داشته حيوانى و نباتى حيات از

مالك زنده بودن  بود، هر چند از نظر حيات حيوانى زنده به حساب آيد. آنچه را كه ما نخواهد انسان حقيقت، به

دراك، تحرّك دانيم معموالً مالك زندگى حيوانى است، نه زندگى انسانى. غذا خوردن، نفس كشيدن، اانسان مى

 :فرمايدگرى است. قرآن مىو مانند آن الزمه زندگى نباتى و حيوانى است. امّا زندگى انسانى چيز دي

 44؛  بِخَارِج مِنْهَااَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأحْيَيَنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشی بِهِ فِى النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَيْسَ

كه با  نموديم طاع نورى او به و( بخشيديم او به اى آيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده كرديم )حيات تازه

 تواند از آن رهايى يابد؟آن ميان مردم برود مانند كسى است كه در تاريكيها فرو رفته و نمى

ست. بنابر اين، اتواند نوعى حيات داشته باشد كه الزمه آن نورانيت شود كه انسان مىاز اين آيه استفاده مى

ر چه حيات نباتى و آن محروم باشد انسانى است مرده، گ اگر انسان از نورانيت برخوردار باشد زنده است و اگر از

 .حيوانى داشته باشد

 دارد؛ اشاره برتر حيات ناي به (السالم عليه)سجاد امام نيز(  )بِذِكْرِكَ عَاشَ قَلْبی« ابوحمزه»در اين جمله از دعاى 

 و شعور به نىحيوا حيات قوام و نمو و رشد به نباتى حيات قوام كه گونه آن ياد خداست، همان قوام كه حياتى

 نيز مؤمن قلب رود،مى بين از كوتاهى فاصله در نرسد، انسان به اكسيژن اگر كه همچنان.است آن مانند و ادراك

 .دهدمى خويش را از دست حيات گردد ماديات در متوغّل و شود غافل خدا ياد از اگر كه است اى گونه به

وانى است شناسيم معموالً منحصر در زندگى نباتى و حيكه ما مى همان گونه كه ذكر شد، زندگى و حياتى

 با و شودمى دهاستفا كه هر كدام آثار و لوازمى دارد. ولى چنان كه از قرآن و كلمات اهل بيت)عليهم السالم(

از كمّ و توانيم مىرى نيز از حيات وجود دارد كه ما با عقل ناقص خود نديگ گردد،انواعمى تأييد نيز عقلى شواهد

 .كيف آن آگاهى يابيم

بق آنچه طيكى از مراتب حيات، حيات ايمانى است و شايد بتوان گفت كه حيات حقيقى انسان همين است و 

پرتو اين روح،  در مؤمن وجود دارد كه منشأ حيات اوست، در« روح االيمان»در روايات وارد شده، روحى به نام 

و سر زد اين از حيات ديگرى برخوردار است، اما هنگامى كه گناهى از مؤمن تا وقتى كه مرتكب معصيتى نشده ا

 .گرددشود. با توبه و بازگشت به خدا، مجددّاً اين روح باز مىروح از او جدا مى

روح »؛ مانند انواع ديگرى نيز از روح وجود دارد كه مخصوص انبيا و اولياى خداست« روح االيمان»غير از 

 .اندبوده برخوردار آن از و ائمه اطهار)عليهم السالم( كه پيامبر اكرم« القدس

 تفاوت مراتب حیات

ز دست نمايد با گياهى كه حيات خود را اكند و رشد و نمو مىوقتى گياهى را كه زنده است، تنفس مى

ده را وان زنبينيم كه آنها با هم تفاوت چندانى ندارند؛ اما وقتى يک حيسنجيم، مىشود، مىدهد و خشک مىمى

 .بينيم كه با يكديگر تفاوت قابل توجّهى دارندبا يک حيوان مرده مقايسه كنيم، مى

 براى كم اين تفاوت در انسان زنده و انسان مرده بسيار است، حيات )مادى( انسان از ارزش فراوانى )دست

 مدتى تا بپردازد است حاضر باشد داشته ثروت تومان ميلياردها كسى اگر كه آنجا تا است برخوردار( فرد خود

يليونها تومان خرج كند تا يكى از اعضاى بدنش، مانند چشم، م كه است حاضر حتى بيفزايد؛ خود عمر بر اندك

                                                      
 .122انعام / 44
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 .گوش و مانند آن، سالم بماند

اين به دليل تفاوت مراتب حيات و برترى حيات )مادى( انسان نسبت به حيات حيوان و گياه است. در حيات 

شويد تا اين حيات مدتى بيشتر ادامه پيدا كند. همين تفاوت، ديات و دارايى خود دست مىمادى، انسان از ما

بلكه به مراتب بيشتر از آن، بين زندگى مادى و حيات معنوى انسان وجود دارد. زندگى معنوى انسان بسيار 

 چنين كند درك را آن ارزش كه كسى براى البته. نيست مقايسه قابل آن با حتى اوست، مادى حيات از تر ارزنده

 اى اند حاضرند تمام عالم را فدا كنند تا لحظهلذت آن را چشيده و برده پى معنوى حيات ارزش به كه آنان. است

 شبانه در تا كنيم آماده را خود زحمت، به بايد كه ما ببريم؟ پى ارزش اين به توانيممى چگونه. باشند خدا ياد به

گونه افراد  اين با چقدر گذاريممى هم منّت خدا بر و بخوانيم نمازى و كنيم خدا از يادى اى دقيقه چند روز،

 !فاصله داريم

بسيارى از انسانها از اين حيات انسانى محرومند، حتى تفهيم اين مطالب نيز به آنها دشوار است. چگونه 

شناسد فهماند كه حيات انسان منحصر به حيات نباتى توان به انسان غافلى كه جز اميال و غرايز خود را نمىمى

ردن و خوابيدن و برخوردارى از لذتهاى مادى و حيوانى نيست؟ چگونه بايد به آنها گفت كه انسانيت انسان در خو

 شود؟ و حيوانى خالصه نمى

 انسان زندگى ويژگيهاى از نيز حيوانات و خبرند همچنان كه گياهان از حيات حيوانات و درك شعور آنها بى

. است چگونه زيبا هنرى اثر يک ديدن از حاصل لذّت كه كرد تفهيم حيوان يک به تواننمى هرگز ـ اند،ناآگاه

حيات حيوانى  به مربوط آنچه فقط او كند درك را اينها تواندنمى حيوان دارد، لذتى چه اختراع و كشف و تفكّر

كند ـ ما نيز نسبت به حيات برتر و واالى انسانى چنين حالتى داريم. هر چه اولياء الهى بگويند،ياد است درك مى

تواند داراى حياتى باشد كند، انسان مىخدا چنين و چنان است لذّتى دارد كه هيچ لذّت مادى با آن برابرى نمى

ر انسانى چيزى غير از خوردن و خوابيدن و شهوت است، اينها در كه با حيات حيوانى قابل قياس نيست، گوه

 …كندمى سرگرم آن با را خود كودك كه ماندمى بازى مقابل آن لذّت روحانى و حيات واال همچون اسباب

 !آيدمى مسخره نظرش به گاهى حتى كند درك را آنها تواندنمى است مطالب اين از دور كه كسى

. بگذريم آنها كنار از تفاوت دانيم كه اين مطالب واقعيت دارد نبايد بىهدايت فرموده و مى از آنجا كه خدا ما را

 آنها به ما دل كه اندگفته ما براى آنرو از را مطالب اين دين بزرگان و (السالم عليهم)اطهار ائمه كه بدانيم بايد

. بدانيم كه چنين چيزهايى نيز وجود دارد و تصور نكنيم كه لذّات برويم آنها آوردن دست به دنبال و گردد متوجه

