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حیم ْحمِن الَرّ ِبْسِم اهّلل الَرّ
اِهِرین ٍد َوآِلِه الَطّ ی ُمَحَمّ

َ
ی اهّلل َعل

َّ
میَن َو َصل

َ
عال

ْ
َحْمُد هّلِلَِّ َرِبّ ال

ْ
ال

ی أعداِئِهم أجَمعیِن ِمَن اآلن إلی قیاِم َیوِم الّدین
َ
عنُه اهّلل َعل

َ
َو ل

اهمیت دعا
دعــا، حقیقــت عبــادت و روح آن و اعتــراف بــه عجــز و فقــر و مســکنت 
در محضــر حضــرت رّب العــزه و یکــی از ارکان ســلوک الــی  اهّلل اســت. دعــا، 
روح عبــادت و عبــادت روح دیــن اســت و بنابرایــن دعــا روح دیــن اســت. 
به واســطه دعــا بنــده بــه حضــرت قاضی الحاجــات متصــل شــده و جریــان 
امــور خــود را از منبــع فیــض و سرچشــمۀ جــود طلــب می کنــد. و ســرانجام 
کــه بــرای نیــل بــه مقصــود مفیــد  آنکــه دعــا، بزرگ تریــن وســیله ای اســت 
اســت؛  زیــرا تمــام امــور مبتنــی بــر سلسله اســبابی اســت کــه منتهــی بــه ذات 
کلیــد  مقــّدس ربوبــی می گــردد، و دعــا درخواســت از آن ذات مقــّدس و 

گشــایش تمــام قفل هــا اســت.
دعــا بــرای بنــده، حــال انقطــاِع به ســوی خــدا مــی آورد و بیــن بنــده و 
خالقــش پرده هــا را برمــی دارد و پرتــو انــوار خــدا را در دل بنــده می تابانــد. لــذا 
اولیــای الهــی و مقّربــان درگاه ربوبّیتــش، بــدون حاجــت ظاهــری همیشــه بــا 

گفتگــو مناجــات بوده انــد. خــدا در راز و نیــاز و 

حقیقت دعا
به معنــای  دعــا  کــه  می شــود  تصــّور  دعــا،  معنــای  دربــاره  متأســفانه 
کــردن می شــود ، معنــای  حاجت خواســتن اســت! و هــرگاه ســخن از دعا
در  »دعــا«  درحالی کــه  می شــود.  تلقــی  خداونــد  از  چیــزی  کــردن  تقاضا
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زبــان عربــی به معنــای صــدازدن و خوانــدن شــخص اســت، فارغ ازاینکــه 
یــا نباشــد. کــردن در آن مطــرح باشــد  حاجت خواســتن و تقاضا

از  و طلــِب چیــزی  دعــا، درخواســت کردن  اســاس  و  اصــل  بنابرایــن 
کــردن، ِصــرف صــدازدِن معبــود و خوانــدن  خداونــد نیســت؛ بلکــه در دعا
در  مفّصلــی  بــاب  روایــات،  در  چنانکــه  دارد.  فضیلــت  حــق  حضــرت 
»فضائــُل الدعــاء« )یعنــی فضیلــِت خوانــدن خداونــد( بیــان شــده اســت.
گرچــه  اصــل دعــا، ُانس گرفتــن بــا خداوندمتعــال و اتصــال بــه او اســت؛ 
صحبــت بــا خداونــد، یکــی از مهم تریــن مظاهــر ذکــر و ارتبــاط بــا حضــرت 
معبــود و نزدیک شــدن بــه او نیــز هســت. چنانکــه در میــان هم نوعــان نیــز 
انســان بــرای یافتــن دوســت و مرتبط شــدن بــا دیگــری، بایــد از راه صحبــت 

گفتگــو  وارد شــود و بــدون آن رفاقتــی حاصــل نمی  شــود. و 
کــه  راه برقــراری ارتبــاط و اُنس گرفتــن بــا خداونــد در گفتگــو بــا خداســت 
گاهــی بیــان ضعــف و فقــِر  گاهــی تعریــف و تمجیــد از حضــرت ســبحان و 

گاهــی هــم بیــان تقاضــای مناســب اســت. وجــودی خویــش و البتــه 
آری! در عــرف متدّینــان متشــّرع، دعــا معنــای دومــی نیــز دارد، بــه ایــن 
کــه انســان، خــدا را بخوانــد و در ضمــن ایــن خوانــدن، تقاضاهایــش را  معنــا 

کنــد. نیــز از حضــرت حــق درخواســت 
دعــا به معنــای حاجت خواســتن، یکــی از شــاخه های حقیقــت دعــا 
گونــی  اســت و قطعــًا اصــل و اســاس دعــا نیســت. دعــا شــاخه ها و انــواع گونا
کــه از برجســتگان فــّن دعــا هســتند،  دارد؛ چنان کــه آیــت اهّلل ملکی تبریــزی; 

ــد: می گوین
دعــا ابوابــی دارد کــه انســان بــرای برقرارکــردن ارتبــاط بــا خداونــد می توانــد 

از هــر یــک از درهــای مختلــف وارد شــود.
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درهایــی  از  یکــی  و  دعــا  ابــواب  از  یکــی  خــدا  از  حاجت خواســتن 
کنــد؛ امــا  کــه انســان می توانــد از طریــق آن بــا خداونــد ارتبــاط برقــرار  اســت 
متأســفانه عمــوم مــردم فقــط از همیــن یــک درب بــا خالــق خــود وارد گفتگــو 
می شــوند و مســتقیمًا هــم بــه ســراغ همیــن درب می رونــد؛ درحالی کــه ائمــه 
اطهارعلیهــم الســالم در آداب دعــا دســتور فرموده انــد: بــرای عــرض حاجت 
و تقاضــا بــه خداونــد، ابتــدا حمــد و ثنــای الهــی را بیــان کنیــد یــا صلــوات بــر 
رســول خــدا و اهل بیــت علیهــم الســالم بفرســتید و ســپس  حاجــت خــود را 
کنیــد و ســپس در پایــان دعــا صلــوات فرســتاده و بــا صلــوات یــا بــا  مطــرح 

ُشــکر و تمجیــد و تحمیــد خاتمــه دهیــد.
گــر بنــده قصــد مرتبط شــدن بــا خداونــد از درب تقاضــای  یعنــی حتــی ا
حاجــت را دارد،  ابتــدا از درون چنــد درب دیگــر عبور کرده، و ســپس عرض 
حاجــت کنــد و هنــگام بازگشــت نیــز از همیــن درهــا خــارج شــود و صلــوات 

فرســتاده و بعــد از حمــد و شــکر الهــی، ارتبــاط خــود را بــا دعــا قطــع کنــد.
بــا  انــس  و  ارتبــاط  دعــا  ـ کــه  در  کــه  آموخته انــد  مــا  بــه  عالوه برایــن، 
خداســت ـ بــه حاجــات دنیــوی بســنده نکنیــم و ســطح خواهــش و تقاضای 

خــود را باالتــر بــرده و مســایل معنــوی را نیــز بخواهیــم.
کمتــر رعایــت می شــود و در دعــا  کــردن در بیــن مــا  متأســفانه آداب دعا
بالفاصلــه بــه ســراغ بیــان حاجــت خــود رفتــه و از مقدمــات دعــا غافــل 

یم! می شــو
کــه روش صحیــح ارتبــاط و انــس بــا خــدا توســط  ایــن در حالــی اســت 
بــه زیبایــی مراعــات شــده اســت.  امیــر مؤمنــان در مناجــات شــعبانیه 
حضــرت علــی  علیهــم الســالم در فرازهــای اول بــه صلــوات و حمــد و ثنــای 
ــالل آن  ــد و در خ ــت می کنن ــد صحب ــا خداون ــن راه ب ــه و از ای ــی پرداخت اله
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بارهــا شــرمندگی و فقــر و نیــاز خــود را بیــان می کننــد و ســپس حاجت هــای 
اّولیــۀ خــود را از حضــرت حــق طلــب می نماینــد و پــس از بیــان برخــی 
توصیفــات الهــی، در قســمت نهایــی دعــا، حاجت هــای بلنــد ملکوتــی را 
ِل مناجــات شــعبانیه 

ُ
گ گفــت  کــه درواقــع می تــوان  از خداونــد می خواهنــد 

ــه پایــان می برنــد. ــا ذکــر شــریف صلــوات، دعــا را ب اســت و درنهایــت هــم ب
بــاری! مهم تریــن بخــش مناجــات شــعبانیه همیــن حاجت هــای ژرف 
و بلنــد اســت؛ هرچنــد از جهــت آداب دعــا، قســمت های ابتدایــی دعــا نیــز 
بســیار مهــم اســت کــه انســان بیامــوزد چگونــه در برابــر خداونــد حــرف بزنــد تا 
حــال تواضــع و تضــرع در قلبــش جــای گرفته و آن جنبۀ ملکوتی در نفســش 

مســتقر و مســتحکم گردد.

شرایط استجابت دعا
دعــا )به معنــای حاجت خواســتن( بــا دو شــرط اساســی مســتجاب 

می شــود:
کننده واقعًا طالب باشد؛ 1. دعا

2. فقــط از خداونــد بخواهــد و بــر اســباب ظاهــری تکیــه نداشــته باشــد 
گــردد. تــا زمینــه اســتجابت فراهــم 

کــه انســان  شــرط اّول می گویــد یکــی از اصــول مهــم دعــا ایــن اســت 
کنــد تــا دعایــش لقلقــۀ لســان نباشــد و بــا دقــت در مضامیــن ادعیــه،  ســعی 

کنــد. کــه در درگاه الهــی وجــود دارد، مطالبــه  از صمیــم قلــب آنچــه را 
ــد التمــاس می کنیــم،   ــه خداون بســیاری می پرســند چــرا هرچــه در خان

ــرآورده نمی شــود؟! خواســتۀ مــا ب
اینهــا بایــد بداننــد، یکــی از علل استجابت نشــدِن دعا همین اســت که 
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گــر صدبــار  گاهــی حقیقــی نیســت. حتــی ا دعــا و التمــاس و درخواســت ها 
دعــای کمیــل و مناجــات شــعبانیه و دعــای ابوحمــزۀ ثمالــی بــا صــوت زیبــا 
کــه قلــب محتوایــش را تقاضــا  و صــدای دل نشــین خوانــده شــود، تــا زمانــی 

نکنــد، اثــری از آن خواندن هــا در قلــب ایجــاد نمی شــود.
امــا شــرط دوم ایــن اســت کــه انســان واقعــًا از ماســوی اهّلل قطــِع امیــد کرده 
ــه:  ک ــد  ــرف باش ــدازد و معت ــد بین ــۀ خداون ــاَرش را درب خان ــام ب ــد و تم باش
»خدایــا فقــط از تــو می خواهــم و از غیــر تــو نــه؛ چــون همه چیــز فقــط در دســت 

توست«.
کــه وقتــی دِرب خانــۀ  متأســفانه عمــوم مــا بــه ایــن آفــت مبتــال هســتیم 
ــم و از طریــق دعــا  ــد و حرم هــای مطهــر ائمــه علیهــم الســالم می روی خداون
ارتباطــی برقــراری می کنیــم،  بازهــم در اعمــاق دل، امیــد مــا به جــای دیگــری 
ــه  ک ــدارد  ــود ن ــا وج ــدا در م ــر خ ــی از غی ــاع و بریدگ ــت انقط ــت و آن حال اس

بگوییــم: 
ِهــی ِإْن 

َ
یاَدِتــی َو َنْقِصــی َو َنْفِعــی َو َضــّرِی ِإل »َو ِبیــِدَك ال ِبیــِد َغیــِرَك ِز

ــِذی یْنُصُرِنــی«: 3
َّ
َتِنــی َفَمــْن َذا ال

ْ
ل

َ
ــِذی یْرُزُقِنــی َو ِإْن َخذ

َّ
َحَرْمَتِنــی َفَمــْن َذا ال

و تنهــا بــه دســت توســت نــه بــه دســت غیــر تــو، فزونی و کاســتی ام و ســود 
گــر محرومــم کنــی پــس کیســت آن کــه بــه مــن روزی دهد؟  یانــم، خدایــا! ا و ز

کــه بــه من یاری رســاند؟ گــر خــوارم ســازی پــس کیســت آن  و ا
کــه همه چیــز در دســت خداونــد اســت نــه   و چــون قلبــًا معتقــد نیســتیم 
یــم، نمی توانیــم دعایــی  در دســت دیگــری، و دل به جــای دیگــر خــوش دار
بــا جــان و روح بخوانیــم. به همین جهــت تــا امیــد مــا بــه عمــل جراحــی دکتــر 
گریــه و زاری در حــرم مطّهــر  بــرای شــفای مریــض اســت، حــال تضــّرع و 
یــم امــا همین کــه دکترهــا قطــع امیــد می کننــد،  امام رضــا  علیــه الســالم ندار

 3. فرازی از مناجات شعبانیه.
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اشــک چشــم از ســوز دل جــاری می شــود و حــال دعــای حقیقــی و انقطــاع 
پیــدا می کنیــم.

کــه تا کنــون در اعمــاق  آری! حــال انقطــاع، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت 
قلــب، تکیــه و تــوکل مــا به جایــی دیگــر بــوده اســت وگرنــه، از همــان روز اول، 

گریــه در قلــب وجــود می داشــت. حــال تضــرع و 
کــه  انســان هنــگام داشــتن پس انــداز، طــوری طلــب روزی می کنــد 
ــی و مفلســی متفــاوت اســت. در حــال دّوم  کــردن در حــال بی پول ــا دعا ب
کــه قدرتــی  واقعــًا خــود را در دامــان خداونــد می انــدازد و اعتــراف می کنــد 
نــدارد ؛  امــا در حالــت اّول تکیــه اش در اعمــاق وجــود بــر پس انــداز خویــش 

اســت.
ــاّم بــه خــدا و انقطــاع  لــذا آنچــه در دعــا اهمیــت فــراوان دارد توجــه ت
به ســوی ذات مقــّدس او تطهیــر و خلــوص باطــن اســت. آداب ظاهــری 
کتــب اخالقــی بــرای قبــل از دعــا بیــان شــده، ماننــد  کــه در روایــات و 
صدقــه دادن، روزه، دو رکعــت نمــاز، توبه کــردن، پرداخــت رّد مظالــم و 
نظایــر آنهــا،  همــه مقدمــه بــرای صفــای دل و آمادگــی بیشــتر بــرای توجــه 

ُمجیــُب.
ْ
ــَو ال ــُه ُه

ّ
إَن ــَم َو ی ِکر

ْ
ــَو ال ــُه ُه

ّ
بــه خــدا و رفــع موانــع دعــا اســت. إَن

اهمیت ادعیه اهل بیت علیهم السالم
پیــش از بیــان جهــات مختلــف مناجــات شــعبانیه، ذکــر دو نکتــه در 

بــاب اهمیــت ادعیــه قابل توجــه می باشــد:
1. سطح عالی و افق واالی ادعیۀ خاص ائمه علیهم السالم

برخوردارنــد.  خاصــی  ارزش  از  معرفتــی  مباحــث  در  ادعیــه  معمــواًل 
کــه مخاطبــی خــاص  اهل بیــت علیهــم الســالم در عمــوم احادیــث ازآنجا
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دارنــد و مخاطب شــان مــردم عــادی )بــا ســطح فکــرِی پاییــن( هســتند، 
نمی تواننــد اوج معــارف را بیــان کننــد؛ چــون باید در ســطح همان مخاطب 

عامــی ســخن بگوینــد.
ــراد عــادی می آموختنــد؛  ــه اف کــه معصومیــن ب همچنیــن در ادعیــه ای 
کــه دعایــی بــرای وســعت رزق و روزی خواســته، چه بســا  ماننــد شــخصی 
ســطح معــارف در حــّد همــان شــخص اســت؛ زیــرا راوی در حــّد ظــرف 

کنــد. خــودش قــرار اســت بــا خداونــد ارتبــاط برقــرار 
ــواًل  ــد، معم ــالم می خواندن ــم الس ــه علیه ــود ائم ــه خ ک ــه ای  ــا در ادعی اّم
کــه مخاطــب  این طــور نیســت. در بیــن روایــات فقــط ایــن ادعیــه هســتند 
عبــارات آن خــود خداونــد اســت؛ چــون مربــوط بــه ارتبــاط شــخصی امــام بــا 

خداوندمتعــال می باشــد.
کــه امــام می توانــد معــارف را در عالی تریــن حــِد آن بیــان  تنهــا جایــی 
کنــد و نیــازی بــه پاییــن آوردن ســطح آن در افــق مخاطــب خاصــی نیســت، 
کــه ائمــه اطهــار علیهــم الســالم در خلوت هــای  همیــن ادعیــه ای اســت 
خــود  خــاص  اصحــاب  بــه  و  می کردنــد  نجــوا  خداونــد  بــا  خودشــان 

می آموختنــد.
کــه محتــوای آن خالــص  لــذا اهمیــت ایــن ادعیــه ازاین جهــت اســت 
یــم، در عالی تریــن ســطح معرفتــی بیــن  کــه بگذر کالم اهّلل المجیــد  بــوده و از 
کــه در  ــوان از آن بــه دســت آورد  مخلــوق و خالــق می باشــد و نکاتــی را می ت

دیگــر منابــع یافــت نمی شــود.
2. حفظ ألفاظ ادعیه و نقل به معنانبودن

جهــت دیگــر اهمیــت ادعیــه )همچــون مناجــات شــعبانیه( این اســت 
کــه الفــاظ آن از معصــوم صــادر شــده اســت. متأســفانه بســیاری از روایــات 
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نقــل شــده از ائمــه علیهــم الســالم نقل به معنــا اســت؛ یعنــی عیــن لفــظ 
کالم معصــوم علیهــم الســالم نمی باشــد بلکــه روایــان آنهــا را بــا الفــاظ  و 
خودشــان بــرای مــا معنــی کرده انــد. طبیعــی اســت کــه در این فضا بســیاری 

ــی رود! ــت م ــث از دس ــای حدی ــق و ریزه کاری ه از دقای
کنیــد بعــد از یــک جلســه ســخنرانی، از افــراد حاضــر در جلســه  فــرض 
پرســیده شــود کــه خطیــب محتــرم چــه مطالبــی بیــان کــرد و تقاضــا شــود هــر 

کنــد. گــزارش  کــس بــا الفــاظ خــودش مطالــب خطیــب را 
در یــک فضــای متعــارف شــاید حــدود ده نقل قــول از جانب مســتمعین 
حاضــر در همان جلســه مطــرح شــود و هرکــس مطلــب را بــه شــکلی تعریــف 

نمایــد! ایــن طریقــۀ بیــان را نقل به معنــا می گوینــد.
معمــواًل افــراد وقتــی مطلبــی را می شــنوند، برداشــت خاصــی می کننــد 
ــا تبدیــل لفــظ  ــکات آن را ب و ســپس براســاس فهــم خودشــان، بعضــی از ن
در قالبــی خــاص بیــان می کننــد و قطعــًا در چنیــن فراینــدی بســیاری از 
گــر ایــن مطلــب چنــد دســت  یــاد می شــود؛ به خصــوص ا کم وز مطالــب 

کــرد! کامــاًل تغییریافتــه، دریافــت خواهــد  کــه ناقــل آخــر محتــوا را  بگــردد 
ایــن یــک تجربــه عینــی اســت. هرچقــدر هــم راویــان حدیــث از بــزرگان و 
اهــل علــم و تقــوا و دارای درجــات عالــی باشــند، بازهــم در بســیاری از مــوارد 
روایــات اهل بیــت علیهــم الســالم  از افــق ســطح آن راویان باالتر بــوده و راوی 
مطالبــی را کــه ظرافــت و دقــت و پیچیدگــی خاصی داشــته، به طرزصحیح 
متوجــه نمی شــده و لــذا وقتــی نقل به معنــا می کــرده چه بســا در طــول زمــان، 

نتیجــه مطلــب کامــاًل متفــاوت می شــده اســت.
نمونــه ایــن اختــالف نقل  قول هــا را در تاریــخ معاصــر انقــالب اســالمی و 
کــرد.  کتاب  هــای تاریــخ شــفاهی می تــوان مشــاهده  تاریــخ دوره پهلــوی در 
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ــراد نخبــه و دارای شــأن و منزلــت  ــا مطلــب از ســوی اف گاهــی یــک واقعــه ی
خــاص در مصاحبه هــا بــه شــکل های مختلفــی نقــل می شــود و بااینکــه 
کم وزیادکــردن مطلــب نیســت؛   هیــچ قصــد و غــرض و تعّمــدی نیــز در 
کــرده و از وقایــع فهمیــده، بیــان  کــه برداشــت  امــا هرکســی همــان چیــزی را 

می کنــد.
زمینــه  ایــن  در  خاصــی  امتیــاز  از  الســالم  علیهــم  ائمــه  ادعیــۀ  امــا 
برخــوردار اســت و چــون الفــاظ آن دارای ســجع وزن و زیبایــی و آرایه هــای 
لفظــی می باشــد، راویــان نیــز در هنــگام نقــل،  آنهــا را نقل به لفــظ نمــوده و از 
کــه ناقــل یــک شــعر  کســی  کرده انــد. دقیقــًا ماننــد  نقل به معنــا خــودداری 
کنــد، قطعــًا  گــر وی شــعر شــاعر را نقل به معنــا  کــه ا از شــاعر بزرگــی اســت 
ارزش شــعر از بیــن مــی رود. ادعیــه نیــز بــه جهــت خصوصیــات لفظی شــان، 
نقل به لفــظ می شــوند. از همیــن رو اهمیــت آنهــا از جهــت معرفتــی بســیار 
بیشــتر از دیگــر ادعیــه اســت و می تــوان از طریــق آن بــه نظــر نهایــی امــام 

دســت یافــت.
مراحل اخذ معارف

ــد  ــن بای ــرای یافتــن نظــر دی کالمــی ب به طورکلــی در مباحــث معرفتــی و 
ایــن ســیر منطقــی به صــورت پله پلــه طــی شــود:

ــق  ــت مطل ــه حج ــم  ـ ک ــب در قرآن کری ــد آن مطل ــد دی ــه اول، بای در مرحل
اســت ـ چگونــه بیــان شــده اســت؛ زیــرا تمــام مصحــف شــریف نقل به لفــظ 
یــادی در آن صــورت نگرفتــه اســت و قــرآن نیــز چــون  کم وز اســت و هیــچ 
ــدان و جهان شــمول و زمان شــمول اســت، ســطح معــارف را  معجــزه جاوی

در عالی تریــن حــد آن بیــان فرمــوده اســت.
کــه ائمــه اطهــار علیهــم الســالم در رابطــۀ  مرحلــه دوم، ادعیــه ای اســت 
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کــه همان چــه در  خودشــان بــا خداوندمتعــال بــه آن مداومــت داشــته اند 
نیــز  نقل به لفــظ  و  کرده انــد  عــرض  خداونــد  بــه  بــوده  مبارک شــان  قلــب 

هســت.
مرحلــه ســوم، خطبه هــای ائمــه علیهــم الســالم  اســت که معمــواًل مانند 
ادعیــه، دارای الفــاظ خــاص هســتند و نقل به لفــظ می شــوند. ضمــن اینکــه 
کــه مخاطــب، مطالــب را متوجــه می شــود یــا  در بیــان خطبــه، مهــم نبــوده 
کاتبــان، خطبه هــا را می نوشــتند و بــرای نســل های آینــده باقــی  نــه؛ زیــرا 
الســالم   علیهــم  ائمــه  از  خطبه هــا  برخــی  به همین جهــت  می گذاردنــد. 
کــه شــاید معنــای آن را پانصــد یــا هزارســال بعــد فهمیده انــد و تــا  وجــود دارد 

کســی معنــای دقیــق آن را نمی دانســته اســت. آن زمــان 
ــا و  ــب آن علم ــه مخاط ک ــت  ــی رف ــراغ روایات ــد س ــارم؛ بای ــه چه در مرحل
کــه قطعــًا دارای ســطح خاصــی نســبت بــه عمــوم  دانشــمندان بوده انــد 

هســتند.
 و در مرحلــه پنجــم؛ بایــد روایاتــی کــه مخاطــب آنهــا عامۀ مــردم بوده اند، 

بررســی شود.
ایــن ســیر طبیعــی پیگیــری مباحــث علمــی و معرفتــی اســت کــه از ایــن 
طریــق، محقــق بــه نتیجــه درســت و صحیــح می رســد. برخــالف بســیاری 
کــه مخاطــب آن عمــوم  گام پنجــم یعنــی روایاتــی  کــه در قــدم اول بــه ســراغ 
معیــار  به عنــوان  را  عامیانــه  روایــات  آن  مطالــب  و  رفتــه  بوده انــد،  مــردم 
گــر کســی مطالــب باالتــری از  معــارف شــیعه مورداســتفاده قــرار می دهنــد! و ا
فهــم آنهــا را از روایــات بیــان کنــد، گمــان می کننــد کــه آن مطلــب چیزی غیر 
ــت  ــات اهل بی ــه بیان ــل از اینک ــت. غاف ــالم اس ــم الس ــه علیه ــدگاه ائم از دی
الســالم مراتــب و مراحــل متعــددی دارنــد. دراین بــاره حضــرت  علیهــم 
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ختمی مرتبــت محمــد مصطفی)ص(می فرماینــد:
ی َقْدِر ُعُقوِلِهْم«:4 

َ
اَس َعل َم َالَنّ

ّ
ْن ُنَکِل

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبیاِء أ

َ ْ
ا َمَعاِشَر َال

ّ
»ِإَن

ما پیامبران مأموریم که با مردم به اندازه عقل شان سخن بگوییم.
ازایــن رو نمی شــود هــر روایتــی را به عنــوان معــارف اهل بیــت علیهــم 
کــرد. ایــن موضــوع، نشــان دهنده اهمیــت دعاهایــی چــون  الســالم معرفــی 

کــه در بیــان معــارف اصیــل دینــی هســتند. مناجــات شــعبانیه اســت 
در مناجــات شــعبانیه هــر دو ویژگــی وجــود دارد؛ اواًل معــارف و محتــوای 
ــت؛ و  ــده اس ــن نیام ــی آن پایی ــطح معرفت ــت و س ــی اس ــطحی عال آن در س

کــرده باشــد. ثانیــًا نقل به لفــظ شــده  نــه اینکــه بــا نقل به معنــا تغییــر پیــدا 
سبک اهل بیت علیهم السالم در بیان معارف عرفانی

ــا در  ــزرگان عرف ــه ب ک ــی را  ــالم عمده مطالب ــم الس ــت علیه ــه اهل بی ادعی
ــر  ــر و دقیق ت ــا عمیق ت ــه از آنه ــه و بلک گرفت ــر  ــد درب ــود آورده ان ــی خ ــار عرفان آث
کــه در  هــم هســتند؛ امــا اهل بیــت علیهــم الســالم در ُافقــی قــرار داشــته اند 
هنــگام بیــان ایــن معــارف، هــم عمــق مطلــب را فرموده انــد و هــم به گونــه ای 
کســی حساســیت پیــدا نکنــد و آشــوبی در میــان عامــه  کــه  کرده انــد  تعبیــر 
کــه مطالبــی عــادی و  مــردم برپــا نگــردد و انســان در نــگاه اول می پنــدارد 

ســطحی بیــان شــده اســت.
گــر صریــح گفته  معــارف بلنــد توحیــدی و عرفانــی به گونــه ای اســت کــه ا
گرفتــه و آن را انــکار می کننــد؛ و  شــود بســیاری از افــراد در برابــر آن موضــع 
جمعــی از عرفــا چــون آن جامعّیــت را نداشــته اند به گونــه ای ایــن مســایل 
کــه اســباب بدفهمــی شــده و حتــی عــّده ای ایشــان را تکفیــر نیــز  گفته انــد  را 

کرده انــد.
لطافــت بیــان مســایل عرفانــی در روایــات، خــود از معجــزات اهل بیــت 

کافی، ج1، ص23.  . 4
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علیهــم الســالم اســت. ایــن ســبک بیــان را ســبک ســخن در ســخن نیــز 
کــه پایه گــذار آن قرآن کریــم اســت و در آن اوج معــارف بــا  می تــوان نامیــد 
زبانــی ســاده و به ظاهــر خالــی از ظرافــت در البــالی دیگــر مطالــب بیــان 

کــرد. ــد دقــت و تأمــل  ــرای فهــم آن بای ــًا ب شــده و طبیعت
در کتاب شریف »تقریرات فلسفه« می خوانیم:

بایــد بــاب معــارف را از ادعیــه فهمیــد، نمی تــوان بــاب معــارف را از 
ــوده  ــده ب ــده و حکمــت ندی ــه مــورد خطــاب، مردمــان علــم ندی ک َاخبــاری 
فهمیــد. بایــد معــارف را از ادعیــه آنهــا آموخــت، چــون طــرف خطــاب در 
ــا  ادعیــه حق ســبحانه اســت؛ لــذا می بینــی جمــالت فصــوص در معنــی ب
ادعیــه موافــق اســت منتهــا حضــرت امیر)ع(متــأدب بــوده و توانســته حــق 
بیــان را ادا نمایــد؛ ولــی صاحــب فصــوص متــأدب نبــوده و نتوانســته حــق 

کنــد. 5 را ایفــا 
َه« 

َ
َوســیل

ْ
ْیــِه ال

َ
 به عنوان مثــال خداونــد در قــرآن می فرمایــد:  »َو اْبَتُغــوا ِإل

)مائــده: 35(؛ و می دانیــم مــا بــرای تقــّرب وســیله هایی ماننــد نمــاز و دعــا و 
یــم. روزه و نیــز وجــود مقــدس ائمــه علیهــم الســالم دار

اما در مناجات خمس عشره می خوانیم که: 
 َاْنَت«: 6

ّ
یَك ِااَل

َ
نا ِال

َ
َه ل

َ
»َوال َوسیل

وسیله ای به درگاهت نداریم جز خودت.
»خدایــا!  می فرماینــد:   مناجــات  ایــن  در  الســالم  امام ســجادعلیه 

تــو«. تــو نیســت مگــر خــوِد  بــه  بــرای رســیدن  وســیله ای 
گــر در معنــای ایــن عبــارت دقــت کنیــم درحقیقــت می گویــد: »خدایــا!  ا
کــه ماســوای تــو )نمــاز و دعــا و امــام و ...( هســت جــدای از تــو  هروســیله ای 

و جــز تــو نیســت.«

5 . تقريرات فلسفه حضرت امام خمینی، ج 2، ص184.
ِ
6 . ُمناجات الُمطیعین لَلّ
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ُه َاْنت و 
َ
 َاْنــَت؛ یعنــی: »الَوســیل

ّ
یــَك ِااَل

َ
نــا ِال

َ
َه ل

َ
به عبــارت واضــح، ال َوســیل

گــر گفتــه می شــود کــه نمــاز و دعــا و روزه و امــام وســیله  ه«. پــس ا
َ
َاْنــَت الَوســیل

هســتند، براســاس فرمایــش امام ســجادعلیه الســالم می تــوان گفــت: نمــاز و 
روزه همــان خداونــد اســت؛ یعنــی هیــچ اســتقاللی از او نــدارد و جــدای از او 
نیســت و ایــن همــان حقیقــت توحیــد اســت کــه می گویــد هیچ چیــزی جدا 

و مســتقل از خداوند نیســت.
ــان  ــان بی ــزرگان عرف ــی از ب ــان یک ــت از لس ــا صراح ــزی ب ــن چی ــر چنی گ ا
گاهــان بــه اعتــراض بلنــد  شــود، صــدای بســیاری از ساده اندیشــان و ناآ
 
ّ
یــَك ِااَل

َ
نــا ِال

َ
َه ل

َ
می شــود؛ ولــی چــون امــام معصــوم می فرمایــد: »َوال َوســیل

کســی اعتراضــی نمی کنــد؛ چــون حضــرت توحیــد را در پــرده بیــان  ــَت«  َاْن
کــه:  کنــار یکدیگــر نمی چینــد  کبــری را  کســی ایــن صغــری و  می کننــد و 
کــه  اإلمــام وســیلٌه، و الوســیلُه هــی اهّللُ تبارک وتعالــی، تــا بــه آن حرفــی برســد 

ــض. ــد مح ــش توحی ــت و باطن ــز اس کفرآمی ــی  ــد برخ ــرش از دی ظاه
در خوانــدن ادعیــه و مناجات هایــی مثــل مناجــات شــعبانیه نبایــد بــه 
ــج مطالــب هــم  ــوازم و نتای ــه ل ــد ب ــذا بای کنیــم و ل ظاهــر اولیــه الفــاظ اکتفــا 
ــالم را در آن  ــم الس ــت علیه ــق اهل بی ــارف عمی ــم مع ــا بتوانی ــم ت کنی ــت  دق

بیابیــم.

جایگاه مناجات شعبانیه
یکــی از ویژگی هــای مناجــات شــعبانیه،  مضامیــن عالــی و معــارِف 
کــه بســیاری از اصــول و پایه هــای معــارف  بســیاربلند و عمیــق آن اســت 
کــه همــه آنهــا  گرفتــه اســت؛ معارفــی  و ارکان و آداب ســلوک الــی  اهّلل را دربــر 
کنــده  در میــراث شــیعه و روایــات اهل بیــت علیهــم الســالم به شــکل پرا



مناجات شعبانیه20

گــرد آمــده اســت.  کنــار هــم  گــواه داشــته و متواتــر اســت و در اینجــا  شــاهد و 
یــخ بــه ایــن دعــا اعتنــا و توجــه خاصــی  از همیــن رو بــزرگان در طــول تار

داشــته اند.
خمینــی)ره( امــام  حضــرت  اســالمی  انقــالب  کبیــر  بنیان گــذار 

یــد:  می فرما
کم نظیــر اســت... از  کــه  »مناجــات شــعبانیه از مناجات هایــی اســت 
کــه مضامیــن آنهــا را بایــد  ائمــه علیهــم الســالم هــدی ادعیــه ای وارد شــده 
تأمــل کــرد و آنهایــی کــه اهل نظــر هســتند، اهل معرفــت هســتند آنهــا را شــرح 
کننــد و آنهــا را بــه مــردم ارایــه دهنــد؛  اگرچــه هیچ کــس نمی توانــد آن چیــزی 

کنــد.« 7 کــه به حســب واقــع هســت شــرح 
گــر انســان دنبالــش  کــه ا »مناجــات شــعبانیه از مناجات هایــی اســت 

ــرود و فکــر در او بکنــد، انســان را بــه یــک جایــی می رســاند.« 8 ب
گــر یــک نفــر انســان  کــه ا »مناجــات شــعبانیه از مناجات هایــی اســت 
لفظــی،   عارف هــای  ایــن  از  نــه  دل ســوخته،  عــارف  یــک  دل ســوخته، 
کنــد از بــرای دیگــران، بســیار ارزشــمند  کنــد و شــرح  بخواهــد ایــن را شــرح 

اســت و محتــاج بــه شــرح اســت ... .« 9
خامنه ای مدظلــه  آیت اهّلل العظمــی   حضــرت  انقــالب  معظــم  رهبــر 

می فرمایــد:
کــه روایت شــده اهل بیــت علیهــم الســالم بــر  »مناجــات شــعبانیه - 
کــه لحــن عارفانــه و زبــان  آن مداومــت داشــتند- یکــی از دعاهایــی اســت 
شــیوای آن، بــا مضامیــن بســیار واال و سرشــار از معــارف عالــی ای همــراه 
ــوان  کــه نظیــر آن را در زبان هــای معمولــی و محــاورات عــادی نمی ت اســت 

ــل ادا نیســت.« ــان قاب ــا آن زب یافــت و اساســًا ب

7 . صحیفه نور، ج20، ص83.
8 . صحیفه نور، ج1۹، ص253.

۹ . صحیفه نور، ج21، ص2.
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کاملــی از تضــرع وصــف حــال برگزیده تریــن  »ایــن مناجــات، نمونــه 
بنــدگان صالــح خــدا بــا معبــود و محبــوب خــود و ذات مقــدس ربوبــی 
و  حــال  عــرض  الگــوی  و  اســوه  هــم  اســت،  معــارف  درس  هــم  اســت. 

10 از خــدا.«  مؤمــن  انســان  درخواســت 
دراین بــاره  ملکی تبریــزی;  جوادآقــا  میــرزا  حــاج  آیــت اهّلل  مرحــوم 

 : یــد ما می فر
»مناجــات شــعبانیه، حــاوی علــوم فراوانــی در چگونگــی معاملــه بنــده 

بــا خــدای عّزوجــل، ادب دعــا و اســتغفار اســت.
ــر  ــدا بخاط ــای خ ــت و اولی ــی اس ــات معروف ــعبانیه، مناج ــات ش مناج
ــه  ــد و اصــاًل ب ــا مــاه شــعبان انــس دارن کــه ب ایــن مناجــات شــعبانیه اســت 

جهــت همیــن مناجــات، منتظــر و مشــتاق ایــن مــاه هســتند.
ایــن مناجــات بزرگــی اســت و یکــی از ارمغان هــای آل محمد9 می باشــد 
گــوش شــنوایی داشــته باشــد، درک  کــه قلــب ســالم و  کــه بزرگــی آن را کســی 

می کنــد؛ و اهل غفلــت از درک فوایــد و نورهــای آن بی بهره انــد.« 11
مناجــات شــعبانیه  ایــن  توصیــف  در  نیــز  آیــت اهّلل شــهید مطهــری; 

می فرمایــد: چنیــن 
»]مناجــات شــعبانیه[ دعایــی اســت در ســطح ائمــه علیهــم الســالم، 
می خوانــد،  را  دعــا  ایــن  انســان  وقتــی  باالســت.  ســطِح  خیلــی  یعنــی 
کــه اصــاًل روح نیایــش در اســالم یعنــی چــه؟ در آنجــا جــز عرفــان  می فهمــد 
و محبــت و عشــق بــه خــدا، جــز انقطــاع از غیــر خــدا )نمی دانــم چــه تعبیــر 
بکنــم( و خالصــه جــز سراســر معنویــت، چیــز دیگــری نیســت، و حتــی 

کــه بــرای مــا تصــورش هــم خیلــی مشــکل اســت.«13 تعبیراتــی اســت 
حضرت آیت  اهّلل جوادی آملی حفظه اهّلل می فرماید:

10. پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب )136۹/10/1(.
11 . المراقبات، فصل نهم، مراقبات ماه شعبان.

13 . مجموعه آثار، ج22، صص733-734.
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کــه در طــول ســال مطــرح اســت دعایــی  »تقریبــًا در تمــام ادعیــه ای 
ــد عــرض  ــه خداون ــا در آن ب ــده می شــود ت کــم دی ماننــد مناجــات شــعبانیه 
کنیــم خدایــا! توفیــق بــده کــه مــن به طــرف تــو ســیر کنــم، اول منــادات داشــته 
باشــم، وقتــی نزدیــک شــدم چــون جــای نــدا نیســت بــا تــو مناجــات کنــم و از 
کت  منــادات بــه مناجــات منتقــل شــوم وقتــی خیلــی نزدیــک شــدم باید ســا

باشــم تــا شــما از آن طــرف حــرف بزنیــد.
کــه  مناجــات شــعبانیه، مناجــات کبیــر در میــان مناجات هاســت؛ چرا
کمتــر مناجاتــی یافــت می شــود. در  کــه در آن اســت در  معــارف بلنــدی 
یــم و هــم نــاز  کــه مــا در محضــر الهــی هــم نیــاز دار ایــن مناجــات آمــده اســت 
کــه از ائمــه علیهــم الســالم آموختیــم و بــه خداونــد  کالم  یــم، ماننــد ایــن  دار
کــردی مــا هــم می گوییــم تــو چــرا  گنــاه  گــر از مــا بپرســی چــرا  می گوییــم ا

نبخشــیدی؟« 

راه های کشف اعتبار ادعیه
راه اول:  مقبولیت دعا نزد بزرگان، علما و فقها و مداومت آنها

ــه  ــی از ادعی ــت برخ ــر قرائ ــان ب ــت و عرف ــث و حکم ــه و حدی ــزرگان فق ب
مداومــت داشــته و آن را تکــرار می کردنــد. نقــل ایــن ادعیــه از ســوی بــزرگان 
کــه نــزد آنــان شــواهد و  و تکــرار و مداومــت بــر قرائــت آنهــا بیانگــر ایــن اســت 
کــه نشــان دهندۀ صــدور دعــا از ســوی امــام معصــوم  قراینــی وجــود داشــته 
بــوده اســت. مناجــات شــعبانیه نیــز چنیــن اســت و بزرگانی بســیار بــر قرائت 
آن مداومــت کــرده و بــه آن توجه داشــته اند و ســیرۀ اصحــاب و بزرگان بر نقل 
و خوانــدن ایــن دعــا، یکــی از شــواهد اعتبــار مناجــات شــعبانیه می باشــد.

راه دوم: سنجش از طریق محتوا
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 بســیاری از ادعیــه دارای محتوایــی بســیار غنــی و عالــی اســت که ازنظر 
تاریخــی احتمــال اینکــه از غیــر امــام معصــوم صــادر شــده باشــد، وجــود 

نــدارد.
بــه اعتــراف بــزرگان از علمــا، مناجــات شــعبانیه دارای معــارف خــاص 
کــه بــدون شــک چنیــن محتــوا و  و مطالــب بســیار عالــی و بلنــدی اســت 
کســی غیــر از اهل بیــت علیهــم الســالم  گران قــدری در دســت  مضامیــن 

نبــوده اســت.
ــام معصــوم از  ــه  ن کســی بخواهــد چنیــن دعایــی را ب ــر  گ ضمــن اینکــه ا
کنــد، علی القاعــده بایــد انســان خیانــت کار و دروغ گویــی بــوده  خــود جعــل 
کــه بــروز چنیــن مطالبــی در ایــن ســطح معرفتــی از یــک شــخص  باشــد 

ــت. ــال اس ــو مح دروغ گ
کــه به آســانی  در مســایل عامیانــه مــوارد متعــددی از جعــل وجــود دارد 
می تــوان بــه صحــت نداشــتن و عدم صــدور آنهــا از ســوی امــام معصــوم 
کــه ازنظــر معرفتــی، دارای محتــوای غنــی و عالــی  پــی ُبــرد. امــا احادیثــی 
ــه  کــه بتــوان آن را ب ــه ای نیســت  می باشــند، محتــوا و ساختارشــان به گون
کســی  یــخ  غیــر اهل بیــت علیهــم الســالم نســبت داد یــا دســت کم در تار
کــه  کــه در ایــن افــق و در چنیــن ســطحی از معرفــت باشــد  مطــرح نشــده 
بتوانــد مطالــب و مضامیــن این چنینــی را جعــل نمایــد و آن را هــم بــه 

دروغ بــه ائمــه علیهــم الســالم نســبت دهــد.
لــذا مضامیــن واالی مناجــات شــعبانیه و برخــی دیگــر از ادعیه مشــهور، 

مهم تریــن شــاهد بــر حقانّیــت ایــن دعاهــا اســت.
را جعــل  یــا حدیثــی طوالنــی  دعــا  کــه  کســانی  معمــواًل  عالوه برایــن 
مطالبــی  و  می گذارنــد  باقــی  خــود  دروغ  و  جعــل  از  پایــی  رّد  می کننــد، 
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ــر اینکــه دارای  غلــط نیــز در ضمــن دعــا و حدیــث بیــان می کننــد و عالوه ب
مضامیــن عالــی نیســتند، از مطالــب غیرصحیــح نیــز خالــی نمیباشــند.20 

راه سوم: یافتن مشابهات در سایر ادعیه
ســومین راه بــرای ارزش گــذاری بــر ایــن نــوع دعاهــا یافتــن نمونه هــای 
مشــابه آن در دیگــر متــون اســت. مثــاًل فقره هــای مختلفــی از مناجــات 
الســالم  علیهــم  اهل بیــت  ادعیــه  دیگــر  در  دقیقــًا  می تــوان  را  شــعبانیه 
ــت. ــالم یاف ــم الس ــن علیه ــرت امیرالمؤمنی ــود حض ــه خ ــًا در ادعی خصوص
مثــاًل برخــی از فقره هــای آن بعینــه در »مناجــات الهّیــات حضــرت أمیر« 
تألیــف محمدبــن عمــران مرزبانــی )م384ق ( دیــده می شــود. مضامیــن 

کنــده در دیگــر ادعیــه آمــده اســت. بســیاری از فقــرات هــم به طورپرا
درمجموع مناجات شــعبانیه از جهت اعتبار و اســتناد، جزو دعاهای 
گــر هیــچ ســندی هــم نبــود، مطالبــی که از  بســیارخوب و قابل قبــول اســت و ا

بــزرگان در اهمیــت آن نقــل شــد بــرای اعتبــارش کفایت می کند.