شود. اينها از آثار حيوانيت انسان است، نه از لوازم انسانيت و در همين ماديات و خوردن و خوابيدن خالصه مى

است ما كه كمال انسانيت انسان نيست. كمال انسانى او بسى باالتر از لذتهاى حيوانى است. اميد كمال او. اينها 

 زندگيها چنين از كنيممى پيروى (السالم عليهما)ائمه و كنيم كه از خدا، اسالم، پيامبر)صلى اهلل عليه وآله(ادعا مى

 .شويم برخوردار معنوى لذات و

 .وَاَنْعِمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلِکَ اَللّهُمَ اشْغَلْنا بِذِكْرِكَ وَاَعِذْنا مِنْ سَخَطِکَ وَاَجِرْنا مِنْ عَذابِکَ وَاْرزُقْنا مِنْ مَواهِبِکَ

خدايا، ما را مشغول دار بذكرت و پناه ده از خشمت و امان ده از عذابت و روزى كن از بخششهايت و انعام 

 .فرما به فضلت. آمين يا ربّ العالمين

  



 

w w w . w h c . i r  

29 

 شرح  دعای ابو حمزه ثمالی

 يا مَواْلى بِذِكْرِكَ عاشَ قَلبى وَ بِمُناجاتِکَ بَرَّدْتُ اَلَمَ الْخَوْفِ عَنّى؛

 .دهمسكين مىتاست و با مناجات تو، درد ترس )فراق( در خود « زنده»تو دلم « ياد»موالى من، تنها به اى 

 فرمود اشاره آن به بحث درباره ذكر و برخى آثار آن بود. از جمله آثار مهمى كه امام سجاد)عليه السالم(

 .شودمى انسان نصيب خدا ياد سايه در كه است «انسان معنوى حيات»

د و همانگونه كه همانگونه كه حيات نباتى و حيوانى آثار و لوازمى دارد حيات معنوى نيز آثار و لوازمى دار

به خود  ادامه حيات نباتى و حيوانى در گرو تغذيه مناسب است، اين نوع حيات هم نيازمند تغذيه مخصوص

 .است« ياد خدا»باشد. غذاى اين حيات مى

 مراتب یاد خدا

 است اى زهگذارد. گاهى ذكر همچون سنگريل آدمى بسان دريايى است كه ذكر در آن تأثير مىقبال گفتيم د

 عباداتى و اذكار از بسيارى مانند شود،مى محو زودى به و كندمى ايجاد گذرا و سطحى موجى دريا در افتادن با كه

ست ولى ابانمان جارى ز بر الفاظ است، ديگرى جاى در دلمان عمق و است سطحى موجى دهيم،مى انجام ما كه

هى ذكر و آييم كه عبادتمان به پايان رسيده است ولى گاكنيم و وقتى به خود مىهزاران جاى ديگر فكر مى

رو ذكر و توجّه  گذارد. از اينكند و اثرى پايدار مىتوجّه به خدا چون طوفانى سهمگين عمق دل را زير و رو مى

 .همه مردم يكسان نيست

سته تقسيم كرد: يک توان به چند دزمينه ياد خدا و توجه به او، مردم حاالت گوناگونى دارند كه آنها را مىدر 

گردد. قرآن ن مىبرند، بلكه ياد خدا موجب تنفّر قلب و دلتنگى آنادسته از مردم نه تنها از ياد خدا لذت نمى

 :فرمايدكريم درباره اينها مى

  45؛«دَهُ اِشْمَأزَّتْ قُلُوبُ الّذينَ اليُؤمِنوُنَ بِاالْخِرَةِوَ اِذَا ذُكِرَاللّهُ وَحْ»

 .شوندشود ملول و دلتنگ مىمردمى كه به آخرت ايمان ندارند هنگامى كه از خدا به يكتايى ياد مى

ا روى آورد كنند، كه گرفتاريهاى شديدى به آنهاند كه وقتى نسبت به خدا احساس نياز مىدسته دوم كسانى

 :كنندافتند و خدا را ياد مىشود و يا دستشان از اسباب عادى كوتاه گردد به ياد خدا مىاسباب عادى رفع نمىو با 

 46؛« فَاِذا رَكِبوُا فِى الْفُلْکِ دَعَوُ اهللَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّيْهُمْ اِلَى البَرِّ اِذا هُمْ يُشْرِكونَ»

ص كامل ا در ميان امواج خروشان دريا گرفتارببينند( خدا را به اخالوقتى سوار كشتى شوند )و خود ر

 .خوانند و هنگامى كه آنان را از اين مهلكه نجات بخشيديم، )دو باره به او( شرك مىورزندمى

اند، خواستار آمرزش دسته سوم افرادى هستند كه نگران سرنوشت خود در روز قيامت هستند. گناهانى مرتكب شده

اى اخروى هستند. بهشت كنند تا گناهان آنها را ببخشد و يا طالب نعمتها و ثوابهند لذا به خدا توجّه پيدا مىآنها هست

دن به نعمتهاى اخروى كنند در واقع، اين گروه براى فرار از عذاب و رسيخواهند، لذا به خدا توجّه مىو حور و قصور مى

فرد به خداوند  ه در حد خود مطلوب است، چون حاكى از وجود ايمانكنند. اين نوع توجّه به خدا گرچخدا را ياد مى

شود. به خدا توجّه مى باشد و بعد از طريق آناست. ولى در اين نوع ذكر در واقع، توجّه انسان ابتداء به نياز خودش مى

 .اشتشد با خدا و ذكر و توجّه به او كار ندچه بسا، اگر از طريقى غير از خدا نياز او برطرف مى

كنند به ياد خداوند نياز دارند، نه براى رفع نيازهاى شخصى فوق، دسته چهارم كسانى هستند كه احساس مى

                                                      
 .۴۵زمر / 45
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 ديگر تعبير به يابند؛مى آرامش كه خداست ياد با تنها و دارند اى كنند بدون ياد خدا گمشدهبلكه احساس مى

از باشد. به فرموده امام سجاد)عليه ني رفع براى اى وسيله اينكه نه دارد؛ «اصالت» اينان براى خدا ياد نفس

 .دارند مردگى دل احساس آن بدون و گرددمى زنده دلشان خدا ياد با كنند،مى احساس السالم(

 گرفته نسانا كشيدن نفس جلوى وقتى كه گونه قوام زندگى آنها و حيات آنها به ياد خدا و ذكر اوست. همان

باشند  داشتهگردد، آنان نيز اگر ياد خدا را نمشرف به مرگ مى حتى شود،مى ناراحت و آيدمى هيجان به شود،

خاصى براى  شوند، اما وقتى ياد خدا در قلبشان پيدا شد، آرامش و اطمينان خاطردچار اضطراب و نگرانى مى

 :فرمايدشود. قرآن در اين زمينه مىآنان حاصل مى

  47؛«قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِاهللِ، ااَل بِذِكْرِ اهللِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوباَلَّذينَ امَنُوا وَ تَطْمَئِنَّ 

 .يابدا دلها آرامش مىاند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن و آرام است. همانا تنها با ياد خدآنها كه ايمان آورده

دمى نين مرهمان گونه كه استنشاق هواى سالم موجب حيات و دوام زندگى ماست، ياد خدا نيز براى چ

 .موجب حيات دل است

دانيم، باتى مىچنين افرادى چنان از غفلت از خدا گريزانند كه ما از مرگ. ما مرگ را فقط مرگ حيوانى و ن

 .بيننداما اينان مرگ خويش را در غفلت از ياد خدا مى

رتبه نيز هنوز اين مگرچه اين حالت از مراتب واالى ذكر است و از مراتب قبل بسيار باارزشتر است، ولى در 

برد. در واقع، با اشد. و از ياد خدا لذت مىخواهد به ياد خدا بمطرح است. يعنى انسان در اين حالت مى« من»

اما نيازى باالتر از )يابد. به عبارت ديگر در اين حالت نيز انسان براى رفع نيازى آرامش مى« خود او»ياد خدا دل 

 اى كند لذا هنوز مرتبهرد. براى رفع اين نياز و رسيدن به آرامش به خدا توجه مىنيازهاى قبلى( به خدا توجّه دا

 .دارد وجود ذات حبّ از

ودش هم هست خرسد كه ديگر توجّه ندارد كه ولى اگر انسان در راه معرفت به خداوند پيش رود، به جايى مى

ى كه حب ذات به طور است غافل خودش يالام و خود از كامالً و خداست به اش و نيازى دارد، بلكه تمام توجّه

ود بخواهد و خديگر اصالتى ندارد و هر چه هست محبّت به خداست. در اينجا به جاى آنكه انسان خدا را براى 

به جايى كه به  بيند )رسد آدمىشناسد و تنها او را مىخواهد، بلكه اصالً خودى نمىبخواند خود را براى او مى

 (جز خدا نبيند

عمتهاى رسند كه ذكر من و شكر نمعراج خدا به پيامبرش فرمود: بعضى بندگان من به مراتبى مى در شب

كنم تا آنجا مى فرمايد با اين بندگان چنين و چنانشود و همّى غير از آن ندارند. سپس خدا مىمن شغل آنها مى

 :فرمايدكه مى

 . 48قُوَمنَّ لَهُ مَقامَ عَقْلِهِ سْتَغْرِقَنّ عَقْلَهُ بِمَعْرِفَتى واَلَواَلَ

اميد است  اينها حقايقى است كه در روايات آمده و درك حقيقى اين حاالت براى خيلى از ماها مشكل است

 .را زياد و چنين حاالتى نصيب ما فرمايدخداوند به لطف خود معرفت ما 
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 دلبستگى به دنیا، مانع یاد خدا

انديشه در كماالت واالى انسانى غافل گردد، دلبستگى به دنيا و لذتهاى شود كه انسان از آنچه موجب مى

 . خبريم بى امور اين از دارد وجود ها دنيوى است. تا زمانى كه اين دلبستگى

 جلب فكر در و گزيد دورى دنيوى هاى براى آنكه محبت خدا در دل ايجاد شود بايد از تعلقات و وابستگى

خيزد بايد در فكر بندگى خدا باشد، بينديشد كه خدا از او چه ح كه از خواب بر مىمؤمن از صب .بود الهى رضايت

دهد براى اين باشد كند و به طور كلى، هر كارى انجام مىخواند، كسب مىخورد، درس مىخواهد. اگر غذا مىمى

راده و همت قوى كه فرمان خدا را اطاعت كند و رضايت او را كسب نمايد. چنين كارى ممكن است، اما به ا

نيازمند است. اگر كسى اين گونه زندگى كند، از لذّات و نعمتهاى دنيوى، آسايش و خوشى او نيز كاسته نخواهد 

بندد شد. حتى رنج و غم او از ديگران كمتر خواهد بود. چنين شخصى ديگر به رياست، ثروت و مانند آن دل نمى

 .د، همّ او فقط خدا و ياد اوستو غم از دست دادن يا نرسيدن به آنها را ندار

داند، اعتقادش اين است كه هر چه دارد از اوست، از خود چيزى ندارد؛ نه مالى، مؤمن خود را بنده خدا مى

لذا، در صدد است كه رضايت  .اوست به متعلّق هست چه هر. ديگرى چيز نه و اى نه فرزندى، نه مقام و مرتبه

پذيرد؛ از محرمات چشم بنده واقعى خداست، هر چه را او گفته به ديده منّت مىالهى را جلب كند. چنين انسانى 

 .كنديابد و زندگى واقعى پيدا مىنمايد. آنگاه به حيات برتر انسانى دست مىپوشد و به وظايف خود عمل مىمى

 برخورد انسان با کمبودها و نیازهاى مادى و معنوى

باشد، دوست دارد تا آنجا كه ممكن است نواقص و عيوب خود را مىانسان فطرتاً طالب كمال و سعادت خود 

 كسب صدد در ذاتاً كه است آفريده اى گونه به را انسان، بخصوص اى، رفع كند. اصوال خداوند هر موجود زنده

 «ذات حب» به مطلب اين از. گزيند دورى داندمى مضر خود كمال و سعادت براى كه چيزهايى از و باشد كمال

 .دارد دوست را خود كمال و خود حيات خود، اى شود؛ يعنى هر موجود زندهير مىتعب

بينيم و در حدّ توان خود، يابيم، نواقص و عيوبى در خود مىهمه ما، كم و بيش، كمبودهايى در خود مى

واقعى خود را به خواهيم كه آنها را رفع كنيم؛ اما در اينجا دو مشكل وجود دارد: اول اينكه ما عيوب و نواقص مى

 شناسيم. دوم آنكه هنگام تأمين نيازها وقتى بينكنيم و نيازهاى اساسى خود را به خوبى، نمىدرستى درك نمى

شويم؛ غالباً نيازهاى مادى را بر نيازهاى معنوى آيد يا در تقدم و تأخّر آنها، دچار خطا مىآنها تعارضى پيش مى

 .مأنوس هستيمداريم، چون بيشتر با آنها مقدّم مى

اگر امر داير شود بر اينكه براى رفع يک نقص مادى تالش كنيم يا براى رفع يک نقص معنوى، فكر و تالش 

كنيم. از درد مادّى بيشتر رنج شود؛ زيرا آنها را بيشتر و بهتر درك مىما متوجّه نواقص و كمبودهاى مادّى مى

وى آشنا هستيم؛ اگر هم احياناً متوجه بعضى از كمبودهاى يدن و مادى خوشيهاى و ها بريم و بيشتر با لذّتمى

دهيم و دوست نداريم كه معنوى و نيازهاى اخروى خود بشويم براى تأمين آنها تمايل چندانى از خود نشان نمى

 .به سراغ آنها برويم

 آگاه اش اى حقيقىاز اين رو خداوند انبيا را مبعوث كرد تا اوال انسان را نسبت به نيازهاى واقعى و كمبوده
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 و بزرگتر كمبودهاى كند،مى درك كه دنيوى، و مادى حيوانى، نواقص از غير كه بفهمانند او به سازند؛ 

 نيازهاى تأمين و معنوى نواقص رفع براى را خود تالش بيشترين بايد كه بفهمانند او به و دارد نيز مهمترى

 در دنيوى، و مادى امور بودن ارزش معنوى و ناچيز و بى امور اهميت به نسبت را او ثانياً. سازد مصروف اخروى

 .سازند آگاه آنها مقابل

با خوشيها و اند تا به انسان بفهمانند كه غير از لذتهاى مادى، لذتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه انبيا آمده

را از امور مادى و لذّتهاى خواهند كه عالقه و دلبستگى انسان لذّتهاى مادى هرگز قابل مقايسه نيست. آنان مى

 معطوف اخروى پايدار لذّتهاى و معنوى امور سوى به را انسان توجّه تمام و نمايند قطع دنيوى زودگذر و ارزش بى

 .سازند

كنند كه ظرفيت ترقى و تكامل او از حيوانات بيشتر است و به همان اندازه پيامبران به انسان تفهيم مى

باشد. فاصله ما تا نقطه اوجى كه خدا براى ما در نظر گرفته و استعداد رسيدن بيشتر مىكمبودها و نيازهاى او نيز 

به آن قله را به ما داده، بسيار است. خداوند به قدرى به انسان ظرفيت ترقّى و تكامل داده كه براى ما قابل تصوّر 

تالش و كوشش در جهت رسيدن به كمال  سازند و او را بهنيست. بنابر اين، آنان انسان را به اين نكته متوجه مى