که برای سی روز متوالی اين ماه مبارک نقل شده، ضمن نداشتن محتوای عمیق  20. مثاًل ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 
کتب شیعی نیز نیست و برخی از مضامین آن مانند اینکه شب قدر را در دعای روز بیست و  و دقیق، دارای سند صحیح در 

کرده، با مضامین شیعی متناسب نیست و به همین جهت نیز نزد بزرگان دارای اعتبار نبوده است. هفتم بیان 
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اهمیت دعای شعبانیه
سفره توحید و معارف

مهم تریــن نکتــه در بــاب اهمیــت مناجــات شــعبانیه، معــارف خاصــی 
کــه در ایــن مناجــات مطــرح شــده اســت. ادعیــۀ ائمــه علیهــم الســالم  اســت 
گونــی دارد و در بســیاری از  گونا بــه اعتبــار حــاالت مختلــف ایشــان، انــواع 
ادعیــه موضــوع و مســئله خاصــی مدنظر اســت؛ مثــل ادعیۀ امام ســجادعلیه 
الســالم بــرای فرزنــدان، دعــای هنــگام رفتــن به نمــاز جمعه، دعــای عید فطر، 
دعــای عیــد قربــان، دعــای ختــم قــرآن یــا دعــا در ســالم بــر مالئکــه الهــی که هر 
یــک زاویــۀ خاصــی را نشــان می دهنــد و ناظــر بــه ابعــاد محــدودی از معــارف 

هستند.
کــه اشــاره بــه ســطحی  از اختصاصــات مناجــات شــعبانیه ایــن اســت 
کــه به نــدرت می تــوان دیــد چنیــن معارفــی  بســیار عالــی از معــارف دارد 
کنــار هــم و در یــک دعــا جمــع شــده باشــد؛ هرچنــد رگه هایــی از ایــن  در 

کــرد. گانــه در دیگــر ادعیــه می تــوان جســتجو  معــارف را به صــورت جدا
کــه  کــه مناجــات شــعبانیه، جــزو منابعــی اســت  لــذا بــزرگان فرموده انــد 

در بــاب ســلوک و عرفــان می تــوان از آن بســیار بهــره بــرد.
بــاره  ایــن  در  ملکی تبریــزی  میرزاجوادآقــا  حــاج  آیــت اهّلل  مرحــوم 

: یــد ما می فر
ــه  ــی معامل ــورد چگونگ ــی در م ــی اساس ــامل مطالب ــات، ش ــن مناج »ای
بنــدگان بــا خــدای بــزرگ بوده و آداب خواســتن، دعا و طلب آمــرزش از او را، 
کــه شایســته اســت، بیــان می کنــد و اســتدالل های جالب توجهــی  آن گونــه 
جهــت امیدوارشــدن بــه درگاه خــدا کــه بــرای مناجــات بــا او مناســب اســت 
ــر دارد؛ و به روشــنی، مالقــات، نزدیکــی و دیــدن خــدا را معنــی می کنــد  درب
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ــک  ــت اهل ش ــر وحش ــک های منک ــالک، ش ــبهه های س ــب ش و به این ترتی
را برطــرف می کنــد؛ و نیــز اشــاره ای بــه شــناخت نفــس و اینکــه شــناخت آن 

باعــث شــناخت پــروردگار اســت دارد.« 21
بلنــدای معــارف مناجــات شــعبانیه و اهمیــت آن را در چندجهــت 

می تــوان خالصــه نمــود:
1. حــال مناجات کننــده در ایــن دعــای شــریف از اول تــا بــه آخــر، حــال 
ــت و نــداری خــود و 

ّ
کننــده دائمــًا بــه فقــر و ذل عبودّیــت مطلــق اســت و دعا

دیگــر موجــودات در برابــر خداونــد غنــّی مطلــق اعتــراف می کنــد و تکیــه بــر 
هرچیــزی غیــر از خداونــد را از خــود نفــی می کنــد. بــه تعبیــری در سراســر ایــن 

دعــا، توحیــد افعالــی و اســمائی  و صفاتــی مــوج می زنــد.
ــدارد و تمــام درخواســت ها،  2. در ایــن دعــا،  تقاضــای دنیــوی وجــود ن

حاجــات معنــوی اســت.
3. مراتــب درخواســت ها از نجــات در آخــرت آغــاز می شــود و پله پلــه تــا 
کمــال انقطــاع  هّمــت رســیدن بــه هم نشــینی بــا اســمای الهــی و رســیدن بــه 
ــه  کالم، رســیدن ب ــد و در یــک  ــور عــّز خداون ــه معــدن عظمــت و ن وصــول ب
و  و عالی تریــن مقامــات معنــوی  ادامــه می یابــد  توحیــد حقیقــی  درجــۀ 
کــه ممکــن اســت یــک بنــده از خداونــد بخواهــد، در ایــن  برتریــن چیزهایــی 

مناجــات شــریف تقاضــا شــده اســت.
کــه بــرای اولیــای خــدا در زبــان اهل معرفــت  بســیاری از مقاماتــی را 
کــرد. ایــن  آمــده،  می تــوان از ادعیــۀ اهل بیــت علیهــم الســالم اســتخراج 
کامــل و بیــان هــدف ســلوک از  ادعیــه مهم تریــن شــاهد در مقــام انســان 
دیــدگاه ائمــه اطهــار علیهــم السالماســت. مناجــات شــعبانیه ازاین دســت 
کنــد، بســیاری از شــبهات در بــاب  کســی در آن تأمــل  گــر  کــه ا دعاهاســت 

21 . المراقبات،  فصل نهم، مراقبات ماه شعبان.
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غایــت ســلوک الــی اهّلل و معرفُهــاهّلل برایــش حــل می شــود.
4. انســان هنــگام ورود بــه محضــر حضــرت حــق می توانــد از درهــای 
مختلفــی چــون درب اســتغفار، درب رضــا و تســلیم،  درب تواضــع و تضرع، 
درب خــوف یــا درب محبــت و رجــاء و... وارد شــود تــا حالــش اصــالح شــود 
کــه بدانیــم هنــگام  ــد مــدد و فیــض بگیــرد. مهــم اســت  ــد از خداون و بتوان
ارتبــاط بــا خداونــد اواًل از چــه مســیری وارد شــویم و ثانیــًا از خداونــد بــا چــه 

کنیــم. نــوع و چــه لحنــی تقاضــا 
کــردن را به ما  ائمــه علیهــم الســالم در دعاهــای خــود انــواع مختلــف دعا
آموخته انــد و هرکــس به تناســب حالــش می توانــد ازاین روش هــا اســتفاده 

. کند
أمیرالمؤمنیــن علیهــم الســالم در مناجــات شــعبانیه بــا ســبک های 
متنّوعــی از خداونــد حاجــت تمنــا می کننــد و اســتدالل هایی را در محضــر 
آیــت اهّلل  بزرگــوار،   عــارف  تعبیــر  بــه  کــه  می کننــد  عرضــه  خداوندمتعــال 
حــاج میرزاجوادآقــا ملکی تبریــزی، تأمــل در ایــن اســتدالل ها بــرای خــود 

باب مستقلی برای آموختن چگونگی گفتگو با خداوند است.

هدف زندگی در مناجات شعبانیه
ایــن مناجــات شــریف دارای پشــتوانۀ معرفتــی بســیار غنــی اســت و 
حضــرت امیرالمؤمنیــن علیهــم الســالم  طــی فقــرات آن، ریزه کاری هــای 
مســایل ســیر و ســلوک و حرکــت به ســوی خداوندمتعــال را به طوردقیــق 
بیــان فرموده انــد و از ظرایــف موجــود در مناجــات به روشــنی معلــوم می شــود 
گوینــدۀ  ایــن دعــای شــریف در اوج معرفــت بــه خداونــد قــرار دارد و ایــن  کــه 

بیانــات از مقــام عصمــت و طهــارت صــادر شــده اســت.
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در ایــن دعاهــا بایــد بــه ایــن نکته مهــم توجه کنیم که ائمه علیهم الســالم 
از خداونــد چــه چیزهایــی خواســته اند و طالــب چــه مقاماتــی شــده انــد. 
بدون شــک درخواســت ایــن مقامــات عالیــه بــا ایــن ادبیــات و در ایــن ســیاق 
کــه رســیدن انســان بــه ایــن درجــات، شــدنی اســت وگرنــه  بــه ایــن معناســت 
گــر بــرای انســان قابل دســتیابی نبــود، هیــچ گاه اهل بیــت علیهــم الســالم  ا

رســیدن بــه آنهــا را از خداونــد بــه ایــن شــکل خواســتار نمی شــدند.
به طور نمونه در همین دعا حضرت می فرمایند: 

ْسَماِئَك َو َمَحّلِ ُقْدِسَك«:
َ
ِتی ِفی َرْوِح َنَجاِح أ »َو ِهّمَ

و هّمتم را در نسیم کامیابی اسمای خودت و جایگاه قدست قرار بده.
ــد  ــود خداون ــدس خ ــل ق ــه مح ــماُءاهّلل و ب ــه اس ــد ب ــان می توان ــی انس یعن
کــه مقــدس و منــزه اســت از اینکــه غیــر  برســد. محــل قــدس یعنــی محلــی 
خداونــد بخواهــد در آنجــا وارد شــود؛ چنانکــه مــا هنگام یادکــردن از خداوند 
وٌس«. پــس مقــام قــدس یعنــی 

ّ
ــُد وٌح ُق می گوییــم:  »تعالــی و تقــدس«  و »ُســُبّ

کــه منــزه اســت از اینکــه مخلــوق بتوانــد وارد آن شــود. آنجایــی 
ْســَماِئَك َو َمَحــّلِ ُقْدِســَك« بــه ایــن 

َ
ِتــی ِفــی َرْوِح َنَجــاِح أ بنابرایــن »َو ِهّمَ

ــر  ــه غی ک ــدس  ــل ق ــن مح ــه ای ــاص ب ــوی خ ــد به نح ــد بای ــه عب ک ــت  معناس
ــن راه،  ــول ای ــت حص کیفی مًا 

ّ
ــل ــد و مس ــدارد، برس ــی ن ــد در آن راه از خداون

همانــی اســت کــه بــزرگان و اهــل معرفــت از آن بــه »فنــاء« تعبیــر می کننــد کــه 
رســیدن بــدون واردشــدن اســت.

الســالم  ادعیــۀ اهل بیــت علیهــم  از  را  ایــن معــارف عمیــق  بایــد  مــا 
گــر تعلیــم و آمــوزش ایشــان نبــود در شــرایط عــادی هیــچ گاه  یــم و ا بیاموز
کــه مثــاًل  ادراک مــا بــه ایــن افــق راه نمی یافــت. معمــواًل بــه فکــر مــا نمی رســد 
امام رضــا علیــه الســالم  را نــزد خــدا واســطه قــرار دهیــم تــا بــرای مــا شــفاعت 
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نماینــد تــا بــه محــل قــدس الهــی یعنــی آنجایــی کــه هیــچ مخلوقــی در آن راه 
گــر تصــور  کــه چنیــن چیــزی را اصــاًل تصــور نمی کنیــم و ا نــدارد، برســیم؛ چرا
کنیــم آن را ممکــن نمی دانیــم؛ امــا وقتــی ایــن مضمــون در ادعیــه تکــرار 
شــده و رســیدن بــه ایــن مقــام را غایــت ســیر انســان معرفــی می کنــد، متوجــه 
کــه دیــدگاه مــا نیــز نســبت بــه هــدف زندگــی بایــد تغییــر و بــه آن  می شــویم 

کنــد. غایــت توجــه 
وقتی در این مناجات شریف می خوانیم:

ــوِب 
ُ
ُقل

ْ
ْبَصــاُر ال

َ
ــی َتْخــِرَق أ یــَك َحّتَ

َ
ــا ِبِضیــاِء َنَظِرَهــا ِإل وِبَن

ُ
ْبَصــاَر ُقل

َ
ــْر أ ِن

َ
»َو أ

َعَظَمــِه«:
ْ
ــی َمْعــِدِن ال

َ
ــوِر َفَتِصــَل ِإل ُحُجــَب الّنُ

کــن تــا  و دیــدگان دل هایمــان را بــه پرتــو نــگاه به ســوی خویــش روشــن 
یــده و بــه سرچشــمه عظمــت متصــل شــود. دیــدگان دل پرده هــای نــور را در
ــا ایــن طــرز نــگاه،  ــد تغییــر  کنــد و ب طبیعتــًا هــدف انســان از زندگــی بای
جهت گیــری و برنامه ریــزی و حتــی رفتــار و اخــالق آدمــی متحــّول  شــود. 
کــه مؤمــن  کــه بــزرگان ســفارش دارنــد  شــاید بــه همیــن جهــت نیــز باشــد 
کنــد روزانــه الاقــل یکــی از مناجــات خمس عشــره یــا دعــای أبوحمــزه  ســعی 
بــوده،  بــزرگان معــروف و متــداول  کــه بیــن  یــا مناجــات شــعبانیه و... را 
کــردن، چگونــه از  کــه ائمــه علیهــم الســالم هنــگام دعا بخوانــد و ببینــد 
کــه از افــق  ــد درخواســت صفــات و مقامــات و معارفــی را می کننــد  خداون

فکــر و ذهــن مــا به طــورکل خــارج اســت.
می کنیــم  تقاضــا  خداونــد  از  ادعیــه  در  کــه  مقاماتــی  ایــن 
کامــل و صفــات شــیعیان  درحقیقــت، چیــزی جــز شــرح مقــام انســان 
بــرآن  یــش را  بایــد انســان مؤمــن هــدف زندگــی خو حقیقــی نیســت و 

کنــد. تنظیــم  اســاس 



مناجات شعبانیه30

مداومت ائمه اطهار علیهم السالم بر این دعا
کــه ائمــه  از دیگــر جهــات برجســته در مناجــات شــعبانیه، ایــن اســت 
ــعبان  ــاه ش ــات در م ــن مناج ــدن ای ــر خوان ــی ب ــالم همگ ــم الس ــار علیه اطه

داشــته اند. مداومــت 
کــه شــاید دربــاره دیگــر  تعبیــری در بــاب مناجــات شــعبانیه بیــان شــده 

کــه می فرمایــد: ادعیــه وارد نشــده باشــد، آنجــا 
»إنهــا مناجــاه أمیرالمؤمنیــن علی بــن أبی طالب علیه الّســالم والئمــه 

ــوا یدعــون بهــا فــی شــهر شــعبان«: 22 کان مــن ولده علیهم الّســالم 
ایــن مناجــات حضــرت امیرالمؤمنیــن و یکایــک ائمــه علیهم الســالم  از 

نســل ایشــان در مــاه شــعبان بوده اســت.
بــه  کــه اختصــاص  آری! مناجــات شــعبانیه جــزو ادعیــه ای اســت 
یکــی از ائمــه علیهــم الســالم نــدارد بلکــه همــه حضــرات معصومیــن: در 
مــاه شــعبان بــه آن مداومــت داشــته اند و چنیــن مضمونــی تقریبــًا دربــارۀ 

هیچ یــک از ادعیــه نیامــده یــا به نــدرت بیــان شــده اســت.
کــه بــه نــام یکــی از ائمــه اطهــار  بســیاری از ادعیــه به گونــه ای اســت 
علیهــم الســالم معــروف اســت، ماننــد ادعیــۀ امیرالمؤمنیــن کــه در صحیفه 
کــه در صحیفــه  گــردآوری شــده و ادعیــۀ امــام ســجاد علیــه الســالم  علویــه 
گردیــده و ادعیــۀ دیگــر صحیفه هــا ماننــد صحیفــه  ســّجادیه جمــع آوری 
مهدویــه و صحیفــه کاظمیــه کــه بــزرگان آنهــا را ذیل عناویــن مختلف ثبت 

کرده انــد. و ضبــط 
مســلمًا ایــن ادعیــه را امامــان دیگــر هــم می خوانده انــد؛ ولــی اینکــه تمــام 

ائمــه علیهــم الســالم بــر آن مداومــت داشــته باشــند، مطرح نیســت.
ائمــه اطهــار علیهــم الســالم چــون هــر یــک مظهــری از مظاهــر  الهــی 

22 . اقبال االعمال، ج2، ص685.
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بوده انــد، حال وهوای شــان نیــز در مناجات و دعــا و ارتباط با خداوندمتعال 
اجمــااًل  متفــاوت بــوده اســت. لــذا از نــوع دعا و محتــوای آن معمــواًل می توان 
کــه متعلــق بــه کدام یــک از معصومیــن می باشــد. در برخــی ائمــه  حــدس زد 
علیهــم الســالم حــال خــوف و در برخــی حــال رجــاء کمی بیشــتر بوده اســت 
و برخــی از بزرگــواران بــه جنبــۀ وحــدت بیشــتر نظــر داشــته و در بعضــی نظــر 

کثــرت غلبــه داشــته اســت. بــه جنبــه وحــدت در 
علیــه  امام ســجاد  دعاهــای  بــا  را  امیرالمؤمنیــن  ادعیــه  گــر  ا ازایــن رو 
کامــاًل آشــکار و روشــن اســت؛  کنیــم، تفــاوت  لحــن ادعیــه  السالممقایســه 
ــه  ــا هم ــه ب ک ــده اند  ــاء ش ــکلی انش ــه ش ــا ب ــی از دعاه ــان برخ ــن می ــا در ای ام
حــاالت و ظهــورات و جلــوات الهــی ســازگار می باشــند. امــا همــۀ ائمــه 
بــر خوانــدن  بــه وجــود حــاالت مختلف شــان،  بــا توجــه  علیهــم الســالم 
ایــن  کــه  گویــی  داشــته اند؛  مواظبــت  و  مداومــت  شــعبانیه  مناجــات 
مناجــات، اختصــاص بــه یــک تجلــی خــاص و مرتبــۀ به خصوصــی نــدارد.

سفره مناجات شعبانیه در ماه شعبان
روح انســان بــرای حرکــت به ســوی خداونــد ماننــد بــدن انســان نیــاز 
ــذا و  ــوع غ ــک ن ــا ی ــان ب ــدن انس ــه ب ــف دارد. همان طورک ــای مختل ــه چیزه ب
نوشــیدنی خــاص هیچ وقــت اشــباع و درمــان نمی شــود، روح آدمــی نیــز برای 
ترّقــی و رشــد بــه خوراک هــای معنــوی متعــدد نیازمنــد اســت، بــه همیــن 
ــوع عبــادت  ــه یــک ن جهــت در مکاتــب تربیتــی الهــی هیــچ گاه انســان را ب

خــاص محــدود نکرده انــد.
هرچنــد کــه بــرای زنده مانــدن روح، همین نمازهای واجب کافی اســت 
کفایــت می کنــد؛  چنان کــه بــرای زنده مانــدِن بــدن آدمــی نیــز تنهــا آب ونــان 
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گــر قــرار بــر رشــد و تکامــل  باشــد، روح انســان نیــز به خوراکی هــای معنوی  امــا ا
ــۀ  کــه در شــریعت به مثاب ــواع اذکار و نمازهــا و ادعیــه نیــاز دارد  متعــّدد از ان

انــواع غذاهــای رنگیــن یــک ســفره، بیــان شــده اســت.
کــه به خصــوص در میــراث اهل بیــت علیهــم  ایــن مســئله ســبب شــده 
الســالم بــرای هــر وقــت و هــر روز و هــر مــاه، ادعیــۀ خاصــی وجــود داشــته 
گرچــه عــادت عمــوم مــردم بــر انجــام یــک مجموعــه عبــادات ثابــت  باشــد. 

اســت و تنــوع تغذیــه معنــوی چنــدان مرســوم نیســت.
زمان هــای  در  و  نبــوده  این گونــه  الســالم  علیهــم  اطهــار  ائمــه  ولــی 
مختلــف از ادعیــۀ متناســب همــان روز و مــاه بهره منــد می شــدند. مثــاًل از 
ابتــدای رؤیــت هــالل مــاه رجــب تــا آخــر ماه، نــوع خاصــی از دعاهــا را تالوت 
می کردنــد و بــا رؤیــت هــالل مــاه شــعبان تــا آخــر مــاه، ادعیــه خــاص همــان 

مــاه را قرائــت می کردنــد.
ــر  ــد و مظه ــرار می کن ــاط برق ــدا ارتب ــا خ ــی ب ــبک خاص ــا س ــی ب ــر دعای ه
بعضــی از اســماء و صفــات خــاص الهــی می باشــد و هــر مــاه از ماه هــای 
قمــری و هــر روز هفتــه و مــاه نیــز در عالــم معنــا، خصوصیــت خــاص خــود 
را داشــته و مظهــر اســماء و صفــات خاصــی می باشــد و متناســب بــا آن، 
مضامیــن دعاهایــش نیــز متفــاوت اســت. در برخــی از ماه هــا ارتبــاط ملــک 
بــا ملکــوت بســیار قــوی اســت و َدرهــای آســمان بیشــتر بــاز می باشــد؛  لــذا 
ســطح ادعیــه نیــز در آن مــاه بســیار بــاال مــی رود ولــی در برخــی از ماه هــا 

این گونــه نیســت.
اوج معرفتــی ادعیــه در ســه مــاه مبــارک رجــب، شــعبان و رمضــان و در 
یــادی از ادعیــه را  کتــب ادعیــه، حجــم ز کــه در  دهــه اول ذی الحجــه اســت 
بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ برخــالف مــاه ذی القعــده یــا جمادی الثانیــه 
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کــه بــه  کمتــر وارد شــده اســت. البتــه اینهــا، آن ادعیــه ای اســت  کــه دعــا 
دســت مــا رســیده و قطعــًا اصــل ادعیــۀ اهل بیــت علیهــم الســالم چندیــن 
گردبــاد حــوادث تاریــخ مفقــود شــده اند. کــه متأســفانه در  برابــر بــوده اســت 
به هرحــال هــر مــاه قمــری ملکوتــی دارد و متناســب بــا آن ملکــوت، 
ادعیــه خاصــی در آن وارد شــده اســت. مــاه رجــب، شــعبان و رمضــان در 
بیــن ماه هــای ســال اهمیــت خاصــی دارد. معــروف اســت اهــل معرفــت و 
ــا ایــن  کنــد ت ــی  ــد عمرشــان را طوالن ــا خداون ــد ت اولیــای الهــی دعــا می کردن
گــر قــرار اســت از دنیــا برونــد از فیــض ایــن ســه مــاه  کــرده و ا ســه مــاه را درک 
محــروم نشــوند. در روایــات مکــررًا ایــن ســه مــاه به عنــوان یــک مجموعــه 
به هم پیوســته موردنظــر قرارگرفته انــد و توصیــه شــده درمجمــوع ایــن ســه 
کــه مــاه رجــب ســفره خــاص الهــی و  مــاه مراقبــه بیشــتر باشــد و اشــاره شــده 
بــرای خــواص اســت و مــاه شــعبان عمومی تــر بــوده و مــاه رمضــان ســفرۀ عــام 
اســت؛ یعنــی هــم خــوراک معنــوی متناســب بــا عــوام در آن یافــت می شــود 

ــا خــواص. و هــم غذاهــای متناســب ب
از پیامبراکرم)ص(روایت شده است: 

ِتي«:  23 ّمَ
ُ
 َرَجبًا َشْهُر اهّلِل َو َشْعَباَن َشْهِري َو َرَمَضاَن َشْهُر أ

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
»أ

گاه باشــید! رجــب مــاه خداســت و شــعبان مــاه مــن اســت و رمضــان  آ
مــا امــت مــن اســت.

مــاه شــعبان اختصاصــی بــه رســول خدا صلــی اهّلل علیــه و الــه وســلم 
فرمــود:  دارد؛ چنان کــه 

ی َشهِری«: 24
َ
»َشعَباُن َشهری َرِحَم اهّلل َمن َاَعاَنِنی َعل

کــه مــن را در ایــن مــاه  کســی  شــعبان مــاه مــن اســت، رحمــت خــدا بــر 
کنــد. کمــک 

23 . ثواب األعمال، ص54.
24 . مصباح المجتهد، ج2، ص728؛ اقبال االعمال، ج3، ص782.
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کــه قــرار اســت  کنیــد بدیــن معناســت  اینکــه می فرماینــد مــن را یــاری 
حضــرت در ایــن مــاه تصــرف خاصــی در نفــوس انجــام داده و از انســان ها 
دســتگیری نماینــد و بــرای ایــن تصــرف و دســتگیری خــاص، انســان ها باید 

کننــد. حضــرت را یــاری 
کــرده و  حضــرت در ایــن مــاه، دســت خــود را به ســوی بنــدگان دراز 
مؤمنیــن را به ســوی ملکــوت می کشــند؛ یاری کــردن مــا نســبت بــه حضــرت 
کــه مــا هــم دســت ایشــان را بگیریــم و بــه ریســمان نبــوت و  بدیــن معناســت 
والیــت چنــگ بزنیــم و بــا روزه و عبــادت و مناجــات در ایــن مــاه، قابلیــت 
کســب کنیــم تــا اولیــای خــدا بتواننــد از مــا دســتگیری کــرده و ما را به ســمت 

ــم ملکــوت بکشــانند.
َ
عال

خوانــدن مناجــات شــعبانیه درحقیقــت ایجــاد زمینــه در قلــب و جــان 
کــرم9 اســت و بــا مداومــت بــر  بــرای بهره بــردن از فیوضــات نفــس پیامبرا
قرائــت ایــن دعاهــا بایــد خــود را بــه آن حضــرت نزدیــک نماییــم تــا مــا را 

کشــانده و بــه مقصــود برســانند. به ســوی خداونــد 
مــاه  ایــن  بــا ملکــوت  رابطــه لطیفــی در مناجــات شــعبانیه  مًا 

ّ
مســل

کــه براســاس آن ائمــه علیهــم الســالم ایــن مناجــات را در مــاه  وجــود دارد 
می خوانده انــد. یــاد  ز شــعبان المعظم 

پــس اصــل ایــن دعــا بــا ایــن الفــاظ و مضامیــن و ایــن نحــوه ورود و 
خــروج، متناســب بــا مــاه شــعبان اســت و ماه هــای دیگــر به تناســب خودش 
کــه در مــاه مبــارک رمضــان،   ادعیــه ای متفــاوت دارد. لــذا خــوب اســت 
به جــای مداومــت بــر خوانــدن مناجــات شــعبانیه ادعیــۀ خــاص آن مــاه 
کــه متناســب  ماننــد دعــای افتتــاح و ابوحمــزه ثمالــی و دعاهــای ســحر و... 

ــده شــود. ــد اســت، خوان ــا حــال بنــده در مــاه مهمانــی خداون ب
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گــر در غیــر مــاه شــعبان نیــز حــال انســان اقتضــا کرد، خوب اســت  البتــه ا
گاهــی ایــن مناجــات خوانــده شــود و قرائــت همیشــگی برخــی از فرازهــای 
آن خــوب اســت. مرحــوم آیــت اهّلل ملکی تبریــزی در المراقبــات می فرمایــد:

کالم اینکــه ایــن مناجــات، از اعمــال مهــم ایــن مــاه اســت، و  »تمــام 
ــد بعضــی از فرازهــای آن را در طــول ســال  کــه ســالک نبای نه تنهــا ایــن مــاه 
آن  بــا  و ســایر حال هــای عالــی خــود، خیلــی  و در قنوت هــا  کنــد  تــرک 

مناجــات نمایــد.« 25

نکته ای در باب این شرح
کــه  گــذرا بــر مناجــات شــریف شــعبانیه می باشــد  شــرح حاضــر مــروری 
بــا هــدف آشــنایی بــا ایــن مناجــات تدویــن شــده اســت. بایــد یــادآوری 
کــه درخــالل شــرح، مباحــث عقلــی و معرفتــی مختلفــی به صــورت  کنیــم 
مختصــر در تحلیــل حقیقــت دعــا و توضیــح فرازهــای مختلــف مطــرح 
شــده اســت. هرچنــد دانســتن ایــن مباحــث مفیــد اســت ولــی بایــد دقــت 
کــه ایــن مباحــث مربــوط بــه ُبعــد عقالنــی انســان اســت. اّمــا در هنــگام  کــرد 
کــه زمــان فعالیــت جــان انســان و ُبعــد قلــب و دل اوســت،  دعاخوانــدن 
نبایــد بــه ایــن مطالــب مشــغول شــده و از توجــه بــه خداونــد و عشــق ورزی 

ــا او غافــل شــویم. ب
عبور از جان و توجه به جانان

بــرای اینکــه بدانیــم عملکــرد دیــدن چگونــه اتفــاق می افتــد، متخّصــص 
پزشــکی مراحل آن را از برخورد نور شــیء به چشــم و نحوۀ فعالیت ســلول های 
آن و ســپس انتقال ازطریق عصب های بینایی به مغز و... را توضیح می دهد 
تــا مــا از جهــت علمــی بــا مســیر دیــدن یــک تصویــر آشــنا شــویم. ایــن اطالعــات 

25 . المراقبات، مراقبات ماه شعبان،  ص130.
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بــرای فهــم نحــوۀ صحیــح مطالعــه و تصمیم گیــری دربــاره چگونگــی آن مفیــد 
اســت؛ مثــاًل بــا توجــه آن می فهمیــم کــه بــا چــه فاصلــه ای از کتــاب و یــا در چــه 

ســاعتی از شــبانه روز مطالعــه بهتــر انجام شــود.
امــا شــخص هنــگام شــروع مطالعــه بــه هیچ کــدام از ایــن مــوارد علمــی 
کتــاب بــاز مانــده و نقض غــرض  کنــد؛ زیــرا از توجــه بــه مطالــب  نبایــد توّجــه 

می شــود.
مباحــث معرفتــی در بــاب دعــا نیــز چنیــن اســت؛ مــا از چگونگــی 
ترتیــب  دربــاره  و  عالــم  در  دعــا  تأثیرگــذاری  نحــوۀ  و  دعــا  اســتجابت 
بخش هــای دعــا و مضامیــن آن بحــث می کنیــم تــا بــا شــناخت شــرایط 
و موانــع اســتجابت دعــا،  آمادگــی بیشــتری در ایجــاد ارتبــاط بــا خداونــد 
داشــته باشــیم و عالوه بــر آن معرفت مــان نســبت بــه جهــان هســتی و راه ســیر 
گــردد و در حــال خوانــدن دعــا مضامیــن آن را بهتــر بفهمیــم؛  الــی اهّلل بیشــتر 
امــا در هنــگام دعــا خوانــدن نبایــد غــرق توجــه بــه ایــن مســایل شــویم؛ وگرنــه 

از روح و حقیقــت عمــل غافــل می شــویم.
توجــه  بایــد  تلفــظ ذکــر شــریف صلــوات، خواننــده  مثــاًل در هنــگام 
ــد  کن ــرض  ــی ع ــه درگاه اله ــب ب ــم قل ــه از صمی ک ــد  ــن باش ــر ای ــزش ب و تمرک
ــالم  ــم الس ــت علیه ــرم و اهل بی ــی مک ــر نب ــت را ب ــر و رحم ــام خی ــا تم »خدای
کــن  چــون مــن بــرای خــود هیــچ شــأن و منزلتــی در برابــر  مطهرشــان ســرازیر 

ــتم.« ــل نیس ــا قای آنه
امــا اینکــه بــا بیــان ایــن ذکــر شــریف چــه اتفاقاتــی در عالــم ُرخ می دهــد 
و چــه تأثیراتــی در حــاالت روحــی انســان دارد، مربــوط بــه فضــای بحــث 
کــرد و در هنــگام دعاخوانــدن  علمــی اســت و بایــد آن را از مقــام عمــل جــدا 
همچــون اهل بیــت علیهــم الســالم در یــاد خداونــد غــرق و محوشــده و از 
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گشــت. کاًل منقطــع  غیــر خــدا 
یــم. ایــن مناجــات  ازاین پــس مــروری بــر عبــارات مناجــات شــعبانیه دار
در  آن  جزئیــات  بیــان  کــه  اســت  دقیقــی  بســیار  نــکات  دارای  شــریف 
گنجایــش ایــن مجــال مختصــر نیســت و لــذا فقــط بــه محورهــای اصلــی آن 
کــه در هنــگام خوانــدن آن بتوانیــم بــا آن رابطــه ای  یــم بــه مقــداری  می پرداز
کــه خواننــده  کنیــم و از خرمــن معارفــش خوشــه ای برچینیــم. امیــد  ــرار  برق
محتــرم بــه مطالعــات خــود در ایــن زمینــه ادامــه داده و هــر روز بــه فهــم اســرار 

ــّم آّمیــن. ــود. اللُه ــر ش ــف آن نزدیک ت و ظرای
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حقیقت صلوات
ٍد« ٍد َو آِل ُمَحّمَ ی ُمَحّمَ

َ
ُهّمَ َصّلِ َعل

َّ
»الل

کــه ضمــن داشــتن آثــار فــراوان،  ذکــر شــریف صلــوات از اذکاری اســت 
مفهــوم و معنــای بســیار بلنــدی دارد و معمــواًل بــه تفســیر و مفــاد آن دقــت 

نمی کنیــم.
کــه  شــده  گرفتــه  شــریفه  آیــه  ایــن  از  صلــوات  شــریف  ذکــر  اصــل 
یَهــا 

َ
أ یــا  ِبــی  الّنَ ــی 

َ
َعل ــوَن 

ُّ
یَصل ِئَکَتــُه  َمال َو   اهّلل 

َ
»ِإّن فرمــود:  خداوندمتعــال 

ُموا َتْســلیمًا«)احزاب: 56(: همانــا خــدا و  ِ
ّ
یــِه  َو َســل

َ
ــوا َعل

ُّ
ذیــَن  آَمُنــوا َصل

َّ
ال

فرشــتگانش بــر پیامبــر درود و رحمــت می فرســتند. ای اهــل ایمــان! بــر او 
او باشــید. کــه شایســته اســت، تســلیم  درود فرســتید و آن گونــه 

ــٍد« برمی آیــد،  ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ
َ
هــّمَ َصــّلِ َعل

ّ
همچنان کــه ازجملــه »الل

ظاهــر ذکــر بســیار ســاده و بســیط اســت؛ ولــی در عیــن ترکیــب ســاده اش، 
محتــوا و اثــری عمیــق و پیچیــده دارد.

کلمــه صــاله در زبــان عربــی به معانــی مختلفــی تفســیر شــده اســت. 
کســی  توجه کــردن و خیــری را بــه او  صــاله در تفســیر دقیقــش به معنــای »بــه 

رســاندن« اســت.
کــردن اســت و گاه بــه  توجه کــردن و خیررســاندن بــه دیگــران، گاه بــه دعا

مــدح و ثنــا گفتــن و گاه بــه رســاندن خیــر در عالــم خــارج. 26
ــوا 

ُّ
ذیــَن  آَمُنــوا َصل

َّ
یَهــا ال

َ
خداونــد خطــاب بــه بنــدگان می فرمایــد: »یــا أ

یــِه «: ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد شــما نیــز بــر رســول خدا9 صــاله به جــا 
َ
َعل

یــد. آور

ــي َعَلْیُکــْم َو َمالِئَکُتــُه ِلُیْخِرَجُکــْم ِمــَن  ــِذي ُیَصّلِ
َ
26 . عالمــه طباطبائی رحمــه الل در المیــزان می فرمایــد: قولــه تعالــی: »ُهــَو اّل

ــوِر« المعنــی الجامــع للصــاله علــی مــا یســتفاد مــن مــوارد اســتعمالها هــو االنعطــاف فیختلــف باختــالف مــا نســب  ُلمــاِت ِإَلــی الّنُ
ُ

الّظ
إلیــه و لذلــك قیــل: إن الصــاله مــن الل الرحمــه و مــن المالئکــه االســتغفار و مــن النــاس الدعــاء لکــن الــذي نســب مــن الصــاله إلــی 
الل ســبحانه فــي القــرآن هــو الصــاله بمعنــی الرحمــه الخاصــه بالمؤمنیــن و هــي التــي تترتــب علیهــا ســعاده العقبــی والفــالح المؤبــد 
کاَن ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرِحیمــًا«. )المیــزان، ج16، ص32۹(  ــوِر َو  ُلمــاِت ِإَلــی الّنُ

ُ
و لذلــك علــل تصلیتــه علیهــم بقولــه: »ِلُیْخِرَجُکــْم ِمــَن الّظ

ح صحیفــه سیدالســاجدين، ج 1، ص418 و جواهــر الــکالم، ج7، ص6. و رک: ریــاض الســالکین فــي شــر
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یعنــی ای مــردم بــه حضــرت رســول صلــی اهّلل علیــه و الــه وســلم اقبــال 
کــرده و توجــه نماییــد و خیــر و خوبــی برســانید. مســلمًا مــدح و تعریــف از 
رســول خدا صلــی اهّلل علیــه و الــه وســلم یکــی از مصادیــق صلــوات اســت؛ 
گــر قصــد صاله گفتــن بــر حضــرت  ولــی در ادب دینــی بــه مــا آموخته انــد ا
گفتــن  و توجه نمــودن و نیکی کــردن بــه ایشــان را داشــتید بــه مــدح و ثنا
ٍد« را  ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ

َ
هّمَ َصــّلِ َعل

ّ
بســنده نکنیــد؛ بلکــه ذکــر شــریِف »الل

بگوییــد و بــر ایشــان صلــوات بفرســتید.
خداونــد  از  و  اســت  حضــرت  بــرای  دعــا  شــریف  ذکــر  ایــن  ظاهــر 
کنــد. ایــن ذکــر  می خواهیــم بــر رســول و آلــش صلــوات و رحمــت ســرازیر 
گفتــن بــر رســول خدا و به نوعــی اظهــار محبــت و اقبــال  به نوعــی مــدح و ثنا
و توجــه بــه حضرتشــان و از جهتــی درخواســت خیــر بــرای حضــرت اســت.
چــرا در دیــن بــه مــا دســتور داده انــد تــا بدیــن شــکل نســبت بــه حضــرت 
رســول اکرم و اهل بیــت علیهــم الســالم متصــل شــده و ابــراز ارادت نماییــم و 

کار وجــود دارد؟ چــه فایــده ای بــرای ایــن 
رســول خدا  خــود  بــه  مســتقیم  خطــاب  به جــای  اینکــه  اول؛  فایــده 
صلــی اهّلل علیــه و الــه وســلم و مــدح آن حضــرت و بیــان کماالت شــان، 
هــم« شــروع می کنیــم و بیــن توحیــد 

ّ
کــرده و دعــا را بــا »الل اّول بــه خداونــد رو 

والیــت پیونــد برقــرار می کنیــم.
نیــز  مســتقیم  خطــاب  شــکل  بــه  و  رســول خدا)ص(به تنهایی  ذکــر 
گاهــی زائــر به طــور مســتقیم خطــاب  یــارت هــم،  شــدنی اســت و در مقــام ز

بــه حضــرت می گویــد:  »الّســالم علیــک یــا رســول اهّلل«.
کــه انســان ذکــر خــدا و ذکــر  امــا در ذکــر صلــوات دســتور فرموده انــد 
رســول خدا را در قلبــش بــا همدیگــر جمــع نمایــد و ابتــدا بــه اهّلل  تبارک وتعالی 
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کنــد و ضمــن ایــن توجــه بــه خداوندمتعــال، عــرض حاجــت نیــز  توجــه 
کــه  هــم« در اصــل همــان »یــا اهّلل« اســت 

ّ
هــم«. »الل

ّ
داشــته باشــد و بگویــد »الل

هنــگام قصــد گدایــی و عــرض حاجــت و تقاضــا از خداونــد،  از آن اســتفاده 
می شــود.