نمايند.پس بايد به اين واقعيت پى ببريم كه نواقص و نهايى خويش و رفع نواقص و كمبودهاى خود دعوت مى

 همه اجتماعى، چه و باشد فردى چه دنيوى، هاى كمبودهاى ما منحصر به امور مادى و دنيوى نيست. كاستى

 .است ارزش كند بسيار ناچيز و بىتهديد مى را ما ابدى سعادت هك هايى كاستى و معنوى امور مقابل در

آرى، انسان با حيوان تفاوت دارد. زندگى انسانى با زندگى حيوانى يكى نيست. زندگى انسانى لوازم ديگرى 

و دارد، غير از خوردن و خوابيدن و كامجويى از لذتهاى مادى و حيوانى. اگر ما به خدا و پيامبران معتقد هستيم 

كه وراى اين حيات حيوانى حيات ديگرى نيز وجود شماريم، اگر پذيرفتيم گويند راست مىآنچه را كه آنها مى

دارد ـ حياتى كه درخور انسانيت انسان است ـ رفتارمان نيز بايد اين اعتقاد را تصديق كند. نبايد اعمال و كردار 

رفتار كسى كه به چنين حياتى معتقد است با آنكه زندگى روزمره ما چنين طرز تفكّرى را تكذيب نمايد. بايد بين 

داند، تفاوتى وجود داشته باشد، ما به طور قطع، به وجود چنين حيات انسانى اعتقاد را منحصر در حيوانيات مى

كنيم؛ ايمان ما ضعيف است و در نتيجه، تأثير داريم، اما به دليل سستى اراده و ضعف ايمان، در عمل، كوتاهى مى

باشد، ولى افرادى بوده و هستند كه داراى ايمانى قوى بوده و به مقاماتى ن در اعمال و رفتار ما بسيار ناچيز مىآ

 .انداز كمال و سعادت نايل آمده

 فریب دنیا، مانع از نیل به حیات معنوى

 خود دوش بر بارهايى ايم؛ ما به دست خود، اسباب انحطاط و تنزّل درجات كمالى خويش را فراهم آورده

 م كه كمرمان زير آنها خميدهاي گذاشته

 شايد كنيم، حركت توانيمنمى كه ايم شده است، به دست و پاى خويش غل و زنجيرهايى بسته

 كه كندمى عرض خدا به «كميل» دعاى در ما زبان از (السالم عليه)اميرالمؤمنين

قَصُرَتْ بی اَعْمالی وَ قَعَدَتْ بی اَغاْللی وَ حَبَسَنی عَنْ نَفْعی بُعْدُ اَمَلی اَللّهُمَّ عَظُمَ باَليی وَ اَفْرَطَ بی سُوءُ حَالی وَ 

 ؛ «وَ خَدَعْتَنىِ الدُّنْيا بِغُرُورِها وَ نَفْسی بِجِنَايَتِهَا وَ مِطالی
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 زنجيرهاى و غل ناچيز، بسيار ام(نيک) اعمال گذشته، حد از ام خدايا، گرفتاريهايم فراوان است، بدحالى

ک سو، دنيا با خدعه اخته، آرزوهاى دور و دراز )دنيوى( مرا از نفع خود دور كرده و از يس گير زمين مرا( عاليق)

 .انددهو غرور خود و از سوى ديگر ، نفس )سركش(ام با جنايت خود و امروز و فردا كردن، مرا فريب دا

دانيم ؟ آيا مىن زير بار گناه خميده استفهميم كه كمرماآيا در خواندن اين جمالت صادقيم؟ آيا واقعاً مى

 است؟ ادهد فريب را ما آن زيور و دنيا و ايم كه با اعمال بد خويش به دست و پاى خود، غل و زنجير زده

 :فرمايدقرآن مى

 49؛ مَا الْحَياةُ الدُّنيا ااِلّ مَتاعُ الغُرُورِ

 .زندگانى دنيا جز متاعى فريبنده بيش نيست

ات بسيار دور ـ كه درست است ـ ما از واقعي باشد درست اندفرموده ائمه)عليهم السالم(اگر آنچه انبيا و 

اگر دعاى  و است از حضرت على)عليه السالم(« كميل»رويم. اگر دعاى هستيم، سخت در اشتباهيم و بيراهه مى

در  ،هستيم اآنه پيرو چگونه ما پس باشد،مى و دعاهاى صحيفه سجاديه از امام سجاد)عليه السالم(« ابوحمزه»

اقعيت دارد يا نه؟ وآيا مضامين اين دعاها را باور داريم؟ آيا اين مسائل  هيچ شباهتى به آنان نداريم؟حالى كه 

از داشته، آيا چيزى دهد و زيبايی هاى ظاهرى كه ما را از رسيدن به نفع واقعى بدنيايى كه ما را فريب داده و مى

وز از غذايى ركه دوست داريم هر  است اين از غير آيا ايم؟ ه بدانها دل بستهغير از لذتهاى زودگذرى است ك

انه، فرش، خخواهيم هر روز شكل زندگى و ظاهر لذيذتر از روز پيش تغذيه كنيم؟ آيا غير از اين است كه مى

 كنيم؟ عوض را مان مدل ماشين و ساير وسايل زندگى

 دلیل غفلت انسان از توجه به آخرت

كند، رك مىدپرتو غرايزى كه خداوند در وجود او به وديعت نهاده است، نيازهاى مادى خويش را انسان در 

گيرد. انسان به طور شود و از همنوعان خويش كمک مىبراى تأمين آنها به ابزار و وسايل مادى متوسّل مى

كند ك مىى خويش را درغريزى، گرسنگى، تشنگى، نياز جنسى، احتياج به مسكن و ساير نيازهاى دنيوى و ماد

نمايد و چنين ا تأمين مىرود. از اين رو، به آن دسته از اسبابى كه اين گونه نيازهاى او رو به دنبال تأمين آنها مى

كنند و رنجها و دردهاى او آورد، همچنين به كسانى كه او را در اين راه كمک مىلذايذى را براى او به وجود مى

فرزند، دوستان  گيرد. معموالً انس و عالقه انسان به زن وشود و با آنها انس مىند مىدهند، عالقمرا كاهش مى

 .يل استو خويشان و به طور كلّى، به همه كسانى كه به شكلى در زندگى با او شريک هستند، به همين دل

سازد. انسان از يک ىمفل دارد و وى را غامادى و دنيوى، توجّه انسان را از امور معنوى باز مىامّا انس به امور 

كند صور مىكند كه نيازهاى او منحصر به همين نيازهاى مادى و دنيوى است و از سوى ديگر، تسو، تصوّر مى

اما  .باشدوس مىكه تأمين احتياجات او از راه همين وسايل مادى و به وسيله همين افرادى است كه با آنها مأن

باشد غافل است؛ آن ىوالً با آنها آشنايى دارد بخش ناچيزى از نيازهاى او ماز اين حقيقت كه نيازهايى كه او معم

يگرى است؛ دداند كه نيازهاى اصيل او چيزهاى او نمى .هم نيازهايى كه فقط مربوط به زندگى محدود دنياست

اند ا با او مأنوسنيباشد. به تصوّر انسان، افرادى كه در اين دنيازهايى كه در ارتباط با عالم نامحدود آخرت مى

د كه همه آنها ما را هميشه با او و همراه او هستند؛ اما بايد توجّه داشته باشد كه بدون ترديد، روزى خواهد رسي

 .رها خواهند ساخت
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كنند مأنوس همه ما كم و بيش با امور دنيوى و لذايذ مادى و با اشيا و افرادى كه نيازهاى ما را تأمين مى

كنيم و به طور كلّى، افكارمان بر محور امور شويم احساس دلتنگى و غربت مىآنها دور مى هستيم و هر وقت از