پــس ذکــر صلــوات اواًل ترکیــب بیــن ذکــر خــدا و ذکــر رسول خداســت 
هــم« حــال تقاضــا و حالــت خضــوع و خشــوع 

ّ
گفتــن لفــظ »الل و ثانیــًا در 

گــر آدمــی بــا حضــور قلــب  نســبت بــه خداوندمتعــال نهفتــه اســت. لــذا ا
گاه بــه مقــام عبودّیــت خــود در برابــر حضــرت حــق  هــم« بگویــد، ناخــودآ

ّ
»الل

کــرده اســت. نیــز توجــه 
اجمــااًل صلــوات یعنــی »خداونــدا، از خزانــۀ بیکــران خــود بــر رســول خدا 
و اهل بیــت علیهــم الســالم آن حضــرت، رحمــت و برکــت و خیــر نــازل و 
هــم صــل علــی محمــد و 

ّ
جــاری فرمــا«. درواقــع وقتــی انســان می گویــد:  »الل

کــه خداونــدا! بــر رســول خــودت خیــر و  آل محمــد« به نوعــی تقاضــا می کنــد 
کــن. رحمــت بیشــتری ســرازیر 

کــه طلــب خیــر و رحمــت از ســوی  حــال بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ داد 
مــا بــرای پیامبراکرم)ص(چگونــه قابل تصــور اســت؟ آیــا مــا بــا این همــه 
ــه آن حضــرت  کنیــم و خیــری ب کــرم  ــرای پیامبرا کاری ب حقــارت می توانیــم 
گــر ایــن ذکــر شــریف ناظــر بــه مقــام والیــت آن حضــرت  برســانیم؟ خصوصــًا ا
باشــد کــه واســطۀ فیــض و کانــال همــه خیرات هســتی، همان باطــن و مقام 
کامل تــر از آن در مخلوقــات قابل تصــور  والیــِت حضــرت اســت و مقامــی 

نیســت؟
پیــش از هرچیــز در پاســخ بــه ایــن مســئله بایــد دانســت کــه وجــود انســان 
ســاختمان  یــک  مثــل  الســالم(  علیهــم  اهل بیــت  و  )رســول خدا  کامــل 
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چندطبقــه، دارای مراتــب مختلــف می باشــد. مقــام باطــن و قلــب در اوج 
ــه خداونــد  کــه نزدیک تریــن درجــه ب ــرار دارد  ــرب الهــی ق ایــن مراتــب و در ُق
ــم  متعــال همیــن مقــام اســت و پایین تریــن درجــه وجــودی ایشــان نیــز عال

مــاده و بــدن مــادی ایشــان در ایــن زندگــی دنیــوی اســت.
کامــل،  جــان عالــم اســت؛ همان گونه کــه روح مــا  مقــام باطــن انســان 
کامــل بــر تمــام عوالــم  جــان بــدن ماســت و بــه آن اشــراف دارد، نفــس انســان 
کامــل دارد واســطۀ فیــض میــان خداونــد و عالــم اســت و بــه تمــام  اشــراف 

ــاند. ــدد می رس ــم م عال
کامــل اســت و موجــودات  ــم چــون بــدن انســان 

َ
گفــت عال لــذا می تــوان 

کامــل و بــه تعبیــری ماننــد دســت وپا و چشــم  عالــم اجزایــی از وجــود انســان 
و ســر او هســتند و از همیــن رو ولّی خــدا نســبت بــه همــه موجــودات محبــت 
ــرا به نوعــی همــۀ آنهــا اجــزای وجــود خــود او شــعاع های  و شــفقت دارد؛ زی

خورشــید وجــودش می باشــند.
ــل  ــز در داخ ــا نی ــت و م ــراوان اس ــب ف ــول خدا دارای مرات ــود رس ــس وج پ
ــس  ــتیم و نف ــان هس ــزای وجودش ــی از اج ــری یک ــه تعبی ــرت و ب ــود حض وج
ْرَواُحُکــْم 

َ
یــارت جامعــه:  »أ کامــل دارد و بــه تعبیــر ز ایشــان بــر همــۀ مــا احاطــۀ 

ُفــوس «. ْنُفُســُکْم ِفــي الّنُ
َ
ْرَواِح َو أ

َ ْ
ِفــي ال

کــرم و  هــر خیــری در عالــم هســتی هســت از جانــب باطــن پیامبــر ا
اهل بیــت علیهــم الســالم بــر عالــم جــاری می شــود و ایشــان مبــدأ هرکمالــی 
ــد از  ــه دارن ــم هرچ ــان ه ــود ایش ــه خ گرچ ــتند؛  ــود هس ــادون خ ــه م ــبت ب نس

خداونــد می گیرنــد و در هیچ جهتــی اســتقاللی ندارنــد.
ــانی  کس ــوان  ــا به عن ــه م ک ــم  ــی می فهمی ــه، به خوب ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توّج ب
یــم،  هیــچ گاه نمی توانیــم نســبت بــه طبقــه باالتــر  کــه در طبقــه نــازل قــرار دار
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یــم از خــود آن حضــرت اســت؛ امــا بــه اعتبار  اثرگــذار باشــیم؛ چــون هرچــه دار
دیگــری می توانیــم بــه رســول خدا خیــری برســانیم.

مراد از ترفیع درجه پیامبراکرم
کــرده و  به تعبیــر دیگــر، هــرگاه مؤمنــی ســعۀ وجــودی  یافتــه و ترقــی پیــدا 
کــرده  و  ــی پیــدا  گفــت رســول خدا9 ترّق ــوان  ــد نزدیــک شــود،  می ت ــه خداون ب
کــه دانســتیم مؤمنیــن همــه شــعاع وجــود  درجه شــان باالتــر رفتــه اســت؛ چرا
کــه دســت  آن حضــرت و ماننــد خانواده شــان می باشــند؛ ماننــد وقتــی 
کســی مریــض باشــد و بهبــود بیابــد،  درواقــع تنهــا دســت ســالم نشــده؛ بلکــه 
می تــوان گفــت شــخص بهبــود یافتــه اســت؛ زیــرا ایــن دســت بخشــی از این 

بــدن و بــدن نیــز متعلــق بــه نفــس آن شــخص اســت.
کار نیکــی،  توســعه و عظمــت  بــه ایــن اعتبــار، هــرگاه مؤمنــی بــا انجــام 
گفــت رســول خدا صلــی اهّلل علیــه و الــه وســلم  پیــدا می کنــد،  می تــوان 
درجه شــان باالتــر رفتــه اســت؛ یعنــی وجــود آن حضــرت در الیــه پاییــن 
گرچــه در مقــام ذات و باطــن آن حضــرت  گســترش و توســعه یافتــه اســت، 

هیــچ تغییــری قابل تصــور نیســت.
صــورت  حالــت  دو  بــه  عالــم  در  درجــه  ترفیــع  به عبــارت  دقیق تــر، 
می گیــرد. گاهــی مــراد از ترفیــع درجــه، صعــود انســان از عالــم مــاده بــه عوالــم 
کــه رســول خدا و اهل بیــت  باالتــر تــا رســیدن بــه مقــام لقــاء اهّلل می باشــد 
علیهــم الســالم در ایــن مســیر بــه نهایــت رســیده و در مقــام ُقــرب الهــی 

متمّکــن  شــده اند و هرگــز از آن مقــام تنــزل پیــدا نمی فرماینــد.
کــه فروعــات و اجــزای وجــود  امــا گاهــی مــراد از ترفیــع درجــه، ایــن اســت 
ــۀ آن از آنچــه هســت باالتــر 

ّ
کــه قل کوهــی  کســی توســعه پیــدا می کنــد، ماننــد 

نمــی رود ولــی دامنــه آن می توانــد وســیع تر  شــود. لــذا از یک جهــت می تــوان 
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گفــت درجــه و مرتبــۀ وجــودی آن بــاال نرفتــه و از جهــت دیگــری می تــوان 
گفــت ســعه و ظرفیتــش بیشــتر شــده و درجــه اش ترفیــع یافتــه اســت.

نیــک،  نفســش ســعه و  و  کار خیــر  انجــام  بــا  پــس هــرگاه مســلمانی 
کنــد،  بــه تعبیــری بــه رســول خداصلی اهّلل علیــه و الــه وســلم  عظمــت پیــدا 
خدمــت نمــوده و خیــری را بــه حضــرت رســانده اســت؛ زیــرا همــه شــیعیان 
و مؤمنیــن شــعاع های نــور ایشــان بــوده و همچــون فرزندان شــان می باشــند و 
بــه یــک معنــا همگــی جــزء وجــود ایشــان اند و هــر خیــری بــه شــیعیان در ایــن 
عالــم برســد در حقیقــت بــه ایشــان رســیده و موجــب خوشــنودی و رضایــت 

حضرتشــان می شــود.
بــا توّجــه بــه ایــن مقدمــات می فهمیــم در هنــگام ذکــر شــریف صلــوات 
درحقیقــت بــه درگاه الهــی عــرض می کنیــم: »خداونــدا محّمــد و آل محّمــد: 
ــوده و محتــاج دعــای مــا نمی باشــند؛  کــه در مقــام عظمــت خــود مســتقر ب
کــه فرزنــدان ایشــان را از  کــن بــه ایــن طریــق  ولــی بــه ایشــان رحمــت نــازل 
کــه بــر محّمــد و آل محّمــد فرســتاده ای بهره منــد نمــا و مــا را بــه  رحمتــی 

ــر بنمــا.« ــد والیــت  مــا را محکم ت کــرده و پیون ایشــان نزدیــک 
بــر مــا و شــیعیان رســول خدا و اهل بیــت علیهــم  یعنــی: »خداونــدا! 
کــه  کــه »مــا« هســتیم بلکــه ازاین جهــت  الســالم ترّحــم فرمــا، نــه ازاین جهــت 

ــدان وابســتگان ایشــانیم.« فرزن
ماننــد کســی کــه خــودش و برادرانــش مشــکلی دارنــد و بــه نــزد پادشــاهی 
رفتــه و می دانــد پــدرش در نــزد پادشــاه آبــرو دارد و بــه پادشــاه عــرض می کنــد: 
شــاها! بــر پــدرم رحــم کــن و بــر او مّنــت بگــذار و اســباب خوشــی وی را فراهم 

کن.
کســب فیــض و منفعــت  در چنیــن حالتــی فرزنــد درواقــع بــرای خــود 
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می کنــد؛ امــا در قالــب شــفیع واســطه قــراردادن پــدر، تــا بتوانــد از پادشــاه 
کــه بــه یــک معنــا چــون بــه فرزنــدان  گرچــه  حاجــت خــود را دریافــت نمایــد. 
قــات و بســتگانش ترّقــی می نمایــد.

ّ
خیــر می رســد،  پــدر نیــز بــه اعتبــار متعل

کــه: »خداونــدا، در  پــس زبــان حــال شــخص در صلــوات ایــن اســت 
کــن و بــه فریــاد مــا بــرس؛ امــا چــون مــا  حــق مــا مســلمانان و شــیعیان ترحــم 
ــا  ــر م ــدر ب ــطۀ پ ــم، به واس کنی ــب  ــزی طل ــود چی ــرای خ ــه ب ک ــم  ی ــی ندار آبروی

ــدان او هســتیم.« کــه مــا عیــال و فرزن کــن  ترحــم 
کبیــره هــم اشــاره بــه همیــن مســئله  یــارت جامعــه  ظاهــرًا ایــن فقــره از ز

دارد:
ــا َو  ِقَن

ْ
ــًا ِلَخل ــْم ِطیب یِتُک

َ
ــْن َوال ــِه ِم ــا ِب َن ــا َخّصَ ــْم َو َم یُک

َ
ــا َعل َتَن

َ
ــَل  َصال »َجَع

ــا«: ُنوِبَن
ُ

ــاَرًه ِلذ
َ

َکّف ــا َو  َن
َ
ــًه ل ــَنا َو َتْزِکی ْنُفِس

َ
ــاَرًه ِل َطَه

ــاص داده،  ــا اختص ــه م ــان ب ــه از والیتت ــما و آنچ ــر ش ــا را ب ــای م و دروده
کــی بــرای خلقــت مــا، و طهــارت بــرای جــان مــا، و تزکیــه بــرای وجــود  مایــه پا

گناهــان مــا قــرار داد. کفــاره  مــا، و 
ایــن مطلــب نشــان می دهــد کــه صلــوات مــا بــر اهل بیــت علیهم الســالم 

موجــب تطهیــر و تزکیــه ماســت و نفعــش اصالتــًا به خــود مــا بازمی گردد.
ــود را  ــت خ ــد نّی ــوات نبای ــگام صل ــه در هن ک ــت  ــه داش ــد توج ــه بای البت
ــا  ــت ب ــرا این طــرز نّی ــرای خــود چیــزی بخواهیــم؛ زی ــرار دهیــم و ب ــه ق این گون
ادب عبودّیــت و محبــت ســازگار نیســت. اســاس ذکــر صلــوات بــر ایــن 
کــه انســان به جــای دیــدن خویــش و خواســتن بــرای خــود، محبتــش  اســت 
را در رســول خدا و آل آن حضــرت قــرار دهــد و خوبــی را بــرای ایشــان بخواهــد 

و از خودّیــت خــود بیــرون آیــد.
انســان  وقتــی ایــن ذکــر شــریف را بــه زبــان جــاری می کنــد بایــد بــرای 
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گفتــن ایــن ذکــر  ــا نفــس  آن حضــرات رحمــت خــدا را طلــب نمایــد؛ ولــی ب
ــاد خــدا و اولیــای الهــی، خود به خــود فیــض  ــا ی گره خــوردن جــان آدمــی ب و 
بــر انســان نــازل شــده و اثــر می گــذارد و به تبــع قلــب مبــارک ایشــان هــم شــاد 

شــده و به نوعــی ترفیــع درجــه محســوب می شــود.
ایــن معنــا را حضــرت عالمــه طباطبایــی; در قالــب تشــبیه این گونــه 

فرموده انــد:  بیــان 
وقتــی صلــوات می فرســتیم، دعــا می کنیــم خدایــا رحمتــت را بــر ســر 
ــا  آن خیــر و رحمــت بــر ســر مــا نــازل  شــود؛ چــون  محّمــد و آل محّمــد ببــار ت
نگــه  بــرای خــود  و چیــزی  اســت  ُپــر  آن حضــرات، ظــرف وجودی شــان 

نمی دارنــد.
کنیــم خــون بــه دســت انســان نمی رســد، و دســت  ماننــد اینکــه فــرض 
ــون  ــا خ ــد: »خدای ــذا می گوی ــد. ل ــه او برس ــون ب ــه خ ک ــد  کن ــا  ــد دع می خواه
ــاد فرمــا«. درحالی کــه قلــب دایمــًا مملــّو از خــون اســت و از ایــن  ی قلــب را ز
یــاد شــود، افــزوده آن بــه اعضــاء  ُپرتــر نخواهــد شــد. ولــی وقتــی خــون قلــب ز
ــا ایــن بیــان و ادبیــات، دســت بــرای خــودش دعــا  می رســد و درحقیقــت ب

کــرده اســت.
هــم 

ّ
هــم صــّل علــی محّمــد و آل محّمــد« به معنــای »الل

ّ
پــس درواقــع »الل

صــّل علینــا« خواهــد بــود؛ زیــرا از ابتــدا تــا انتهــای ایــن دعــا،  خیــرش نصیب 
بنــدگان  بیــن  کــه واســطۀ فیــض  را  ولــی در آن رســول خدا  مــا می گــردد. 
و خداونــد متعــال هســتند و از مجــرای آنهــا خیــر بــه تمامــی موجــودات 
بهــره  ایشــان در خانــه خــدا  آبــروی  از  و  قــرار می دهیــم  می رســد، شــفیع 

یــم. می گیر
روی همیــن جهــت خــوب اســت انســان هــر دعایــی را بــا ذکــر صلــوات 
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کنــد و هــر حاجتــی را بــا ایــن ذکــر آغــاز نمایــد و در قلبــش بگویــد  شــروع 
ــه  ــدان و عبیــد پیامبرصلــی اهّلل علیــه و ال ــه اعتبــار اینکــه مــا فرزن ــا ب »خدای
گــردان.« کــن و ازاین جهــت حاجــت مــا را روا  ــه مــا رحــم  وســلم هســتیم، ب
ــدا و  ــا خ ــان آن،  ب ــا بی ــان ب ــه انس ک ــت  ــری اس ــوات، ذک ــارک صل ــر مب ذک
رســول خدا ارتباطــی همــراه بــا خضــوع و محبــت برقــرار می کنــد و قطعــًا 
نتیجــه ایــن ارتبــاط،  برطرف شــدن موانــع بــرای شــخص صلــوات فرســتنده 
بــه  بــا رابطــۀ قلبــی  بــا ذکــر شــریف صلــوات،   می باشــد. چــون شــخص 
عالــم ملکــوت وصــل می شــود و اثــر تکوینــی ایــن ارتبــاط و اتصــال بــا عالــم 
گناهــان و برطرف شــدن موانــع اســتجابت  ــاال،  نورانیت یافتــن و بخشــش  ب

دعاســت.
کــه دائُم الصلــوات هســتند، بارشــان ســبک تر  به همین جهــت افــرادی 
کــه  ــر اســت نســبت بــه دیگرانــی  و دعاهایشــان بــه اجابــت بســیار نزدیک ت

کمتــر صلــوات می فرســتند.
کــه هــر دعایــی را بــه  لــذا ائمــه اطهــار علیهــم الســالم دســتور فرموده انــد 

ذکــر صلــوات آغــاز و بــا صلــوات بــه پایــان برســانیم.
کــه صلــوات بعــد از دعــا چــه اثــری دارد؟ قطعــًا نّیــت  شــاید ســؤال شــود 
صلوات فرســتادن از ابتــدای دعــا، همــراه انســان هســت و ایــن نّیــت تأثیــر 
خــود را در دعــا می گــذارد، ضمــن اینکــه حاجــت و تقاضــای انســان هــم 

همــراه بــا صلــوات فرســتادن در آخــر دعــا،  هنــوز وجــود دارد.
مناجــات شــریف شــعبانیه نیــز بــا ذکــر صلــوات شــروع گشــته و در نقطــه 

آغــاز آن آمــده اســت:
»اللهــم صــّل علــی محّمــد و آل محّمــد« و در پایــان آن نیــز آمــده: »َو 
َکِثیــرًا.«  َم َتْســِلیما 

َّ
اِهِریــَن َو َســل ــٍد َرُســوِلِه َو آِلــِه الّطَ ــی ُمَحّمَ

َ
ــی اهّلُل َعل

َّ
َصل
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کــه یک طرفــش مــا،   یعنــی آغــاز و پایــان دعــا یــک ذکــر ســه طرفه اســت 
یک طرفــش خــدا و طــرف دیگــرش رســول خدا و اهل بیــت علیهــم الســالم 
حضــور دارنــد و بــا ایــن مقدمــه،  پیونــد قلبــی بیــن عبــد و معبــود برقرار گشــته 

و اســباب اســتجابت دعــا در ادامــه فراهــم می  گــردد.
بشنو دعای من

کــه در ایــن دعــا از درگاه الهــی انجــام می شــود ایــن  اولیــن تقاضایــی 
کــه: اســت 

ــَك َو  ــٍد َو اْســَمْع دعایــی ِإَذا َدَعْوُت ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ
َ
ــّمَ َصــّلِ َعل ُه

َّ
»الل

ــی ِإَذا َناَجیُتــَك«
َ
ْقِبــْل َعل

َ
اْســَمْع ِنَداِئــی ِإَذا َناَدیُتــَك َو أ

خدایا! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرســت، و شــنوای دعایم باش 
کــه صدایــت می کنــم، و  گاهــی  کــه می خوانمــت، و صدایــم را بشــنو  آن گاه 

کــه بــا تــو مناجــات می نمایــم. کــن هنگامــی  بــه مــن توجــه 
کــه  کــه در ایــن فقــرۀ  از دعــا مطــرح می شــود ایــن اســت  اولیــن ســؤالی 
شــنوابودن خداونــد صفتــی عــام اســت و خداونــد بــه همه چیــز ســمیع و 
ــس  ــنود، پ ــد آن را نش ــه خداون ک ــدارد  ــود ن ــم وج ــزی در عال ــت و چی شنواس
کــه دعــای مــا را بشــنود و بــه نــدای  چگونــه مــا از خداونــد تقاضــا می کنیــم 
کــه همه چیــز را  گــوش فــرا دهــد؟ قطعــًا نیــازی نیســت از خداونــدی  مــا 

می شــنود و هیچ چیــز از او مخفــی نیســت، چنیــن طلبــی نماییــم!
پاسخ این است که سمع و شنیدن دارای دو معنی است:

1. شنیدن به معنای متوجه شدن و ادراک کردن؛
2. شــنیدن به معنــای عمل کــردن و انجــام دادن؛ چنان کــه در فارســی 
کســی از دیگــری »حرف شــنوی« می گوینــد؛ وقتــی  نیــز بــه اطاعت کــردن 
کنــد می گوییــم: بــه حــرف مــن  کســی حــرف مــا را اطاعــت  می خواهیــم 
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ــه نفعــت اســت! کــن، ب گــوش 
وقتــی  پــس  اســت؛  دوم  معنــای  ظاهــرًا  ســمع  از  منظــور  اینجــا  در 
َناَدیُتــَك«  ِإَذا  ِنَداِئــی  اْســَمْع  َو  َدَعْوُتــَك  ِإَذا  اْســَمْع دعایــی  »َو  می گوییــم:  
یعنــی: خداونــدا! هنگامــی کــه تــو را می خوانــم و هنگامــی کــه با تــو مناجات 
کــن و توجــه نمــا و اعتنــا  می کنــم و پنهانــی ســخن می گویــم، بــه مــن اقبــال 

کــن.
حقیقت دعا و اجابت

کــه دربــاره ایــن عبــارت و هــر دعــای دیگــری وجــود دارد  ســؤال دیگــری 
ایــن اســت کــه می دانیــم هیــچ گاه کار مخلــوق در خالــق اثــر نمی گــذارد؛ زیرا 
کــه بخواهــد در خالــق اثرگــذار باشــد، پــس  مخلــوق جایــگاه و شــأنی نــدارد 
یــم  چــرا دعــا می کنیــم و می خواهیــم بــا دعایمــان در خالق متعــال اثــر بگذار
کــردن و دعاخوانــدن مــا تغییــری  کــه بــا صدا و چگونــه ایــن توقــع وجــود دارد 
ــته و  ــه نداش ــا توج ــای م ــه دع ــد ب ــال خداون ــا تابه ح گوی ــود؟  ــام ش در او انج

کنــون بــر اثــر ایــن دعــا، می خواهــد بــه مــا توجــه نمایــد! ا
کردنــش  کننــده بــا دعا کــه به طورکلــی شــخص دعا  جــواب ایــن اســت 
ــم بــاال ایجــاد نمی کنــد. بــاران رحمــت خداونــد 

َ
هیــچ گاه تغییــری در عال

یــم  گــر مــا بهــره ای از ایــن بــاران ندار همــواره از آســمان جــاری اســت و ا
کــه ظــرف وجودمــان واژگــون اســت! مــا بــا دعــای خــود  بدین جهــت اســت 
کــردن درحقیقت  کــه بــاران بــه جریــان بیافتــد؛ بلکــه بــا دعا کاری نمی کنیــم 

کاســه وجــود خویــش را به ســوی آســمان می گردانیــم.
ــواع نعمت هــا ریــزان اســت؛ باران هایــی  ــد ان از آســمان رحمــت خداون
کــه  ــری دارد، وقتــی دعــا می کنیــم مهــم ایــن اســت  کــه هــر یــک رنگــی و اث
اواًل ظــرف وجودمــان را صــاف کنیــم و ثانیــًا به ســوی حقیقتــی خــاص تمرکــز 
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کنیــم تــا بــه آن نــوع خــاص از نعمــت الهــی دســت یابیــم.
ــه دنبال گرفتــن و جــذب یکــی از نعمت هــای  ــا ب ــا هــر دعایــی م ــس ب پ
خــاص خــدا هســتیم و اســباب اســتجابت دعــا همــان چیزهایی اســت که 
کــه  درب ظــرف وجودمــان را می گشــاید و آن را به ســوی نعمــت خاصــی 

می طلبیــم جهــت می دهــد.
کــه می گویــد: »َواْســَمْع دعایــی ِإَذا َدَعْوُتــَك« )خدایــا! دعــای مــرا  کســی 
کــن وقتــی تــو را می خوانــم(  درحقیقــت تــالش می کنــد خــودش  مســتجاب 

کنــد. کــه خداونــد دعــای او را بشــنود و قبــول  به گونــه ای باشــد 
کــه  دعــای واقعــی همیشــه مســتجاب اســت، برخــالف دعــای ظاهــری 
ضمانــت اســتجابت نــدارد. بــا قرائــت ایــن فقــره از دعــا،  درواقــع بنــده تــالش 
می کنــد تــا دعایــش، دعــای حقیقــی باشــد نــه دعــای ظاهــری و غیرحقیقــی 
کــه »خدایــا! حــال مــرا و ظــرف  کــه اســتجابتی نــدارد. بنــده تقاضــا می کنــد 
ــم از صمیــم  ــو، دعای ــا ت کــه هنــگام مناجــات ب ــرار ده  وجــودی مــرا طــوری ق
گفتــن ایــن جملــه، در حــال  قلــب باشــد«. بــه تعبیــر دیگــر، شــخص بــا 
یــاد شــده و دعایــش از  خودتکانــی اســت تــا توجــه و تمرکــزش بــه خداونــد ز

اعمــاق قلــب برخیــزد.
ــرف  ــص از ط ــردد، نق ــتجاب نمی گ ــه و مس ــاال نرفت ــی ب کس ــای  ــر دع گ ا
گر از  کننــده اســت و ازطــرف خداونــد هیــچ نقصی وجــود ندارد. انســان ا دعا
ابتــدای دعــا شــروع بــه درخواســت از خداونــد کند شــاید دعایش برخواســته 
کــه  از قلبــش نباشــد و بــاال نــرود،  ولــی وقتــی دعــا را این گونــه شــروع می کنــد 
»َواْســَمْع دعایــی ِإَذا َدَعْوُتــَك« بــا همیــن دعــا درواقــع در پــی بدســت آوردن 
کســب حضــور قلــب اســت تــا بــا ایجــاد تمرکــز درونــی،  از  توجــه بیشــتر و 
و  مســتجاب  خود به خــود  دعایــی  چنیــن  و  نمایــد  دعــا  قلبــش  اعمــاق 



51 مناجات شعبانیه

مســموع درگاه الهــی اســت و خداوندمتعــال پذیــرای آن خواهــد بــود.
گفــت شــخص در ایــن حــال به جــای تغییــر خداونــد،  در  پــس می تــوان 
ــارات،  ــن الفــاظ و عب ــدن هرکــدام از ای ــرا خوان ــر خــود اســت؛ زی حــال تغیی

ســبب ایجــاد حضــور قلــب می شــود.
کلــی و عمومــی بــرای هــر دعایــی اســت.  گذشــت، یــک ضابطــه  آنچــه 
در همــه دعاهــا مــا به دنبــال تغییــر در خودیــم و تــالش می کنیــم در هرعبارتی 
از دعــا، خــود را به ســوی حقیقتــی توجــه دهیــم تــا آن را از بــاران رحمــت 
متحــّول  به نوعــی  را  انســان  دل  دعــا،  از  قطعــه ای  هــر  بگیریــم.  خداونــد 
ــه اســمی از  کــرده و به شــکل خاصی حرکــت می دهــد و هــر دعایــی توجــه ب
اســمای الهــی اســت و بــا توجــه بــه هــر اســمی اثر همــان اســم در وجود انســان 

منعکــس می شــود.
اســماء  از  اســم  ده هــا  شــکار  از  مجموعــه ای  مناجــات،  یــک  آری! 
ــد آن را  ــم بای کنی ــی  ــات را بررس ــک مناج ــر ی ــم اث ــر بخواهی گ ــت و ا ــی اس اله
کوچــک تجزیــه  کنیــم تــا مشــخص شــود هــر بخــش از دعــا بــه  بــه فقره هــای 
کدام یــک از اســمای الهــی و بــه چــه حالت هایــی بیشــتر توجــه دارد، ســپس 
کل آن دعــا  ــر مخصــوص  ــاره اث ــا جمع کــردن مجمــوع فقره هــای دعــا، درب ب

می شــود. نتیجه گیــری 
گفتــه می شــود فــالن دعــا بــرای شــفای مریــض یــا بــرای  ازایــن رو، وقتــی 
نــزول رحمــت خداونــد و یــا بــرای غلبــه بــر ظالــم و ... مناســب اســت، ایــن 
کــه انســان  تناســب بــه جهــت آن اســمای الهــی موجــود در آن دعــا می باشــد 

از اول تــا آخــر دعــا بــه آن توجــه دارد.
پــس اولیــن جملــۀ مناجــات شــعبانیه بعــد از ذکــر شــریف صلــوات، 
کنــد تــا دعایــش از صمیــم قلــب  کــه تــالش  انســان را تنّبــه و تذکــر می دهــد 
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باشــد و تقاضایــش ظاهــری و صــوری نباشــد تــا بــه اســتجابت نزدیک شــود.
در عبــارت دعــا در قســمت اول از »دعــا« اســتفاده شــده و در قســمت 
گاهــی دعــا و نــدا متــرادف شــمرده می شــوند و اســتفاده از  دّوم از »نــداء«؛ 
هــر دو را تفّنــن در بیــان می شــمرند؛ ولــی ظاهــرًا معنــای ایــن دو متــرادف 
نیســت؛  بلکــه  دعــا به معنــای فراخوانــدن و دعوت کــردن اســت، اّمــا نــدا بــه 
معنــای صــدازدن اســت و بــدون معنــا و بــدون مفعــول خــاص هــم می توانــد 
باشــد27  و نــداء مقدمــۀ دعــا اســت. برخــی نیــز گفته انــد دعــا مطلــق خواندن 

است؛ ولی نداء خواندن با صدای بلند است. 28 
از تو به سوی تو گریختم

یــَك 
َ
عــًا ِإل ــَك ُمَتَضّرِ

َ
یــَك وَقْفــُت َبیــَن یَدیــَك ُمْســَتِکینًا ل

َ
»َفَقــْد َهَرْبــُت ِإل
َدیــَك«

َ
َراِجیــًا ِلَمــا ل

گریختــم، و در حــال درماندگــی و زاری در برابــرت  همانــا به ســوی تــو 
ــدوارم. ــت امی ــزد توس ــه ن ــه آنچ ــتادم، و ب ایس

کننــده عرضــه مــی دارد: »خدایــا! دعــای  در فقــره قبــل، شــخص دعا
ــاز می کنــد  ــه عــرض نی کــن« و در اینجــا شــروع ب ــه مــن توجــه  مــن را بشــنو ب
بــا  تــو  کنــون در درگاه  کــردم و ا فــرار  تــو  و می گویــد: خدایــا! مــن به طــرف 
ــه  ــتاده ام و البت ــاس ایس ــّرع و التم ــت و تض

ّ
ــی و ذل ــتکانت و فروتن ــال اس ح

ــُروا  َکَف ِذيــَن 
َ
ــُل اّل ــه: َو َمَث ــاه َقَصــَد بقول د، و إّی ــْوت المجــّرَ ــك للّصَ ــوُرُه، و قــد یقــال ذل ــوت و ُظُه ــُع الّصَ ــَداُء: رْف ــد: الّنِ گوی 27-راغــب 

د دون المعنــی الــذي یقتضیــه  ــْوت المجــّرَ  الّصَ
ّ

ــداًء ]بقــره: 171[ أي: ال یعــرف إال  ُدعــاًء َو ِن
َّ

ــُق ِبمــا ال َیْســَمُع ِإال ــِذي َیْنِع
َ
ــِل اّل َکَمَث

ــاظ القــرآن، ص7۹6( ــکالم  )مفــردات الف ــُب ال ترکی
و در التحقیــق در معنــای »دعــاء« می فرمایــد: اّن األصــل الواحــد فــي هــذه المــاّده: هــو طلــب شــي ء ألن یتوّجــه الیــه أو يرغــب 
کّل مــورد بحســبه، و هــذا المعنــی قریــب مــن النــدب و یعّبــر عنــه بالترکّیــه بکلمــه- چاغرمــاق؛ و  الیــه أو یســیر الیــه، ففــي 
بالفارســّیه بکلمــه- دعوت کــردن و خوانــدن؛ و مفهــوم النــداء فیــه جهــه المخاطبــه فقــط، و هــو مطلــق الصیــاح بــه، و هــو مقــّدم 

کمــا اّن القصــد و االراده قبــل النــداء. علــی الدعــاء، 
گویــد: أن النــداء هــو رفــع الصــوت بمــا لــه معنــی و العربــي یقــول لصاحبــه نــاد معــي لیکــون ذلــك  28 . ابوهــالل در فــروق اللغــه 
أنــدى لصوتنــا أي أبعــد لــه، و الدعــاء یکــون برفــع الصــوت و خفضــه یقــال دعوتــه مــن بعیــد و دعــوت الل فــي  نفســي و ال یقــال 
نادیتــه فــي نفســي، و أصــل الدعــاء طلــب الفعــل دعــا یدعــو و ادعــی ادعــاءا ألنــه یدعــو الــی مذهــب مــن غیــر دلیــل، و تداعــی البنــاء 
ــی( أي 

َ
ْدَبــَر َو َتَوّل

َ
یدعــو بعضــه بعضــا الــی الســقوط، والدعــوى مطالبــه الرجــل بمــال یدعــو الــی أن یعطــاه، و فــي القــرآن )َتْدُعــوا َمــْن أ

کأنــه یدعــوه إلیــه. )الفــروق فــي اللغــه، ص30( یأخــذه بالعــذاب 
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کــن. امیــدوارم. لــذا تــو نیــز مــرا از درگاه خــود َمــران و دعایــم را قبــول 
یــَك« 

َ
کــه مــراد از »َفَقــْد َهَرْبــُت ِإل در اینجــا اولیــن ســؤال ایــن اســت 

کجــا به طــرف  کــردم( چیســت و ایــن بنــده از  )خدایــا! مــن به طــرف تــو فــرار 
ــت؟ ــرده اس ک ــرار  ــدا،  ف خ

 » اهّلَلِّ ــی 
َ
ِإل وا  »َفِفــُرّ کــه  اســت  آمــده  نیــز  کالم اهّلل مجیــد  تعبیــر در  ایــن 

بگریزیــد! خــدا  به ســوی  پــس   )50 یــات:  )ذار
ــد  ــاد خداون کــه انســان را از ی ــد از دنیــا و تمــام چیزهایــی  اواًل انســان بای
غافــل می کنــد، بگریــزد؛ زیــرا تمــام عوامــل غفلــت از یــاد خــدا،  درواقــع 
دشــمن آدمــی و اســباب مصیبــت و بــال هســتند و انســان بایــد از ماســوی اهّلل 

ــاه ببــرد. ــه درگاه الهــی پن ــزد و ب ــد بگری به طــرف خداون
ــه  ک ــد  ــه باش ــًا این گون ــد واقع ــد بای ــا را می خوان ــن دع ــه ای ک ــی  کس ــاِل  ح
کــرده اســت؛ زیــرا  از مصیبت هــا و آفــات و بالیــا بــه ســمت خداونــد فــرار 
هــر چیــزی غیــر از خــدا،  موجــب بدبختــی و بیچارگــی اســت و در رأس 

کــه مــادر همــه مصیبت هاســت. ماســوی اهّلل، حــّب دنیــا قــرار دارد 
ْنَیــا«29؛  یعنــی 

ُ
ُکّلِ َخِطیَئــٍه ُحــّب الّد ُس 

ْ
بــه همیــن جهــت فرموده انــد: »َرأ

کنــد، ریشــه اش بــه دل بســتگی  کــه انســان ریشــه یابی  گناهــی را  هــر خطــا و 
بــه غیــر خــدا باز می گــردد. لــذا مؤمــن بایــد ســعی کنــد به تدریــج محبــت غیــر 

خــدا را از قلبــش خــارج نمایــد.
ثانیــًا و از منظــری دیگــر،  می تــوان گفــت در ایــن دعا بنده از عــذاب الهی به 
درگاه خدا فرار کرده اســت؛ زیرا دلدادگی به دنیا منشــأ عذاب اســت و انســان 
ــد  ــر خداون ــذاب و قه ــرار از ع ــال ف ــه در ح ــزد، همیش ــا می گری ــه از دنی ک ــن  مؤم
اســت؛ چراکــه اگــر خداونــد بــا عدلــش رفتــار نمایــد و اعمــال مــا را همان گونه که 

هســت،  بــه مــا عرضــه نمایــد، قطعًا مســتحق عــذاب خواهیــم بود.

کافی، ج2، ص315.  .2۹ 
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کــرده و بــه خــود خــدا  پــس بــه تعبیــری می تــوان گفــت: بنــده از خــدا فــرار 
پنــاه می بــرد؛ زیــرا جایــی غیــر از آغــوش رحمــت خداونــد بــرای نجــات وجــود 
ــد  ــن فرزن ــون ای ــد و چ ــه می کنن ــن او را تنبی ــه والدی ک ــی  کودک ــد  ــدارد؛ مانن ن
جایــی بــرای رفتــن نــدارد،  دوبــاره خــودش را در دامــن پــدر و مــادر می انــدازد.
مــن،  نافرمانــی  بــا  اســت:   فرمــوده  بنــدگان  بــه  نیــز خطــاب  خداونــد 
کنیــد  کــرده و آلــوده می شــوید. پــس به طــرف خــود مــن فــرار  خودتــان ضــرر 
کــرد. »ال ُیمِکــُن الِفــراُر  کــه از حکومــت خــدا نمی تــوان فــرار  تــا پناه تــان دهــم 

ــک« ــن ُحکوَمِت ِم
بــه همیــن جهــت نیــز حضــرت در همــان ابتــدای مناجــات شــعبانیه بــه 
کــه: خدایــا از غیــر تــو بریــده  و بــه ســمت تــو فــرار  خداونــد عــرض می کنــد 

کنــون در درگاه تــو ایســتادم: »وَقْفــُت َبیــَن یَدیــَك«. کــرده ام و ا
کــه بهتــر اســت ایــن دعاهــا را  کــرد  شــاید از ایــن تعبیــر بتــوان اســتفاده 
ــد؛ همچنان کــه بســیاری از اولیــاء،  ایــن ادعیــه را در  انســان ایســتاده بخوان
قنــوت نمازهــای  خــود می خواندنــد؛ زیــرا انســان در حالــت ایســتاده حــال 
تواضــع و فقــر و اســتکانت و نیــازش بیشــتر از حالــت نشســته اســت. در 

یــَك.
َ
ــَك ِإل ــٌل ِبَکَرِم ــٌم َبیــَن یَدیــَك ُمَتَوّسِ ادامــه دعــا هــم آمــده: َقاِئ

تــو  درگاه  در  می کنیــم:   عــرض  خداونــد  بــه  خطــاب  نیــز  اینجــا  در 
ــَك« درحالی کــه عاجــز و ذلیــل و پســت و خــوارم و 

َ
ــَتِکینًا ل ایســتاده ام »ُمْس

گریــه و زاری می کنــم و »َراِجیــًا  یــَك« و بــه تــو تضــرع و التمــاس و 
َ
عــًا ِإل »ُمَتَضّرِ

ــدوارم. ــو امی ــه ت ــَك« ب َدی
َ
ــا ل ِلَم

کننــده در هنــگام بیــان ایــن مطالــب این گونــه  شــاید حــال شــخص دعا
کــه بــرای شــخص، حــال رجــاء   کلمــات دعــا به گونــه ای اســت  نباشــد؛ امــا 
کننــده بــه معانــی  کــه دعا ــت را بــه ارمغــان مــی آورد و همین قــدر 

ّ
همــراه بــا ذل
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کنــد،  حــال تواضــع در او ایجــاد می شــود. ایــن لفــظ توجــه 
ائمــه اطهــار علیهــم الســالم ایــن ادعیــه را به گونــه ای چیــده و بیــان 
ــدن  ــا خوان ــی واقعــًا آن حــال الزم را نداشــته باشــد ب کس ــر  گ ــه ا ک ــد  فرموده ان
ــد می شــود. وقتــی شــخصی بــا حضــور قلــب 

ّ
دعــا آن حــال در درونــش متول

کــه  کــن  از خــدا تقاضــا می کنــد »خدایــا بــه مــن دعــای حقیقــی عنایــت 
ــت و 

ّ
کــرده ام و حــال اســتکانت و ذل مــن از غیــر تــو ُبریــده و به طــرف تــو فــرار 

امیــدواری نســبت بــه تــو دارم و...« قطعــًا ایــن تعابیــر قلــب را بــرای رســیدن 
ــی  ــن معان ــه ای ــان را ب ــس انس ــد، و نف ــاده می کن ــوی آم ــاالت معن ــن ح ــه ای ب

کــرده و اســباب اســتجابت دعــا را فراهــم می نمایــد. متحقــق 
در نســخه مفاتیح الجنــان ایــن فــراز از دعــا این گونــه اســت: »َراِجیــًا 
ــد  ــر می باش ــه معتبرت ک ــری  ــخه های دیگ ــی در نس ــی ...« ول ــَك َثَواِب َدی

َ
ــا ل ِلَم

ــه جهــت ســندی و  کــه هــم ب ــی ...«  ــَك، تران َدی
َ
ــا ل ــًا ِلَم چنیــن آمــده: »َراِجی

کــه ســجع کلمــات پیشــین بــا  هــم از جهــت ادبــی صحیح تــر می باشــد؛ چرا
کــه در معنــا تفــاوت مهمــی ایجــاد  َدیــَك« بلیغ تــر به نظــر می رســد؛ هرچنــد 

َ
»ل

نمی کنــد.
 

همه را از تو می خواهم
ــُم َمــا ِفــی َنْفِســی َو َتْخُبــُر َحاَجِتــی َو َتْعــِرُف َضِمیــِری َو ال 

َ
»َتراِنــی َو َتْعل

ــْن َمْنِطِقــی َو  ــِه ِم ــِدَئ ِب ْب
ُ
ْن أ

َ
یــُد أ ِر

ُ
ــا أ ــَوای َو َم ِبــی َو َمْث

َ
ــُر ُمْنَقل ْم

َ
یــَك أ

َ
یْخَفــی َعل

ْرُجــوُه ِلَعاِقَبِتــی«:
َ
ــْن َطِلَبِتــی َو أ ــِه ِم َه ِب ــّوَ َتَف

َ
أ

مــرا می بینــی، آنچــه در درون مــن اســت می دانــی، بــر حاجتــم خبــر 
کار بازگشــت بــه آخــرت و خانــه ابــدی ام بــر تــو  داری، نهانــم را می شناســی، 
کــه می خواهــم بــه زبــان آَرم، و خواهــش خویــش را  پوشــیده نیســت، و آنچــه 
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کــه بــرای عاقبتــم امیــد دارم، بــر تــو پنهــان نیســت. کنــم و هــم آنچــه را  بازگــو 
کننــده، بــه خداونــد عــرض می کنــد:  »خدایــا  در ایــن فــراز شــخص دعا
ــو از همه چیــز  ــرا ت ــو نیســت؛ زی کــردن ت ــه جهــت اطالع پیدا کــردن مــن ب دعا
کــردن مــن فقــط بــرای عــرض  مطلــع و بــه همه چیــز احاطــه داری و ایــن دعا

نیــاز اســت«.
کــردن مــا نوعــی گدایــی و عــرض حاجــت اســت. فرموده انــد  درواقــع دعا
در تمــام زمینه هــای زندگــی از خداونــد حاجــت بخواهیــد. خــود خواســتن 
و عــرض نیــاز ســبب ایجــاد حــال عبودّیــت و بندگــی در قلــب انســان و 

موجــب رشــد اســت. در حدیــث قدســی اســت: 
ــَح 

ْ
ِمل َو  َشــاِتَك  ــَف 

َ
َعل ــی  َحّتَ ْیــِه 

َ
ِإل َتْحَتــاُج  َمــا 

َّ
ُکل ِني 

ْ
َســل ُموَســی  »َیــا 

َعِجیِنــك«: 30
 »ای موســی! هرچــه را نیــاز داری از مــن بخــواه، حتی علوفه گوســفندت 

یــا نمک غذایــت را«.
کــه  البتــه در هنــگام عــرض نیــاز و حاجــت از خداونــد بایــد بخواهیــم 

کنــد. ــرآورده  ــد آن را ب ــه مصلحــت مــا و رضــای خداســت خداون گــر ب ا
ــی ام  ــرار باطن ــۀ اس ــه هم ــی و ب ــرا می بین ــه م ــم اینک ــا عل ــا! ب ــی خدای یعن
ــر آنهــا مطلــع  ــو ب کــه ت ــاب  ــه از ایــن ب ــم، ن ــو حــرف می زن ــا ت گاهــی، بازهــم ب آ
کنــم؛ بلکــه می دانــم همه چیــز در دســت  نیســتی و بخواهــم تــو را خبــردار 
قــدرت توســت و بــر تمــام موجــودات احاطــه داری ولــی بــا ایــن حــاِل تضــّرع 
و عبودّیــت بــه درگاه خدایــی ات  عــرض نیــاز می کنــم و تســلیم تــو هســتم.