مادى و دنيوى است. اما بايد دانست كه اين دنيا گذراست، نه دايمى و روزى خواهد رسيد كه بايد از اين دار فانى 

عالم، نياز يا نيازهايى داريم يا نه؟ اگر در رخت بر بنديم. اكنون بايد به فكر دار باقى باشيم و ببينيم كه آيا در آن 

شود؟ آيا نيازهاى ما در آن زندگى ابدى خويش احتياجاتى داريم، آنها با چه وسيله و از چه طريقى تأمين مى

عالم همانند نيازهاى اين جهانى ماست؟ آيا وقتى انسان از اين دنيا رفت به غذا، لباس و وسايل مادى نياز دارد؟ 

كرد و همراه مردگان مقدارى خوراك و وسايل زندگى دفن كه روزگارى بشر اين گونه تصور مىهمان گونه 

 نمود، به تصور اينكه زمانى به كارش آيد؟مى

اند تا به انسان بفهمانند كه نيازهاى او در آن انبيا آمده .روشن است كه عالم آخرت با عالم دنيا متفاوت است

ست. در آنجا، نيازهاى انسان چيزهاى ديگرى است. اشياى دنيوى در آنجا براى جهان از قبيل نيازهاى دنيوى ني

تواند آنها را با خود بدانجا ببرد. روزى خواهد آمد كه همه دوستان، نزديكان و او سودى ندارد و حتى نمى

زى كه او آيد، روكنند؛ اگر هم بخواهند به او كمكى كنند از دستشان بر نمىخويشاوندان انسان را رها مى

كند خواهد اين عالم را ترك كند، در حالى كه در بستر مرگ افتاده و مرگ را پيش چشم خود مشاهده مىمى

 نزديكانى و دوستان از و كند رها نموده انداز ا كه پسر هايى بايد از هر آنچه اندوخته است چشم بپوشد، سرمايه

 نداشته دلبستگى ديگرى كس به و ديگر بهجاى انسان اگر حال، اين در. شود جدا داشته دلبستگى آنها به كه

 .داشت نخواهد هم گريزى راه هيچ و گيردمى فرا را او وحشت و غصّه از انبوهى باشد

كشد. روح، افتند و سرانجام روح از بدنش پر مىدر آن هنگام، اعضا و جوارح او يكى پس از ديگرى از كار مى

برند، دارند و به سوى قبرستان مىكند: دوستان و آشنايان جنازه او را بر مىمىجريانات پس از مرگ را مشاهده 

 خويش هاى ريزند و باالخره، پس از ساعتى به خانهكنند، خروارى خاك بر روى او مىجنازه را در قبرى دفن مى

 توصيف گونه اين را آن (السالم عليه)سجاد امام كه قبرى! قبر تنهايى و ماندمى او آنگاه. نمايندمى مراجعت

 :كندمى

عَمَلِ الصّالِحِ بالْ اَفْرُشْهُ وَلَمْ دَتىفَمَنْ يكونُ اَسْوَءَ حاال مِنّى اِنْ اَنَا نُقِلْتُ عَلى مِثْلِ حالى اِلى قَبْرى لَمْ اُمَهِّدْهُ لِرَقْ

خادِعُنى وَايّامى تُخاتِلُنى وَقَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ لِضَجْعَتى وَمالى ال اَبْكى واَل اَدْرى اِلى ما يَكوُنُ مَصيرى وَاَرى نَفْسى تُ

 .…رَأسى اَجْنِحَةُ الْمَوْتِ فَمالى ال اَبْكى اَبْكى لِخرُوجِ نَفْسى، اَبْكى لِظُلْمَةِ قَبْرى، اَبْكى لِضيقِ لَحْدى و

 صالح عمل با و ام واى بر من اگر در چنين حالى منتقل شوم به قبرى كه آنرا براى خوابيدن خود مهيا نكرده

 و خدعه من با نفس كه بينممى اكنون كجاست، مسيرم دانمنمى كه حالى در نگريم چرا ام نكرده فرش را آن

عُقاب مرگ بر سرم پر و بال گشوده است پس چرا  كه حالى در ورزد مى مكر من با روزگار و كندمى نيرنگ

 .…گريم به تنگى جايگاهم وگريم بر تاريكى قبرم، مىگريم بر خارج شدن روح از بدنم، مىنگريم؟ مى

يک عمر تالش و زحمت براى اندوختن ثروت، ساختن خانه، خريد وسايل زندگى و مؤانست با ديگران، همه، 

ود، او بايد تنها و با حالتى غريبانه به سر برد. اين حالت چقدر طول خواهد كشيد؟ شاز اين لحظه به بعد تمام مى

 مدتش بسيار طوالنى است. اصال با عمر دنيا قابل مقايسه نيست. در اين مدت طوالنى، كه بايد در عالم برزخ و 
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. چه بايد بكند؟ چه آيدنمى كار به را او هايش پس از آن در عالم قيامت و آخرت بماند، هيچ يک از اندوخته

 تواند بكند؟كارى مى

 انس با خدا، برترین توشه پس از مرگ

اگر انسان بخواهد پس از ترك اين جهان، دچار غم غربت نگردد و با دست خالى اين جهان را ترك نكند بايد 

 نه تَزَّوُدا فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَقوى() .از همين دنيا و پيش از مرگ به فكر آن روز باشد، و زاد و توشه مناسب برگيرد

 بايد كسى چه با كه بداند اكنون هم از است الزم. نمايد متمركز آن لذايذ و دنيا در را خود غم و همّ تمام آنكه

 كند، تأمين را او اصلى نياز تواندمى كه بگيرد انس كسى با بايد نگذارد، وا تنها را او غربت روز در كه گردد مأنوس

فراهم آوردن اسباب و وسايلى در اين دنيا، زمينه تأمين نيازهاى مادى و معنوى او را آماده كرده  با كه همان

 چنين خداوند به و كرده توجّه فوق حقايق به «ابوحمزه» دعاى از فقراتى در است. امام زين العابدين)عليه السالم(

 :كندمى عرض

الْفِراشِ تُقَلّبُنی اَيْدی اَحِبَّتى وَ تَفَضَّلْ عَلَىَّ مَمْدُوداً عَلَى الْمُغْتَسَلِ يُقَلِّبُنی صَالِحُ جيرَتی وَ ارْحَمْنی صَريعاً عَلَى 

 فی تی َوَ ارْحَمْحيداً فی حُفْرَوَ تَحَنَّنْ عَلَىَّ مَحْمُوال قَدْ تَنَاوَلَ االَقْرِبَاءُ اَطْرافَ جِنَازَتی وَجُدْ عَلَىَّ مَنْقُوال قَدْ نَزَلْتُ بِکَ وَ

 ؛«کَ الْبَيْتِ الْجَديدِ غُربَتی حَتّى الاَسْتَأنِسَ بِغَيْرِكَذل

 آن به پهلو اين از مرا عزيزانم( بلكه كنم، حركت توانمنمى خودم) و ام خدايا، آنگاه كه در بستر مرگ افتاده

به راست و چپ  مرا صالحم همسايگان و ام كشيده دراز مَغْسَل در كه هنگام آن و كن ترحّم من بر كنندمى پهلو

 اندگرفته را ام برند و خويشاوندان اطراف جنازهدهند( بر من تفضّل كن و وقتى كه مرا مىگردانند )و غسل مىمى

 بر شوممى وارد تو بر قبرم در تنهايى به و كنندمى منتقل( قبر سوى به) مرا كه هنگامى و كن مهربانى من بر

 .نگيرم انس تو غير با تا كن رحم ام ىغريب بر جديد خانه آن در و نما كَرم من

 رحم ام خدايا، در آن خانه جديد بر تنهايى»كند: مهمترين نكته اين فقرات اين است كه به خدا عرض مى