تقدیرم در دست توست
ــی آِخــِر 

َ
ــی ِإل ــی یــا َســیِدی ِفیَمــا یُکــوُن ِمّنِ

َ
»َو َقــْد َجــَرْت َمَقاِدیــُرَك َعل

30 . عده الداعی، ص134.
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ــی َو َنْقِصــی َو  یاَدِت ــی َو ِبیــِدَك ال ِبیــِد َغیــِرَك ِز ــِریَرِتی َو َعالِنیِت ــْن َس ــِری ِم ُعْم
َنْفِعــی َو َضــّرِی«:

کــه تــا پایــان  همانــا آنچــه تقدیــر نمــوده ای بــر مــن، ای آقــای مــن در آنچــه 
عمــر بــر مــن فــرود می آیــد از نهــان و آشــکارم جــاری شــده اســت، و تنهــا بــه 

یانــم. کاســتی ام و ســود و ز دســت توســت نــه بــه دســت غیــر تــو فزونــی و 
کننــده خطــاب بــه خداونــد می گویــد:   ای آقــای مــن! و  ای ســید  دعا
کــه از آغــاز عمــر مــن  مــن! تقدیرهــای تــو همــه بــر مــن جــاری شــده، از آنچــه 
تــا پایــان آن بــوده، چــه ظاهــرش و چــه باطنــش، همه چیــز را در ظــرف تقدیــر 
خــودت مقــّدر فرمــودی. خدایــا! همه چیــز در دســت توســت و همه چیــز را 
گذشــته و تقدیــر آینــده ام در علــم تــو  کــه صــالح می  دانــی رقــم زدی.  آن طــور 
یــادت و نقــص و نفــع و ضــرر مــن نــه  مشــخص اســت و بــه  دســت توســت ز

بــه  دســت غیــر تــو.
کــه جــزو  شــروط اســتجابت  ایــن طــرز دعــا همــان حــال انقطــاع اســت 
ــه غیــر خــدا هیــچ امیــدی نــدارد و  کــه در آن حــال، انســان ب دعــا می باشــد 

ــد می بینــد. یــت را دســت خداون
ّ
فقــط ســببّیت و عل

گاه ایــن مضامیــن از طریــق  بــا خوانــدن ایــن مطالــب توحیــدی ناخــودآ
دعــا بــه قلــب خواننــده نشســته و اثــر می کنــد. بــه همیــن جهــت بــزرگان 
کالس تربیتــی اســت و  فرموده انــد:  ادعیــۀ ائمــه اطهــار علیهــم الســالم،  
گشــته و عقیــده و دیدگاهــش اصــالح  انســان بــا خوانــدن دعــا، تربیــت 

می شــود.
کــه دیگــران نیــز در امــور دنیــوی تأثیرگذارنــد،  گمــان می کــرده  کنــون  تا
ــا خوانــدن دعــا  کنــون ب بــه همیــن جهــت امیــدش بــه غیــر خــدا بــوده؛ امــا ا
تمــام  و  نیســت  کاره ای  عالــم  در  هیچ کــس  خــدا،  از  غیــر  کــه  می دانــد 
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اســباب ظاهــری نیــز در دســت قــدرت خداوند اســت والغیــر: »ِبیــِدَك ال ِبیِد 
ــّرِی« ــی َو َض ــی َو َنْفِع ــی َو َنْقِص یاَدِت ــِرَك ِز َغی

گرفــت و  وقتــی انســان آهسته آهســته ایــن مفاهیــم در قلبــش جــای 
ــر  ــه غی ــت،  آن گاه ب کاره ای نیس ــم  ــدا در عال ــی غیرخ کس ــه  ک ــرد  ک ــراف  اعت
خــدا امیــدوار نمی شــود و درصــورت نبــودن اســباب ظاهــری مثــل دارو غــذا 
وســایل و...، نگــران و مضطــرب نمی گــردد و امیــد و تکیــه اش فقــط بــه 

خداونــد اســت.
پــس یکــی از تأثیــرات ایــن دعــا، افزایــش جنبــۀ توحیــدی دعــا در قلــب 
گفته انــد: مناجــات  کننــده اســت. بــه همیــن جهــت  و جــان شــخص دعا
بــا  انســان  کــه  شــعبانیه دارای مضامیــن بســیار عالــی توحیــدی اســت 
بیرون ریختــن تمــام اســباب و مســببات ظاهــری، خــودش را بــه مقــام رضــا 
و تســلیم در برابــر خداونــد می رســاند و جــزو متوّکلیــن حقیقــی قــرار می گیــرد.
کــه آرام گرفتــن دل بــه ایــن مضامیــن عالــی توحیــدی، آســان  هرچنــد 
نیســت؛ ولــی همین کــه نــگاه انســان توحیــدی شــود، آهسته آهســته انســان 
کــه دیگــر هیــچ مؤثــری در عالــم به غیــراز خــدا  به ســمتی پیــش مــی رود 

 اهّلل«
َ
ــَر فــی الُوُجــوِد ِااّل نمی بینــد و می فهمــد: »ال ُمَؤّثِ

معنای »الهی«
کننــده 44 بــار خداونــد را بــا تعبیــر »الهــی«  در ادامــۀ دعــا، شــخص دعا
و بــا صفــت الوهّیــت نــدا می کنــد. »إلهــی« و »رّبــی« و »اللهــم« هــر یــک 
نکتــه ای خــاص خــود دارد. بــرای اینکــه معنــای »الهــی« مشــخص شــود 

ــه چــه معناســت؟ ــه« و »اهّلل« ب ــه »ِإل ک ــد بدانیــم  بای
دربــاره ریشــه کلمــه »اهّلل« و معنــای آن علمــای ادبیات نظرات مختلفی 
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گفته انــد. شــاید وجیه تریــن دیــدگاه ایــن باشــد کــه واژه »اهّلل« در اصــل »اإلله« 
بــوده کــه همــزه بــه جهت کثرت اســتعمال حــذف گردیده اســت.

»ِإلــه« به معنــی پرســتیدنی اســت، نــه به معنــای پرستیده شــده. در عالم 
معبــود و پرستیده شــده بســیار اســت، بت هــا و شــیاطین جــن پرســتیده 

شــدند چنانکــه حضــرت عیســیعلیهم الســالم را مســیحیان پرســتیدند.
کــه واقعــًا لیاقــت پرستیده شــدن دارد.  »ِإلــه« به معنــای موجــودی اســت 
ــی  ــط یک ــه« فق ــتند. »إل ــه« نیس ــا »ِإل ــی بت ه ــات قرآن ــل در ادبی به همین دلی
 اهّلل. مــردم بت هــا را می پرســتیدند 

ّ
ــه إال اســت و آن فقــط »اهّلل« اســت؛ ال إل

بــدون اینکــه آن بت هــا الیــق پرستیده شــدن باشــند.
الیــق  ویژگی هــا  آن  به دلیــل  کــه  اســت  ویژگی هایــی  دارای  خداونــد 

را ندارنــد. ایــن خصوصیــت  پرســتش می باشــد و دیگــران 
ــد و تدبیــر  کســی اســت  کــه امــور انســان را می چرخان ــه معنــای  »رّب« ب
کــه  کیــد دیــن مقــدس اســالم ایــن اســت  می کنــد. یکــی از نــکات مــورد تأ
»رّب« تمــام عالــم یــک نفــر بیشــتر نیســت؛ رّب حقیقــی، رّب العالمیــن 
کــه همــۀ امــور عالــم را او تدبیــر می کنــد و همــگان زیرمجموعــۀ او  اســت 

هســتند و هیچ کــس از او جــدا نبــوده و در برابــر او اســتقالل نــدارد.
اظهــار  و  تواضع کــردن  به معنــای  پرســتیدن  یــا  پرســتش  »عبــادت«، 
کــه نســبت بــه مــا ربوبّیــت داشــته باشــد؛  کســی اســت  بندگــی درمقابــل 
یعنــی هــرگاه »رّبــی« باشــد و درمقابلــش »عبدی« باشــد و این عبــد درمقابل 
ــن تواضــع »اظهــار  ــه ای کنــد، ب ــودن خــود را اظهــار  ــودن و بنده ب رّب، عبــد ب

گفتــه می شــود. عبودّیــت« یــا »عبــادت« و در فارســی »پرســتش« 
کــه یــک عبــد در  پــس عبــادت در زبــان عربــی وقتــی تحّقــق می یابــد 
مقابــل یــک رّب »اظهــار بندگــی« کنــد و خــود را بنــده و او را رّب خــود بداند و 
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بخوانــد. لــذا تواضع کــردن به تنهایــی، عبادت نیســت. ممکن اســت کســی 
پــای پــدر و مــادرش را نیــز از روی تواضــع ببوســد؛ ولــی ایــن تواضــع، عبــادت 
نیســت؛ چــون هیچ وقــت آنهــا را رّب خــود نمی دانــد تــا در مقابلشــان اظهــار 

کند. بندگــی 
در اصطالح، عبد به دو معنا به کار می رود:

1. عبــد دربرابــر مــوال بــه معنــای نوکــر و غــالم. بــه ایــن معنــی انســان 
می توانــد عبــد غیــر خــدا هــم باشــد.

کــه دیگــری امــور او را می گردانــد و از  2. عبــد درمقابــل رب، یعنــی کســی 
خــود اســتقاللی نــدارد. بــا ایــن تعبیــر همــۀ انســان ها عبــداهّلل هســتند و عبــد 

غیرخدابــودن بــر آنهــا حــرام اســت.
عبدالمهــدی  عبدالرضــا،   عبدالرســول،  را  فرزندمــان  نــام  وقتــی 
نیــز  فارســی  در  چنانکــه  اســت.  غــالم  به معنــای  »عبــد«  یــم  می گذار
ترکــی می گوییــم علیقلــی،   در  و  گفتــه می شــود غالمحســین،  غالمرضــا 

و... رضاقلــی  حســینقلی،  
کــه جمــع  گفتــه می شــود  قلــی و عبــد و غــالم همــه بــه عبــد در برابــر مــوال 
کــه در مقابــل رّب خوانــده می شــود،  جمعــش  آن »عبیــد« اســت امــا عبــدی 

»ِعبــاد« می باشــد.
کــه  نیــز مشــخص می شــود  برخــی وهابیــان  پاســخ  ایــن توضیــح  بــا 
درحالی کــه  می پرســتند؛  را  الســالم  علیهــم  ائمــه  شــیعیان،  می گوینــد 
هیچ یــک از شــیعیان، ائمــه  اطهــار علیهــم الســالم را رّب خــود نمی داننــد 
نیــز  آنهــا  نــدارد، عبــادت  بزرگــواران وجــود  بــه ربوبیــت آن  وقتــی اعتقــاد 
بی معنــی اســت؛ زیــرا عبــادت رابطــه ای بیــن عبــد و رّب اســت، و مــا ائمــه 
علیهــم الســالم را بنــده خــدا می دانیــم و خــود را غــالم و نوکــر ایشــان، نــه عبــد 
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کــه تدبیــرش در دســت دیگــری اســت. به معنــای مخلوقــی 
کــه تنهــا چیــزی  به هرحــال بــا توّجــه بــه ایــن مقدمــه معلــوم می شــود 
کســی در عالــم  گــر  کــه شایســته و الیــق پرســتش اســت، رّب می باشــد. ا
کــه می توانــد در برابــر آن  ربوبّیــت داشــت درمقابلــش عبــدی خواهــد بــود 

کنــد. رّب عبــادت 
کــه »إلــه« هــم  کــه رب یکــی اســت، ثابــت می شــود  وقتــی ثابــت شــد 
ــدارد. ــتش ن ــتگی پرس ــری شایس ــس دیگ ک ــر از رب  ــون غی ــت؛ چ ــی اس یک
کــه توحیــد در ربوبّیــت بــا توحیــد  گفتــه می شــود  کالم  لــذا در علــم 
کامــاًل   َشــی« 

ُ
ُکّل  َشــیء« بــا »َرّبُ 

ُ
ُکّل در الوهّیــت مالزم انــد. درواقــع »ِالــُه 

به هم پیوســته اند. چــون رّب فقــط یکــی اســت مــا نیــز فقــط عبــد یــک نفــر 
کنیــم. هســتیم و فقــط نســبت بــه همــان یــک نفــر شایســته اســت عبــادت 
ــق  ــدا الی ــط خ ــت و فق ــد رّب اس ــط خداون ــد فق ــاور کن ــان ب ــه انس راه اینک
پرســتش می باشــد، این اســت که بداند همۀ چیزهای عالم به دســت قدرت 
خداونــد بازمی گــردد. هــرگاه کســی تصــور کنــد غیــر از خداونــد موجــود دیگــری 
هــم اســتقالل دارد و بــرای خــودش در عالــم کاره ای می باشــد، درواقع آن موجود 
را رّب خــود حســاب کــرده و بــا تواضــع در برابــر آن، گویــی او را پرســتیده اســت.
ازهمیــن رو، در آیــات و روایــات آمــده کــه برخــی افــراد هــوای نفــس، بعضی 
مــال و دارایــی و عــده ای زنــان خــود و حتــی جــاه و مقــام خــود را می پرســتند، 
زیــرا بــرای آنهــا ارزش اســتقاللی قایل انــد؛ به نحوی کــه گمــان می کننــد اینهــا 
در برابــر خــدا بــرای خودشــان شــأن و منزلتــی دارنــد یا از آنهــا کاری برمی آید که 
از دســت خداونــد خــارج اســت. در چنیــن شــرایطی تواضــع در برابر این نفس 

و مــال و قــدرت و همســر، مرتبــه ای پرســتش و عبــادت به حســاب می آیــد.
کــه »ال الــه  اال اهّلل« یعنــی »غیــر از  بــا ایــن توضیحــات مشــخص می شــود 
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خــدا کســی پرســتیدنی نیســت«؛ یعنــی اواًل غیــر از خــدا رّبــی وجــود نــدارد و 
همــۀ  امــور در دســت اوســت و ثانیــًا عبودّیــت فقــط در برابــر او شایســته اســت.

وقتــی شــخصی خــدا را بــا لفــظ »الهــی« مــورد خطــاب قــرار می دهــد اول 
کــه او پرســتیدنی اســت؛ یعنــی ربوبّیــت حقیقــی در عالــم  اعتــراف می کنــد 
کــه مــن در برابــر تــو تســلیم شــده و تــو را بــه ربوبیــت  دارد و دّوم ابــراز می کنــد 
پذیرفتــه و تــو را عبــادت می نمایــم. ممکــن اســت برخــی خــدا را رّب بدانند، 
امــا از روی تکبــر او را نپرســتند و در مقابلــش اظهــار عبودّیــت نکننــد. ایــن 

اشــخاص هیــچ گاه خــدا را بــا لفــظ »الهــی« صــدا نمی زننــد.
به هرحــال وقتــی کســی می گویــد: »الهــی« بایــد زبــان حالــش از عمــق دل 
کــه:  خدایــا! همــۀ امــور مــن از آِن توســت، همه کارهــا بــه دســت  ایــن باشــد 
توســت،  مــن از خــود هیــچ اســتقاللی نــدارم و به غیــراز درگاه تــو،  در برابــر 
هیچ کســی عبــادت نمی کنــم و اظهــار عبودّیتــم فقــط در برابــر توســت و غیــر 

کســی نــدارم. از تــو 
کــه  ــي َمــْن ِلــي َغْیــُرَك« اســت  ِبّ ِهــي َو َر

َ
معنــای »إلهــی« همــان معنــای »ِإل

انســان اعتــراف می کنــد هیــچ تکیه گاهــی به جــز خــدا نــدارد؛ زیــرا هیچ کــس 
را در عالــم به جــز خــدا منشــأ اثــر نمی دانــد.

بــا توجــه بــه ایــن معنــا، اهمیــت تکــرار ایــن کلمــه در دعــای شــریف روشــن 
می شــود.

 
روزی رسان و یاوری جز تو ندارم

حضرت در ادامۀ مناجات می فرمایند:
ــِذی 

َّ
َتِنــی َفَمــْن َذا ال

ْ
ل

َ
ــِذی یْرُزُقِنــی َو ِإْن َخذ

َّ
ِهــی ِإْن َحَرْمَتِنــی َفَمــْن َذا ال

َ
»ِإل

یْنُصُرِنی«:
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کــه بــه مــن روزی دهــد؟ و  کیســت آن  کنــی پــس  گــر محرومــم  ــا! ا خدای
کــه بــه مــن یــاری رســاند؟ کیســت آن  گــر خــوارم ســازی پــس  ا

یعنــی خداونــدا! چــون تــو »ِإلــه« و »رّب« هســتی،  پس همه چیز به دســت 
گــر خدای متعــال  کاره ای نیســت. پــس ا کســی در عالــم  توســت و غیــر از تــو 
کســی غیــر از او به قــدر ســر ســوزنی در عالــم  درِب رحمتــش را ببنــدد، از 

کاری برنمی آیــد.
مــراد از »رزق« در ایــن عبــارت، فقــط رزق مــادی نیســت؛ بلکــه شــامل 
ــت و ُحســن خلق و... همــه  همــۀ خوبی هــا می شــود. علــم، دانــش، معنوّی
کــه از عالــم بــاال نــازل می شــود و  رزق اســت. درواقــع هــر خیــر و رحمتــی 
کــم می شــود، نوعــی از رزق  بــه قلــب انســان می نشــیند و در وجــودش حا
کــس از بنــدگان ارزاق مــادی و معنــوی  اســت. خداونــد رّزاق اســت و بــه هــر 
خاصــی عطــا می فرمایــد. انــواع رزق هــای خداونــد در عالــم همیشــه ریــزان 

اســت و عــده ای بهره منــد و عــده ای از آن محروم انــد.
حضــرت امیرالمؤمنیــن علیهم الســالم در ادامه عرضه می دارنــد: خدایا! 
ــِذی یْنُصُرِنــی« اگــر تنهایــم بگذاری، هیچ کــس تــوان 

َّ
َتِنــی َفَمــْن َذا ال

ْ
ل

َ
»َو ِإْن َخذ

یــاری مرا نــدارد.
ــر  ــم ظاه ــی در عال کس ــر  گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــرت ای کالم حض ــن  ــای ای معن
کــه آن کمــک  کمــک کار مــا محســوب می شــود، درواقــع ایــن خداونــد اســت 
ــم 

َ
ــری در عال ــاور و ناص ــدا ی ــر از خ ــرا غی ــت؛ زی ــانده اس ــا رس ــه م ــاری را ب و ی

کاری  کمــک خداونــد نباشــد، هیچ کــس توانایــی انجــام  گــر  وجــود نــدارد و ا
را نــدارد.

از این مسئله دو نکته را باید متوجه شد:
فــالن  گــر  »ا بگویــد  کســی  گــر  ا آمــده،  روایــت  در  همان طورکــه  اّول، 
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شــخص نبــود،  مشــکل مــن حــل نمی شــد«؛ ایــن ســخن دارای شــرک خفــی 
کــرده، دســت خداونــد در آن زمینــه بســته بــوده  گمــان  اســت؛  زیــرا شــخص 
کار دســت  کنــد. بااینکــه  و فقــط فالن شــخص می توانســته مشــکل را حــل 
ــد مشــکالت را حــل  ــد می توان ــا نباشــد خداون خداســت و دیگــری باشــد ی

نمایــد.
کاری ابتــدا بایــد شــکر خداونــد و  دوم، اینکــه انســان همیشــه در هــر 
کمــک و رســاندن خیــر  کــه او را واســطۀ  ســپس شــکر مخلــوق را به جــا آورد 
کــه  قــرار داده اســت. چــون درحقیقــت در همه جــا اول خداونــد بــوده اســت 

کمــک و یــاری نمــوده اســت.
و  ناصــر  از  فــراز،  ایــن  در  کننــده  دعا شــخص  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
کــه  کســی اســت  یاری کننــده ســخن می گویــد. یــاری و نصــرت مربــوط بــه 
در مشــکل بــه ســر می بــرد و نیــاز بــه نصــرت و یــاری دارد و از خداوندمتعــال 

کمــک می کنــد. طلــب یــاری و 
بــرای  و  اســت  خداونــد  به طــرف  ســفر  حــال  در  دایمــًا  چــون  مؤمــن 
طی کــردن ایــن ســفر ُپرمخاطــره در تــالش می باشــد،  همیشــه دشــمنی بنــام 

کــه حضــرت رســول9 فرمودنــد: کمیــن او نشســته اســت  نفــس امــاره در 
ِتي َبْیَن َجْنَبْیَك«:31 

َّ
َك َنْفَسَك ال ْعَدي َعُدِوّ

َ
»أ

بدترین دشمنان انسان نفس اوست که در درونش است.
کــه مؤمــن دایمــًا مشــغول جنــگ بــا نفــس امــاره و شــیطانی  و ازآنجا
بیرونــی اســت،  همیشــه نیــاز بــه کمــک دارد و دســت نیــازش بــه درگاه الهــی 
کــرده و  کمــک  ــا خداونــد او را  بلنــد اســت و در حیــن مبــارزه،  تــالش دارد ت
گــر مــرا رهــا  ــا ا َتِنــی، خدای

ْ
ل

َ
کارهایــش را پیــش ببــرد لــذا می فرمایــد: »ِإْن َخذ

کنــد؟« کســی مــرا یــاری  ــی، چــه  ــِذی یْنُصُرِن
َّ
کنــی« »َفَمــْن َذا ال

31 . عده الداعی و نجاح الساعی، ص314.
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من همیشه شرمنده ام
وِل َسَخِطَك«:

ُ
ُعوُذ ِبَك ِمْن َغَضِبَك َو ُحل

َ
ِهی أ

َ
»ِإل

خدایا! به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت.
کننــده،  اعتــراف بــه قــدرت و علــم و احاطــۀ  پــس از اینکــه شــخص دعا
کــرد و مســکنت و فقــر و تواضــع خــود را بــه  همه جانبــه خداونــد بــر بنــدگان 
حضــرت حــق عــرض نمــود،  نوبــت بــه ســخن گفتن از زشــتی ها و بدی هــای 
بــه جهــت  کــه  اعتــراف  می کنــد  و  باطنــی خــودش می رســد  و  ظاهــری 
گــر خداونــد بــا عدلــش بــا او  این همــه بدرفتــاری، شایســته عــذاب اســت و ا

رفتــار نمایــد مســتحق عــذاب الهــی اســت.
کنــد مــا مســتحق عذابیــم؟ زیــرا هــر  گــر خداونــد بــا عدلــش رفتــار  چــرا ا
کــه از انســان ســر می زنــد، درواقــع آن خیــر و نیکــی از جانــب  کار خیــری 
کــه انجــام  کارهایــی  خداونــد اســت و هیــچ گاه بنــده نمی توانــد دربرابــر 
کــه مخلــوق در برابــر خالــق  می دهــد،  منتــی بــر خداونــد داشــته باشــد. چرا
چیــزی جــز شــرمندگی و روســیاهی نــدارد، »ممکــن« همیشــه فقیــر و محتاج 

اســت و هرچــه دارد از آِن خداســت.
م   ***   جدا هرگز نشد، واهّلل اعلم«

َ
»سیه رویی ز ممکن در دو عال

لــذا انســان بایــد همیشــه در برابــر خداونــد ســر به زیر باشــد و معتــرف بــه 
اینکــه خدایــا تمــام نعمت هــا از آِن توســت و مــن دربرابــر این همــه لطــف و 
گــر بــه جهــت یک لحظــه  کاری نکــردم و ا کوتاهــی و غفلــت  نعمــت تــو،  جــز 

کــم اســت. غفلتــم از تــو،  ســال ها عــرض پــوزش و ُعــذر نمایــم،  بازهــم 
ــه مــا نعمــت  ــا عنایــت بی شــمارش ب کــه ب ــان اســت  ایــن خــدای مهرب
می دهــد و  لحظه به لحظــه، ذره ذرۀ وجــود مــا بــا مــدد او فعالیــت می کنــد 
کمــک اوســت، و  کــه از مــا ســر می زنــد به واســطۀ توفیــق و  و هــر خیــری نیــز 
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کاری نکــرده و نمی توانیــم بکنیــم؛  درقبــال این همــه نعمــت مــا هیچ وقــت 
گنــاه شــده و از نعمت هایــش برخــالف  کــرده مرتکــب  بلکــه بعضــاً  خدای نا
رضــای او بهــره برده ایــم کــه در ایــن صــورت چیــزی جز شــرمندگی و ِخجلت 

بــرای مــا باقــی نمی مانــد.
ــان حــال  ائمــه اطهــار علیهــم الســالم  همیشــه در  ــه همیــن جهــت زب ب
ــی،   کن ــورد  ــا برخ ــا م ــت ب ــا عدل ــر ب گ ــدا ا ــه »خداون ک ــت  ــه اس ــه این گون ادعی

ــود.« ــگاه مــا جهنــم خواهــد ب قطعــًا جای

همواره به رحمتت امیدوارم
ــی 

َ
ــوَد َعل ْن َتُج

َ
ــٌل أ ْه

َ
ــَت أ ْن

َ
ــَك َفأ ِهٍل ِلَرْحَمِت

ْ
ــَتأ ــَر ُمْس ــُت َغی ُکْن ــی ِإْن  ِه

َ
»ِإل

ِبَفْضــِل َســَعِتَك«:
کــه بــر مــن بــا فراوانــی  گــر شایســته رحمــت نیســتم، تــو ســزاواری  خدایــا! ا

فضلــت بخشــش نمایــی
یعنــی خدایــا گرچــه مــن ســزاوار رحمت تو نیســتم و شایســتگی دریافت 
کرامــت و ُجــود و بزرگــواری ات  لطــف و رحمــت تــو را نــدارم ولیکــن تــو از 
شایســته آنــی کــه بــا رحمــت گســترده و عظیــم خــود،  بــه کســانی کــه قابلیت 

ندارنــد،  رحــم نمایــی.
ــه فقــر ذاتــی خویــش،  اعتــراف می کنــد  ــا اشــاره ب کننــده ب در اینجــا دعا
کــه خدایــا )گرچــه( مــن ســزاوار بخشــش نیســتم ولــی ناامیــد از رحمــت تــو نیز 
یــای رحمــت خداونــد واســعه اســت »یــا َمــن َســَبَقْت  کــه در نمی باشــم؛ چرا

َرْحَمُتــُه َغَضبــُه ».
هیــچ گاه بنــده نمی توانــد از رحمــت و جــود و بخشــش خداونــد ناامیــد 
شــود؛ زیــرا خداونــد همیشــه در انتظــار برقــراری ارتبــاط از ســوی مــا بنــدگان 
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اســت؛ چنانکــه در حدیــث قدســی فرمــود: 
ــم  ــي به ــم و رفق ــاری له ــف انتظ کی ــی  ــرون عّن ــم المدّب ــو َیعل ــا داود! ل »ی
و َشــوقي إلــی تــرِك معاصیهــم، لماتــوا شــوقًا إلــی، و تقطعــت اوصالهــم عــن 

ــي«: محّبت
کــه تــا  کرده انــد،  بداننــد  کــه بــه مــن پشــت  گــر بندگانــی  ای داوود! ا
کــه  چــه حــد انتظــار آنهــا را دارم و چقــدر بــا ایشــان مهربانــم و دوســت دارم 
گناهــان را تــرک نماینــد، از شــدت شــوق و محبــت بــه مــن جــان می دهنــد و 

گسســته می شــود. بندهــای بدنشــان از هــم 
ــا و  ــدارد؛ بیــن م ــان هیــچ معنایــی ن پــس ناامیــدی از ایــن خــدای مهرب
کــه مانــع ارتبــاط بــا خداونــد شــود  وجــود نــدارد و  او هیچ واســطه و حجابــی 

ــش پذیرایــی می کنــد. ــه او، از بندگان ــال ب ــض اقب ــق به مح ــرت ح حض
لــذا حضــرت می فرماینــد: مــن ســزاوار رحمــت نیســتم ولیکــن تــو بــا آن 
کــه از بنــدگان  گرفتــه،  ســزاوار هســتی  کــه همه جــا را فرا ِســعه  و رحمتــت 

ــی. ــتگیری نمای دس

ُحسن ظن به خدا
ِلــی 

ُ
َهــا ُحْســُن َتَوّک

َّ
َظل

َ
ــی ِبَنْفِســی َواِقَفــٌه َبیــَن یَدیــَك َو َقــْد أ ّنِ

َ
َکأ ِهــی 

َ
»ِإل

ِبَعْفــِوَك«: ْدَتِنــی  َتَغّمَ َو  ــُه 
ُ
ْهل

َ
أ ْنــَت 

َ
أ َمــا  ــَت( 

ْ
)َفَفَعل ــَت 

ْ
َفُقل یــَك 

َ
َعل

ــرت ایســتاده ام، درحالی کــه  کــه در براب گویــی خــود را می بینــم  ــا!  خدای
ُحســن اعتمــادم بــر تــو، بــر وجــودم ســایه افکنــده اســت، و آنچــه را تو شایســته 

کــرده ای و مــرا بــا عفــوت پوشــانده ای. آنــی بــر مــن جــاری 
کــه انســان هیــچ گاه بــه آینــده  یکــی از اصــول تربیــت دینــی ایــن اســت 
کــه بدبینــی  بدبیــن نباشــد و همه چیــز عالــم را بــه فــال نیــک بنگــرد؛ چرا



مناجات شعبانیه68

ــه  ــد و رفتــن ب ــد از رحمــت خداون ــذا نبای ســبب ســلب نعمــت می شــود. ل
کنیــم. بهشــت و رســتگاری قطــع امیــد 

کــه همــه کاره خداونــد اســت، و فهمیــد رحمــت  وقتــی بنــده فهمیــد 
بــاز  همــه  روی  بــه  همیشــه  رحمتــش  درب  و  اســت،  بی پایــان  خداونــد 
گــر در اوج بیچارگــی  اســت، هیــچ گاه مأیــوس نیــز نمی شــود و می دانــد ا
ــردد و  ــت خالی بازنمی گ ــد دس ــی بکن ــه درگاه اله ــر رو ب گ ــم ا ــد بازه ــم باش ه
کــه خداونــد  کال نجــات یابــد  چه بســا عنایــت خــدا شــامل حالــش شــود و 

گــر بخواهــد بدتریــن انســان را نیــز می بخشــد. ا
گــر انســان عظمــت خداونــد را شــناخت و بزرگــی نعمت های  از ســویی ا
ــی  ــتش خال ــه دس ک ــد  ــت، می فهم گرف ــر  ــود را در نظ ــی خ کوتاه ــد و  او را دی

کــه نجــات می یابــد. اســت و اصــاًل نمی توانــد مطمئــن باشــد 
کــه چقــدر تهــی و خالــی  گــر بندگــی اش را بشناســد و بفهمــد  بنــده ا
اســت، همیشــه در درگاه خداونــد حالــش حــال تحّیــر اســت و نمی دانــد 
یــا جــزء  اســت  و نجات یافتــگان  ابــرار  و جــزء  کارش درســت شــده  کــه 
ــْن  ِمّ ُهــم  ِذیــَن 

َّ
»َوال می فرمایــد:  مؤمنیــن  وصــف  در  خداونــد  جهنمیــان. 

کــه از عــذاب پروردگارشــان  کســانی  ْشــِفُقوَن« )معــارج: 27( 
ّ

ِهــم ُم ِبّ اِب َر
َ

َعــذ
نگــران هســتند.

بــه همیــن جهــت مؤمــن همیشــه بــه خداونــد عــرض می کنــد: »خدایــا 
کار در دســت توســت و هــر چــه تــو صــالح بدانــی انجــام می دهــی. نمی دانــم 
ــا  ــا ب ــوم ی ــذاب می ش ــل ع ــن اه ــی و م ــار می کن ــن رفت ــا م ــودت ب ــدل خ ــا ع ب
لــذا  بــا مــن معاملــه می کنــی«؛ و  بــا رحمتــت  کــرده و  فضلــت مــرا عفــو 
ــا  ــک َو ال ُتعاِملن ــا ِبَفضِل هــم عِاملن

ّ
کنیــم: »َالل ــه دعــا  کــه این گون ــد  فرموده ان

ِبَعدِلــک« 32

ح االصول الکافي، مالصالح مازندراني، ج 10، ص1۹1. 32 . شر
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به هرحــال هیچ کــس نبایــد از رحمــت و بخشــش خداونــد ناامیــد شــود و 
بگویــد کار مــن درست شــدنی نیســت؛ زیــرا درب رحمــت خداونــد همیشــه 

باز اســت.
حضــرت در ایــن بخــش از دعــا همین گونــه با خداوند ســخن می گویند:  
ــا خــود را می بینــم  گوی ــدا!  ــَك« خداون ــَن یَدی ــٌه َبی ــی ِبَنْفِســی َواِقَف ّنِ

َ
َکأ ــی  ِه

َ
»ِإل

یــَك« 
َ
ِلــی َعل

ُ
َهــا ُحْســُن َتَوّک

َّ
َظل

َ
کــه روز قیامــت در درگاه تــو ایســتاده ام »َو َقــْد أ

کــه همیشــه همه چیــز را از تــو می دیــدم و خــود را هیــچ کاره  و تــوکل مــن 
می دانســتم،  بــر مــن ســایه انداختــه و از عذاب هــای قیامــت مــرا حفــظ کــرده 
ْدَتِنــی ِبَعْفــِوَك« پــس تــو بــا من چنان که شایســته  ــُه َو َتَغّمَ

ُ
ْهل

َ
ْنــَت أ

َ
ــَت َمــا أ

ْ
»َفُقل

کــردی و مــرا بــا عفــو خــود پوشــاندی. گفتــه و رفتــار  توســت ســخن 
گویــا اســت؛ وقتــی درب رحمــت خــدا بــاز  « بــه معنــای انــگار و 

َ
»َکَاّن

اســت، و بایــد انســان همیشــه حســن ظــن بــه خداونــد داشــته باشــد ، پــس 
گــر حــال خــود را در محضــر خداونــد می خواهــد ترســیم  ا خــوب اســت 
کنــد خــود را بــا لطــف و رحمــت الهــی در محضــر خداونــد ببینــد و بگویــد:  
کــردی و از همــه  کــه بــا فضــل خــودت بــا مــن معاملــه  گویــا می بینــم  »خدایــا 
گرفتــی«. گذشــتی و مــرا در آغــوش رحمــت خــود  گناهــان و بدی هــای مــن 
ــت  ــه عظم ک ــی  ــد و هنگام ــا باش ــن خوف ورج ــه بی ــد همیش ــان بای انس
ــاد  ــه ی ــه قلبــش مــرور می دهــد، رحمــت حضــرت حــق را نیــز ب ــد را ب خداون
آورد و امیــدوار شــود تــا حالــت یــأس بــه او دســت ندهــد و در طــرف مقابــل از 
گناهانــش را نیــز مدنظــر داشــته باشــد و بــه اثــر  کــردار خــود نیــز خائــف بــوده و 

آنکــه عــذاب جهنــم اســت نیــز بیندیشــد تــا غفلــت پیــدا نکنــد.
 نتیجــه اینکــه انســان بایــد خشــیت داشــته باشــد و از خداونــد بترســد و 
کنــد؛  شــرمندگی و بندگــی خــودش را در پیشــگاه حضــرت حــق احســاس 
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امــا هیــچ گاه نبایــد از رحمــت و لطــف و محبــت و عطوفــت خداونــد ناامیــد 
شــود؛ بلکــه همیشــه بیــن خوف ورجــا باشــد.

 
چه کسی از تو بخشنده تر

ِلَك«:
َ

ی ِمْنَك ِبذ
َ
ْول

َ
ِهی ِإْن َعَفْوَت َفَمْن أ

َ
»ِإل

خدایا! اگر گذشت کنی، چه کسی از تو سزاوارتر به آن است؟
کمــال را در خــود منحصــر  گاهــی همــه صفــات  خداونــد در قرآن کریــم 
ــد علــم و حیــات و قــدرت و قــوت و عــزت منحصــر در  می کنــد و می فرمای
اوســت؛ چــون آنچــه در مخلوقــات هســت پرتــو عکــس صفــات خداســت 
کــه انعــکاس نــور خورشــید  و چیــزی جــدای از آن نیســت. مثــل نــور آینه هــا 
ــور  کــه همــه ن گفــت  ــوان  ــور دهنــد بازهــم می ت اســت و هرچــه هــم آینه هــا ن

فقــط متعلــق بــه خورشــید اســت.
کــه مخلوقــات هــم دارای بهــره ای  گاهــی نیــز بــا مســامحه می پذیــرد 
مثــاًل  دارد؛  بیشــتر  خداونــد  می فرمایــد  ولــی  هســتند  کمــال  صفــات  از 

اســت. کمیــن  الحا أحکــُم  و  الراحمیــن  أرحــُم  او  می فرمایــد 
وقتــی درحقیقــت همــه صفــات کمال و خوبی هــا از آِن خداوند اســت، 
کــرد،  ســزاوارترین و  کــه بتــوان تصــور  کمالــی را  کــه هــر صفــت  معلــوم اســت 
عالی تریــن درجــه و مرتبــه آن متعلــق بــه خداونــد اســت. لــذا می تــوان گفت:  
َخْیــر«،  

ْ
ــی ِمْنــَك ِبال

َ
ْول

َ
ــی ِمْنــَك ِبالَرْحَمــه«،  »إلهــی! َفَمــْن أ

َ
ْول

َ
»إلهــی! َفَمــْن أ

کــه  کســی  کمــال آن  ِعلــم«؛ در تمامــی صفــات 
ْ
ــی ِمْنــَك ِبال

َ
ْول

َ
»إلهــی! َفَمــْن أ

ســزاوارتر اســت، وجــود اقــدس حضــرت حــق می باشــد. 
ِلَك«: 

َ
ی ِمْنــَك ِبذ

َ
ْول

َ
ِهــی ِإْن َعَفــْوَت َفَمــْن أ

َ
حــال حضــرت می فرماینــد: »ِإل

گــر مــرا ببخشــی چــه کســی ســزاوارتر از تــو به این بخشــش اســت؟ خدایــا ا
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گــر  کــه چــرا حضــرت شــرط آورده انــد و فرموده انــد: »ا ســؤال ایــن اســت 
مــرا ببخشــی...«.

برای یافتن پاســخ این ســؤال باید با ســبک های مختلف دعا آشــنا شویم. 
حضرت در همین مناجات از سبک های مختلفی استفاده فرموده اند.

تــو از  کــه خدایــا  کنــد  بــه خداونــد عــرض  انســان می توانــد مســتقیم 
همــگان قادرتــر و عالم تــر و عفو کننده  تــر هســتی؛ امــا حضــرت آن را در قالــب 
کســی در عفــو  کنــی، چــه  ــر عفــو  گ ــا ا جملــه شــرطیۀ بیــان می کننــد: خدای

ــو ســزاوارتر اســت؟ کــردن از ت
کــه انســان در هنــگام دعــا بایــد همیشــه امیــدوار باشــد؛ و  دانســتیم 
ِهــی 

َ
کنــد. وقتــی می گوییــم: إل کیــد  کــه بــر ایــن امیــد تأ چــه خــوب اســت 

گــر عفــو فرمایــی ...« یعنــی خدایــا مــن ناامیــد نیســتم و  ِإْن َعَفــْوَت »خدایــا ا
کــه بــا همــه بدی هایــم مــرا ببخشــی. احتمــال می دهــم 

گــر« می گویــد که احتمــال آن را بدهــد و از آن ناامید  انســان چیــزی را بــا »ا
نباشــد. پــس در دل ایــن جملــه شــرطیه یــک امیــد همراه با یک تقاضاســت 
گــر ببخشــی  ـ کــه ان شــاء اهّلل می بخشــی ـ  چــه  و می خواهیــم بگوییــم: خدایــا ا

کســی از تو به بخشــیدن ســزاوارتر اســت؟
اهل بیــت  کــردن  دعــا  ســبک های  از  یکــی  جمله بنــدی  نــوع  ایــن 
کــه در ایــن مناجــات و دیگــر  علیهــم الســالم اســت. ســبک های متنوعــی 
مناجات هــا وجــود دارد بــه انســان ادب ســخن گفتن بــا پروردگارمتعــال را 

می آمــوزد.

به جز اقرار به گناه چیزی ندارم
ْقــَراَر  ِ

ْ
ــُت اإل

ْ
ــْم یْدِنِنــی ِمْنــَك َعَمِلــی َفَقــْد َجَعل

َ
َجِلــی َو ل

َ
َکاَن َقــْد َدَنــا أ »َو ِإْن 
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ِتی«
َ
یــَك َوِســیل

َ
ْنــِب ِإل

َّ
ِبالذ

گــر مرگــم نزدیــك شــده و عملــم مــرا بــه تــو نزدیــك نکــرده، اعترافــم را بــه  و ا
گنــاه وســیله خویــش بــه بارگاهــت قــرار دادم.

یعنــی خدایــا امیــد و رجــاء  از طــرف تــو تمام شــدنی نیســت و بنــده 
گنــاه خویــش، عــرض شــرمندگی  فقــط می توانــد بــا اقــرار بــه ذنــب و نقــص و 
داشــته باشــد کــه همیــن اقــرار نیــز وســیله ای بــرای نجــات بنــده خواهــد بــود.
یکــی دیگــر از ســبک های دعــای اهل بیــت علیهــم الســالم ایــن اســت 
کســاری خــود اعتــراف  کــه در خــالل دعــا مکــرر بــه بیچارگــی و فقــر و خا

می کننــد.
گنــاه را وســیله  گفــت: »خدایــا مــن اقــرار بــه  مثــاًل در اینجــا می شــود 
واســطه بــرای تقــرب بــه تــو قــرار دادم«. ولــی حضــرت بازهــم در قالــب جملــه 
گــر مرگــم نزدیــك شــده و عملــم مــرا بــه تــو  شــرطیه می فرماینــد: »خداونــدا! و ا

نزدیــك نکــرده ...«
ایــن ســبک از دعــا بــرای انســان تواضــع و ذلــت مــی آورد؛ چــون انســان 
را بــه فقــر و مســکنتش متوجــه می نمایــد؛ و خــود ایــن حــال تواضــع اســباب 

اســتجابت دعــا را ایجــاد می نمایــد.
گنــاه را وســیله تقــرب بــه تــو قــرار می دهــم؟  امــا چــرا فرموده انــد: اقــرار بــه 
نزدیک شــدن  می رســاند.  چیــزی  بــه  را  چیــزی  کــه  آنچــه  یعنــی  وســیله 
و رســیدن بــه خداونــد درگــرو احســاس عبودیــت و ذلــت اســت، اصــاًل 
نزدیکــی بــه خداونــد یعنــی اینکــه انســان بیشــتر حضــور خداونــد را احســاس 
کــه همه چیــز از آِن اوســت و توحیــد را روشــن تر ادراک نمایــد. کنــد و بفهمــد 

گنــاه یعنــی ســربه زیر انداختــن و خــود را ندیــدن و بــه تعبیــر  اعتــراف بــه 
بهتــر، دیــدن نقــص و فقــر و تهیدســتی و ایــن حــال خــودش موجــب تقــّرب 
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کــه خدایــا این قــدر فقیــر و نــدار هســتم  اســت. در اینجــا اعتــراف می کنیــم 
گنــاه چیــزی بــرای عرضه کــردن و تقرب ُجســتن نــدارم و  کــه جــز اعتــراف بــه 

تنهــا وســیله مــن همیــن عــرض شــرمندگی و سرشکســتگی اســت.
همیشه غرق نعمت توأم

کــه قبــل از بیــان حاجــت،  یکــی دیگــر از ســبک های دعــا، ایــن اســت 
را  الهــی  نعمت هــای  از  نعمتــی  خــود،  فقــر  و  خرابــی  بــه  اقــرار  به جــای 

یــم. بشــماریم و لطــف و محبــت او را بــه یــاد آور
به خوبــی معاملــه  مــا  بــا  دنیــا همیشــه  تــو در  بگوییــم: »خدایــا  مثــاًل 
گذشــتی، پــس در آخــرت نیــز مــا را  گناهــان مــا  فرمــودی و از بســیاری از 
ببخــش. خدایــا از کودکــی همیشــه در لطــف و نعمــت تــو غوطــه ور بــودم،  در 

یــای لطــف و رحمتــت قــرار بــده.« آخــرت نیــز مــرا در در
کــردن اواًل انســان همیشــه امیــدوار می مانــد و رجــاء و  در این گونــه دعا
امیــد در قلبــش زنــده می شــود؛ زیــرا نعمت هــای ســابق خداونــد را در حــق 
کــه عــادت خداونــد همیشــه بــا بندگانــش  خــود می بینــد و بــه یــاد مــی آورد 
این گونــه بــوده اســت و مثــاًل  می گویــد: وقتــی در تمــام مراحــل زندگــی دنیــا،  
ــی چیــزی  ــوده و جــز خوب ــو شــامل حــال مــن ب نعمــت و رحمــت و لطــف ت

عطــا نفرمــودی،  نمی توانــم از لطــف و رحمتــت در آخــرت ناامیــد باشــم.
ثانیــاً  ایــن ســبک دعــا،  در انســان حــال تواضــع و خشــوع ایجــاد می کنــد؛ 
چــون در تمــام زندگــی خــودش را در ســایۀ لطــف و رحمــت خداوند می بیند 
ــا تواضــع  ــادآوری آن همــه نعمــت و لطــف، تقاضــای همــراه ب ــا ی کنــون ب و ا

دارد.
در چند فقره بعدی از این سبک  در دعا استفاده شده است:

ی ِفی َمَماِتی«: َك َعّنِ یاَم َحیاِتی َفال َتْقَطْع ِبّرَ
َ
ّیَ أ

َ
َك َعل  ِبّرُ

ْ
ْم یَزل

َ
ِهی ل

َ
»ِإل
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ــر بــاالی ســر مــن  ــو ب ــام زندگــی ام پیوســته نیکــی و لطــف ت ــا! در اّی خدای
ــود، پــس نیکــی خویــش را در هنــگام مرگــم از مــن قطــع مکــن. ب

ِنــی  ِ
ّ
ــْم ُتَول

َ
ْنــَت ل

َ
َکیــَف آیــُس ِمــْن ُحْســِن َنَظــِرَك ِلــی َبْعــَد َمَماِتــی َو أ ِهــی 

َ
»ِإل

َجِمیــَل ِفــی َحیاِتــی«:
ْ
 ال

ّ
ِإال

خدایــا! چگونــه از ُحســنِ توجهت پــس از مرگــم ناامید شــوم؟ درحالی که 
در طــول زندگــی ام مــرا جــز به نیکی سرپرســتی نکردی.

ــی 
َ
ــی َســْتِرَها َعل

َ
ْحــَوُج ِإل

َ
َنــا أ

َ
ْنیــا َو أ

ُ
ــی ُذُنوبــا ِفــی الّد

َ
ِهــی َقــْد َســَتْرَت َعل

َ
»ِإل

ْخــَری«:
ُ ْ
ِمْنــَك ِفــی ال

گناهانــی را در دنیــا بــر مــن پوشــاندی، و مــن بــه پوشــاندن آنهــا  خدایــا! 
در آخــرت محتاج تــرم.

اِلِحیــَن  َحــٍد ِمــْن ِعَبــاِدَك الّصَ
َ
ــْم ُتْظِهْرَهــا ِل

َ
ــی ِإْذ ل

َ
ْحَســْنَت ِإل

َ
ِهــی َقــْد أ

َ
»ِإل

ْشــَهاِد«:
َ ْ
ــی ُرُءوِس ال

َ
ِقیاَمــِه َعل

ْ
َفــال َتْفَضْحِنــی یــْوَم ال

گناهــم را در دنیــا بــرای هیچ یــك از بنــدگان شایســته ات  خداونــدا! 
آشــکار نکــردی، پــس مــرا در قیامــت در برابــر دیــدگان مــردم رســوا مکــن.
در تمــام ایــن دعاهــا،  حضــرت یکــی از نعمت هــای خداونــد را در دنیــا 

کنــارش حاجتــی را هــم بــرای آخــرت طلــب می کننــد. برمی شــمارند و در 

کارهای خوب من همه از توست
 و در فقــره بعــدی ابتــدا بــه خرابــی عمــل خــود اشــاره و بعــد ضمنــًا 

می شــود. عفــو  و  رحمــت  تقاضــای 
ــْر  ــْم َتْغِف

َ
ــُل ِإْن ل َوی

ْ
ــا ال َه

َ
ــا َفل َه

َ
ــِر ل َظ ــی الّنَ ــی َنْفِســی ِف

َ
ــْرُت َعل ــْد ُج ــی َق ِه

َ
»ِإل
ــا«: َه

َ
ل

گــر  کــردم، پــس وای بــر او ا خدایــا! بــر خــودم در فرمانبــری از نفســم ظلــم 
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ــرزی. او را نیام
کــه ائمــه علیهــم الســالم در ایــن ادعیــۀ توحیــدی بــه مــا  یکــی از نکاتــی 
آمــوزش می دهنــد، نــگاه توحیــدی نســبت بــه اعمال و افعال انســان اســت. 
کــه در درگاه خداونــد بــرای خــود اســتقالل  معمــواًل تصــور مــا بــر ایــن اســت 
ــال  ــد در ح ــا خداون ــم، ب ــام می دهی ــه انج ک ــی  کارهای ــا  ــی ب ــته و به نوع داش

معاملــه هســتیم.
نمــاز می خوانیــم، روزه می گیریــم و صدقــه می دهیــم و... تــا خداونــد در 
کــه در نظــام عالــم مــا بــا  گمــان می کنیــم  کنــد.  ازای آن بــه مــا پــاداش عطــا 
اعمــال خــود در حــال دادوســتد بــا خداونــد هســتیم. ایــن طــرز نــگاه ایــرادی 
کــه خداونــد در قبــال آن اعمــال بــه  نــدارد؛ زیــرا باالخــره انســان اعمالــی دارد 
او پــاداش و جــزا می دهــد و خداوندمتعــال نیــز در قرآن کریــم از خریدوفــروش 
گفتــه و فرمــوده اســت:  »ِإَنّ اهّلَلَّ اْشــَتَرٰی ِمــَن  بیــن خالــق و مخلــوق ســخن 
ــَه« )توبــه: 111( درحقیقــت، خــدا  َجَنّ

ْ
ُهــُم ال

َ
َنّ ل

َ
ُهــْم ِبــأ

َ
ْمَوال

َ
ْنُفَســُهْم َوأ

َ
ُمْؤِمِنیــَن أ

ْ
ال

از مؤمنــان، جــان و مالشــان را بــه )بهــای ( اینکــه بهشــت بــرای آنــان باشــد، 
خریــده اســت.

امــا در بســیاری از آیــات و روایــات، به خصــوص ادعیــۀ ائمــه علیهــم 
الســالم  معنایــی عالی تــر و افقــی باالتــر از ایــن طــرز نــگاه نیز بیان شــده که در 
آن افــق انســان هیــچ گاه بــا خداونــد معاملــه نمی کنــد؛ زیــرا در نــگاه حقیقــی 
و دقیــق،  همه چیــز حتــی اعمــال خــود را از آِن  خــدا می بینــد لــذا می فهمــد 

کــه بخواهــد آن را بــه خداوندمتعــال بفروشــد. از خــود چیــزی نــدارد 
گاهــی ایــن رابطــه در  گــر  هرچــه دارد تفّضــل از ســوی خداونــد اســت و ا
قالــب خریدوفــروش نیــز مطــرح شــده، از بــاب لطــف و عنایــت خداونــد 
کــه پولــی را در اختیــار فرزنــد خــود قــرار می دهــد  بــوده اســت؛ ماننــد پــدری 
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گرفتــن همــان پول هــا، دوچرخــه ای را  کنــد،  ســپس بــا  تــا آن را پس انــداز 
بــه او می فروشــد. در ایــن مثــال در حقیقــت هیــچ خریدوفروشــی انجــام 
نمی شــود؛ زیــرا پــول و جنــس هــر دو از پــدر اســت، امــا از روی تفّضــل چنیــن 

رفتــاری انجــام می گیــرد.
ــه  ــی ب ــد، یعن ــار می کن ــش رفت ــا بندگان ــه ب ــز همین گون ــال نی خداوندمتع
آنهــا توفیــق عمــل صالــح و نمــاز و روزه و... عنایــت می کنــد و ســپس بــه 
ــٌل، َو ِإْذ 

ُ
آنهــا پــاداش نیــز می دهــد. لــذا فرمودنــد:  »ِإْذ َجِمیــُع ِإْحَســاِنَك َتَفّض

 ِنَعِمــَك اْبِتــَداء«:33  خدایــا همــه نعمت هــای تــو از ابتــدا تــا انتهــا تفّضــل 
ُ

ُکّل
اســت و هیــچ نعمتــی از نعمت هــای تــو از ســر اســتحقاق نیســت کــه کســی 
را خــودت  نیــز باشــد، آن  گــر اســتحقاقی  ا مســتحق دریافــت آن باشــد. 

کســی از خــود چنیــن اســتحقاقی نداشــته اســت. کــردی و  عنایــت 
کــه در نظــام عالــم خلقــت،  گــر ایــن بــاور در انســان بــه وجــود بیایــد  ا
الطــاف  و  ندارنــد  دادوســتد  یکدیگــر  بــا  خالــق  و  مخلــوق  هیچ وقــت 
خداونــد همــه از ســِر نعمــت و لطــف و افاضــه می باشــد و بنــدگان نیــز 
فقــط مصرف کننــدۀ  ایــن نعمت هــا می باشــند،  چنیــن شــخصی دیگــر 

نمی شــود. طلبــکار  خداونــد  از  هیچ وقــت 
کــه در قلب شــان از خداونــد طلبــکار هســتند،  درحقیقت خود  کســانی 
ــه خــود نســبت می دهنــد غافــل از اینکــه  کارهــا را ب را مســتقل می بیننــد و 

کارهــا نیــز از ســر منــت و لطــف خداونــد اســت. توفیــق انجــام همیــن 
من گدایم و مجانی طلب

ثمــرۀ دیگــر ایــن طــرز نگاه آن اســت که انســان هیچ گاه ناامید نمی شــود؛ 
کنــون نــگاه مــا بــه عالــم،  نــگاه معاملــه ای بــوده وقتــی جیــب خــود  کــه تا چرا
کــه همه چیــز در  گــر بدانیــم  را خالــی می دیدیــم، ناامیــد می شــدیم؛ امــا ا

33. صحیفۀ سجادّیه، ص64.
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گرفتــه و می گیــرد، دیگــر  عالــم هســتی، رایــگان و مجانــی در اختیــار مــا قــرار 
گــر همیشــه خداونــد مجانــی مــی داده و تفّضــل  ناامیــدی معنایــی نــدارد. ا
بــوده اســت، پــس از ایــن نیــز بــاب تفّضــل بــاز اســت و می توانــد از ســر تفّضــل 

عطــا نمایــد.
کتــاب شــریف  مرحــوم آیــت اهّلل حــاج میرزاجوادآقــا ملکی تبریــزی در 

رســاله لقــاء  اهّلل در قالــب مناظــره ای بــا شــیطان می نویســند:
وانگهــی، جــواب دیگــر محکــم شــافی بــرای ایــن وسوســه خبیــث ایــن 
کــه تــو، توبــه صحیــح نمی توانــی به جــا  کــه تــو، بــه مــن می گویــی  اســت 

بیــاوری!
کــه ســهل  گــر عنایــت اهّلل دســتگیری ننمایــد، توبــه صحیــح  بلــی، مــرا ا
گــر  اســت توبــه ناقــص هــم نمی توانــم؛ ولیکــن عنایــت او- جّل جاللــه- ا
کــه  کــه بــه خیــال نگنجــد ممکــن اســت  برســد بــه هــر درجــه و مقــام عالــی 
کــه عنایــت او بــه تــو خواهــد رســید؟ بگــو: از کجــا  گــر بگویــد از کجــا  برســم، ا
گــر بگویــد عنایــت او هــم اهلّیــت می خواهــد،  ]معلــوم [ کــه نخواهــد رســید! ا
بگــو: اهلّیــت را بــزرگان از کجــا آورده انــد؟ نــه ایــن اســت کــه او داده، مــن هــم 

از او می گیــرم.
ــت  ــه عمل ــال چ ــرم او را داری درقب َک ــت  گــر بگویــد: آخــر تــو چــه قابلّی ا
ایــن تمّنــا را می کنــی؟ نمی بینــی ]ایــن قابلّیــت را[ بــه هرکــس نمی دهنــد؟! 

گــدا مّجانی طلــب اســت! گدایــی می خواهــم،  ــه  جوابــش بگــو: ب
گــدا،   گــدا و مســکین خداونــد بدانــد و  مؤمــن بایــد همیشــه خــودش را 
ــدارد. مــا هیچ یــک از خــود چیــزی  مجانی طلــب اســت و از خــود چیــزی ن
یــم و خداونــد مــا را بــه مجانی طلبــی عــادت داده و بــدون اینکــه چیــزی  ندار

کــرده اســت. داشــته باشــیم،  بــا مــا معاملــه 
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نظــام عالــم خلقــت، نظــام تفّضــل اســت؛ نــه نظــام اســتحقاق و بــا ایــن 
گنــاه از  کــه هنــگام لغــزش و  کســی  تفکــر هیــچ گاه دچــار ناامیــدی نشــود. 
کنــون بــه اعمالــش تکیــه داشــته و بــر عفــو  خداونــد ناامیــد می شــود درواقــع تا
ــِل عالمــُه 

َ
ل رحمــت و فضــل خداونــد امیــدوار نبــوده اســت. الیــأُس عنــَد الّزَ

االّتــکاِل علــی الَعَمــِل.
کــه فکــر می کنیــم خداونــد درقبــال  گمــان عمــوم مــا این گونــه اســت 
اعمــال مــا توفیــق و یــا پــاداش عنایــت می کند. بــه همین دلیل وقتــی اعمال 
خــود را بــر بــاد میبینیــم بســیار ناراحــت و ناامیــد می شــویم. درحالی کــه 
گنــاه خــود و از محرومیــت از رحمــت و مغفــرت خداونــد، قلبــش  مؤمــن از 
غصــه دار می شــود؛ امــا هیــچ گاه ناامیــدی بــه قلبــش راه پیــدا نمی کنــد؛ زیــرا 
کــه از قبــل نیــز خداونــد تمــام توفیقــات و نعمت هایــش  بــر ایــن بــاور اســت 
ــه او عنایــت فرمــوده اســت و  ــدون هیــچ اســتحقاقی ب ــگان و ب را به طــور رای
ــه  ــت و ب ــود ماس ــی خ ــا خراب ــد ی ــب رش ــا موج ــا تنه ــردن م ک ــدی  ــی و ب خوب
فضــل و بخشــش خداونــد ربطــی نــدارد؛ پــس بعدازایــن هــم راه لطــف و 

ــاز اســت. مّنــت او ب
چه زیبا مرحوم خواجه حافظ; گفته است:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
ــر تقــوا و دانــش خــود تکیــه دارد،  کــه ب کســی  ــه بیــان مرحــوم خواجــه،  ب
کنــون وی را  کــه تقــوای او تا گمــان می کنــد  دچــار شــرک خفــی اســت؛ زیــرا 
کــه انســان را نگــه مــی دارد لطــف  ــود؛ در حالــی تنهــا چیــزی  نگــه داشــته ب
گــر  کــه ا خداســت و همــه خوبی هــا در یــد قــدرت او می باشــد و اوســت 

ــا نگــه مــی دارد. بخواهــد انســان را ســر پ
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کنــون انجــام داده همــه  کــه تا کارهایــی  کــه همــه  وقتــی انســان دانســت 
کــه  ــوده، دیگــر در درگاه الهــی چیــزی نــدارد  ــر او ب ــد ب لطــف و منــت خداون
کنــد و از خداونــد بخواهــد بــه ســبب آن از او درگــذرد. بلکــه  بــر آن تکیــه 
فقــط می توانــد معتــرف بــه نهایــت فقــر و بیچارگــی خــود و بی نهایــت خوبــی 
کــرده و تــوکل  و مهربانــی و بزرگــواری خداونــد باشــد و بــر لطــف خــدا تکیــه 

نمایــد.
ایــن شــعر مرحــوم خواجــه ترجمــه ای از ایــن دعــای حضــرت امام ســجاد 
َجــاِه  ــِکُل ِفــي الّنَ

َ
ّت
َ
ْســُت أ

َ
کــه عــرض می نماینــد: »ل در دعــای ابوحمــزه اســت 

ْیَنــا« 34
َ
ْعَماِلَنــا َبــْل ِبَفْضِلــَك َعل

َ
ــی أ

َ
ِمــْن ِعَقاِبــَك َعل

کــه براســاس آن همه چیــز  ایــن نظــام دعــا، ریشــه در توحیــد افعالــی دارد 
بــرای خــدا و در دســت خداســت و هرکــس هــر آنچــه دارد از حضــرت حــق 

دارد و هیــچ گاه نمی توانــد بــه عمــل خــود متکــی باشــد.
هیچ وقــت در عالــم بــا خداوندســبحان مبادلــه ای صــورت نمی گیــرد 
اســتحقاق  داشــتن  بــدون  و  رایــگان  خداونــد  را  خیــرات  همــه  بلکــه 
کــه در عــوض چیــزی  کــرده اســت و هیــچ نعمتــی  موجــودات، بــه آنهــا عطــا 

باشــد در ایــن عالــم وجــود نــدارد.
البتــه خداونــد از ســر حکمتــش معمــواًل نعمت هــا را درقبــال اعمــال 
فــالن  بخوانــی،  را  نمــاز  فــالن  گــر  ا می گویــد:  و  می فرمایــد  عطــا  حســنه 
کــه واقعــًا  حاجــت بــه تــو داده می شــود. ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت 
معاملــه ای بــوده اســت؛ بلکــه دقیقــًا ماننــد پــدری کــه بــرای تربیــت فرزنــدش 
به صــورت تشــویقی بــه او پــول می دهــد تــا در ُقلــک بینــدازد و آخــر مــاه 
گرفتــن پول هــای ُقلــک بــه او دوچرخــه بدهــد. ایــن پــدر بــرای تربیــت  بــا 
کــه فهمــی ابتدایــی دارد، چیــزی می دهــد و بــا همان چیــز بــا او  فرزنــدش 

34. مصباح المتهجد، ج2، ص585.
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کــه از اول تــا آخــر در دســت پــدر  معاملــه می کنــد ولــی معاملــه ای اســت 
می باشــد و درحقیقــت دوچرخــه را مجانــی داده اســت.

می شــود  عــوض  کل  به طــور  کــردن  دعا معنــای  نــگاه،   طــرز  ایــن  بــا 
می فرماینــد: حضــرت  کــه  آنجایــی 

یاَم َحیاِتی«:
َ
ی أ

َ
َك َعل  ِبّرُ

ْ
ْم یَزل

َ
ِهی ل

َ
»ِإل

خدایــا! در طــول زندگــی،  همیشــه بــّر و نیکویــی و رحمــت تــو بــر ســر مــن 
بــود.

یعنــی خداونــدا از اول همه چیــز را رایــگان در اختیــار مــن قــرار دادی 
بــدون اینکــه مــن اســتحقاق آن همــه لطــف را داشــته باشــم.

گــر قــرار بــود خداونــد براســاس معاملــه بــه بنــدگان چیــزی بدهــد،  چــون ا
کار  کــه انســان هیــچ توانــی بــرای انجــام  کودکــی  بایــد در دوران طفولیــت و 
ــر  کمــی بزرگ ت ــا  خیــر و شــر را نــدارد،  از الطــاف خداونــد نیــز محــروم باشــد ت
گــردد. کار نیــک،  مســتحق دریافــت نعمت هــای خداونــد  شــود و بــا انجــام 
درحالی کــه خداونــد از اول زندگــی مــا را مجانــی طلــب،  پــرورش داده و 
از همــان لحظــه اول بــا غریــزۀ  فطــری و هدایــت تکوینــی مــا را بــه ســمت شــیر 
کــرده و مهربان تــر از مــادر بــه تربیــت بنــده اش پرداختــه اســت. مــادر رهنمــون 

ی ِفی َمَماِتی«: َك َعّنِ »َفال َتْقَطْع ِبّرَ
پس نیکی خویش را در هنگام مرگم از من قطع مکن.

کــه از ابتــدا بــه مــن همه چیــز را رایــگان دادی و مــرا  ای خــدای مهربانــی 
حرکــت داده و ســیر دادی!  هنــگام ُمــردن نیــز خیــر و رحمــت و مهربانــی 

ــغ مفرمــا. ی همیشــگی ات را از مــن در
ِنــی  ِ

ّ
ــْم ُتَول

َ
ْنــَت ل

َ
َکیــَف آیــُس ِمــْن ُحْســِن َنَظــِرَك ِلــی َبْعــَد َمَماِتــی َو أ ِهــی 

َ
»ِإل

َجِمیــَل ِفــی َحیاِتــی«:
ْ
 ال

ّ
ِإال
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خدایــا! چگونــه از ُحســن توجهــت پــس از مرگم ناامید شــوم، درحالی که 
در طــول زندگــی ام مــرا جــز به نیکی سرپرســتی نکردی.

ِنــٍب 
ْ

ــی ُمذ
َ
ــّیَ ِبَفْضِلــَك َعل

َ
ــُه َو ُعــْد َعل

ُ
ْهل

َ
ْنــَت أ

َ
ْمــِری َمــا أ

َ
 ِمــْن أ

َّ
ِهــی َتــَول

َ
»ِإل

ــُه«:
ُ
َقــْد َغَمــَرُه َجْهل

گیــر، و به ســوی مــن بــا  کارم را چنان کــه ســزاوار آنــی بــر عهــده  خدایــا! 
کــه جهلــش ســراپایش را پوشــانده. گناهــکاری  فضلــت بازگــرد، به ســوی 
کــه داری،  کــه الیــق بخشــش تــو نیســتم امــا تــو از لطفــی  خداونــدا! منــم 

کــرام و بخشــش هســتی. کــه تــو ســزاوار ا متکفــل امــور مــن بــاش 
کــه چــرا حتــی معصومیــن: عــرض   بــا ایــن توضیحــات معلــوم می شــود 

کــه خدایــا بــا مــا بــه عدالتــت رفتــار نکــن و عــرض می کردنــد: می کردنــد 
ك «:35 

ُ
ا َیْحُکُم ِبِه َعْدل ْصِني ِمّمَ ِ

ّ
»َو َخل

مرا از آنچه حکم عدالتت است خالص نما.
ُکّلِ َعْدِلَك َمْهَرِبي «:  36  َك ُمْهِلِکي َو ِمْن 

ُ
»َعْدل

ک می کند و از هر عدالت ورزی تو فرار می کنم. عدل تو مرا هال
کــه طرفیــن هرکــدام چیــزی داشــته باشــند و بعــد  عدالــت وقتــی اســت 
ــا یکدیگــر دادوســتد نماینــد؛ امــا چــون در عالــم هیچ کــس هیچ چیــزی از  ب
ــر  گــر در براب ــه همیــن جهــت ا خــودش نــدارد، حســاب یک طرفــه اســت و ب
ــده  ــز لغزی ــوزنی نی ــر س ــدازه س ــی به ان ــی حت کس ــد،   ــمار خداون ــاف بی ش الط
ــون عــدل جایگاهــش جهنــم اســت. چنانچــه در روایــت  باشــد،  طبــق قان
گــر خداونــد بــا عدلــش بــا بنــدگان معاملــه نمایــد،  احــدی در  کــه ا وارد اســت 

قیامــت مســتحق بخشــش نخواهــد بــود.
ْفَضُل ِمْن َعَمِلی«:

َ
َمِلی َو َعْفُوَك أ

َ
ِهی ُجوُدَك َبَسَط أ

َ
»ِإل

خدایا! جود و بخشش تو امید مرا گسترش داده و مرا امیدوار کرده.

35 . الصحیفه السجادّیه، ص168.
36 . االقبال، ج1، ص345.
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گــر مــن بــه امیــد خــود بــودم، جــای هیــچ امیــدواری وجــود  یعنــی خدایــا ا
َکــَرم تــو در میــان اســت،  هنــوز امیــدوارم. نداشــت؛  امــا چــون رحمــت و 

ُذُنوِبــی  َمــْوالی  یــُت 
َ
َرأ »ِإَذا  می خوانیــم:  ابوحمــزه  دعــای  در  چنانکــه 

َکَرَمــَك َطِمْعــُت« مــوالی مــن، هــرگاه گناهانــم را می بینم  یــُت 
َ
َفِزْعــُت، َو ِإَذا َرأ

کرمــت را مشــاهده می کنــم بــه طمــع می افتــم. بی تــاب می گــردم، و هــرگاه 

شیرینی دیدارت را نصیبم بگردان
ِنی ِبِلَقاِئَك یْوَم َتْقِضی ِفیِه َبیَن ِعَباِدَك«: ِهی َفُسّرَ

َ
»ِإل

خدایــا آن روزی کــه بــرای دیــدار تــو نائــل شــدم، مــرا جزو کســانی قــرار بده 
کــه از لقــاء تــو مســرور و خوشــحال اند.

همه انسان ها به تعبیر قرآن کریم به لقاءاهّلل می رسند:
ــَك َکْدحــًا َفُمالقیه«)انشــقاق: 84(:  ــَك کاِدٌح ِإلــی  َرّبِ

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
َهــا اإل ّیُ

َ
»یــا أ

کــه تــو به ســوی پــروردگار خــود به ســختی در تالشــی، و او را  ای انســان! حقــًا 
مالقــات خواهــی کــرد.

ولــی وقتــی بــه لقــاءاهّلل می رســند برخــی شــادمان و مســرورند و بــه جمــال 
الهــی نظــر می کننــد:

هــا ناِظَره«)قیامــه: 75(: چهره هایــی در آن  ّبِ »ُوُجــوٌه َیْوَمِئــٍذ ناِضــَره * ِإلــی  َر
روز شــادمان و باطراوتند و پروردگارشــان را تماشــا می کنند.

و گروهی از دیدار خداوند محروم هستند و وضعیتی اسفبار دارند:
َمْحُجوُبون «)مطففیــن: 83(: زهــی پنــدار، 

َ
ِهــْم َیْوَمِئــٍذ ل ّبِ ُهــْم َعــْن َر

َ
 ِإّن

َ
»َکاّل

کــه آنــان در آن روز، از پروردگارشــان ســخت محجوب انــد.
کــه  حضــرت می فرماینــد: خداونــدا مــرا در روز لقایــت از آنــان قــرار بــده 

مســرور و شــادمان اند.
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ِرِه، َفاْقَبــْل 
ْ

ــْم یْســَتْغِن َعــْن َقُبــوِل ُعــذ
َ
اُر َمــْن ل

َ
یــَك اْعِتــذ

َ
اِری ِإل

َ
ِهــی اْعِتــذ

َ
»ِإل

ُمِســیُئوَن«:
ْ
یــِه ال

َ
َر ِإل

َ
ْکــَرَم َمــِن اْعَتــذ

َ
ِری یــا أ

ْ
ُعــذ

تــو عــذر می خواهــم و عذرخواهــی مــن، عذرخواهــی  از  خدایــا! مــن 
گــر جــواب رد دهــی  کــه از عــذر در درگاه تــو بی نیــاز نیســت و ا کســی اســت 
کــه بــدکاران  کریم تریــن کســی  هیــچ چــاره ای نــدارد. پــس عــذرم را بپذیــر ای 

ــتند. ــوزش خواس از او پ
بیــان  کــرد.  عذرخواهــی  و  طلبیــده  پــوزش  او  از  یعنــی  الیــه  َر 

َ
إعَتــذ

حضــرت در ایــن فــراز از اول تــا آخــر فقــط ُعذرخواهــی و عــرض شــرمندگی 
ــت و شــرمندگی و روســیاهی 

ّ
اســت. چــون مخلــوق در درگاه خالــق جــز ذل

گــر بخواهــد مخلوقــی در برابــر خالــق ادعــای  چیــز دیگــری بــه همــراه نــدارد و ا
عملــی مســتقل داشــته باشــد، خــود را از مقــام مخلوقّیــت باالتــر دیــده و بــا 
ــرای حضــرت  ــودن خــدا، شــریکی ب ــر مالــک ب مالــک دانســتن خــود در براب

حــق متصــّور شــده اســت.
گــر عــذرم  کــه مــن راه نجاتــی جــز تــو نــدارم و ا در اینجــا عــرض می کنیــم 
را نپذیــری نجاتــی نخواهــم یافــت؛ و جــز بــا لطــف تــو ســعادتی نصیــب مــن 
کــه عمــل صالحــی  کرده ایــم  نخواهــد شــد؛ چــون در فقــرات قبلــی عرضــه 
گــر هــم چیــزی بــوده همــه متعلــق بــه خــود تــو بــوده و مــن چیــزی از  نــدارم و ا

کار همــه در دســت خــود توســت. خــودم نداشــته ام. پــس اول و آخــر 

ــی َو  ــَك َرَجاِئ ــْع ِمْن ــْب َطَمِعــی َو ال َتْقَط ــی َو ال ُتَخّیِ ــُرّدَ َحاَجِت ِهــی ال َت
َ
»ِإل

َمِلــی«:
َ
أ

ــرا از درگاهــت قطــع نکــن و  ــرا برمگــردان و طمــع م ــدا حاجــت م خداون
ــم را از بیــن مبــر. امیــد و آرزوهای
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ناامیــد  از رحمــت خــود  را  کســی  کــه خداونــد هرگــز  گذشــت  پیشــتر 
نمی گردانــد و دســت رد بــه ســینه هیچ کــس نمی زند و اگر دعای ما مســتجاب 
نمی شــود ظرف وجود ما واژگونه اســت و هر نقص و مشــکلی هســت از جانب 
ِهی ال َتــُرّدَ َحاَجِتــی َو ال ُتَخیــْب َطَمِعی« 

َ
ماســت؛ پــس اگــر عــرض می کنیــم: »ِإل

)خداونــدا! تقاضــای مــرا رد مکــن و طمــع و امیــد مــن را از بیــن مبــر( درحقیقــت 
بــرای خــود دعــا می کنیــم و می گوییــم: خدایــا قابلیــت گرفتــن حاجــت را به من 
عطــا کــن و حــال امیــد را در قلبــم پدیــد آور و بــا فهم توحید و صفــات خودت به 

مــن بفهمــان کــه هرگــز درب رحمتــت بســته نمی شــود.
خدایــا مــن را از نــگاه اســتقاللی بــه خــودم و اعمالــم نجــات بخــش؛ 
گــر انســان نــگاه اســتقاللی بــه خــود داشــته و اعمالــش را واســطۀ  کــه ا چرا
را  خــودش  مــی رود،  بیــن  از  غفلــت  و  گنــاه  بــا  اعمالــش  وقتــی  ببینــد،  

می بینــد. ناامیــد  و  مأیــوس  و  دســت خالی 

اگر می خواستی خوارم کنی ...
ْم ُتَعاِفِنی«:

َ
َرْدَت َفِضیَحِتی ل

َ
ْو أ

َ
ْم َتْهِدِنی َو ل

َ
َرْدَت َهَواِنی ل

َ
ْو أ

َ
ِهی ل

َ
»ِإل

گــر  ا و  نمی نمــودی،  را می خواســتی، هدایتــم  گــر خــواری ام  ا خدایــا، 
نمی بخشــیدی. عافیتــم  بــودی  خواســته  را  رســوایی ام 

کــه در ایــن ِفقــره از دعــا و در دیگــر دعاهــای ائمــه  ســبک دیگــری از دعــا 
علیهــم الســالم اطهــار علیهــم الســالممطرح شــده، قالــب اســتدالل اســت. 
کــه وقتــی ایــن اســتدالل ها تجزیه وتحلیــل می شــود، می بینیــم  هرچنــد 

کار نیســت؛ بلکــه فقــط زمینــه ایجــاد امیــد نیســت. برهانــی در 
کنــی، هدایتــم  گــر می خواســتی مــرا خــوار  اینکــه حضــرت می فرماینــد:  ا
کنــی، حفظــم نکــرده و عافیتــم  گــر می خواســتی مــرا رســوا  نمی کــردی! و ا
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قیــاس  قــول منطقیــان  بــه  و  اســتداللی  نمــی دادی! در ظاهــر جملــه ای 
اســتثنایی اســت. 

ولــی  نمی کــردی  هدایتــم  کنــی،  خــوار  مــرا  می خواســتی  گــر  یعنــی:  ا
... نــداری  مــرا  خوارکــردن  قصــد  می شــود  معلــوم  پــس  کــردی؛  هدایتــم 

گرچــه ظاهــرش اســتدالل  در علــم بالغــت می گوینــد: ایــن جمــالت 
کــه  اســت، در ِدل آن غــرض و مقصــود دیگــری چــون ابــراز امیــدواری نهفتــه 

آن مقصــود اصلــی اســت.
مثــاًل انســان اعمــال بــدش را بــه یــاد مــی آورد و خــود را مســتحق طــرد 
الهــی و مســتعد دور شــدن از خداونــد می بینــد و درنتیجــه از رحمــت خــدا 
کــه خداوندمتعــال  گاه در قلبــش خطــور می کنــد  ناامیــد می شــود، بــه نــا
ســالیان ســال مــرا هدایــت فرمــوده و در بیــن همــه خالیــق توفیــق معرفــت 
کــرده والیــت و معرفــت ائمــه علیهــم الســالم اطهــار  و درک توحیــد عنایــت 
کنــون نیــز بعدازاین همــه ســال  علیهــم الســالمرا روزی مــن قــرار داده؛ پــس ا

کــرد. هدایــت،  ان شــاءهّلل دســت مــرا رهــا نخواهــد 
گرچــه برهــان نیســت؛ ولــی اســتداللی اقناعــی و ظّنــی  ایــن اســتدالل 
اســت. وقتــی انســان نعمت هــای فــراوان خداونــد را در ســال های گذشــته 
کــرده و عافیــت  ــد چقــدر او را هدایــت  کــه خداون می بینــد و توجــه می کنــد 
روزی نمــوده، یقیــن می کنــد کــه در رحمــت خــدا بــاز اســت و حــدس می  زنــد 

کــه ان شــاء اهّلل ایــن رحمــت در آینــده نیــز شــامل حــال مــن خواهــد شــد.
پــس هیــچ گاه ایــن لحــن بیــان،  بــرای اثبــات چیــزی نــزد خداوند نیســت 
و نمی خواهیــم بــر خداونــد تحّکــم کنیــم و بگوییــم خدایــا چــون مــرا هدایــت 
دســتگاه  در  بلکــه  هســتم.  عاقبت به خیــر  کــه  می شــود  معلــوم  کــردی، 
خداونــد همیشــه مؤمــن نســبت بــه عاقبــت امــرش، ترســان و خائــف اســت 
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و هیچ وقــت اطمینــان بــه صــالح عاقبــت خــود نــدارد.
پــس باطــن ایــن اســتدالل کــه ظاهر آن یــک جمله خبری اســت، درواقع 
انشــاء و ابــراز امیــدواری و ایجــاد حــال رجــاء اســت، ماننــد اســلوب فرازهای 
کننــده در ســایۀ اعتــراف بــه نعمت هــای  کــه شــخص دعا اولیــۀ مناجــات 

خداونــد، در قلــب خــود حــس امیــدواری ایجــاد می نمــود.
کــردن بــا خداونــد در شــرایط و حــال  قطعــًا این گونــه درد دل و مناجــات 

دعــا، بســیار در قلــب انســان اثرگــذار خواهــد بــود.

تنها حاجت من نجات از آتش است
ِبَها ِمْنَك«

َ
ْفَنیُت ُعُمِری ِفی َطل

َ
ِنی ِفی َحاَجٍه َقْد أ َك َتُرّدُ ُظّنُ

َ
ِهی َما أ

َ
»ِإل

ــرم را در  ــه عم ک ــی  ــرا در حاجت ــه م ک ــدارم  ــو ن ــه ت ــان را ب گم ــن  ــا، ای خدای
کــرده ام، از درگاهــت بازگردانــی. طلبــش ســپری 

کــه حضــرت، ُعمــر خــود را در طلــب آن ســپری  ایــن چــه حاجتــی اســت 
فرموده انــد؟ حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســالم در دعــای عرفــه می فرمایند:
ِنی َما َمَنْعَتِنی  ْم َیُضَرّ

َ
ْعَطْیَتِنیَها ل

َ
ِتی ِإْن أ

َّ
ْیَک ال

َ
هَمّ َحاَجِتی ِإل

ّ
َک الل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
»أ

ار«: َک َرَقَبِتی ِمَن الَنّ َک َفَکا
ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ْعَطْیَتِنی أ

َ
ْم َیْنَفْعِنی َما أ

َ
َو ِإْن َمَنْعَتِنیَها ل

ــی،  کن ــا  ــن عط ــه م ــر آن را ب گ ــه ا ک ــو -  ــن از ت ــت م ــن، حاج ــوالی م ای م
گــر آن را از من بــازداری،  هرچــه از مــن بــازداری، ضــرری بــه من نمی رســاند و ا
کــه مــرا از  کنــی ســودی بــه حــال مــن نــدارد  ایــن اســت  هرچــه بــه مــن عطــا 

کنــی. آتــش جهنــم آزاد 
کامــل از آتــش  گــر انســان حاجــت و طلبــش فقــط همیــن رهایــی  یعنــی ا
باشــد و هیچ چیــز دیگــری نطلبــد، ضــرری نــدارد ولــی تقاضاهــای دیگــر 

ــده اســت. ــدون ایــن حاجــت، بی فای ب
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ک الرقبــه مــن النــار« را  گاهــی همیــن »فــکا یــارات دیگــر نیــز  در ادعیــه و ز
ــارت رجبیــه حاجــت  ی به عنــوان حاجــت محــوری بیــان می فرماینــد؛ در ز

خــود را از محضــر امــام علیــه الســالم چنیــن عــرض می کنیــم:
ِتي َو َحاَجِتــي َو ِهــَي َفــَکاُك َرَقَبِتــي 

َ
ل

َ
ــي َقَصْدُتُکــْم َو اْعَتَمْدُتُکــْم ِبَمْســأ »ِإّنِ

ْبــَرار«:
َ ْ
َقــَراِر َمــَع ِشــیَعِتُکْم ال

ْ
َمَقــّرُ َمَعُکــْم ِفــي َداِر ال

ْ
ــاِر َو ال ِمــَن الّنَ

کــردم در درخواســت و  بــر شــما تکیــه  مــن بــه محضــر شــما آمــدم و 
کــه رهایــی از آتــش و هم نشــینی بــا شــما اســت در منزلــگاه آرامــش  حاجتــم 

و قــرار )بهشــت( همــراه بــا شــما و همــراه بــا شــیعیانتان.
َک حتمًا  ی َرِبّ

َ
 َواِرُدَهــا َکاَن َعل

َّ
ِإْن ِمْنُکــْم ِإال در روایــات ذیــل آیــه شــریفه »َو

ا«)مریــم: 71( )و هیچ کــس از شــما نیســت مگــر اینکــه بــر جهنــم وارد  َمْقِضًیّ
می گــردد و ایــن امــر بــر پــروردگارت حکمــی قطعــی اســت(، فرموده انــد:

از  عــده ای  اســت،  متفــاوت  جهنــم  روی  از  افــراد  عبــور  »وضعیــت 
مردمــان بــه شــکل معمولــی از روی صــراط و پــل حرکــت می کننــد کــه برخی 
از آنــان پیــاده یــا ســینه خیز و بعضــی ســواره و بــا مرکــب می رونــد. ایــن افــراد 
گاهــی می افتنــد  گرمــای آتــش جهنــم را احســاس می کننــد و حتــی  معمــواًل 

گاهــی می ســوزند.« 37 و برمی خیزنــد و 
ــرواز  ــد. پ ــرواز می کنن ــراط پ ــاالی ص ــه از ب ک ــتند  ــم هس ــر ه ــده ای دیگ ع
اینــان نیــز ســرعت های مختلفــی دارد و برخــی »کالبــرق الخاطــف« ماننــد 
کــه اصــاًل بــه آتــش جهنــم آلــوده نمی شــوند.  یــک رعدوبــرق عبــور می کننــد 
حتــی در برخــی تعابیــر آمــده اســت کــه مؤمنان واقعــی آن قدر عظمــت دارند 
ــوش  ــان خام ــم از عظمتش ــراط، جهن ــان از ص ــه عبورش ــان لحظ ــه در هم ک

می شــود. 38
کامــاًل رهــا  کســانی از آتــش جهنــم  کــه فقــط  از اینجــا معلــوم می شــود 

37 . امالی صدوق، ص107 و بحاراالنوار، ج8، ص64.
38 . جامع األخبار)للشعیري(، ص42.
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صیــن بــوده و بــه نهایــت درجــه ایمــان رســیده باشــند.
َ
کــه از مخل می شــوند 

بــاره میفرماینــد:   مرحــوم عالمــه آیــت اهّلل حســینی طهرانــی در ایــن 
کســی از خــدا حتــی به انــدازه یــک  »جهنــم، باطــن دوری از خداســت و هــر 
کامــل  ســر ســوزن دور اســت، حتمــًا بهــره ای از جهنــم دارد؛ و فقــط انســان 

صددرصــد از آن رهــا می شــود.«
کننــد و بــه  جهنــم، باطــن دنیاســت، همــه بایــد از ایــن جهنــم عبــور 
کــه انســان بــه ایــن دنیــا  بهشــت برســند. راه رســیدن بــه بهشــت ایــن اســت 
بیایــد ولــی دل بســتگی بــه آن پیــدا نکنــد تــا ســبب دوری او از خداونــد 

ــود. نش
نمی شــوند،  آلــوده  آن  بــه  و  می آینــد  دنیــا  ایــن  بــه  کــه  آن هایــی 
کــه در عالــم ملکــوت هنــگام عبــور از صــراط ســر  همان هایــی هســتند 
ســوزنی نمی ســوزند؛ و بــه تعبیــر دیگــر اینهــا کســانی هســتند که فطــرت اولیۀ  
کامــاًل  خــود را ـ  کــه فطــرت الهــی اســت و در آن فطــرت انســان از غیرخــدا 
بریــده و بــه احــدی دل بســتگی نــداردـ تــا آخــر زندگی شــان در ایــن دنیــا حفظ 
گنــاه شــرعی و مکروهــات را انجــام  می کننــد و لغزشــی ندارنــد و نه تنهــا 
ــه غیــر خــدا هــم در  ــر، هیــچ دل بســتگی ب نمی دهنــد، حتــی یــک پلــه باالت

ایــن عالــم برایشــان بــه وجــود نمی آیــد.
ــول خدا و  ــی رس ــوند؛ حت ــان می ش ــد و امتح ــش دارن ــم آزمای ــا ه ــه آنه البت
ائمــه طاهریــن علیهــم الســالم نیــز آزمایــش و امتحــان داشــته اند و به حســب 
طبیعــت بــه دنیــا مایــل بودنــد و دنیــا بــه ایشــان نیــز عرضــه شــد ولــی ایشــان 
ــل امیــال طبیعــی خــود ایســتادگی نمــوده  و همیشــه رضــای خــدا را  در مقاب

کردنــد. انتخــاب 
بنابرایــن وقتــی می گوییــم خدایــا مــرا از آتــش جهنــم نجــات ده، درواقع از 
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خــدا تقاضــا می کنیــم تــا خدایــا مــرا بــه عالی تریــن مقــام ُقــرب خود برســان.
به همین جهت در دعای جوشن کبیر بعد از هر ِفقره گفته می شود:

:» اِر َیا َرِبّ ْصَنا ِمَن الَنّ
ّ
َغْوَث َخِل

ْ
َغْوَث ال

ْ
»ال

یعنــی خدایــا! مــن را از دوری خــودت نجــات ده و بــه مــن توفیــق وصــال 
کســی ذره ای از خــدا دور باشــد،  حتمــًا  گــر  کــه ا خــودت را عنایــت فرمــا. چرا

بهــره ای از جهنــم نصیبــش خواهــد شــد.