 «.نگيرم انس تو غير به تا كن

شود با غير خدا مگر ممكن است كسى كه در اين عالم طعم انس با خدا را چشيده باشد، وقتى وارد قبر مى

شود فقط با خدا انس بگيرد؟ يا مگر ممكن است كسى كه در دنيا با غير خدا مأنوس بوده است وقتى وارد قبر مى

 انس داشته باشد؟

 .انسان در دنيا با هر چه انس گرفته باشد دلش با آن است؛ و حشرش در قيامت نيز با آن است

دچار غربت و ناراحتى نشويم، بايد از اين دنيا مقدّمات انس با خدا را بنابر اين، اگر بخواهيم كه در آن عالم 

گيريم خدا بايد دست كم، يكى از كسانى كه با آنها انس مى .فراهم نماييم تا در آنجا با ما باشد و ما را رها نسازد

 چيز به خدا از غير به اوقات آن در و باشيم داشته خلوتى اوقات كنيم، تنظيم اى باشد. بايد براى خود برنامه

 فراموش را چيز همه و آشنايان دوستان، فرزند، و زن كار، ثروت، و مال آن، چيز همه و دنيا نكنيم؛ توجه ديگرى

م در عالم برزخ حسرت عظيمى را به دنبال نكردي چنين اگر.باشيم او ياد به و كنيم توجه او به فقط و نماييم

اندوهى ما را فرا خواهد گرفت كه هيچ كس و هيچ چيز آن را جبران خواهيم داشت؛ غربت و تنهايى و رنج و 

 .نتواند كرد
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 :فرمود كه است آمده در وصاياى حضرت فاطمه زهرا به حضرت اميرالمؤمنين)عليه السالم(

 . 50الدُعاءِ و الْقُرآنِ تاِلوَةِ مِنْ فَاَكْثِرْ وَجْهى قَبالَةَ رَأسى عِنْدَ وَاجْلِسْ …اِذا اَنَا مِتُّ فَتَوّلَّ اَنْتَ غُسْلى وجَهِّزْنى 

 مقابل ،سرم باالى كردى دفن مرا وقتى و …هنگامى كه من مُردم، خودت على جان، مرا غسل ده و كفن كن

 .بخوان قرآن زياد و بنشين صورتم

 .چون دل آن حضرت با خدا انس دارد دوست دارد كه گوش وى هم با كالم خدا مأنوس باشد

 با خدا مأنوس شویم؟چگونه 

دا انس و خاز خداوند خواهانيم كه به لطف خود به ما همتى عطا كند تا در عمق جان و دل خود نسبت به 

واهيم و خودمان محبت پيدا كنيم و بتوانيم با او مأنوس شويم. اين كار شدنى است، لكن بايد از خدا توفيق بخ

 .ازمند استنيز اراده كنيم. البته اين كار به تمرين هم ني

 جاى مدّتى راىب روز، شبانه در و كنيم تنظيم اى يكى از راههاى ساده اين كار آن است كه براى خود برنامه

ست كه با دعا، اين كار ممكن ا .ير از خدا قطع نماييمغ چيز همه از را خويش توجّه و كنيم انتخاب را خلوتى

ناظر است، ما  واين است كه فراموش نكنيم كه خدا حاضر  نماز، مناجات، قرائت قرآن و يا مانند آن باشد؛ مهم

كه ميسّر است  كنيم و به قدرى بيند و پيوسته به ما لطف دارد و از صميم قلب، از گناهان خود استغفاررا مى

 .اين برنامه را ادامه دهيم تا بتوانيم به الطاف خدا در آن عالم اميدوار باشيم

 ارزش ایمان

لْعَيْشِ ا مِنَ رَضِّنی وَ لی كَتَبْتَ مَا ااِلّ يُصيبَنی لَنْ نَّهُاَ اَعْلَمَ حَتّى اَسْئَلُکَ ايماناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبی وَ يَقيناًاَللهُمَّ اِنّی 

 ؛«بِمَا قَسَمْتَ لی يَا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

كنم تا بدانم كه جز است مىپروردگارا، ايمانى ثابت كه هميشه در قلبم برقرار باشد و يقينى صادق از تو درخو

 راضى اى م كردهآنچه قلم تقدير تو نگاشته است به من نخواهد رسيد و مرا از )وسايل( زندگانى به هر چه قسمت

 .خشنود ساز، اى مهربانترين مهربانان و

 مناجات، و عاد از پس است. گويا امام سجاد)عليه السالم(« ابوحمزه»اين فقره آخرين جمالت از دعاى شريف 

 به رضا» و «تثاب ايمان» درخواست خداوند از نموده خالصه جمله دو اين در را خود خواسته باالترين و آخرين

 .كندمى «الهى قضاى

 اين از پس (شود كه ايمان از چه اهميتى برخوردار است كه امام سجاد)عليه السالماز اينجا، استفاده مى

 به از پس انايم آنكه دليل به همچنين. نمايد عطا «ايمان» او به كه كندمى درخواست خدا از طوالنى مناجات

راسخ و ثابت  انى به او عطا كند كهايم كه كندمى درخواست خداوند از دارد، قرار آفات معرض در آمدن، وجود

باقى و ثابت ه در قلب او باشد. اگر ايمانى براى انسان حاصل شد نبايد مغرور شود و تصور كند كه براى هميش

 .خواهد ماند

ايمان گوهر گرانبهايى است كه مايه آرامش روح انسان  .زبان انسان از توصيف ارزش ايمان عاجز است

گرفتاريها و كشمكشهاى زندگى، پناهگاه انسان است و باالتر از همه، ايمان موجب سعادت ابدى  در باشد،مى

                                                      
 .۴01عزيزهللا عطاردى، ُمسند فاطمه الزهرا)س(، )انتشارات عطارد چاپ اّول( ص  .50
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 .انسان و نجات او از عذاب اخروى است

 با. كندمى مرحمت انسان به متعال خداى كه است نعمتى بزرگترين ، باشد ضعيف كه هم چند هر  ايمان

دت دنيوى و ولى در عين حال، بسيار ارزنده و براى سعا است، اندك و ضعيف بسيار ايمانى چنين آثار اينكه

مانى كه در آب هى تا زاخروى او بسيار با اهميت است. مَثَل انسان نسبت به ايمان همچون ماهى در آب است؛ ما

كنون از او سلب فهمد كه در چه نعمتى غرق بوده و اشناسد ولى وقتى از آب بيرون افتاد، مىاست قدر آن را نمى

 ما زندگى و حيات ولى است، ضعيف چند هر منديم؛ شده است. ما نيز، بحمداهلل، از اين نعمت بزرگ الهى بهره

 وجود به ام در تزلزل و شک حالت و شود سلب ما از ضعيف ايمان همين ـ ناكرده خداى اگرـ. است آن گرو در

 .ستا گشته سلب ما از اكنون كه ايم داشته نعمتى چه كه فهميد خواهيم آيد،

 گناه و خطر زوال ایمان

ن نعمت نيز همانند نبايد تصوّر كنيم كه ايمان، با آن همه كه ارزش دارد، براى ما ثابت و پابرجاست، بلكه اي

بريم. چه بسيار كسانى ساير نعمتها امكان زوال دارد. از اينكه روزى اين نعمت از ما سلب شود، بايد به خدا پناه ب

ملى ايمانشان ضعيف دادند، ولى پس از مدتى در اثر عوااند و اعمال صالح بسيار انجام مىاند كه ايمان داشتهبوده

 .اندرفته دنيا از ايمان شده يا از آنان سلب گرديده است و بى

لكه فرموده خداوند براى هيچ كس ضمانت نكرده است كه اگر نعمتى به وى ارزانى داشت از او سلب نكند، ب

 :است

 51؛ «لَئنْ شَكَرْتُمْ الَزيدَنّكمْ وَ لَئنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابی لَشَديدٌ»

 .تكنيد عذاب من دردناك اسافزايم و اگر كفران نعمت اگر شكر نعمت بجاى آريد بر نعمت شما مى

ک سو، شبهات يبنابر اين، بايد توجه داشت كه ايمان انسان پيوسته در معرض هجوم آفات و نابودى است. از 

 قرار جدّى دتهدي مورد را انسان ايمان ناشايست و زشت كردار و اعمال ديگر، سوى از و شيطانى هاى و وسوسه

آيد و آنجا را شود نقطه سياهى در قلبش پديد مىمرتكب گناهى مىدر روايات بيان شده كسى كه  .دهندمى

تگار نخواهد گيرد و چنين فردى ديگر رسكند اگر گناهان زياد شد، تمام صفحه دل را فرا مىآلوده و تيره مى

 65شد.