همه خوبی ها از توست
َکَمــا ُتِحــّبُ  یــُد َو ال یِبیــُد  َبــدًا دائمــًا َســْرَمدًا یِز

َ
َبــدًا أ

َ
َحْمــُد أ

ْ
ــَك ال

َ
ِهــی َفل

َ
»ِإل

َو َتْرَضــی«:
خدایــا! حمــد و ســتایش بــرای توســت، همیشــه و ابــدی و جاودانــه و 
کــه  کــه افــزون شــود و نابــود نگــردد، آن گونــه  بی پایــان، حمــد و ستایشــی 

گــردی. پســندی و خشــنود 
یــم: حمــد، مــدح، ُشــکر. »ُشــکر« و  کلمــه مشــابه دار در زبــان عربــی ســه 
کاری  کســی  کار قــرار می گیــرد. وقتــی  »ســپاس« همیشــه در مقابــل انجــام 
ــل  ــرای مــا انجــام می دهــد، از او تشــکر می کنیــم. ولــی هیچ وقــت در مقاب ب
کســی تشــکر نمی  نمائیــم و نمی گوییــم: مــن از شــما بابــت  صفــات نیکــو از 
کــه داری، تشــکر می کنــم. در این گونــه  یــاد یــا خــط زیبایــی  قــد بلنــد یــا زور ز
کمــک می گیریــم و می گوییــم تــو را بــر  مــوارد معمــواًل از »مــدح« و »ســتایش« 

ایــن خــط زیبــا یــا قــد بلنــد مــدح می کنــم و می ســتایم.
ــرای  ــا حمــد فقــط ب کــه آی ــد  ــاره حمــد اختــالف دارن امــا اهــل لغــت درب
گــر بگوییــم »الحمــُد  کارمــی رود یــا بــرای افعــال و صفــات هــر دو. ا افعــال بــه 
ــی  ــه توحیــد افعال ــه افعــال اســت، معنــای حمــد ناظــر ب ــوط ب هّلل« فقــط مرب
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می شــود؛ یعنــی »خدایــا مــن در عالــم همیشــه از تــو تشــکر می کنــم و هرکســی 
کار خیــری انجــام دهــد و نعمتــی بــه مــن برســاند، مــن اول تــو را  هــر جایــی 
شــکر می کنــم چــون می دانــم همــه خوبی هــا از ناحیــۀ تــو بــه مــن می رســد.«
کارهــا و هــم صفــات  گــر حمــد را اعــم از شــکر و مــدح بدانیــم و هــم  امــا ا
را بــه آن نســبت دهیــم، معنــای الحمــُد هّلل ناظــر بــه توحیــد صفاتــی و افعالی 
کــرده و فقــط  می گــردد؛ یعنــی می گوییــم: »خدایــا همیشــه فقــط از تــو تشــکر 
تــو را مــدح و ثنــا می گویــم و هــر تعریــف و تمجیــدی و شــکر و مدحــی در 
گــر جواهــر زیباســت، ایــن زیبایــی جواهــر  ــو برمی گــردد؛ ا عالــم هســت بــه ت
ــم از آِن  توســت  ــی دارد ایــن عل ــر دانشــمندی علــم فراوان گ از آِن توســت؛ و ا

گــر ...« و ا
»الحمــُد هّلل« یعنــی تمــام حمدهــا متعلــق بــه خداونــد اســت، هــر کســی 
در هــر مکانــی از چیــزی تعریــف می کنــد درواقــع در حــال تعریــف از خداونــد 
کســی تشــکر  کســی از  اســت؛ چــون تمــام نیکی هــا از آن خداســت؛ و هــر 
کــرده اســت؛ چــون همــه نعمت هــا متعلــق بــه اوســت. می کنــد از او تشــکر 
گرد ممتــاز می شــود و بــه او آفریــن می گوییــم، درواقــع از  گــر شــخصی شــا ا
خــدا تعریــف می کنیــم و بایــد از او ببینیــم؛ زیــرا علــم وی متعلــق بــه خــودش 
گــر منظــرۀ زیبایــی را تحســین می کنیــم،  نیســت بلکــه از آِن خداســت. ا
کرده ایــم چــون پرتویــی از جمــال خداونــد اســت  درواقــع از خداونــد تمجیــد 
گفتن هــا متعلــق  و بــه همیــن نحــو تمامــی تمجید هــا و تعریف هــا و حمــد 

بــه خداونــد اســت.
کــه همه چیــز دســت خــدا، مّتصــل بــه خــدا و بــه  لــذا مؤمــن بایــد بدانــد 
ــه دســت حضــرت  ــد نیــز ب ــه خداون لطــف خداســت حتــی تقــّرب مؤمــن ب
دعایــش  یــا  شــود  بخشــیده  گناهــش  می خواهــد  گــر  ا می باشــد.  حــق 
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ــه او  ــد ب ــت و بای ــد اس ــت خداون کار در دس ــه  ــم هم ــردد، بازه گ ــتجاب  مس
ــر اعمــال ظاهــری تکیــه نکــرد. ــرد و خــود را در دامــان او انداخــت و ب پنــاه ب
کنــد و بــه دنبــال تهذیــب نفــس و تحصیــل  مؤمــن بایــد همیشــه تــالش 
کــه ایــن اعمــال  تقــوا باشــد ولــی در قلــب خــود اطمینــان داشــته باشــد 
صالــح مســتقاًل، عامــل نجــات نیســت؛ بلکــه نقــش و اثــر تقــوا و اعمــال 
صالــح نیــز از آِن خــدا و بــه لطــف خداســت و لطــف خــدا هــم شــامل حــال 
کســی می شــود کــه انکســار و ذلــت داشــته باشــد و در برابــر خداونــد ســربه زیر 

بینــدازد.
بــا  باشــد،  بــه دوش داشــته  را  و آخریــن  اولیــن  گنــاه  بــار  انســان  گــر  ا
توبه کــردن و عــرض انکســار و مذلــت و حســن ظــن در درگاه الهــی، خداونــد 
گــر در حــال ِشــرک  گناهــان او را می بخشــد. حتــی شــخص مشــرک ا تمــام 
کســاری نمایــد،  خــدا او را خواهــد  کنــد و در برابــر خداونــد خا توبــه حقیقــی 

بخشــید.
گــر عمــل صالــح اولیــن و آخریــن را داشــته باشــد؛ اّمــا در برابــر  چنانکــه ا

کــرده و اســتکبار بــورزد بــا رو بــه آتــش خواهــد افتــاد. خداونــد ســر بلنــد 
ــال  ــه دنب ــه ب ــای اینک ــس به ج ــت پ ــن اس ــر چنی گ ــد ا ــی بگوی کس ــاید  ش
کار دلمــان خواســت می کنیــم و فقــط ســعی  یــم، هــر  اعمــال صالــح برو

یــم. می کنیــم بــه خــدا امیــدوار باشــیم و اســتکبار نورز
گنــاه ســبب تاریک شــدن قلــب انســان و ایجــاد  کــه  جــواب ایــن اســت 
روحیــه اســتکبار می گــردد. مؤمــن از گنــاه خــود را دور نگــه مــی دارد تــا حالت 
کنــد و محبــت و امیــد و حســن ظــن بــه  ذلــت و عبودیــت خــود را حفــظ 
گنــاه و عمــل صالــح بــه  پــروردگار را در دل نگــه دارد، وگرنــه خــود تــرک 

تنهائــی در خانــه خــدا قیمتــی نــدارد.
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گنــاه، حــال توبــه در او  کــه بــا انجــام  هیچ کــس نمی توانــد مطمئــن باشــد 
باقــی بمانــد و توفیــق توبــه، از او ســلب نشــود.

بــا همــۀ   کــه مؤمــن  ایــن اســت  فــرق اصلــی مؤمــن و غیــر مؤمــن در 
کــه انجــام می دهــد، بازهــم همیشــه در برابــر خداونــد ســر خــود را  کارهایــی 
پاییــن مــی آورد و در قلبــش ضمــن امیــدواری بــه رحمــت خــدا، شــرمندگی 
ــاه و  گن گنــاه می شــود و حــال اســتکبار دارد،  کــه مرتکــب  کســی  دارد؛ امــا 
اســتکبارش ســبب بسته شــدن بــاب رحمــت و ساقط شــدن او از ســعادت 

می شــود.
َحْمــُد« هــم ُشــکر نعمت هــای خداونــد را به جــا 

ْ
ــَك ال

َ
ِهــی َفل

َ
گفتــن »ِإل بــا 

یــم و می گوییــم مــن در ایــن دعــا در مقــام شــکایت و اعتــراض نیســتم  می آور
کــه  و تــو همیشــه بــر مــن مّنــت داشــتی و شــکرگزارم و هــم اعتــراف می کنیــم 
کار فقــط  همیشــه همــه خوبی هــا از تــو متعلــق بــه توســت و لــذا در اصــالح 

یــم. یــم و تکیــه بــر اعمــال خــود ندار بــه تــو امیدوار
و  اســت  ابــدی  و  ازلــی  خداونــد  بــه  حمدهــا  و  خوبی هــا  انحصــار 
کمیــت  کــم نمی شــود؛ زیــرا حا خوبی هــای او دایمــًا اضافــه می شــود امــا 
خدای ســبحان محــدود بــه زمــان و مــکان نیســت و او دایمــًا درحــال خلــق 
جدیــد می باشــد. پــس بــا شــکفتن هــر غنچــۀ  جدیــد و تولــد هــر حســن و 
ــم دایمــًا  ــر می شــود و چــون عال ــد اضافه ت زیبایــی، حمــد و ســتایش خداون
در حــال اضافه شــدن اســت، حمــد خداونــد نیــز لحظه به لحظــه درحــال 
ــدارد. ــان ن ــد هیــچ گاه پای ــه خداون ــا نســبت ب افزایــش اســت. پــس حمــد م
َبــدًا 

َ
أ َحْمــُد 

ْ
ال ــَك 

َ
َفل ِهــی 

َ
»ِإل بــه همیــن جهــت حضــرت می فرماینــد:  

ــا  کــه ت ــا اعتــراف می کنــم  ــُد َو ال یِبیــُد«؛ یعنــی خدای ی ــْرَمدًا یِز ــدًا دائمــًا َس َب
َ
أ

کســی غیــر از تــو در عالــم حکــم فرمــا و صاحب اختیــار و  آخــر هســتی، 
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کــم  تــو دایمــًا اضافــه می شــود امــا  صاحب کمــال نیســت و خوبی هــای 
نمی گــردد.

 
در آتش هم بسوزانی باز هم دوستت دارم

ُنوِبــی 
ُ

َتِنــی ِبذ
ْ

َخذ
َ
ُتــَك ِبَعْفــِوَك َو ِإْن أ

ْ
َخذ

َ
َتِنــی ِبُجْرِمــی أ

ْ
َخذ

َ
ِهــی ِإْن أ

َ
»ِإل

ــَك«: ِحّبُ
ُ
ــی أ ّنِ

َ
َهــا أ

َ
ْهل

َ
ْمــُت أ

َ
ْعل

َ
ــاَر أ َتِنــی الّنَ

ْ
ْدَخل

َ
ُتــَك ِبَمْغِفَرِتــَك َو ِإْن أ

ْ
َخذ

َ
أ

گــر مــرا بــر جرمــم بگیــری، مــن نیــز دامــن تــو را به واســطه عفــوت  خدایــا! ا
گــر مــرا بــه گناهانــم مؤاخــذه نمائــی، مــن هــم به واســطه آمرزشــت  می گیــرم، و ا
کنــی، اهــل آن را باخبــر  گــر مــرا وارد دوزخ  ــو را می گیــرم و رهــا نمی کنــم، و ا ت

کــه تــو را دوســت مــی دارم. می کنــم 
ایــن قســمت از مناجــات، ســبک و نــوع مســتقلی در آداب و انــواع 
کننــده در حال  کــردن اســت. در ظاهــر این گونــه بــه نظــر می رســد کــه دعا دعا
کنــی، مــن هــم  گــر آن چنــان  کــه ا خط ونشان کشــیدن، بــرای خداونــد اســت 
گــر مــرا بــه جهنــم بینــدازی، بــه تمــام اهل جهنــم  کــرد و ا این چنیــن خواهــم 
خواهــم گفــت کــه مــن ایــن خدایــی کــه مرا بــه آتــش انداختــه،  دوســت دارم!
کــه آیــا بنــده  در بحث هــای عرفانی   اخالقــی ایــن ســؤال مطــرح اســت 

ــا خیــر؟ ــد ی ــه ســخن بگوی ــر خداوندمتعــال این گون مجــاز اســت در براب
برخــی از کســانی کــه همیشــه در حــال تواضع و خشــوع در برابر حضرت 
گفته انــد: ایــن طــرز ســخن گفتن بــا خداونــد، بــا ادب عبودّیــت  حق انــد، 
ــرافکنده  ــبحان س ــر خدای س ــه در براب ــد همیش ــده بای ــدارد و بن ــازگاری ن س
ــوی  کــه ب ــد  ــد حرفــی بزن ــد و نبای و متواضــع باشــد و فقــط عذرخواهــی نمای

اعتــراض یــا تقابــل در آن باشــد.
ولــی حــق ایــن اســت کــه حــاالت اولیــاء خــدا متفــاوت اســت. در برخی 
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کــه ایشــان را در اصطــالح خراباتــی  محبــت و عشــق و ارادت غلبــه دارد 
کــه ایشــان را  می نامنــد و در برخــی خــوف و خشــیت و خشــوع و ادب 

مناجاتــی می گوینــد.
اهل بیــت علیهــم الســالم در مقــام تعــادل هســتند و عباراتشــان همــواره 
جمــع میــان خوف ورجــا و ارادت و ادب اســت و لــذا نه در خوف و خشــیت 
تعابیرشــان در حــد افــراط اســت و نــه در عشــق و محبت؛ ولــی گاه در خالل 

دیگــر عبــارات فقــط از زاویــه عشــق و ارادت بــا خداونــد ســخن می گویند.
اصــل ایــن طــرز ســخن گفتن،  از قرآن کریــم اســت در داســتان حضــرت 

موســی)ع(می فرماید:
 

َ
ْجَفُه َقال ْتُهــُم الَرّ

َ
َخذ

َ
ــا أ َمّ

َ
 ِلِمیَقاِتَنــا َفل

ً
»َواْخَتــاَر ُموَســی َقْوَمــُه َســْبِعیَن َرُجــال

ــا ِإْن  ــَفَهاُء ِمَنّ ُتْهِلُکَنــا ِبَمــا َفَعــَل الُسّ
َ
ِإیــای أ ْکَتُهــْم ِمــْن َقْبــُل َو

َ
ْهل

َ
ــْو ِشــْئَت أ

َ
َرِبّ ل

َنــا 
َ
ْنــَت َوِلیَنــا َفاْغِفــْر ل

َ
 ِبَهــا َمــْن َتَشــاُء َوَتْهــِدی َمــْن َتَشــاُء أ

ّ
 ِفْتَنُتــَك ُتِضــُل

َّ
ِهــی ِإال

َغاِفِریَن«)اعــراف: 155(:
ْ
ْنَت َخیــُر ال

َ
َواْرَحْمَنــا َوأ

برگزیــد؛  مــا  میعــادگاه  بــرای  را  مــرد  هفتــاد  قومــش  میــان  از  موســی 
کــه )بــه ســبب درخواســت نابجایشــان( آن زلزلــه شــدید  پــس هنگامــی 
می خواســتی  گــر  ا پــروردگارا!  گفــت:  گرفــت،  فرا را  آنــان  نابودکننــده، 
کنــی )ای کاش پیش ازایــن  ک  می توانســتی همــه آنــان و مــرا پیش ازایــن هــال
کــه مــرا در ایــن حادثــه  گمــان نکننــد  ک می کــردی تــا بنی اســرائیل  هــال
کــه ســبک مغزانمان  گناهــی  بــه خاطــر  را  مــا  آیــا  بــوده(  توطئــه و مکــری 
ک می کنــی؟ ایــن )حادثــه( چیــزی جــز آزمایــش تــو  مرتکــب شــدند، هــال
کــه را بخواهــی هدایــت  گمــراه می کنــی، و هــر  کــه را بخواهــی  نیســت، هــر 
کــه تــو  کــن  می نمایــی، تــو سرپرســت و یــاور مایــی، مــا را بیامــرز و بــه مــا رحــم 

آمرزندگانــی. بهتریــن 
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گرچــه  الســالم  علیهــم  موســی  حضــرت  ســخن گفتن  طــرز  ظاهــر 
اعتراض آمیــز می باشــد؛ امــا درواقــع نوعــی بیــان ارادت اســت. چــون حاالت 
بنــدگان خــدا هنــگام مناجــات بــا خداونــد متفــاوت اســت و گاهــی حالــت 
عشــق و جذبــۀ الهــی در آنهــا غالــب می باشــد و در آن حــال به خصــوص بــا 

معبــود خــود، خودمانــی ســخن می گوینــد.
کــه قــرآن از  در ادبیــات دعاهــای اهل بیــت علیهــم الســالم و ادبیاتــی 
انبیــاء نقــل می کنــد چارچــوب ایــن گفتگــوی صمیمانــه بــا خداونــد و حریم 

آن مشــخص و محــدود اســت.
و  می کنــد  غلبــه  عشق شــان  و  ارادت  جنبــه  گاهــی  دیگــران  ولــی 
گــردد؛ چنانکــه  آیــه و دعــا هــم غلیظ تــر  لحن شــان شــاید از لحــن ایــن 

می فرمایــد: حافظ شــیرازی  خواجــه  مرحــوم 
گهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟    نا

   مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟
ــه  ــاب ب ــظ خط ــرا حاف ــه چ ک ــد  گرفته ان ــرده  ــزل، ُخ ــن غ ــت ای ــی باب برخ

این گونــه می گویــد؟ ولّی خــدا  یــا  خداونــد 
قــرآن  از  مأخــوذ  ســبک  ایــن  اصــل  گفته انــد  اهل معرفــت  پاســخ  در 
کنایــه و اســتعاره کمــی مبالغــه آن بیشــتر  اســت و در فضــای شــعر و مجــاز و 
می شــود و البتــه مرحــوم خواجــه نیــز از تعــادل کاملــی کــه در انبیــاء و اوصیاء 
وجــود داشــته برخــوردار نبوده انــد. ولــی درهرحــال ایــن عبــارات در مقــام 
گوینــده آن را بــا نهایــت عجــز و ذلــت  گردنکشــی و اعتــراض نیســت، بلکــه 
عــرض می کنــد و در خــالل ایــن تعابیــر ادبــی درد عشــق و محبــت خــود را 
کــرده: بیــان می کنــد. خواجــه هــم در ادامــه اظهــار مذلــت نمــوده و عــرض 

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای   
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 قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟
هرکس از مهره مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار

خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه؟
کــه خــوف محــض یــا رجــاء  اهل بیــت علیهــم الســالم این گونــه نیســتند 
محــض باشــند و جامــع بیــن خوف ورجــا هســتند. ولــی چــون قلــوب اولیای 
الهــی در دســت خداســت و خداونــد آن را می گردانــد گاهــی حــال خــوف بــر 
گاهــی حــال رجاءشــان بیشــتر ظهــور پیــدا می کنــد و ایــن  آنهــا غلبــه دارد و 

تفــاوت در دعاهــای مختلــف خــود را نشــان می دهــد.
کــه می فرماینــد:  خدایــا  پــس ایــن تعبیــر حضــرت امیرعلیهــم الســالم 
کــه تــو را دوســت دارم.  گــر مــرا بــه جهنــم ببــری، بــه اهــل دوزخ خواهــم گفــت  ا
نه تنهــا تعبیــر بی ادبانــه ای نیســت بلکــه از ســر لطــف و محبــت و احســاس 
نزدیکــی بــه خداونــد اســت، و قبــل و بعــدازآن این قــدر حضــرت در بیــان 
بــرای توّهــم اعتــراض در درگاه  کــه جایــی  گفته انــد  عبودیــت و بندگــی 
الهــی باقــی نمی مانــد. حضــرت قبــل از ایــن جملــه،  بارهــا می گوینــد خدایــا 
همه چیــز از آن توســت و مــن جــز شــرمندگی چیــزی نــدارم و... و در ایــن 
کــه بــه حضــرت دســت می دهــد، لحــن دعــا را  میــان در اثــر حــال انبســاطی 

تغییــر می دهنــد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت که ایــن جمالت حکایــت از یــک واقعیت 
کــه در مقــام بندگــی اســت دِر خانــه خداونــد از بــاب  نیســت، بنــده ای 
گــر مــرا بــه جهنــم ببــری بــه جهنمیــان خبــر می دهــم  ارادت شــاید بگویــد: ا
گــر واقعــًا بــه جهنــم بیافتــد هیــچ گاه آنجــا  کــه تــو را دوســت مــی دارم، ولــی ا
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کــه » ای اهل جهنــم مــن خــدا را دوســت داشــتم امــا  چنیــن حرفــی نمی زنــد 
ــد مــرا عــذاب می کنــد.« ببینیــد خداون

کنــد ولــی  عاشــق ممکــن اســت از ســر عشــق بــه خــوِد معشــوق گالیــه 
غیــرت عشــق اجــازه نمی دهــد کــه در نزد دیگران از معشــوق شــکایت نماید، 
عــالوه بــر آنکــه ادب بندگــی هــم مانــع از هــر اعتراضــی در عالــم واقــع اســت. 
کــه خــود را مســتحق عــذاب می دانــد وقتــی  حــال مؤمــن این طــور اســت 
بگوینــد بــه جهنــم بــرو ســر را بــه زیــر انداختــه و بــا شــرمندگی و ســرافکندگی 
ــد ایــن اســت  کــه در آنجــا بگوی راهــی جهنــم خواهــد شــد و نهایــت چیــزی 
کنــد و بگویــد: خداونــدا! مــن تــو و اولیائــت را دوســت  کــه بــه خــود خداونــد رو 

کرمــت امیــدوار بــودم. داشــتم و بــه 
ــزد دیگــران محصــول دوبینــی و دیگــران را در  شــکایت کردن حقیقــی ن

کــه از مؤمــن ســر نمی زنــد. کنــار خــدا مســتقل دیــدن اســت 
کــه در اینجــا هســت اینکــه نمی فرمایــد: »خدایــا  نکتــه لطیــف دیگــری 
گــر مــرا بــه جهنــم ببــری بــه همــه خواهــم گفت کــه من عمــری نمــاز خواندم،   ا

کــرد!!« یــارت رفتــم امــا خــدا بــا مــن این گونــه  گرفتــم،  ز روزه 
کــه آنجــا  چــون بــرای خــود، نمــاز و روزه و عمــل صالحــی نمی بینــد 
گــر مــرا بــه  کســی بکشــد، حضــرت می فرماینــد: خدایــا ا بخواهــد آن را بــه رخ 
جهنــم ببــری،  تنهــا بهانــه ای کــه بــرای نجات از جهنــم دارم، همین دوســت 
کــه آن هــم عطیــه و مّنــت خــودت اســت و چیــز  داشــتن و محبــت توســت 
گــر هــم بخواهــم از چیــزی  کــردن نــدارم و ا دیگــری جــز محبــت بــرای عرضــه 

دم بزنــم فقــط همیــن محبــت اســت.
ــر  ــت و بهت ــت اس ــی از ادب و عبودی ــش دنیای ــر در درون ــن تعبی ــود ای خ
کــه ایــن دســت عبــارات فقــط اظهــار بندگــی اســت نــه  نشــان می دهــد 
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اعتــراض و شــکایت.
گــر بــه جهنــم بــروم بــه اهــل  لطیف تــر اینکــه حضــرت نمی فرماینــد ا
ــه  ــَك(، بلک ِحّبُ

ُ
ــُت أ ُکن ــی  ّنِ

َ
ــتم )أ ــت داش ــدا را دوس ــن خ ــم م ــم می گوی جهن

گــر بــه جهنــم بــروم بــه اهــل جهّنــم می گویــم مــن خــدا را دوســت  می فرمایــد ا
ــَك(؛ یعنــی علی رغــم اینکــه در آتــش می ســوزم بازهــم دســت  ِحّبُ

ُ
ــی أ ّنِ

َ
دارم )أ

کــه هــر آنچــه بــر ســرم آمــده از خــودم  از محبــت تــو برنمــی دارم؛ زیــرا می دانــم 
بــوده و از تــو جــز لطــف و محبــت بــه مــن نرســیده اســت.

امام سجادعلیه السالم در دعا عرضه  می دارد:
گــر مــرا در زنجیرهــا ببنــدی،  »خــدای مــن! قســم بــه عــزت و جــالل تــو، ا
بــه  را  بنــدگان  چشــم های  و  کنــی،  محــروم  عطایــت  از  مــردم  بیــن  در  و 
کنــی مــرا به ســوی آتــش برنــد و بیــن مــن  کنــی، و امــر  بدی هــای مــن داللــت 
ــو قطــع نمی کنــم، و آرزوی عفــو را  ــل شــوی، مــن امیــدم را از ت ــان حائ و خوب
دگرگــون نکنــم، و دوســتی تــو از قلــب مــن خــارج نخواهــد شــد، خدایــا! مــن 
نعمت هــای تــو را فرامــوش نمی کنــم و ســتر و پوشــش و رفتــار نیکــوی تــرا در 

دار دنیــا از یــاد نمی بــرم.«39
کــه انســان هیــچ گاه نبایــد بــر عمــل  یــم  و به هرحــال بازهــم بایــد بیاموز
کنــد فقــط  کاالیــی را عرضــه  گــر خواســت در درگاه خــدا  کنــد و ا خــود تکیــه 
ــرار  ــه ریســمان محبــت خــدا و اولیائــش چنــگ زده و آن را واســطه ق ــد ب بای

کــه ایــن محبــت هــم نعمــت خــود اوســت. دهــد 
با ُحسن ظّنم با من معامله کن

ــَر ِفــی َجْنــِب  َکُب ــْد  ــَر ِفــی َجْنــِب َطاَعِتــَك َعَمِلــی َفَق َکاَن َصُغ ِهــی ِإْن 
َ
»ِإل

َکاَن  َخیَبــِه َمْحُرومــًا َو َقــْد 
ْ
ْنَقِلــُب ِمــْن ِعْنــِدَك ِبال

َ
َکیــَف أ ِهــی 

َ
َمِلــی ِإل

َ
َرَجاِئــَك أ

َمــْرَت ِبــي ِإَلــی 
َ
ْشــَهاِد َو َدَلْلــَت َعَلــی َفَضاِئِحــي ُعُیــوَن اْلِعَبــاِد َو أ

َ ْ
ْصَفــاِد َو َمَنْعَتِنــي َســْیَبَك ِمــْن َبْیــِن األ

َ ْ
3۹ . ِإَلِهــي َلــْو َقَرْنَتِنــي ]ِفــي [ ِباأل

 
َ

َنــا ال
َ
ــَك ِمــْن َقْلِبــي أ َج ُحّبُ  َخــَر

َ
ِمیِلــي ِلْلَعْفــِو َعْنــَك َو ال

ْ
 َصَرْفــُت َوْجــَه َتأ

َ
ْبــَراِر َمــا َقَطْعــُت َرَجاِئــي ِمْنــَك َو ال

َ ْ
ــاِر َو ُحْلــَت َبْیِنــي َو َبْیــَن األ الّنَ

ْنَیــا. )دعــای أبوحمــزه ثمالــی(
ُ

َیاِدَیــَك ِعْنــِدي َو َســْتَرَك َعَلــّيَ ِفــي َداِر الّد
َ
ْنَســی أ

َ
أ
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َجــاِه َمْرُحومــا«: ْن َتْقِلَبِنــی ِبالّنَ
َ
ــی ِبُجــوِدَك أ ُحْســُن َظّنِ

گــر عملــم در برابــر طاعتــت کوچــك بــوده، همانــا از ســر امیــد بــه  خدایــا! ا
تــو آرزویــم بــزرگ اســت.

خدایــا! چگونــه از بارگاهــت با نومیدی و محرومیت بازگــردم، درحالی که 
مــرا نجات یافتــه و  کــه  بــوده  ایــن  بــه بخشــش و جــودت  خوش گمانــی ام 

بخشــیده بازمی گردانــی.
ــروز همــان مســئله توحیــد اســت. حضــرت  ایــن عبــارت نیــز ظهــور و ب
در اینجــا از ُحســن ظن بــه خداونــد صحبــت می فرمایــد و عــرض می کنــد: 
کــه تــو مــرا بعــد از توبه کــردن نبخشــی و نجــات  کنــم  خدایــا نمی توانــم بــاور 

کــم اســت. گرچــه عمــل مــن نســبت بــه آنچــه بایــد می کــردم  ندهــی، 
کنــون ناامید  گر بــدان تکیه داشــتم ا یعنــی مــن بــر عملــم تکیــه نــدارم که ا
کــه می دانــم همیشــه در انتظــار  بــودم، بلکــه اعتمــاد بــر تــو رحمــت توســت 
ــت بگیــری و  ــرا در آغــوش محّبت ــم و م کن ــو رو  ــوی ت ــا به س ــته ای ت ــن نشس م
کنــی  کــه تــو مــرا رد  ببخشــی و نجــات دهــی. ازایــن روی دیگــر بــاور نمی کنــم 

و نجــات ندهــی و از نــزدت محــروم و دســت خالی بازگــردم.
کــه خــودم  کــه محرومیــت و بیچارگــی مــن از ایــن اســت  ــم  مــن می دان
کاســۀ وجــودم را وارونــه گرفتــه ام و لــذا از بــاران همیشــگی رحمــت تــو بی بهره 
کــرده و بــا  کــه در هنــگام مناجــات و دعــا، بــه تــو رو  کنــون  هســتم؛ پــس ا
کاســۀ وجــود خــود را بــه ســمت بــاال چرخانــده ام  ــت،  

ّ
خضــوع و خشــوع و ذل

گشــت. کــرده و دســت ُپــر برخواهــم  حتمــًا بــاران را جمــع 
چنیــن نــگاه و تفکــری ســبب می شــود کــه انســان هیــچ گاه ناامیــد نشــود 
و همیشــه بــه خداونــد ُحســن ظن داشــته و کاسه به دســت بــه در خانــه الهــی 

بــرود و می دانــد کــه خداونــد هیــچ گاه دســت رد بــه ســینۀ او نخواهــد زد.
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در حدیث قدسی با سند معتبر آمده است:
ــِو 

َ
ُهــْم ل

َ
وَنَهــا ِلَثَواِبــي َفِإّن

ُ
ِتــي َیْعَمل

َّ
ْعَماِلِهــُم ال

َ
ــی أ

َ
ــوَن َعل

ُ
َعاِمل

ْ
ــِکِل ال  َیّتَ

َ
»ال

ِریــَن َغْیَر َباِلِغیَن  َکاُنوا ُمَقّصِ ْعَماَرُهــْم ِفــي ِعَباَدِتي 
َ
ْنُفَســُهْم أ

َ
ْتَعُبــوا أ

َ
اْجَتَهــُدوا َو أ

ِعیــِم ِفــي  َکَراَمِتــي َو الّنَ ُبــوَن ِعْنــِدي ِمــْن 
ُ
ُکْنــَه ِعَباَدِتــي ِفیَمــا َیْطل ِفــي ِعَباَدِتِهــْم 

َیِثُقــوا َو 
ْ
ِکــْن ِبَرْحَمِتــي َفل

َ
ــی ِفــي ِجــَواِري َو ل

َ
ُعل

ْ
َرَجــاِت ال

َ
اِتــي َو َرِفیــِع الّد َجّنَ

 َرْحَمِتــي ِعْنــَد َذِلَك 
َ

ــوا َفــِإّن َیْطَمِئّنُ
ْ
ــّنِ ِبــي َفل

َ
ــی ُحْســِن الّظ

َ
َیْرُجــوا َو ِإل

ْ
َفْضِلــي َفل

َنــا اهّلُل 
َ
ــي أ ِبُســُهْم َعْفــِوي َفِإّنِ

ْ
ُغُهــْم ِرْضَواِنــي َو َمْغِفَرِتــي ُتل ِ

ّ
ــي ُیَبل ُتْدِرُکُهــْم َو َمّنِ

ْیُت.« 40 ــَك َتَســّمَ ِل
َ

ِحیــُم َو ِبذ ْحَمــُن الّرَ الّرَ
ــر اعمالشــان تکیــه  ــواب مــن ب ــه ث ــرای رســیدن ب ــد ب عمل کننــدگان نبای
ــه  ــن ب ــادت م ــود را در راه عب ــم خ ــان ه ــام عمرش ــر در تم گ ــه ا ک ــد؛ چرا نماین
خســتگی بیندازنــد بازهــم مقّصرنــد و حــق عبــادت مــن را نمی تواننــد بجــا 
کرامــت و نعمــت مــن در بهشــت و درجــات  ــه  ــد و شایســته رســیدن ب آورن

کنــار خــودم نخواهنــد بــود. عالیــه در 
لیکــن بایــد بــه رحمــت مــن اعتمــاد کننــد و بــه فضل و نعمــت من امیــدوار 
باشــند و بــه ُحسن ظنشــان بــه مــن آرام گیرنــد که اگر چنین باشــند رحمت من 
بدیشــان خواهــد رســید و رضــوان و مغفــرت و عفــو مــن ایشــان را در بــر می گیــرد؛ 

کــه مــن اهّلل رحمــن و رحیــم هســتم و رحمــن و رحیــم نــام مــن اســت.

عمرم را به غفلت سپری کردم
یــُت َشــَباِبی ِفــی 

َ
ْبل

َ
ــْهِو َعْنــَك َو أ ِه الّسَ ْفَنیــُت ُعُمــِری ِفــی ِشــّرَ

َ
ِهــی َو َقــْد أ

َ
»ِإل

ــی 
َ
یــاَم اْغِتــَراِری ِبــَك َو ُرُکوِنــی ِإل

َ
ْســَتیِقْظ أ

َ
ــْم أ

َ
ِهــی َفل

َ
َباُعــِد ِمْنــَك ِإل َســْکَرِه الّتَ

َســِبیِل َســَخِطَك«:
خدایــا! عمــرم را در آزمنــدی غفلــت از تــو نابود ســاختم، و جوانــی ام را در 

کافی، ج2، ص71.  . 40
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مســتی دوری از تــو پیــر نمودم.
خدایــا! در روزگار فریــب خــوردن و دور شــدن از تــو حرکــت در مســیر 

کردنــت بیــدار نگشــتم. ناراحــت 
کــه انســان بــه خداونــد بگویــد:  خدایــا مــن در تمــام دوران  ایــن تعبیــر 
کــردم  طــی  در مســتی  را  و جوانــی ام  بــودم  و غفلــت  حیاتــم، در خــالف 
ــو را  ــب ت ــراف و غض ــج و انح ک ــاد دادم و راه  ــر ب ــو ب ــی ت ــرم را در فراموش و عم
گنــاه  کــه غــرق در  پیمــودم و هیــچ گاه بیــدار نشــدم، تعابیــر شــخصی اســت 
می باشــد! از مــا چنیــن حرف هایــی عــادی و رواســت؛ امــا امــام معصــوم 
ــه ممکــن اســت این چنیــن بفرماینــد؟ بااینکــه امــام در تمــام دوران  چگون
زندگــی خــود حتــی لحظــه ای مرتکــب ســهو غفلــت از یــاد خــدا نشــده اند.

آیا از امام غفلت ممکن است؟
این نوع عبارات دو وجه دارد:

وجــه اول. دانســتیم کــه هــر خوبــی کــه در عالــم هســت از خداوند اســت 
َصاَبــَك ِمــْن َحَســَنٍه 

َ
کریــم:  »َمــا أ و هــر بــدی از جانــب ماســت؛ بــه تعبیــر قــرآن 

ــان!  ــاء: 79( ای انس ــَك« )نس ــْن َنْفِس ــیَئٍه َفِم ــْن َس ــَك ِم َصاَب
َ
ــا أ ــَن اهّلِل َو َم َفِم

آنچــه از نیکــی بــه تــو رســد، از ســوی خداســت و آنچــه از بــدی بــه تــو رســد، 
از ســوی خــود توســت.

حضــرات معصومیــن: وقتــی بــه خــود نــگاه می کننــد، عــرض می کننــد: 
می کننــد،  نــگاه  خداونــد  بــه  وقتــی  نیســت؛  خرابــی  جــز  چیــزی  مــا  از 

می گوینــد همــه خیــرات و بــرکات از خداونــد اســت.
کــه همــه کارۀ  کــرد و بــاور نمــود  کســی توحیــد افعالــی را احســاس  گــر  ا
ــم خداســت و همــه امــور وجــودی از اوســت و فهمیــد هــر امــر وجــودی  عال
کاســتی اســت، آن وقــت  خیــر و خــوب اســت و بدی هــا محصــول نقــص و 
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گــر بــدی  کــه همــه خوبی هــا از آن خداونــد متعــال می باشــد و ا می فهمــد 
هســت محصــول نقــص اوســت.

ازایــن رو، وقتــی کار خیــری انجــام می دهــد و مثــاًل نمــاز شــبی می خوانــد، 
کــه  به جــای منت گذاشــتن بــر ســر خداونــد، می گویــد: »خداونــد توفیــق داد 
ــاال  ــم ب ــه از عال ک ــاز  ــن نم ــد و ای ــام ش ــاز انج ــت نم ــن دو رکع ــن ای ــت م ــه دس ب
می خواســت بــه پاییــن بیایــد، از مجــرای نفــس من عبور کــرد و خداونــد این کار 
خیــر را بــه دســت مــن انجــام داد. درواقــع کمــال و خیــر و خوبــی هــر عملــی همــه 
از جانــب خداونــد اســت و مــن فقــط در ایــن وســط بهــره ای بــرای خــود بــردم.«
گــر چندمیلیــارد پــول را هــم بــرای امــور خیــر وقــف کنــد،  چنیــن بنــده ای ا
کــردم؛ بلکــه خــدا را  هیــچ گاه نمی گویــد خدایــا مــن برایــت چنیــن و چنــان 
کار خیــر، از  کــه ایــن  گذاشــت  کــه خداونــد بــر ســرم منــت  شــکر می کنــد 

مجــرای نفــس مــن انجــام شــد و خیــری هــم بــه مــن رســید.
کار  ــام  ــل انج ــان درمقاب ــه انس ک ــدارد  ــی ن ــر معنای ــر دیگ ــرز تفک ــا این ط ب
ــرا او در ایــن میــان فقــط اســتفاده کننده  ــد طلبــکار شــود؛ زی ــر از خداون خی

ــت. ــرده اس کاری نک ــد  ــت خداون ــف و مّن ــدای از لط ــوده و ج ب
گــر انســان از خــدا طلبــکار بــوده و گمــان  کنــد در عــوض عمل مســتحق  ا
کــه بــرای خــود شــأن  ثــواب اســت، درحقیقــت به نوعــی شــرک دچــار شــده 
گشــته و به جــای اینکــه بــا عبــادت و عمــل صالحــش خــود  و منزلتــی قائــل 
کاری  ــد  ــرای خداون ــرده ب ک ــاس  ــد، احس ــن بزن ــه زمی ــد ب ــل خداون را در مقاب

انجــام داده اســت.
کــه خــودش  کارهایــی  کســی بــا نــگاه توحیــدی و دقیــق، دربــاره  گــر  ا
انجــام داده بخواهــد حــرف بزنــد، بایــد بگویــد: جــز غفلــت و معصیــت 
گــر  کــردم و ا هیــچ کاری انجــام نــداده ام و تمــام عمــرم را در خرابــی بــه ســر 
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کارهــای نیکــی از قبیــل روزه و نمــاز و حــج و صدقــه و انفــاق و... هــم توســط 
مــن انجــام شــده،  همــه از روی دســتگیری و توفیــق و لطــف تــو بــوده اســت 

و مــاِل مــن نیســت.
وجــه دوم. توجــه بــه خداونــد دو نــوع اســت، توجــه تفصیلــی و غــرق 
کــه در حالــت عبــادت و نمــاز و ... اتفــاق می افتــد و توجــه  شــدن در یــاد او 

ــی و ضمنــی. اجمال
کنــد حتــی در زندگــی و  مؤمــن بایــد همــواره بــه یــاد خــدا باشــد و ســعی 
کســب وکار و جنــگ و... همیشــه او را یــاد نمایــد، ولــی ایــن بــه یــاد خدابودن 
کــه در یــاد خــدا غــرق شــود و از هرچــه غیــر اوســت  بــه ایــن معنــا نیســت 

گــردد. غافــل 
کمــی از غفلــت از یــاد خــدا را دارد و دنیــا او را بــه  انســان عــادی همــواره 
خــود مشــغول می کنــد و نمی توانــد در همــه حــاالت هــم بــه دنیــا بپــردازد و 
کامــل چــون همه چیــز را مظهــر و آینــه خــدا  هــم یــاد خــدا باشــد؛ امــا انســان 

ــاد او غافــل نمی گــردد. می بینــد هیــچ گاه از ی
کامــل هــم در اثــر مشغول شــدن بــه دنیــا از آن توجــه   بااین وجــود انســان 
تفصیلــی و محوشــدن در یــاد او محــروم می شــود و نوعــی و مرتبــه ای غفلــت 

برایــش پدیــد می آیــد.
کــه فرمــوده  ایــن مرتبــه از غفلــت نتیجــه عمــل بــه دســتور خــود خداســت 
کین و آمــوزش  بایــد به دنبــال تحصیــل رزق حــالل و رســیدگی بــه فقــرا و مســا
دیــن و معــارف بــه مــردم و اجــرای عدالــت بــروی؛ و چــاره ای هم از آن نیســت.
ــدار  ــه همین مق ک ــد  ــد می فهم ــدا را ببین ــت خ ــان عظم ــی انس ــی وقت ول
غفلــت هــم از یــاد او قبیــح اســت و لــذا از همــان هــم شــرمنده می شــود؛ 
کــه در بســتر افتــاده و نمی توانــد از جــا برخیــزد ولــی شــرمنده  ماننــد مریضــی 
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کــه  ببخشــید  می گویــد  و  می کنــد  عذرخواهــی  میهمــان  از  و  می شــود 
نمی توانــم بــه اســتقبال و بدرقــه شــما بیایــم.

ایــن دعــا می گویــد: خداونــدا! عمــر مــن در غفلــت از توجــه تفصیلــی 
ــه  گذشــت و نتوانســتم حــق عبــادت و توّجــه ب ــو غرق شــدن در یــادت  ــه ت ب
ــو ایســتاده ام و  کنــون در محضــر ت ــو را بجــا آورم و شــرمنده و عذرخواهــم و ا ت

شــرمندگی خــود را بیــان می کنــم و عــذر می خواهــم.
عالوه براینکــه مؤمــن همیشــه خوبی هــای خــود را فرامــوش می کنــد و فقط 

کاســتی ها را بــه یــاد دارد و لــذا شــرمنده تر و ســرافکنده تر از همــه خواهــد بــود.
کــه بایــد در ایــن  اینهــا برحســب حــال امــام معصــوم بــود، وگرنــه مــا 
یــم و ســپس بــا حــال  فقــرات گناهــان صغیــره و کبیــره خویــش را بــه یــاد بیاور

ــم: کنی ــرض  ــرمندگی ع ش
 

حسب و نسب هم ندارم
یَك 

َ
ــٌل ِبَکَرِمَك ِإل َنــا َعْبــُدَك َو اْبــُن َعْبــِدَك َقاِئــٌم َبیَن یَدیَك ُمَتَوّسِ

َ
ِهــی َو أ

َ
»ِإل

ــِه اْســِتْحیاِئی 
َّ
ــِه ِمــْن ِقل َواِجُهــَك ِب

ُ
ُکْنــُت أ ــا  یــَك ِمّمَ

َ
ــُل ِإل َتَنّصَ

َ
ــا َعْبــٌد أ َن

َ
ِهــی أ

َ
ِإل

َعْفــُو َنْعــٌت ِلَکَرِمــَك«:
ْ
َعْفــَو ِمْنــَك ِإِذ ال

ْ
ــُب ال

ُ
ْطل

َ
ِمــْن َنَظــِرَك َو أ

َکرمــت  خدایــا! مــن بنــده تــو فرزنــد بنــده تــوأم، در برابــرت ایســتاده ام، بــه 
کــه بــه عذرخواهــی بــه  بــه حضــرت تــو متوّســلم. ای خــدا! منــم بنــده ای 
کــه به واســطه قلــت  حیــا در محضــرت و  درگاهــت آمــده  ام از اعمــال زشــتی 
گذشــت  گذشــت می کنــم؛ زیــرا  در نظــرت بجــا آورده  ام و از تــو درخواســت 

َکــرم توســت. صفتــی درخــور 
یعنــی خدایــا! برخــی بــه  حســب و برخــی بــه نســب خــود می نازنــد؛ امــا 
کــه حســب و نســبی نــدارم. نــه عمــل صالحــی بــرای  مــن اعتــراف می کنــم 
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عرضــه در نــزد تــو دارم و نــه نســب و اعتبــاری و تنهــا بنــده و عبــد تــو فرزنــد 
ــت تمــام ایســتاده ام و بــه تــو 

ّ
کــه در پیشــگاه تــو بــا ذل بنــده و عبــد تــو هســتم 

ــو را واســطه قــرار می دهــم  ــرم ت َک ــه بــه اعمــال خــودم؛ بلکــه  توســل می کنــم ن
کــه درمقابــل تــو مرتکــب شــدم را ببخشــی  تــا بی حیائی هــا و غفلت هایــی 

گناهــکاران اســت. گذشــت از  کریمــان،  بخشــندگی و  کــه صفــت  چرا
گــر حضــرت حــق ببینــد بنــده ای این گونــه خــود را در دامــان خالقــش  ا
ــه رویــش بسته شــده و عمــر و  کــه تمــام درهــا ب انداختــه و اعتــراف می کنــد 
عملــش را بی حاصــل و تمام شــده می بینــد و فقــط بــه او پنــاه آورده، آن گاه 

ــه او توفیــق عنایــت می کنــد و از او دســتگیری می نمایــد. ــد ب خداون
ــه حــال اضطــرار برســد خداونــد  کــس ب کــه هــر  در روایــات آمــده اســت 
توجــه  او  بــه  بشــکند خداونــد  کســی دلــش  گــر  ا و  را می دهــد  او  جــواب 

می کنــد.
فلســفه مهم مصیبت هایی هم که بر انســان وارد می شــود، همین اســت 
کــه انســان را بشــکند و از دنیــا مأیــوس گردانــد و حــال انقطــاع بــه خداونــد را بــه 
کــه بــا حــال اضطــرار بــه خداونــد روی آورد، حتمــًا  انســان عطــا نمایــد و آن گاه 

دعایــی کــه موجــب خیــر و ســعادتش می باشــد، مســتجاب می گــردد.

در لغزش ها فقط تو دستگیرم هستی
ْنَتِقــَل ِبــِه َعــْن َمْعِصیِتــَك ِإال ِفــی َوْقــٍت 

َ
 َفأ

ٌ
ــْم یُکــْن ِلــی َحــْول

َ
ِهــی ل

َ
»ِإل

ُکْنــُت«: ُکــوَن 
َ
أ ْن 

َ
أ َرْدَت 

َ
أ َکَمــا  َو  ِتــَك  ِلَمَحّبَ یَقْظَتِنــی 

َ
أ

کــه از معصیــت بازگــردم نداشــتم مگــر در آن دم  ای خــدا! مــن قدرتــی 
کــه دوســت  گردانــدی و آنچنــان بــودم  کــه تــو بــه عشــق و محبــت مــرا بیــدار 

کــه باشــم. داشــتی 
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گــر انســان بخواهــد اعمالــش را بــه خــود نســبت دهــد، در  عــرض شــد ا
کــرد  پرونــده عملــش جــز معصیــت و غفلــت هیــچ افتخــاری پیــدا نخواهــد 
ــا محبــت  ــد او را ب کــه خداون ــوده  ــی ب کــرده اســت، زمان کاری  ــی  ــر زمان گ و ا
گنــاه و اقبــال بــه خداونــد  کــرده اســت؛ یعنــی توفیــق و قــوۀ تــرک  خــود بیــدار 
کــه هیــچ حرکــت و اســتطاعتی جــز بــه مشــّیت  نیــز از جانــب خداســت؛ چرا

 ِبــاهّلل«.
َّ

َه ِإال ــَوّ  ُق
َ

 َو ال
َ

 َحــْول
َ

خداونــد بــزرگ نیســت: »ال
کــرده و از  گــذار  ــه خــدا وا کــه خــود را ب ــرای مــا ایــن اســت  ــذا تنهــا راه ب ل
کــه مــا توانــی در تــرک معصیــت و  کنــد؛  کمــک  کــه مــا را  خداونــد بخواهیــم 

یــم. قدرتــی در اطاعــت پــروردگار جــز بــا توفیــق و یــاری او ندار
کــه بــه مــن  کــه می فرمایــد آن دم  نکتــه ظریــف دیگــر در دعــا ایــن اســت 
کــردی در حقیقــت توفیــق رســیدن بــه محبّتــت  توفیــق تــرک معصیــت عطــا 
را بــه مــن دادی و از غفلــت بیــدارم نمــودی تــا بــه محبتــت برســم )بنابــر اینکــه 
ــه مفعــول باشــد(؛  ــوده و اضافــه ب ــه معنــای »إلــی محّبتــک« ب »لمحّبتــک« ب
پــس هــدف نهایــِی اطاعــت، کشــش و محبــت به ســوی خداونــد اســت و 
ک نیســت؛ ازاین رو حضــرت فرمودند: حقیقت دین  خــود عمــل معیــار و مــال
 الُحــّبُ )آیــا دین چیزی جز محبت هســت؟(

ّ
یــُن إال محبــت اســت: َهــِل الّدِ

ــادی  ی کم وز ــا  ــود را ب ــد خ ــم نبای ــک بزنی ــود را مح ــتیم خ ــر خواس گ ــس ا پ
عمــل بســنجیم؛ بلکــه بایــد ببینیــم آیــا محبت خــدا در قلبمــان روزبــه روز در 
حــال افزایــش هســت یــا نــه؟ چــون محبــت هــدف اســت و نشــانۀ صحــت و 

درســتی عمــل رســیدن بــه هــدف آن اســت.
احتمــال هــم دارد »لمحّبتــک« اضافــه مصــدر بــه فاعــل باشــد؛ یعنــی به 
کــه تــو بــه مــن داشــتی مــرا از خــواب غفلــت بیــدار نمــودی،  جهــت محبتــی 
ــر  ــه اینکــه الطــاف الهــی همــه از ســر محبــت و لطــف او ب ــد ب و اشــاره نمای
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بنــدگان نــازل می شــود.

من تو را ُشکر می گویم
ــِه 

َ
َغْفل

ْ
ــاِخ ال ْوَس

َ
ــْن أ ــی ِم ِب

ْ
ــِر َقل ــَك َو ِلَتْطِهی َکَرِم ــی  ــی ِف ــَکْرُتَك ِبِإْدَخاِل »َفَش

َعْنــَك«:
کــردی و قلبــم را از  کرمــت داخــل  گویــم چــون مــرا بــه  پــس شــکر تــو 

گردانیــدی. کیــزه  پا و  پــاك  غفلــت  پلیدي هــای 
گــر خداونــد از ســر محبــت،  جذبــه ای از عالــم معنــا را بــه بنــدگان نشــان  ا
کــرد و از معصیــت دور شــد، درمقابــل ایــن لطــف  داد و انســان دنیــا را رهــا 

کنــد؟ خداونــد بنــده بایــد چــه 
کــه فقــط بایــد شــکرگزار باشــد و شــکر حقیقــی  حقیقــت ایــن اســت 
بنــده  دســت  از  دیگــری  کار  و  نیســت  بندگــی  بــه  اعتــراف  جــز  چیــزی 
کــه بــرای خداونــد انجــام می دهیــم هیــچ  کارهایــی  برنمی آیــد؛ چــون اواًل از 
و  میانــه ســود می بریــم  ایــن  مــا در  فقــط  و  بــه خداونــد نمی رســد  نفعــی 

کــرد؛ کاری  بــرای خــدا  نمی تــوان 
یــم خــود آن عمــل صالــح نعمــت  کــه به جــا آور ثانیــًا هرعمــل صالحــی 

جدیــدی اســت و شــکرهای جدیــدی را بــر عهــده انســان مــی آورد.
امام سجادعلیه السالم در درگاه الهی عرض می کند:

َمــا 
َّ
ــی ُشــْکٍر َفُکل

َ
ــاَك َیْفَتِقــُر ِإل ــْکِر َو ُشــْکِري ِإّیَ

ُ
»َفَکْیــَف ِلــي ِبَتْحِصیــِل الّش

َحْمــد«:
ْ
ــَك ال

َ
 ل

َ
ُقــول

َ
ْن أ

َ
ِلــَك أ

َ
ــّيَ ِلذ

َ
َحْمــُد َوَجــَب َعل

ْ
ــَك ال

َ
ــُت ل

ْ
ُقل

خداونــدا چگونــه می توانم شــکر تــو را بجا بیاورم،  درحالی که شــکرکردن من 
َحْمــُد« واجب 

ْ
ــَك ال

َ
تــو را محتــاج بــه شــکری جدیــد اســت و هربــار که بگویــم »ل

َحْمُد«
ْ
ــَك ال

َ
می شــود کــه شــکر ایــن کالم را به جــا آورده و دوبــاره بگویــم: »ل
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کر بایــد نعمت هــای خداونــد را در راه  روی همیــن اســاس مؤمــن شــا
کــه بنــده اعتــراف  کنــد؛ ولــی نهایــت شــکر ایــن اســت  رضــای او مصــرف 
کاری از دســتش برنمی آیــد و  کــرده و بدانــد  بــه بندگــی و فقــر محــض خــود 
ــت و  ــا از اوس ــا و نعمت ه ــه خوبی ه ــت و هم ــد اس ــم، خداون ــه کارۀ عال هم

ــد. ــان برنمی آی ــروردگار عالمی ــر پ ــد در براب ــش از آن از عب ــزی بی چی
بــه همیــن جهــت در روایــات فرموده انــد: حقیقــت و حــق شــکر ایــن 
کــه انســان از صمیــم قلــب و بــا تمــام وجــود بگویــد: الحمــُد هّلل؛41   اســت 

یعنــی خدایــا همــه خوبی هــا از آن توســت.
کــه  کــه حضــرت در ایــن فــراز دارنــد ایــن اســت  تعبیــر زیبــای دیگــری 
ِه َعْنَك«: خدایا! به سوی محبت 

َ
َغْفل

ْ
ْوَساِخ ال

َ
ِبی ِمْن أ

ْ
می فرمایند:  »َو ِلَتْطِهیِر َقل

خــودت مــرا بیــدار کــردی پــس تــو را شــکر نمــودم؛ چراکــه مــرا در لطــف و کرامــت 
ــاک فرمــودی. ــرا از پلیدی هــای غفلــت از خــودت پ خــود وارد کــردی و قلــب م

یعنــی آلودگــی، فقــط آلودگــی شــرک و معصیــت نیســت؛ بلکــه غفلــت 
کســی  بــه قلــب  بــرای خــود پلیدی هــا دارد وقتــی محبــت خداونــد  نیــز 
بیافتــد، بــه برکــت آن محبــت،  بیــدار شــده و قلبــش از آلودگــی غفلــت 
طهــارت پیــدا می کنــد و راه نجــات از غفلــت تحصیــل محبــت اســت.

به من هم نظر کن
َطاَعَك 

َ
َتُه ِبَمُعوَنِتَك َفأ

ْ
َجاَبَك َو اْســَتْعَمل

َ
ّیَ َنَظَر َمْن َناَدیَتُه َفأ

َ
ِهی اْنُظْر ِإل

َ
»ِإل

ْن َرَجــا َثَواَبُه« ُمْغَتــّرِ ِبــِه َو یا َجــَوادًا ال یْبَخُل َعّمَ
ْ
یــا َقِریبــًا ال یْبُعــُد َعــِن ال

خدایــا! بــر مــن نظــر کــن، نظــر به کســی که صدایش کــردی و تــو را اجابت 
کــرد، ای نزدیکــی  کــرد، و بــه یــاری ات بــه کارش گماشــتی و او از تــو اطاعــت 
کــه از فریفتــگان دور نمی شــود، و ای ســخاوتمندی کــه از امیــد بســته گان به 
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پاداشــش دریغ نمــی ورزد.
تــا ایــن قســمت از دعــا حضــرت امیرالمؤمنیــن علیهــم الســالم بیشــتر به 
ــت و بندگــی و شــرمندگی در محضــر 

ّ
درد دل کــردن بــا خداونــد و عــرض ذل

حضــرت حــق پرداختنــد؛ امــا در ایــن فــراز از دعــا، حضرت به بیــان مطالب 
ــای  ــا و تقاضاه ــد و حاجت ه ــد می پردازن ــی از خداون ــته هایی عال و خواس
خــود را پله پلــه تــا مقــام عبودّیــت مطلــق و رســیدن بــه حــرم امــن الهــی و مقام 

قــدس ربوبــی بــاال می برنــد.
کــه بــه یکــی  هــر عبــارت از ایــن بخــش دعــا،  درواقــع یــک تقاضــا اســت 
از صفــات مؤمنیــن و بنــدگان خــاص الهــی،  اشــاره دارد؛ زیــرا حاجتــی کــه از 
کــه مؤمــن بایــد  کماالتــی اســت  خداونــد تقاضــا می شــود همــان صفــات و 

آن را دارا شــود.
لــذا هــر یــک از ایــن تقاضاهــا را می تــوان بــه یــک جملــه خبــری تبدیــل 
کــرد. ادعیــۀ  نمــود و به عنــوان صفــات مؤمنیــن و شــیعیان خــاص معرفــی 
اهل بیــت علیهــم الســالم را صرفــًا نبایــد به عنــوان یــک دعــا بــرای مناجــات 
گرفــت؛ بلکــه بایــد آنهــا را چــون درس نامه هایــی دیــد  روز و شــب در نظــر 
کــه ازجملــه آنهــا مجموعــه ای از  کــه انــواع معــارف را در خــود جــای داده 
شــاخصه های مؤمــن واقعــی اســت و انســان براســاس آن شــاخصه ها بایــد 
ــود، شــکر خــدا را  گــر آن خصوصیــت را دارا ب ــد و ا ایمــان خــود را محــک بزن
کنــد و بــا  گــر آن خصوصیــت را بــه دســت نیــاورده، همــت  به جــای آورد و ا

ــد،  آن را تحصیــل نمایــد. تقاضــا از خداون
کــه: خداونــدا  مضمــون فرمایــش حضــرت در ایــن قســمت ایــن اســت 
کــه بــا آن نگاهــت، مــرا بــه ســمت رحمــت خــاص  کــن  طــوری بــه مــن نــگاه 
گیــری و اثــر آن نــگاه، طاعــت  کار  خــودت فــرا خوانــی و بــه طاعــت خــود بــه 
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و عبودّیــت باشــد.«
ــت  ــا نیس ــدان معن ــن، ب ک ــگاه  ــن ن ــه م ــا ب ــم خدای ــا می کنی ــه تقاض اینک
کنــون خداونــد بــه بنــده اش نظــر نداشــته و درهــای رحمتــش بــه روی  کــه تا
بنــده بســته بــوده اســت؛ چــون رحمــت خداونــد و نــگاه مهربــان حضرتــش 
کافــران همیشــه جــاری و ســاری اســت و از  به ســوی همــه بنــدگان حتــی 

ــاد می شــود. ــه رحمــت عامــه ی ــد ب ایــن نظــر و لطــف خداون
ــد  ــب می کنن ــه اش را طل ــت خاص ــد رحم ــا از خداون ــرت در اینج حض
ــه  ــر ب ــه منج ک ــد  ــی را می طلبن ــر و نگاه ــت، نظ ــان اس ــوص مؤمن ــه مخص ک

عمــل و طاعــت شــود و بنــده را در مســیر بندگــی حرکــت دهــد.

قلبی مشتاق و زبانی صادق به من عطا کن
یــَك ِصْدُقــُه َو 

َ
بــًا یْدِنیــِه ِمْنــَك َشــْوُقُه َو ِلَســانًا یْرَفــُع ِإل

ْ
ِهــی َهــْب ِلــی َقل

َ
»ِإل

ــُه«:
ُ

ُبــُه ِمْنــَك َحّق َنَظــرًا یَقّرِ
کــه اشــتیاقش او را بــه تــو نزدیــك  کــن،  خدایــا! قلبــی بــه مــن عنایــت 
کــه حــق  کــه صدقــش بــه جانــب تــو بــاال بــرده شــود. و نگاهــی  کنــد، و زبانــی 

بــودن او را بــه تــو نزدیــك نمایــد.
حضــرت در ایــن َفَقــره از خداونــد قلــب و لســان و نظــر می طلبنــد، امــا نه 

هــر قلــب و لســان و نظــری؛ می فرمایند:
کــه دارای شــوق و تمایــل رســیدن بــه تــو  کــن  خدایــا! قلبــی بــه مــن عطــا 
ــو حرکــت دهــد. شــوق عبــارت اســت از  باشــد و ایــن شــوق او را به ســوی ت

کــه عامــل حرکــت می شــود. کششــی  کاری؛  ــا  کســی ی کشــش به ســوی 
در  بلکــه  نیســت؛  ســینه  درون  گوشــتی  قلــِب  ُمــراد  اســت  روشــن 
گفتــه می شــود. قلــب را  اصطــالح آیــات و روایــات قلــب بــه جــان انســان 
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ــب« اســت؛ یعنــی دائمــًا از حالــی 
ّ
کــه دارای »تقل ازایــن رو قلــب نامیده انــد 

را  انســان  و جــان ودل  و حرکــت می کنــد  منقلــب شــده  دیگــر  بــه حــال 
ــب دارد قلــب می نامنــد. حضــرت 

ّ
کــه تغییــر می کنــد و تقل ازاین جهــت 

ــه  ک ــد  ــه ای باش ــان به گون ــب قلبش
ّ
ــر و تقل ــن تغیی ــد ای ــد می خواهن از خداون

شــوند. نزدیک تــر  خداونــد  بــه  لحظه به لحظــه 
کــه صــدق و راســتی  کــن  ســپس عــرض می کننــد: خدایــا! زبانــی عطــا 

ــاال رود. ــو ب آن به عنــوان عمــل صالــح به طــرف ت
کــه در راه تــو اســتفاده شــود و بــا آن ســخن به راســتی و درســتی  زبانــی 
گفتــه شــود. صــدق و راســتی هــم بــه معنــای مطابقــت بــا واقــع اســت و هــم 
کســی بــا خــدا عهــد بندگــی بســته  گــر  مطابقــت بــا اعتقــاد و قلــب و نّیــت. ا
کــه هــر حــرف  کــه خــالف رضــای اوســت برحــذر باشــد  بایــد از هــر ســخنی 

باطلــی پیمان شــکنی اســت.
ــورد  ــد و م ــته باش ــی داش ــدق حقیق ــه ص ک ــم  ــی بطلبی ــد زبان ــدا بای از خ
گفــت؛ بلکــه  ــد  ــذا هــر حــرف راســتی را هــم نبای ــرد؛ ل گی ــرار  رضــای خــدا ق
کــه انسان ســاز بــوده و بــاال بــرود و انســان را هــم  بایــد حــرف راســتی بزنیــم 

ــاال ببــرد. ب
کــه حــق  کــن  و ســپس می فرمایــد: خدایــا نگاهــی بــه مــن مرحمــت 

بودنــش او را بــه تــو نزدیــک می کنــد.
کــه نــگاه همــراه بــا عبــرت باشــد و  یکــی از معانــی نــگاه حــق ایــن اســت 
کــه انســان  کــه می کنــد او را بــه یــاد خداونــد بینــدازد؛ امــا نگاهــی  هــر نگاهــی 
کــه باعــث دوری  را به غفلــت مبتــال کنــد،  نظــر باطــل اســت؛ زیــرا هــر چیــزی 

انســان از حضــرت خالــق شــود، باطــل و بــی ارزش و پــوچ خواهــد بــود.
عبرت گرفتــن به نوعــی بــه معنــای عبورکــردن اســت؛ یعنــی انســان در 
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نــگاه بــه اشــیاء و حــوادث از ظاهــر آنهــا عبــور کــرده و بــه باطــن آن نفــوذ نماید 
و دســت قــدرت و عظمــت خداونــد را در پــس همه چیــز ببینــد و در هــر 

کارهــا را ببینــد. نگاهــی بــه یــاد خداونــد بیافتــد و آثــار و عواقــب 
چنانکــه بــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علیهــم الســالم منســوب اســت که: 
ــُه و بعــَدُه و مَعــُه؛ مــن چیــزی را ندیــدم مگــر 

َ
 و رأیــُت اهّلَل قبل

ّ
مــا رأیــُت شــیئًا إال

اینکــه قبلــش و بعــدش و همراهــش خــدا را دیــدم.
انســان می توانــد بــا دیــدن بــرگ درخــت، غــرق در زیبایــی و طــراوت آن 
کــه عظمــت و  کنــد  ــگاه  ــد طــوری ن شــده و از غیــرش غافــل شــود و می توان

قــدرت پــروردگار را در آن ببینــد.
انســان بــرای اینکــه دیــده اش، حقیقت بیــن شــود و او را بــه خــدا نزدیــک 
نمایــد، بایــد نگاهــش همــراه بــا تفّکــر باشــد و در امــر الهــی تأمــل و تدّبــر نماید 

تــا از این همــه آیــات و نشــانه ها در زمیــن و آســمان عبــرت بگیــرد.
از حضرت أمیر المؤمنین علیهم السالم روایت است:

َکاَن َنَظُرُه ِعْبَرًه 42 ْیَس ِفیِه اْعِتَباٌر َفُهَو َسْهو ُطوَبی ِلَمْن 
َ
 َنَظٍر ل

ُ
ُکّل

ــال  ــه ح ــا ب ــت و خوش ــت اس ــد غفل ــی نباش ــه در آن عبرت ک ــی  ــر نگاه ه
ــد. ــرت باش ــرش عب ــه نظ ک ــس  آن ک

کــه همه جــا ســخن  از نــکات قابــل توجــه در کل فضــای دعــا ایــن اســت 
ــد و عبــور از مراحــل راه اســت؛ ماننــد:  ــه خداون از حرکــت و نزدیک شــدن ب
ــُه« و... یعنــی 

ُ
ُبــُه ِمْنــَك َحّق یــَك ِصْدُقــُه«، »یَقّرِ

َ
»ُیْدِنیــِه ِمْنــَك َشــْوُقُه«، »ُیْرَفــُع ِإل

گوشــه ای بنشــیند و  کــه مؤمــن در زندگــی صرفــًا در  راه نجــات ایــن نیســت 
اخــالق و رفتــار خــود را تغییــر دهــد؛ بلکــه بایــد دســت بــه حرکــت زده وارد 
ــه  ــا ب گشــته و قدم به قــدم پیــش رفتــه و متحــول شــود ت وادی ســیر و ســلوک 

گــردد. مقــام ُقرب وجــوار الهــی نایــل 

42 . أمالی صدوق، ص10۹.
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کســی  کــه در ایــن مناجــات ارزشــمند آمــده از نــگاه  درخواســت هایی 
کــه آن مقصــد  کــه در حــال حرکــت به ســمت مقصــدی می باشــد  اســت 
و مقصــود خداونــد اســت وی می خواهــد بــا حرکت کــردن، روزبــه روز بــه 

مقصــدش نزدیک تــر شــود.
نکتــه دیگــر اینکــه حضــرت از خداونــد تقاضــا می کننــد کــه خدایــا! ایــن 
کــه  ــه بــده؛ یعنــی مــن چیــزی نــدارم  کــن و هدی ــه مــن »هبــه«  نعمت هــا را ب
کنــم و عمــل  ک را طلــب  بدهــم و در ازای آن از تــو قلــب و لســان و نــگاه پــا
کــه آن را در ازای ایــن عطایــای تــو قــرار  صالــح و نیکویــی از خــود نمی بینــم 
گدایــی و مجانی طلبــی  دهــم و در یــک جملــه بــا ایــن تعابیــر دِر خانــه خــدا 

می کنیــم.
 

تو تنها راه نجات هستی
وٍل َو َمْن 

ُ
َف ِبــَك َغیــُر َمْجُهــوٍل َو َمــْن الَذ ِبــَك َغیُر َمْخــذ  َمــْن َتَعــّرَ

َ
ِهــی ِإّن

َ
»ِإل

وٍل«:
ُ
یِه َغیــُر َمْمل

َ
ــَت َعل

ْ
ْقَبل

َ
أ

کــه بــه  کــه بــه تــو شــناخته شــد، ناشــناخته نیســت، و آن  کســی  خدایــا! 
کســی از او  تــو پناهنــده شــد خــوار نیســت، و هرکــه را تــو بــه او روی آوری 

خســته نمی شــود.
کــه در درون هــر یــک دعایــی  در ایــن قســمت ســه جملــه خبریــه آمــده 

نهفتــه اســت:
کــه به واســطۀ تــو شــناخته شــود، دیگــر ناشــناس نیســت؛  کســی  خدایــا! 
ــوب  ــه مطل ــیدن ب ــم و راه رس ــناس نباش ــم ناش ــن می خواه ــا! م ــی خدای یعن

کــه به وســیلۀ تــو شــناخته شــوم. ایــن اســت 
خدایــا! کســی کــه بــه تــو پنــاه آورد،  بی یــار و یــاور نمی مانــد؛ یعنــی خدایا! 
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مــن می خواهــم مخــذول و بی یــار و یــاور نمانــم و راه رســیدن بــه این خواســته 
ایــن اســت کــه بــه تــو پناهنده شــوم.

کســی از او خســته و  کنــی،  کــه تــو به ســوی او اقبــال  کــس  خدایــا! هــر 
تــو،   نظــر  بــا جلــب  مــن می خواهــم  یعنــی خدایــا!  ماللت بــار نمی شــود؛ 

نباشــم. ماللــت آور 
کنــار  در  بخــش  ایــن  در  حضــرت  کــه  معارفــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــات متعــدد از  ــه النفــس اســت. در روای ــد، معرف ــه آن اشــاره دارن ــه اهّلل ب معرف
کبــر تعبیــر شــده  معرفه النفــس بــه گران تریــن و باالتریــن معرفــت و حتــی فــوز ا

اســت.
کمتــر موردتوجــه قــرار  متأســفانه ایــن مســئله ارزشــمند در فضــای دینــی 
کــه خــود را بشناســند و  می گیــرد و معمــواًل دغدغــۀ  مؤمنیــن ایــن نیســت 
کــه ایــن خودشناســی تــا چــه میــزان باالیــی دارای اهمیت  احســاس نماینــد 

کیــد شــده اســت. اســت؛ امــا در روایــات بــر ایــن مســئله بســیار تأ
کــرد  گاه بــه معنــای: »تــالش  گاه بــه معنــای: »شــناخته شــد« و  َف«  »تعــّرَ

کار مــی رود. تــا بشناســد«، بــه 
گــر مــن بخواهــم مجهــول و ناشــناس  حضــرت می فرماینــد: خدایــا ا
کــه به واســطه تــو شــناخته شــود  کســی  ــا تــو شــناخته شــوم و  نباشــم، بایــد ب

دیگــر ناشــناس نیســت.
برخــی از بــزرگان ایــن شــناخته شــدن را به معنــای خودشناســی در نــزد 
خــود تفســیر کرده انــد؛ یعنــی اگــر انســان بخواهــد به معرفــه النفس برســد، باید 
بــه دنبــال شــناختن خــود به وســیلۀ خداونــد باشــد و حضــرت حــق را واســطه 
قــرار داده و از حضرتــش اســتمداد کــرده تــا او را در مســیر معرفــت نفــس توفیــق 
کــه بــرای شــناختن خــودش از خداونــد مــدد بگیــرد،   کنــد و کســی  عنایــت 
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باالخــره بــا تــالش و کوشــش، موفــق خواهــد شــد نفســش را از مجهــول بــودن 
خــارج نمایــد و به طــور حقیقــی خــود را بشناســد،  امــا اگــر ایــن دســتگیری از 

جانــب خداونــد نباشــد، چنیــن توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد.
گــر می خواهــد خــود را بشناســد بایــد خــدا را بشناســد تــا  یــا اینکــه ا
حقیقــت نفــس را شــناخته باشــد و بــه معرفــت خــدا معرفــت نفــس حاصــل 
کــس  ــُه )هــر  ــد عــرَف رّبَ ــُه َفَق ــن عــرَف َنفَس ــد: َم می شــود؛ چنانکــه فرموده ان

خــود را بشناســد، خــدا را پیــش از آن شــناخته اســت(.
کنائــی باشــد؛  کــه مــراد معنــای  احتمــال دیگــر در عبــارت ایــن اســت 
تش راحــت حــل  کــه شناخته شــده باشــد، مشــکال کــس  در امــور دنیــا هــر 
ــد:  ــا می فرمای ــت. در اینج ــنا هس ــه آش ــاز ب ــکل نی ــل مش ــرای ح ــود و ب می ش
کــس آشــنایش تــو باشــی دیگــر همه جــا شناخته شــده اســت و  خداونــدا! هــر 

همه جــا مشــکلش برطــرف می شــود.
معنــای اول خیلــی عمیق تــر اســت و معنــای دوم بــا قســمت بعــد دعــا 

ــه نظــر می رســد. متناســب تر ب

وٍل«:
ُ
یِه َغیُر َمْمل

َ
َت َعل

ْ
ْقَبل

َ
وٍل َو َمْن أ

ُ
»َمْن الَذ ِبَك َغیُر َمْخذ

یــاور  ببــرد،  هیــچ گاه تنهــا و بی یــار و  پنــاه  تــو  بــه  کــه  کســی   خدایــا! 
نمی مانــد )درحالی کــه انســان بــدون خــدا،  همیشــه بی یــار و یــاور اســت( و 
کــه کســی از او خســته  کنــی،  بــه درجــه ای می رســد  کــه تــو بــه او اقبــال  کســی 

نمی شــود.
ــز از  ــودش نی ــردم،  خ ــر م ــالوه ب ــد،  ع ــی نباش ــی و اله ــان خدای ــی انس وقت
خــودش خســته می شــود؛ زیــرا نورانّیــت و طهــارت در قلبــش وجــود نــدارد 
کمبــود و نقصــان اســت و  و بــه علــت درگیــری بــا عالــم مــاده همیشــه دچــار 
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اینهــا موجــب خســتگی و ماللــت می گــردد. تنهــا کســی »غیرمملول« اســت 
کــه خداونــد بــه او اقبــال نمایــد. کســی از او خســته نمی شــود  و 

کــه  اقبــال مــردم بــه انســان هیــچ گاه ایــن حالــت را در او ایجــاد نمی کنــد 
دیگــران از او خســته نشــوند،  امــا اقبــال خالــق بــه مخلــوق باعــث می شــود تــا 

همــه از بــودن بــا او لــذت بــرده و ُانــس بگیرنــد.

ُمْســَتِجیٌر َو 
َ
 َمــِن اْعَتَصــَم ِبــَك ل

َ
ُمْســَتِنیٌر َو ِإّن

َ
 َمــِن اْنَتَهــَج ِبــَك ل

َ
ِهــی ِإّن

َ
»ِإل

ــی ِمــْن َرْحَمِتــَك َو ال َتْحُجْبِنــی َعــْن  ِهــی َفــال ُتَخیــْب َظّنِ
َ
ُت ِبــَك یــا ِإل

ْ
ــذ

ُ
َقــْد ل

َفِتــَك«:
ْ
َرأ

کــه بــه تــو پنــاه  کــه بــه تــو راه جویــد راهــش روشــن اســت، و آن  خدایــا! آن 
گمانــم را  جویــد در پنــاه اســت، و مــن بــه تــو پنــاه آوردم ای خــدای مــن. پــس 

از رحمتــت ناامیــد مســاز، و از مهربانــی ات محرومــم مکــن.
گــر  در آغــاز ایــن ِفقــره نیــز بــاز ســخن از حرکــت اســت و می فرمایــد: ا
کنــد،  بایــد به وســیله تــو حرکــت  کســی بخواهــد در روشــنایی طــی مســیر 

نمایــد و هرکــس بــه تــو پناهنــده شــود، دارای پنــاه اســت.
راه  کســی بخواهــد  گــر  ا کــه  ایــن اســت  پنــج قســمت  ایــن  خالصــۀ 
کنــد،  تنهــا به وســیلۀ خداونــد بــه پیــروزی نایــل می شــود.  ســعادت را طــی 
ُت 

ْ
ــذ

ُ
ل َقــْد  »َو  قســمت ها می گوینــد  بعدازایــن  به همین جهــت حضــرت 

کــه تنهــا راه نجــات تــو هســتی، بــه تــو پنــاه مــی آورم چــون  ِبــَك«؛ یعنــی حــاال 
می دانــم بــا پنــاه آوردن بــه تــو هیــچ گاه زمیــن نخواهــم خــورد.

کید  درس مهمــی کــه در ایــن عبــارات هســت و همیشــه بــزرگان بــه آن تأ
کســی بخواهــد راه خداونــد را طــی نمایــد و در  گــر  کــه ا فرموده انــد ایــن اســت 
گام بــردارد، بایــد ایــن اصــل را همیشــه در طــول زندگــی و  مســیر ســعادت 
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گمــان نکنــد می توانــد بــا پــای  کــه هیــچ گاه  ســیر الی اهّلل بــه یــاد داشــته باشــد 
کنــد  گــر کســی بخواهــد بــا تکیــه بــه خــود،  حرکــت  کــه ا خــودش راه بــرود؛  چرا
کلمــه خالصــه می شــود: خــود  حتمــًا زمیــن خواهــد خــورد. راه خــدا در یــک 
را در دامــن خــدا بینــداز و امــرت را بــه او بســپار و تفویــض و تــوکل داشــته 

بــاش.
بــه همیــن جهــت حضــرت دایمــًا می فرماینــد:  »ِبــَك َغیــُر َمْجُهــوٍل، ِبــَك 
ــی  ــَتِجیٌر«؛ یعن ُمْس

َ
ــَك ل ــَتِنیٌر، ِب ُمْس

َ
ــَك ل ــوٍل، ِب ــُر ممل ــَك غی وٍل، ِب

ُ
ــذ ــُر َمْخ َغی

کنــد  گــذار نمایــد و ِبــاهّلل حرکــت  انســان بایــد همیشــه امــرش را بــه خداونــد وا
و بــر خــودش تکیــه نداشــته باشــد و همیشــه پناهنــده بــه درگاه الهــی باشــد.

چگونه به خداوند پناه ببریم؟
کــه در روایــات مختلــف بــه آن  مــراد از پنــاه بــردن بــه درگاه خداونــد 
کــه تنهــا  کــه انســان در قلبــش بــاور داشــته باشــد  اشــاره شــده، ایــن اســت 
کــه انســان را از بــال و مصیبــت و مشــکالت و شــیاطین جــن و انــس  چیــزی 
حفــظ می کنــد، فقــط خداونــد اســت. لــذا هیــچ گاه خــودش یــا مخلوقــی را 

به عنــوان حافــظ و نگه دارنــدۀ  خــود تصــور ننمایــد.
کــه انســان از حــول  بــه تعبیــر دیگــر، پناه بــردن بــه خداونــد در ایــن اســت 
ــد و  ــذار نمای گ ــدا وا ــه خ ــور را ب ــۀ ام ــش هم ــود و در قلب ــارج ش ــود خ ــوۀ خ و ق

کنــد. همیشــه بــه درگاه او تضــّرع 
یــم،  کــه حضــور دار گــر در اتاقــی  عمــوم مــا انســان ها این گونــه نیســتیم! ا
ــه  ــم و ب ی ــدا ندار ــه خ ــم ب کاری ه ــرده و  ک ــرار  ــه ف ــود،  بالفاصل ــوزی ش آتش س
پــای خــود می توانیــم از  بــا ایــن  او پنــاه نمی بریــم؛ چــون تصــّور می کنیــم 
گــر بــه بن بســت برســیم و تــوان فرار نداشــته   معرکــه نجــات پیــدا نماییــم؛ امــا ا

ــه او پنــاه می بریــم. گرفتــه و ب کــرده و از او اســتمداد  ــاد خــدا  باشــیم، ی
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کوچــک بــه خداونــد پنــاه نمی بریــم  اینکــه مــا در بســیاری از مشــکالت 
پــس  از  گمــان می کنیــم خودمــان می توانیــم  کــه  اســت  ایــن جهــت  بــه 
ــکالت  ــت در مش ــدود اس ــا مح ــی م ــون زور خیال ــا چ ــم؛ ام ــکالت برآیی مش

بــه خداوندمتعــال پناهنــده می شــویم. بزرگ تــر 
کوچــک و بزرگــی قلبــًا بــه  کار  کــه انســان از آغــاز در هــر  حــق ایــن اســت 
کــه سررشــته همــه امــور در دســت اوســت و البتــه در  خــدا پنــاه ببــرد و بدانــد 

کوتاهــی نکنــد. مقــام عمــل بــه وظیفــه خــود عمــل نمایــد و 
به ســوی  می خواهــد  کــه  اول  از  بایــد  می فرماینــد:  انســان  حضــرت 
کنــد، بــا تکیــه بــر خــدا و پناه بــردن بــه او در همه چیــز، بــه  خداونــد حرکــت 
گــر تــو مــرا  کــه خدایــا ا ســمت او طــی طریــق نمایــد و زبــان حالــش ایــن باشــد 
گــر تــو بــه مــن عنایــت نکنــی،  مــن  گــر تــو دســت مــرا نگیــری، ا حفــظ نکنــی، ا
ــِد انســان این گونــه شــود  کاری نــدارم. وقتــی دی ــر انجــام هیــچ  تــوان و اراده ب
و بــه فقــر و ناتوانــی خــود و قــدرت و توانایــی الهــی معتــرف باشــد،  آن گاه در 

حقیقــت بــه خداونــد پناهنــده شــده اســت.
 

ّ
کار قلبــی اســت، انســان ناتــوان و ضعیــف بــه ُذل پــس پناه بــردن یــک 

عبودّیــت و عــّز ربوبّیــت معتــرف اســت و همیشــه بــا حــال تضــّرع و التمــاس 
گویــا اســت. لســانش بــه یــارب یــارب در درگاه الهــی 

نتیجــه آنکــه مؤمــن در راه خداونــد بایــد »الُمْنَتِهــج ِبــاهّلل« و »الُمْعَتِصــم 
کــه خدایــا مــن  ِبــاهّلل« و... باشــد و از اول تــا آخــر حــرف دلــش ایــن باشــد 
کــرده  ضعیــف و ناتــوان و فقیــرم و تــو قــادر و توانــا و غنــی هســتی؛ و خدای نا
گمــان نکنــد بــا عبــادت و نمازشــب و حــج و روزه می توانــد ایــن مســیر را طی 
ــگاه حتمــًا  ــه خــودش می باشــد و در بزن کســی تکیــه اش ب کــه چنیــن  کنــد 
کــه بــه خداونــد پناهنــده شــود،  کســی  دچــار لغــزش و ســقوط می شــود؛ امــا 
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همیشــه در حصــن الهــی خواهــد بــود.