ظ بدارد نس محفوابايد از خدا بخواهيم كه ايمان ما را تقويت كند و آن را از آفات و دستبرد شياطين جنّ و 

 كه را هايى یگ و اگر خداى ناكرده گناهى مرتكب شديم هر چه زودتر در صدد توبه و جبران آن برآييم تا تيره

گذارد، ولى ما متوجه مان پديد آمده است بزداييم. سياهى دل آثارى دارد كه در انسان تأثير مىقلب در گناه اثر در

شود و به دنبال ه آثار گناه اين است كه موجب قساوت قلب مىاز جمل .كنيم كه سالم هستيمنيستيم و تصور مى

 به ميل او در و بردمىن لذّت آن، انسان از دعا و مناجات با خدا، قرائت قرآن و توسّل به ائمه اطهار)عليهم السالم(

صالحان و ت با نزديكى با اهل گناه و مجالست با آنان جاى مجالس .شودلهو و لعب ايجاد مى و شهوترانى گناه،

ود او هستند كند كه با افرادى كه كم و بيش مانند خگيرد و انسان عالقه پيدا مىبندگان شايسته خدا را مى

 .همنشين باشد. اينها نشانه قساوت قلب و تيرگى دل است
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 :بنابر اين، بايد بدانيم كه

 .است اشتهد ارزانى ما به خدا كه است گرانبهايى بسيار گوهر ـ باشد ضعيف كه هم قدر هر  اوال، ايمان

ته درصدد تقويت آن ثانياً، نبايد از اين نكته غافل شويم كه ايمان انسان در معرض زوال است. لذا، بايد پيوس

جاد شبهه آنجا كه ممكن است به تقويت اعتقادات خويش بپردازيم و از شبهات و آنچه موجب ايباشيم و تا 

 ما دل و ذهن كه نگذاريم و برآييم آن عالج درصدد آمد پيش رايمانب اى گردد، دورى كنيم. اگر شبههمى

 .شود شيطانى وساوس جوالنگاه

رده، مرتكب گناهى كند، اجتناب ورزيم. اگر خداى ناكهمچنين بايد از گناه و آنچه انسان را به گناه نزديک مى

كه ايمان ما را حفظ  تضرّع، از خدا بخواهيمشديم هر چه سريعتر توبه كنيم و باالتر از همه آنكه با كمال ذلّت و 

 .شويم متوسّل نيز و آن را تقويت نمايد و براى اين منظور، به ائمه اطهار)عليهم السالم(

 :ناظر به نكاتى است كه ذكر گرديد« ابوحمزه»فقرات مزبور از دعاى 

 ؛ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ ايماناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبی وَ يَقيناً

 .عنايت فرما پروردگارا، ايمان و يقينى كه پيوسته در قلب من حضور داشته باشد و از آن جدا نشود به من

 برخى آثار ایمان

 الف. يقين

 اشاره آن اثر دو به (آورد؛ كه در اينجا امام سجاد)عليه السالموقتى ايمان در دل ثابت گرديد ثمراتى به بار مى

 :الهى قضاى به رضا و الهى تقديرات به يقين است؛ فرموده

 ؛ «حَتّى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ يُصيبَنی ااِلّ مَا كَتَبْتَ لی

 .اى ر ساختهرسد، مگر آنچه كه تو برايم مقدّخداوندا، به من يقينى عطا كن كه بدانم هيچ چيز به من نمى

وجب پيدايش معرفت كامل ميقين باالترين و كاملترين مرحله ايمان است، ايمان خود متوقف بر معرفت است 

ا در سختى، يشود. كسى به مرحله يقين برسد ديگر برايش فرق ندارد كه در رفاه باشد صفت يقين در انسان مى

 انشايم كه مؤمنى. است شده محكم ديگرى جاى به دلش چون است تفاوت در مقابل حوادث زندگى مادى بى

 خدا كه است چيزى در نفعش داندمى و گذارد وامى خدا به را خود كار رسيده يقين مرحله به و گشته كامل

 .آوردمى پيش او براى

 آورد،ىم پيش خدا كه است چيزى در او خير و اوست زندگى دار لذا مؤمن خيالش آسوده است كه خدا عهده

 :فرمايدمى خداوند معراج حديث در

 .52بِعُسْر اَمْ بِيُسْرِفَاِذا اسْتَيْقَنَ العَبْدُ ال يُبالى كَيْفَ اَصْبَحَ 

 .سانىآتى بگذرد يا به سخ به او زندگى كه دهدنمى اهميت رسيد، «يقين» مقام به ام پس هرگاه بنده

رسد خواهد رسيد و بكند كه آنچه را كه بايد به او بنابراين اولين اثر ايمان اين است كه انسان يقين پيدا مى

 .رسدنمى او به است آنچه را مقدّر نشده

البته بايد توجه داشت كه الزمه پذيرفتن يقين، اعتقاد به جبر نيست؛ يعنى چنين نيست كه انسان به دنبال 

كار و كوشش نرود و تنبلى را پيشه سازد و اعتقادات دينى را بهانه قرار دهد و بگويد هر چه مقدر شده باشد به 
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ى براى مطرح كردن بحث جبر و اختيار به طور من خواهد رسيد، خواه كار كنم يا نكنم. گر چه در اينجا، مجال

خداوند در  .«تحقّق مسبّبات از راه اسباب است» :استگوييم كه آنچه مقدّر تفصيل نيست، لكن به اجمال مى

تقدير امور، اسباب و عوامل را در نظر داشته است. يكى از اين اسباب اراده خود انسان است كه جزو اسباب و 

 .مسبّبات است

داند كه ىمان مثال، اگر مقدّر شده است كه عمر كسى پنجاه سال باشد به اين معناست كه خداوند به عنو

ب طول كند، چقدر بدانچه موجدهد و چه كارهايى را ترك مىوى در طول عمر خويش، چه كارهايى انجام مى

داشت و مسائلى ر، مراعات بهشود، مانند صله رحم، يا قطع رحم، مراعات حقوق پدر و مادعمر و يا كوتاهى آن مى

 .دهداز اين قبيل، اهميت مى

ده است كه عمر بنابراين، خداوند بر اساس علم گسترده خود بر اعمال و رفتار اختيارى آن شخص، مقرّر فرمو

شد و كارهاى او مثالً پنجاه سال باشد. ولى چنين نيست كه وى بگويد مقدّر شده است، عمر من پنجاه سال با

 .در آن ندارد. آنچه خداوند مقدّر فرموده بر اساس همين افعال اختيارى انسان است من تأثيرى

را اين استنادها در استناد افعال اختيارى انسان به خداى متعال منافاتى با استناد آنها به خود وى ندارد؛ زي

طح است و ى در يک سطول يكديگر هستند و تزاحمى با هم ندارند. به ديگر سخن، استناد فعل به فاعل انسان

 كارش هك اى استناد آن به خداى متعال در سطح باالترى است كه در آن سطح وجود خود انسان و وجود ماده

 تأثير پس. اوست به مستند همگى دهدمى انجام آنها بوسيله را كار كه ابزارهايى وجود و دهدمى انجام آن روى را

لّت تامه به خداى عدر كار خودش منافات با استناد وجود همه اجزاء  «جزء اخير علت تامه» عنوان به انسان اراده

دارد و  متعال ندارد و اين خدا است كه وجود جهان و انسان و همه شؤون وجودى او را در دست قدرت خود

. اردند او از اللاستق و. نيست نياز بخشد و هيچ موجودى در هيچ حالى و زمانى از او بىهمواره به آنها وجود مى

يست كه كار يا بايد نخارج از قلمرو اراده او نيست و چنان  و خدا از نياز بى هم انسان اختيارى كارهاى بنابراين

ند كه قابل جمع مستند به اراده انسان باشد يا مستند به اراده خدا، زيرا اين دو اراده در عرض يكديگر نيست

 .نباشند

حقق آن ضرورت تته به اراده الهى است و اراده خداى متعال براى بلكه اراده انسان همانند اصل وجودش وابس

  دارد،

 :فرمايدقرآن مجيد مى

 53؛ يَسيرٌ اهللِ عَلَى ذلِکَ اِنَّ نَبْرَأهَا اَنْ قَبْلِ مِنْ كِتَاب فى ااِلّ اَنْفُسِكُم الفی وَ االرْضِ مَا اَصَابَ مِنْ مُصيبَة فِى

ن را ايجاد رسد مگر اينكه، قبل از آنكه آوجود خودتان به شما نمىهيچ مصيبت و رنجى در زمين و يا در 

 .كنيم، همه در كتاب )لوح محفوظ( ثبت شده است و اين كار بر خدا آسان است

 :فرمايدسپس مى

 54؛ لِكَياْل تَأسَوا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ التَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ

 .رسد دلشاد نگرديدنشويد و بدانچه به شما مىرود دلتنگ تا هرگز بر آنچه از دست شما مى

اگر در اين دنيا، نعمتى از ما گرفته شد؛ مثالً يكى از عزيزان خود را از دست داديم يا به فقر، بيمارى و مانند 
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آن گرفتار شديم، بايد بدانيم كه اينها مقدّر و مكتوب است تا متأثر نشويم و خود را نبازيم؛ بايد بدانيم كه نعمتى 

 .بوده كه خدا داده، سپس بنابر مصالحى آن را از ما گرفته است

ين شود، بلكه پيوسته بنابر اين، انسان مؤمن نبايد به نعمتهاى دنيا دل ببندد و به دليل از دست دادن آنها غمگ

يا چه ست آورده دبايد در فكر بندگى و انجام وظايف خويش باشد، نه اينكه در اين فكر باشد كه چه چيزى را به 

 .چيزى را از دست داده است

 ب ـ راضى بودن به قضاى الهى

 :دومين اثر ايمان رضا به قضاى الهى است

 وَ رَضّنی مِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لی يَا اَرْحَمَ الّراحمِينَ؛

 .فرمايى راضى بگرداناى مهربانترين مهربانان، مرا بدانچه در زندگى قسمت مى

ست و به آن ان خود تقديراتى دارد و اين تقديرات گاهى موافق با خواسته ايشان اخداى متعال براى بندگ

رات او راضى خواهد اين است كه به مقدشوند. آنچه خداوند مىگردند و زمانى نيز از آن ناخشنود مىخرسند مى

 .نىباشند و به قضاى او گردن نهند اين تقدير گاهى در امور تشريعى است و گاهى در امور تكوي

ات و ترك در امور تشريعى همان تكاليف، واجبات و محرمات است. رضايت در اينجا به معناى انجام واجب

 .محرمات است

آورد راضى باشد، چه واقعه ناگوار باشد و چه خوشايند. در امور تكوينى، بايد به آنچه خدا براى بنده پيش مى

دهند. برخى از آزمايشها تا مشخص شود چه واكنشى نشان مى شوندانسانها در برابر حوادث ناخوشايند آزموده مى

كند مربوط به مرحله اول ايمان است تا معلوم شود آيا انسان در مقابل حوادث سخت، احكام الهى را رعايت مى

كند؟ و مربته باالتر مخصوص بندگان برجسته است كه آيا در برابر حوادث سخت از خدا شكوه يا عصيان مى

است، يعنى « رضا»است، باالتر از صبر مقام « صبر»بندند اين مقام ا آنها را تحمل كرده، دم فرو مىكنند يمى

دهند )در عمق دل هيچ ناراحتى و كنند و هم به آن رضايت مىل مىتحم را گرفتارى و رنج و درد اهل رضا هم

 به دل و جان از انسان صورت آن در كه است ايمان مرحله باالترين اين. خداست جانب از چون( ندارند اى شكوه

اج معر شب در خداوند لذا. دارد ايمان است، حكمت روى از الهى تقديرات اينكه به و است راضى خداوند تقديرات

 55. ام كرده تقدير آنچه به «رضايت»( آن از باالتر) و است توكل من نزد كارها ترين به رسولش فرمود: محبوب

وامل تقدير كه انسان دست از كار و كوشش بردارد، بلكه تالش كردن خود جز عالبته اين بدان معنا نيست 

 حكمتى بر اى رود. منظور اين است كه به آنچه واقع شده راضى باشيم. و بدانيم هر حادثهالهى به شمار مى

 .است استوار

ـ چه كم باشد و چه زياد ـ ر شد. اين رضايت اضى بابه هر حال انسان بايد بدانچه كه خدا قسمت او كرده است 

كند. در آخرت نيز از هم نتيجه دنيوى دارد و هم نتيجه اخروى؛ در دنيا، انسان احساس آرامش و آسايش مى

 .گرددبرخوردار مى« رضا»مقامهاى اهل 

كنند؛ بدانچه متأسفانه بيشتر مردم، در اثر ضعف ايمان، از وضع زندگى خويش راضى نيستند و شكايت مى

 گرفته فرا را آنان زندگى سراسر نگرانى و ندارند آسايش و آرامش گاه داده قانع نيستند. از اينرو، هيچ خدا به آنان
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كنند، داشته باشند و مى آرزو مردم كه را چيزهايى از بسيارى كه دارد توجه نكته اين به مؤمن انسان اما. است

نباشد و حتى موجب ناراحتى و بروز مشكالت كنند، چه بسا به صالحشان براى به دست آوردن آنها تالش مى

 .گردد

؛ خدايا، گاهى از تو چيزهايى  عَاقِبَةَ االُمُورِلَعَلَّ الّذی اَبْطَأَ عَنِّی هُوَ خيرٌ لی لِعِلْمِکَ بِ  :خوانيمدر دعاى افتتاح، مى

كنم، امّا چه بسا، راحتى مىاندازى؛ از اين تأخير اظهار ناكنم، و تو اجابت آنها را به تأخير مىرا درخواست مى

 .تأخير در استجابت دعا برايم بهتر بوده است؛ زيرا تو از عاقبت كارها آگاهى

 :فرمايدقرآن كريم نيز مى

  56عَسى اَنْ تكْرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى اَنْ تُحِبُّوا شَيئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ

زى را دوست ولى به حقيقت، خير و صالح شما در آن باشد و چه بسا، چي چه بسا، چيزى را ناگوار شماريد،

 .بداريد، ولى در واقع، شرّ و فساد شما در آن باشد

آورد راضى يش مىبنابر اين، در هر حال، انسان بايد كار خود را به خدا واگذارد و نسبت به آنچه براى او پ

 .ند استو ديگرى رضايت و خشنودى نسبت به قضاى خداوباشد. از اينرو، يكى از نتايج ايمان كامل يقين 
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