محّبتم را به خودت روزافزون نما
و  می بــرد  بــاال  را  خــود  تقاضــای  و  درخواســت   پله پلــه  حضــرت 

: یــد ما می فر
ِتَك«: یاَدَه ِمْن َمَحّبَ ْهِل َوالیِتَك ُمَقاَم َمْن َرَجا الّزِ

َ
ِقْمِنی ِفی أ

َ
ِهی أ

َ
»ِإل

ــه  کــه ب کســی  ــان  ــده، چون ــا! مــرا در میــان اهــل والیتــت اقامــت ب خدای
افزون شــدن محّبتــش بــه تــو امیــد بســته اســت.

ازهمیــن رو  اســت.  مختلــف  ظرفیت هــای  دارای  انســان ها  نفــس 
کــه در وادی محبــت و دوســتی والیــت الهــی وارد شــده اند، دو  کســانی 
ــی  ــت اله ــت والی ــی از محب ــه جرعه های ــده ای بعدازآنک ــتند. ع ــته هس دس
نمــاز  چنــد  بــا  حتــی  برخــی  می گیرنــد.  آرام  و  شــده  ســیراب  می نوشــند 
ــا اشــک و زاری، آرام  ــه همــراه ب ــا به جــاآوردن توب ــا حضــور قلــب و ی همــراه ب
ــرده و  ک ــوش  ــود را فرام ــار خ ــرمندگی و انکس ــدروز ش ــوند و بعــد از چن می ش
همــه آن حاالتشــان تمــام می شــود و چــون آتــش طلب شــان خامــوش شــده 

بازمی ماننــد. حرکــت  از 
کــه هرچــه از جــام  یــاد اســت  امــا دســته دیگــر، عطششــان آن چنــان ز
لــذا همــواره در  و  بازهــم بیشــتر می طلبنــد  محبــت نصیبشــان می شــود 
ــد  ــدا بای ــن در راه خ ــد. مؤم ــر می برن ــه س ــوب ب ــوی محب ــو به س ــالش و تکاپ ت

گــردد: همیشــه عطــش داشــته باشــد تــا آب نصیبــش 
آب کم جو، تشنگی آور به دست

 تا بجوشد آبت از باال و َپست
کــه انســان را به طــرف خداونــد حرکــت می دهــد،  همیشــه آن چیــزی 
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طلــب اســت و طلــب محصــول محبــت می باشــد و هرچــه انســان بیشــتر 
کنــد، طلبــش بیشــتر شــده و بیشــتر بــه حرکــت درمی آیــد و  کســب  محبــت 

ســوزوگداز می یابــد.
برخــی از مــا بــا عبادتــی محــدود حــال اشــک و زاری و شکســتگی را از 
دســت می دهیــم و گویــا نوعــی اســتغنا و رضایــت از خویــش پیــدا می کنیم. 
درحالی کــه ائمــه  اطهــار علیهــم الســالم حتــی در مقــام امامــت نیــز همیشــه 
گریــه و زاری و مناجات هــای طوالنــی و... داشــتند و در نــزد خداونــد  حــال 
یــم و از  شــرمنده و ســرافکنده بودنــد. مــا چــون بــه درجاتــی از عجــب دچار
خــود راضــی شــده و مشــکلی احســاس نمی کنیــم، آن حــال و هــوای انــس و 

نزدیکــی بــا خداونــد را نیــز از دســت می دهیــم.
حضــرت در ایــن عبــارت می فرماینــد:  خدایــا مــرا در بیــن اهــل معرفتــت 
کــه هیــچ گاه متوقــف نمی شــوند و همیشــه طالــب  از آنهایــی قــرار بــده 
بــا  تــا  محبــت بیشــترند. خدایــا همیشــه طلــب را در مــن زنــده نگــه دار 

کنــم. محبــت بیشــتر بــه تــو،  بیشــتر بندگــی و عبودّیــت 
ــا مــرا از دوســتداران اهل بیــت علیهــم  ــد خدای ــد فقــط بگوی انســان نبای
ــرا طــوری  ــا م ــد خدای ــد بگوی ــده؛  بلکــه بای ــرار ب الســالم و موالیــان خــودت ق
کــه روز بــه روز محبــت و  دوســتدار خــود و اهل بیــت علیهــم الســالم قــرار ده 
ــچ گاه  ــم و هی کن ــت  ــو حرک ــوی ت ــش به س ــنه تر از پی ــود و تش ــتر ش ــم بیش طلب

توقف نداشته باشم. 
تــا  صعــود  بــرای  را  خــود  تقاضــای  حضــرت  عبــارت،  ایــن  از  پــس 

می کننــد: مطــرح  آدمــی،   کمــال  اعلی درجــه 
ت وصول به اسمائت برسان

ّ
مرا به لذ

ِتــی ِفــی َرْوِح َنَجــاِح  ــی ِذْکــِرَك َو ِهّمَ
َ
هــًا ِبِذْکــِرَك ِإل

َ
ِهْمِنــی َول

ْ
ل

َ
ِهــی َو أ

َ
»ِإل
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ُقْدِســَك«: َمَحــّلِ  َو  ْســَماِئَك 
َ
أ

خدایــا! شــیفتگی بــه ذکــرت را پیوســته بــه مــن الهــام فرمــا، و هّمتــم را در 
نســیم کامیابــی اســمائت و جایــگاه قدســت قــرار ده.

گوینــد.  ــد و محبــت  ــه حیــرت و ســرگردانی ناشــی از شــدت َوْج ــه ب ول
و  ــه و حیــرت و ســرگردانی 

َ
َول مــن  حضــرت عــرض می کننــد: خدایــا در 

بی خــودی از شــّدت محبــت و شــوق بــه ذکــر و یــادت قــرار ده؛ به گونــه ای 
ــه و محبــت مــرا از ذکــری بــه ذکــر دیگر بکشــاند و هیچ گاه آن چنــان آرام 

َ
کــه َول

کــه از حرکــت بایســتم. نشــوم 
»هــّم« در لغــت مربــوط بــه غصــۀ آینــده و »غــم« مربــوط بــه غصــۀ گذشــته 
کــه چیــزی را از دســت بدهــد مغمــوم و  کســی  اســت. بــه همیــن جهــت بــه 
کــه تــرس از دســت دادن چیــزی داشــته باشــد، مهمــوم می گوینــد.  بــه کســی 
ــه  ک ــه آینــده دارد  ــم هــّم و دغدغــه ای نســبت ب ــًا هــر انســانی در عال مطمئن
بــرای رفــع آن تــالش می کنــد. همــت یعنــی نّیــت و عــزم بــرای بدســت آوردن 

کــه انســان هــّم آن را دارد. آن چیــزی 
کاری را بطلبــد؟ مؤمنیــن  کــه از خداونــد هّمــت چــه  انســان بایــد ببینــد 
عــادی هّمــت خــود را مصــروف بــه انجام کارهــای نیک و درنهایت رســیدن 
بــه بهشــت می کننــد؛ امــا حضــرت می فرماینــد:  خدایــا هّمــت مــن را در 

»روح نجــاح اســماء و محــل قــدس« خــود قــرار ده.
کــه رســیدن بــه آنهــا روح و راحتــی و  آرامــش و  خداونــد اســمائی دارد 
شــیرینی بــه همــراه دارد. »روح نجــاح اســماء« بــه زبــان بسیارســاده، یعنی آن 

کــه از رســیدن بــه اســماء الهــی حاصــل می شــود. نشــاط و خوشــی 
منظــور از اســماء الهــی کلماتــی ماننــد رحمــان، رحیــم،  غفور، منــان و... 
کــه »روح نجــاح« ندارنــد و رســیدن بــه آنهــا همــت  کلمــات  کــه  نیســت؛ چرا
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نمی خواهــد.
اســم یعنــی نشــانه و همــه موجــودات عالــم نشــانه های خداوندنــد؛ امــا 
کــه به جــای آنکــه خــدا را نشــان دهنــد خــود را  معمــواًل نشــانه هایی هســتند 

کامــل نیســت. نشــان می دهنــد؛  لــذا اســم بودن و نشانه بودنشــان 
در سلســله موجــودات عالــم هســتی وقتــی مرحلــه مرحلــه بــاال می رویــم 
الهــی  اســماء  عالــم  کــه  نورانــی  و  وســیع  بســیار  می رســیم  مــی 

َ
عال بــه 

ــد و فقــط  کــه خودنمایــی ندارن کلــی وجــود دارد  اســت. در آنجــا حقایقــی 
خدانمــا هســتند. اســماء الهــی واســطه های خلقــت موجــودات هســتند و 

می باشــند. خداونــد  مخلوقــات  عالی تریــن  و  شــریف ترین 
کــه درون و حقیقــت همه چیــز از آنهــا  اینهــا همــان اســمائی هســتند 
ــر همه چیــز غلبــه دارد و خــدا را بــه حــق آنــان قســم می دهیــم:  ــر اســت و ب ُپ

ُکّلِ َشــْي ٍء. ْرَکاَن 
َ
َبــْت أ

َ
ِتــي َغل

َّ
ْســَماِئَك ال

َ
ِبأ

در اینجــا از خداونــد می خواهیــم:  خدایــا هّمــت مــن را چنــان قــرار بــده که 
در مــادون هم نشــینی بــا اســماء خــودت متوقــف نشــده و بــه کمتــر از آن قانــع 
نگــردم. بلکــه یــک پلــه از آن باالتــر، همتــم را در محــل قــدس خودت قــرار داده 

کــه در آنجــا غیــر از خــدا هیچ چیــز نیســت و تــوان داخــل شــدن نــدارد.
ــد  ــوِد خداون ــدس خ ــل ق ــراد از مح ــت و م ــارت و نزاه ــی طه ــدس یعن ق
کســی بدانجــا راه نــدارد  کــه غیــر از خداونــد  همــان حــرم امــن الهــی اســت 
و منــّزه اســت از اینکــه غیــری بــدان راه یابــد. بــه همیــن جهــت »تعالــی و 
کــه  وٌس« از اوصــاف خداونــد اســت؛ یعنــی خدایــی 

ّ
وٌح ُقــُد تقــدس«  و »ُســُبّ

ه از همــه محدودیت هــا و خصوصیــات اســت. س و منــّزَ
َ

ح و مقــّد مســّبَ
کــه ممکــن اســت یــک مخلــوق داشــته باشــد،  باالتریــن تقاضایــی 
رســیدن بــه محــل قــدس خداونــد اســت. مؤمــن بایــد از خداونــد تقاضــا کند 
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کــه در اصطــالح عرفانــی بــه آن عالــم  کــه هّمتــش را در آن عوالمــی قــرار دهــد 
گفتــه می شــود و البتــه راه  اســماء  و صفــات و یــک درجــه باالتــر عالــم ذات 
کــه بایــد توضیــح  واردشــدن بــه آنجــا نیــز جــز فنــا و عبودیــت محــض نیســت 

کــرد. بیشــتر آن را در دانــش عرفــان دنبــال 

مرا به خوبان و منزلگاه رضا ملحق نما
ــه روزافــزون، در ذکــر و رســیدن 

َ
حضــرت پــس از درخواســت محبــت ول

ــه روح نجــاح اســماُء اهّلل و مستقرشــدن در عالــم قــدس، می فرماینــد: ب
َمْثــَوی 

ْ
ال َو  َطاَعِتــَك  ْهــِل 

َ
أ ِبَمَحــّلِ  َحْقَتِنــی 

ْ
ل

َ
أ ِإال  یــَك 

َ
َعل ِبــَك  ِهــی 

َ
»ِإل

ــًا، ــا َنْفع َه
َ
ــُك ل ْمِل

َ
ــًا َو ال أ ــی َدْفع ــِدُر ِلَنْفِس ْق

َ
ــی ال أ ــَك َفِإّنِ ــْن َمْرَضاِت ــِح ِم اِل الّصَ

َمِعیــُب( 
ْ
ُمِنیــُب )ال

ْ
ــوُکَك ال

ُ
ِنــُب َو َمْمل

ْ
ُمذ

ْ
ِعیــُف ال

َ
َنــا َعْبــُدَك الّض

َ
ِهــی أ

َ
ِإل

ــْن َصَرْفــَت َعْنــُه َوْجَهــَك َو َحَجَبــُه َســْهُوُه َعــْن َعْفــِوَك«: ِنــی ِمّمَ
ْ
َفــال َتْجَعل

خدایــا! بــه حــق خــودت بــر خــودت، مــرا بــه جایــگاه اهــل طاعتــت و 
ــر دفعــی از خــود  کــه مــن نــه ب جایــگاه شایســتۀ خشــنودی ات برســان؛ زیــرا 

ــر نفــع خویــش مالــك هســتم. ــه ب قــدرت دارم، و ن
بــه  توبه کننــده  مملــوك  و  تــوأم،  گنــه کار  ناتــوان  بنــده  مــن  خدایــا! 
کــه رویــت را از آنــان برگردانــدی و غفلتشــان از  کســانی  پیشــگاهت، مــرا از 

مــده. قــرار  نمــوده،  محرومشــان  بخششــت 
مقام رضا

کــه  ــا آنجــا پیــش بــری  کــه مــرا ت ــو را بــه خــودت قســم می دهــم  ــا! ت خدای
کــه در مقــام طاعــت تــو هســتند و هیــچ گاه مرتکــب معصیــت  کســانی  بــه 
گنــاه  کــه از  کســانی برســانی  نمی شــوند،  ملحــق نمایــی؛ یعنــی بــه جایــگاه 
مخالفــت  بــه  پــروردگار  بــا  امــر  بــا  هیچ وقــت  و  معصوم انــد  ســرپیچی  و 
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نمی پردازنــد و در وجودشــان غیــر از تمایــل بــه خداوندمتعــال هیچ چیــز 
کــم نیســت. خدایــا! مــرا در جایــگاه صالحی که جایــگاه رضای  دیگــری حا

توســت،  قــرار بــده.
مقــام رضــا دو مرحلــه دارد: رضــای بنــده از خداونــد و رضــای خداونــد 

از بنــده.
کــه بــه غیــر خــدا دل بســتگی داشــته و غیــر خــدا را  مــا انســان ها تــا زمانــی 
یــم،  هیــچ گاه بــه مقــام رضــا نخواهیم رســید؛ زیــرا خداوندمتعال  دوســت دار
در عالــم حوادثــی از قبیــل فقــر،  بیمــاری و گرفتــاری و از دســت دادن عزیــزان 
کــه بــرای مــا خوشــایند نیســت و بالخــره در قلــب خــود  و... را رقــم می زنــد 

یــم. بــه خداونــد اعتــراض دار
کــه از هرچیــز غیــر خــدا  کســی از خداونــد راضــی می شــود  لــذا فقــط 
کنــد و بــه هیچ چیــزی غیــر از خــدا دل بســتگی نداشــته باشــد  قطــع تعلــق 
کــه خــدا می خواهــد و بودونبــود ســالمتی و  و از صمیــم قلــب آن را بخواهــد 

ــواده و مــال و... برایــش مطــرح نباشــد. خان
خــوب اســت انســان گاهــی بــا خــود خلــوت کند تــا دل بســتگی هایش را 
گــر اآلن دســتم قطــع شــود یــا تقدیــر خداونــد  کــه ا پیــدا نمایــد. مثــالً  فکــر کنــد 
گــردد یــا زن و فرزنــد و  کــه چهــره ام در اثــر مریضــی زشــت  بــر ایــن باشــد 
ــه  ــم دچــار مریضــی صعب العــالج شــوند، حــال درونــی مــن چگون اطرافیان
خواهــد بــود؟ و براین اســاس میــزان رضــای خــود از خداونــد را کشــف نماید.
کــه بنــده ذات و قــول و  رضایــت خداونــد از بنــده مربــوط بــه وقتــی اســت 
کارهــای ناشایســت تطهیــر  گشــته و از آلودگــی عقایــد باطــل و  ک  فعلــش پــا
کامــاًل راضــی اســت همــان  کــه خداونــد از ایشــان  کســانی  شــده باشــد. 
کــه از خــدا راضــی شــده و به غیــراز او دل بســتگی ندارنــد.  کســانی هســتند 
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کــه وجــود  حضــرت چنیــن مقامــی را از خداونــد طلــب می فرماینــد؛ مقامــی 
کــه خداونــد از آن راضــی و خوشــنود می باشــد. ــه ای شــده  انســان به گون

کــه  فرمــود:   کریمــه می شــود  آیــه  ایــن  این چنیــن شــخصی مصــداق 
ــِك َراِضیــًه َمْرِضیــًه« )فجــر:  ــی َرِبّ

َ
ــُه اْرِجِعــی ِإل ُمْطَمِئَنّ

ْ
ْفــُس ال یُتَهــا الَنّ

َ
»یــا أ

27و28(  ای جــان آرام گرفتــه و اطمینــان یافتــه! به ســوی پــروردگارت بازگــرد؛ 
درحالی کــه از او خشــنودی و او هــم از تــو خشــنود اســت.

البتــه رســیدن بــه چنیــن مقامــی آســان نیســت و فقــط بــه عنایــت الهــی 
ــی ال  شــدنی اســت به همین جهــت حضــرت در ادامــه می فرماینــد: »َفِإّنِ
َهــا َنْفعــًا« خدایــا مــن قــدرت دفــع هیــچ شــری 

َ
ْمِلــُك ل

َ
ْقــِدُر ِلَنْفِســی َدْفعــًا َو ال أ

َ
أ

و جــذب هیــچ نفعــی بــرای خــود را نــدارم.
کــه حضــرت ایــن جمــالت را بــدون هیــچ قیــد و  کنیــم  بایــد دقــت 
شــرطی مطــرح می فرماینــد و نمی گوینــد: »خدایــا! بعضــی از نفع هــا را خــودم 
بدســت مــی آورم و برخــی از شــرها را خــودم دفــع می کنــم و مابقــی را تــو انجــام 
می دهــی«؛ بلکــه می فرماینــد: »خدایــا! مــن هیــچ نفعــی را بــرای خــودم 
کنــم، حتــی تــوان نوشــیدن یــک جرعــۀ آب بــدون یــاری  نمی توانــم جلــب 
کوچک تریــن ضــرر را از خــودم نمی توانــم  کمــک نکنــی،   گــر تــو  تــو را نــدارم و ا

کــه لحظه به لحظــه مــرا مــدد می کنــی.« ــو هســتی  کنــم و ایــن ت دفــع 

مرا از غیر خود بُبر به نزد خود بَبر
در فقــرات پایانــی مناجــات شــعبانیه،  معــارف بســیاربلند و عمیــق 
ــا  ــفانه م ــه متأس ک ــده  گفته ش ــخن  ــی س ــود دارد و از مقامات ــری وج کم نظی و 

یــم. کمتــر از آن اطالعــی دار
ْیَک«:

َ
 االْنِقَطاِع ِإل

َ
َکَمال ِهی َهْب ِلی 

َ
»ِإل
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خدایــا! کمــال جدایــی از مخلوقــات را، بــرای رســیدن کامــل بــه خودت 
بــه مــن ارزانــی کــن.

ْیَک«:
َ
وِبَنا ِبِضَیاِء َنَظِرَها ِإل

ُ
ْبَصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»َو أ

 و دیدگان دل هایمان را به پرتو نگاهش به سوی تو روشن کن،
َمْعــِدِن  ــی 

َ
ِإل َفَتِصــَل  ــوِر  الّنُ ُحُجــَب  ــوِب 

ُ
ُقل

ْ
ال ْبَصــاُر 

َ
أ َتْخــِرَق  ــی  »َحّتَ

َعَظَمــِه«:
ْ
ل ا

یــده و بــه سرچشــمه عظمــت دســت  تــا دیــدگان دل پرده هــای نــور را در
یابد،

َقًه ِبِعّزِ ُقْدِسَک«:
َّ
ْرَواُحَنا ُمَعل

َ
»َو َتِصیَر أ

و جان هایمان آویخته به شکوه قدست گردد.
ایــن فقــرات دعــا از مــواردی اســت کــه بــزرگان ســفارش  کرده انــد،  مؤمنان 
یــاد قرائــت  در قنــوت نمازهــا یــا در زمان هــا  و مکان هــای اســتجابت دعــا ز

کــه جــزو عالی تریــن قســمت های ایــن مناجــات می باشــد. کنــد؛ چرا
کــه حضــرت آن را از خداونــد طلــب می کننــد  کمــال انقطــاع از خداونــد 
به معنــای نهایــت بریدگــی و جدایــی از غیــر خــدا به طــرف خــدا می باشــد؛ 
یعنــی رشــته های تعلــق بــه هرچیــزی را یکی یکــی از درون خویــش قطــع 

نمــوده و بــا توجــه بــه خداونــد به ســوی او حرکــت نماییــم.
در ایــن ســفر، انســان ابتــدا از تعلقــات و زرق وبرق هــای عالــم دنیــا کنــده 
شــده و ســوی عوالــم ملکــوت مــی رود؛ ســپس بایــد از جاذبه هــای عوالــم 
ــه  کنــد و از دل بســتگی ب ــور هــم عبــور  دیگــر هــم بگــذرد، از حجاب هــای ن
کــم بگــذارد تــا بــه  خــودش هــم عبــور نمایــد و فقــط خــدا را در وجــود خــود حا

کمــال انقطــاع برســد.
کــه بــه لقــاءاهّلل می رســد تابــش  وقتــی از همه چیــز می بــرد در اولین بــاری 
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کــه از هــوش رفتــه و از خــود بی خــود  انــوار آن عالــم آن قــدر شــدید اســت 
کــه از آن بــه فنــا یــاد  می شــود؛ در ایــن مرحلــه حالتــی بــه او دســت می دهــد 

می کننــد.
در آن شــرایط ســالک الــی اهّلل محــو توّجــه بــه حضــرت حــق شــده و هــر 
چیــزی حتــی خــودش از ذهــن و فکــر و ذکــرش خــارج می شــود. در غیــر حــال 
فنــاء، انســان بــه غیــر خــدا التفــات دارد و الاقــل به خــودش توجــه دارد و خود 
کننــده( در برابــر خــدا تصــور  را به عنــوان عابــد )عبادت کننــده( و داعــی )دعا
ــام آن را  ــذا ن می کنــد، ولــی در حــال فنــاء از خــودش نیــز غافــل می شــود و ل
»فنــاء« یــا »صعقــه« و »محــو« و بیهوشــی و ... می گذارنــد. ایــن حــال، نهایت 
کمــال انقطــاع می باشــد و  درجــه عبودیــت و بندگــی اســت و مرتبــه اّول از 

قطعــًا چنیــن حالــی موقــت و گذراســت.
ــکل  ــه ش ــار ب ــد و یک ب ــاق بیافت ــش اتف ــه ای برای ــن جذب ــی چنی کس ــر  گ ا
گیــرد، در اثــر ایــن نــور وجــودش  کامــل در زیــر ایــن تابــش نــور عظیــم قــرار 
نورانــی شــده و از زشــتی ها و آلودگــی تطهیــر می شــود و بــه زبــان قرآن کریــم 
ص)خالص شــده( می گــردد و پــس از بازگشــت از ایــن حالــت دیگــر آن 

َ
ُمخل

انســان ســابق نیســت.
چنیــن شــخصی پــس از بازگشــت دیگــر میلــی بــه غیرخــدا در وجــودش 
کششــی بــه معصیــت نــدارد و فقــط خــدا را می خواهــد و  جوانــه نمی زنــد و 

فقــط او را می خوانــد و فقــط بــا او عشــق مــی ورزد.
ایــن حالــت بازگشــت را حــال »بقــاء بعــد الفنــاء« می نامنــد. در ایــن 
گــر بــه همســر  حالــت اولیــای خــدا دیگــر بــه هیچ چیــز دل بســتگی ندارنــد و ا
و فرزنــد و امــور زندگــی تعلــق دارنــد، تعلقشــان الهــی اســت و همه چیــز را 
بخاطــر خداونــد دوســت دارنــد. مقــام بقــاء، مرتبــه دّوم از »کمــال انقطــاع« 
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کامــل در حــال بقــاء همیشــه از غیــر خــدا بریــده و فقــط  اســت و انســان 
ــی  ــود اله ــه وج ــد آن را آین ــه می کن ــزی توج ــه چی ــر ب گ ــه دارد و ا ــدا توج ــه خ ب

می دانــد و خــدا را در آن بــه تماشــا می نشــیند.
حــال فنــاء شــیرین ترین و لذیذ تریــن حــال اســت و همــه اولیــای خــدا 
منتظرنــد کــه جذبــات الهــی بیایــد و آن را دوبــاره از بقــاء بــه فنــاء ببــرد و محــو 

در ملکــوت و لقــاء الهــی شــوند.
دعــا بــرای حصــول حــال فنــاء هــم از زبــان مــا انســان های ناقــص و هــم 
کــه دســتمان بــه آن عوالــم  از زبــان ائمــه علیهــم الســالم قابل بیــان اســت. مــا 
کنــد و  کامــل را روزی مــا  یــم خداونــد توفیــق عبودّیــت تــام و  نرســیده امیدوار

کمــال انقطــاع داشــته باشــیم. می توانیــم از خداونــد طلــب 
ائمــه اطهــار علیهــم الســالم نیــز کــه در طهــارت و خلــوص به ســر می برند 
همیشــه از خداونــد تقاضــا دارنــد کــه ایــن حال برایشــان دوباره حاصل شــود 
کثــرات بریــده و در قــرب و هم جــواری  کــه بــار دیگــری از همــه  و آرزو دارنــد 
گردنــد؛ چــون حــال فنــاء در آن بزرگــواران دایمــی نیســت و در  الهــی وارد 
طــول روز جهــت تدبیــر امــور عالــم دنیــا و مشغول شــدن بــه هدایــت بنــدگان،  
ناچــار بــه تنــّزل و پایین آمــدن از آن مقــام فنــاء هســتند و در خلوت هــای 
نیمه شــب و ســاعات عبــادت دوبــاره جذبــات الهــی و حــاالت فنائــی 

برایشــان رخ می نمایــد.
بــرای مؤمنــان عــادی ممکــن  بــه مقــام بقــاء نیــز  بــرای رســیدن  دعــا 
کنــد  کننــد تعلقشــان را از غیــر خــودش جــدا  کــه از خداونــد تقاضــا  اســت 
کــه  تــا فقــط بــه او دل بســتگی داشــته باشــند؛ امــا بــرای ائمــه علیهــم الســالم 
کنده انــد، تقاضــای  در بقــاء بعــد از فنــاء بــه ســر می برنــد و از غیــر خــدا دل 
گــر دعایــی هــم در ایــن بــاب بفرماینــد  چنیــن درجــه ای ممکــن نیســت و ا
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ــا ایــن حــال  در حقیقــت تقاضــای اســتمرار ایــن حــال اســت؛ یعنــی خدای
ــرای مــا تــداوم ببخــش. ــه خــودت را ب انقطــاع ب

کــه مــا وقتــی مــا آن را  ُمْســَتِقیَم« 
ْ
ــَراَط ال ماننــد آیــه شــریفۀ »اْهِدَنــا الِصّ

کــه مــا را بــه صــراط مســتقیم  قرائــت می کنیــم واقعــًا از خداونــد می خواهیــم 
کــه  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  و  رســول اکرم  حضــرت  وقتــی  ولــی  برســاند 
خودشــان حقیقــت صــراط مســتقیم اند، آن را تــالوت می کننــد، از خداونــد 

کــه آنهــا را در صــراط مســتقیم ثابت قــدم و پابرجــا بــدارد. می خواهنــد 
ــن(  ک ــه  ــن هدی ــه م ــی« )ب ــْب ِل ــر »َه ــا، تعبی ــای زیب ــن دع ــر ای ــه دیگ نکت
اســت. پیشــتر بیــان شــد تمــام نعمت هــا و پاداش هــای خداونــد بــر بنــدگان 
از بــاب تفّضــل و هدیــه اســت و هیچ کــدام مــزد و پــاداش نیســت؛ چــون 
کــه بدهــد و پــاداش و مــزدی بگیــرد و عمــل  بنــده از خــود چیــزی نــدارد 

صالــح نیــز درحقیقــت مّنتــی از منت هــای الهــی بــر بنــدگان اســت.
ولــی دانســتیم بــا یــک مســامحه و مجاز، می تــوان نام برخــی نعمت های 
بنــده معاملــه و خریدوفــروش  بــا  یــم و بگوییــم خــدا  مــزد بگذار را  الهــی 
کــه دوچرخــه ای را بــه فرزنــدش می فروخــت و در  می نمایــد؛ ماننــد پــدری 

ــود می گرفــت. ــه فرزنــدش داده ب کــه خــود ب ــه ای را  عــوض پــول ماهیان
امــا بــا همــۀ ایــن مســامحه ها و مجازگوئی هــا مقــام فنــاء را بــه هیــچ 
شــکل نمی تــوان مــزد و پــاداش محســوب نمــود و ایــن مقــام فقــط و فقــط هبه 
و بخشــش اســت وبــس؛ زیــرا اعمــال انســان هــر چــه هســت محــدود اســت 
و درقبــال عمــل محــدود،  همیشــه پــاداش محــدود داده می شــود. ولــی مقــام 
یــای نامتناهــی الهــی و غــرق شــدن در اســماُء اهّلل اســت  فنــاء اتصــال بــه در
کــه به هیچ وجــه نمی تــوان یــک هدیــۀ نامحــدود را اجــر و  و روشــن اســت 

مــزدی در قبــال عمــل محــدود نامیــد.
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الهــی  نعمت هــای  از  درجــه ای  هــر  می فرمایــد  قرآن کریــم  ازهمیــن رو 
پــاداش اعمــال نامیــد ولــی مقــام مخلصیــن مافــوق  و  را می تــوان جــزاء 
 ِعَبــاَد اهّلَلِّ 

َّ
ــوَن ِإال

ُ
ُکْنُتــْم َتْعَمل  َمــا 

َّ
َن ِإال جــزای اعمــال آنهاســت:  »َوَمــا ُتْجــَزْو

کــه همــواره انجــام می دادیــد،  ِصیــَن« )صافــات: 39و40( و جــز آنچــه 
َ
ُمْخل

ْ
ال

کــه آنچــه بدان هــا  پــاداش داده نمی شــوید، جــز بنــدگان خالص شــده خــدا 
داده می شــود از افــق عملشــان برتــر اســت.

بــه همیــن جهــت حضــرت بــا لطافــت خاصــی از خداونــد می خواهنــد 
کمــال انقطــاع خــودت  ْیــَک«، یعنــی 

َ
 االْنِقَطــاِع ِإل

َ
َکَمــال ِهــی َهــْب ِلــی 

َ
کــه »ِإل

کــن؛ زیــرا هرکــس بــه ایــن درجــه برســد فقــط از روی لطــف و  را بــه مــن ِهبــه 
تفّضــل خداونــد اســت.

دیده قلبم را نورانی کن
سپس حضرت می فرمایند:

ْیَک«:
َ
وِبَنا ِبِضَیاِء َنَظِرَها ِإل

ُ
ْبَصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»َو أ

 و دیدگان دل هایمان را به پرتو نگاه به سوی خویش روشن کن.
هــر  روایــات،   براســاس  اســت.  انســان  نفــس  قلــب،  و  دل  از  مــراد 
کــه از آن  انســانی عــالوه بــر دو چشــم َســر، چشــمی باطنــی و درونــی دارد 
گفتــه  بــه »عین القلــب« تعبیــر می شــود. »بصــر« و »دیــده« بــه چشــم بینــا 
ــوان  گشــوده شــد و انســان ت گــر ایــن »عین القلــب« )چشــم دل(  می شــود و ا

بــه آن َبَصرالقلــب )دیــدۀ دل( می گوینــد. دیــدن حقایــق را یافــت 
نــور  بــه  را  مــا  دل  بینــای  چشــم  خداونــدا!  می فرماینــد  حضــرت 

فرمــا. روشــن  و  نورانــی  خــودت  کردن  تماشــا
کســی توفیــق دیــدار وی را می یابــد  یــای نــور اســت وقتــی  خداونــد در
دیــدن او دل انســان را نورانــی می کنــد و حضــرت در اینجــا از خداونــد تقاضا 



131 مناجات شعبانیه

می کننــد توفیــق نظــر بــه او را روزی بفرمایــد تــا بــدان ســبب چشــم دل نورانــی  
گــردد و ســپس عرضــه می دارنــد:

به چشمۀ عظمت مّتصلم گردان
َعَظَمِه«

ْ
ی َمْعِدِن ال

َ
وِر َفَتِصَل ِإل وِب ُحُجَب الّنُ

ُ
ُقل

ْ
ْبَصاُر ال

َ
ی َتْخِرَق أ »َحّتَ

یــده و بــه سرچشــمه عظمــت مّتصــل  تــا دیــدگان دل پرده هــای نــور را در
شود.

ور« دو احتمال وجود دارد: در »ُحُجَب الّنُ
کــه چــون نــور  1. پــرده  و حجابــی کــه در برابــر نــور قــرار گرفتــه اســت. ازآنجا
ْرِض« )نــور: 35(، مــراد 

َ ْ
ــَماَواِت َوال مطلــق خــود خداونــد اســت: »اهّلَلُ ُنــوُر الَسّ

کــه بیــن خالــق و  از حجــب نــور، تمــام موجــودات و عوالــم غیــر خــدا اســت 
مخلــوق به عنــوان حجــاب قــرار دارد.

2. حجاب هایی که از جنس نورند که حضرت رسول9 فرمودند:
َمٍه«:43 

ْ
َف ِحَجاٍب ِمْن ُنوٍر َو ُظل

ْ
ل

َ
 هّلِلَِّ تبارک وتعالی َسْبِعیَن أ

َ
ّن

َ
»أ

برای خدا تبارک وتعالی هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است.
عالــم  و  دنیــا  عالــم  بــه  مربــوط  ظلمانــی  حجاب هــای  تفســیری  بــه 
نورانی انــد؛  حجاب هــای  آن  مافــوق  حجاب هــای  و  می باشــند  مثــال 
ــی  ــت روح ــار بهج ــا، دچ ــه آنه ــدن ب ــان از نزدیک ش ــه انس ک ــی  حجاب های
ــی چــون خــود آنهــا حجــاب  و معنــوی می شــود و بســیار لــذت بخشــند ول
هســتند،  انســان بایــد از آنهــا بگــذرد و بــه ســمت بــاال حرکــت نمایــد تــا بــه نور 

ــد. ــق برس مطل
کــه آن  حضــرت می فرماینــد:  خدایــا! دیــدۀ دل مــا را به گونــه ای قــرار ده 
َعَظَمِه«

ْ
ی َمْعــِدِن ال

َ
حجاب هــا را بشــکافد و به معدن عظمت برســد: »َفَتِصــَل ِإل

معــدن در زبــان عربــی و فارســی به معنــای مبــدأ یــا ریشــه اســت. معــدن 

43 . بحاراألنوار، ج55، ص45.
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عظمــت به معنــای مقــام ذات الهــی اســت و عظمــت یکی از صفــات ذات 
اســت و از ذات خداونــد نشــأت می گیــرد.

کــه  وصــول بــه معــدن عظمــت یعنــی وصــول بــه ذات الهــی و لقــاءاهّلل 
درجــه ای باالتــر از آن قابل تصــور نیســت وصــول بــه آن مرتبه جــز با فناء ممکن 
نیســت؛ زیــرا مخلــوق هرگــز نمی توانــد در حریــم ذات الهــی وارد شــود و کســی 
نمی توانــد بــا حفــظ هوّیــت مخلوقی بدانجــا راه یابد و فقــط در صورتی چنین 
کــه مخلــوق از هوّیــت مخلوقــی خــود  چیــزی بــه یــک معنــا شــدنی اســت 

ــت و بندگــی بــه آنجــا متصــل شــود.
ّ
خالــی و فانــی شــده و بــا عبودّیــت و ذل

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را   
   کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند44 
یعنــی وقتــی ابصــار قلــوب بــه معــدن عظمــت رســید، ارواح بــه عــّز قدس 

معلــق و آویختــه می گــردد.
مِن او

َقًه ِبِعّزِ ُقْدِسَک«:
َّ
ْرَواُحَنا ُمَعل

َ
»َو َتِصیَر أ

و جان هایمان آویخته به شکوه قدست گردد
فاعــل در عبــارت قبلــی »أبصــار القلــوب« بــود ولــی در ایــن عبــارت 
ظاهــر  فرموده انــد.  ســخن  »أرواحنــا«  از  و  داده  تغییــر  را  فاعــل  حضــرت، 
عبــارت مناجــات شــریف ایــن اســت کــه ابصارالقلــوب یا دیــدگان قلب که 
کــی انســان )و بــه تعبیــری همــان »مــِن« او( می باشــد متصــل به  حیثّیــت ادرا
ــر از آن، بــه معــدن  گام عقب ت معــدن عظمــت می گــردد و روح انســان یــک 

عظمــت و عــّز قــدس الهــی آویختــه می شــود
گونــی  گونا کــه نظــرات  ایــن مطلــب از مباحــث پیچیــدۀ عرفانــی اســت 
در آن وجــود دارد. طبــق تفســیر جمعــی از بــزرگان به طــور اجمــال آن چیــزی 

44 . ديوان حافظ.
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کــه بــا مــن بــدان اشــاره  کــه از انســان فانــی می گــردد، حقیقــت نفــس اســت 
کــه در حــال فنــا باقــی می مانــد، مراتــب روح انســانی  می شــود و آن چیــزی 
کــه بــه مقــام فنــاء می رســد، بنده بودنــش نابــود نمی شــود؛  کســی  اســت. 
بلکــه مراتــب روح )مثــال و عقــل و...( همــه در جــای خــود محفــوظ اســت 
کــی اش بــه فنــا می رســد و اّنیــت و َانانّیتــش از بیــن  و فقــط آن حقیقــت ادرا
مــی رود و در عالــم بقــاء دوبــاره آن انّیــت و انانّیــت بــه همــان روح بــا همــان 

حالــت مــادون بازمی گــردد.
به هرحــال تعبیــرات حضــرت در دعــا بســیار عمیــق و ظریــف می باشــد 
ــّز  ــراد از »ع ــرد. م ک ــال  ــری دنب ــان نظ ــش عرف ــد در دان ــق آن را بای ــرح دقی و ش
کــه مختــص خداونــد اســت  قــدِس تــو« بایــد همــان حریــم ذات الهــی باشــد 
ــذا دارای عــّزت اســت؛ چــون عــّزت  ــد و ل و مخلوقــات بدانجــا راهــی ندارن

به معنــای نفوذناپذیــری اســت.
کــه فنــاء به معنــای  ــا توجــه بــه ایــن توضیــح مختصــر معلــوم می شــود  ب
کــه ذات خــدا،  مقــام عــّزت  واردشــدن در مقــام ذات خداونــد نیســت؛ چرا
کســی تــوان داخــل شــدن بــه مقــام عــزّ  الهــی را نــدارد. فنــا بــه ورود  اســت و 
مخلــوق در حریــم خالــق نیســت، بلکــه بــه وصــول مخلــوق بــه نهایــت 
گشــته و  کــم  ــت اســت؛ به طوری کــه خالــق در همــه او حا

ّ
عبودّیــت و ذل

گــردد. خــودش از خــود بی خــود 
به هرحــال از ایــن دعــا بایــد درس بگیریــم و در طلــب حاجــت همــواره 
کــه شایســته  ــم  ی گاه مــا می پندار ــد بطلبیــم.  عالی تریــن مراتــب را از خداون

ایــن مقامــات نیســتیم و آن را از خداونــد تقاضــا نمی کنیــم.
گــر نظــر بــه قابلیــت و شایســتگی مــا باشــد مــا  کــه ا ولــی حــق ایــن اســت 
گــر نظــر بــه  کنیــم و ا شایســته هیچ چیــز نیســتیم و نبایــد هرگــز هیــچ دعایــی 
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گــدا مجانی طلــب اســت،  گداییــم و  کــه مــا  کنیــم  َکــرم الهــی باشــد و توجــه 
کــم قانــع باشــیم. کــم بطلبیــم و بــه  گدایــی  کــه در  دیگــر وجهــی نــدارد 

یــم کــه از خداونــد، مطالــب مهــم و عالی چون کمــال انقطاع  بایــد بیاموز
ــد،  ــه خداون ــر ب ــور، نظ ــه ن ــب ب ــدۀ قل ــدن دی ــاء اهّلل، روشن ش ــه لق ــیدن ب و  رس

کنیــم. وصــال معــدن عظمــت و... تقاضــا 
متأســفانه در بیــن مــا چنیــن مفاهیــم و تعابیــری فرامــوش شــده و نهایت 
یــارت  کربالســت. آری! ز گرفتــن گذرنامــۀ   درخواســت های معنــوی مــا مثــاًل 
حضرت سیدالشــهدا علیهم الســالم بســیار شــرافت دارد، ولی انسان نباید 
یــارت ایشــان را از  یــارت ظاهــری حضــرت بســنده کنــد، بایــد ز بــه تقاضــای ز
یــارت خــود خداونــد قــرار دهــد و از  کنــد و آن را مقدمــۀ ز خداونــد تقاضــا 
یــارت خــود خــدا و نظــر بــه اوســت.  کــه باطنــش ز خداونــد زیارتــی را بطلبــد 

ازاین رو فرمود:
ــِه  ــًا ِبَحّقِ ــوَراَء َعاِرف ــْوَم َعاُش ــْیِن ْبِن َعِلّیٍ علیه الّســالم َی ُحَس

ْ
ــَر ال ــْن َزاَر َقْب »َم

ــی َعْرِشــِه«: 45 ــْن َزاَر اهّلَل ِف َکَم َکاَن 
یــارت  کــه قبــر حســین بن علــی علیهــم الســالم را در روز عاشــورا ز کســی 
گاهــی داشــته باشــد،  کنــد درحالی کــه بــه حــق آن حضــرت معرفــت و آ

ــت. ــوده اس ــارت نم ی ــرش او ز ــدا را در ع ــه خ ک ــت  ــی اس کس ــد  مانن

با گوشه چشمی مرا محو خودت کن
حضرت أمیرالمؤمنین علیهم السالم سپس می فرمایند:

َجاَبَک«:
َ
ْن َناَدْیَتُه، َفأ ِنی ِمّمَ

ْ
ِهی َو اْجَعل

َ
»ِإل

که آوازشان دادی، پس پاسخت دادند،  خدایا! مرا از کسانی قرار ده 
»َو الَحْظَتُه َفَصِعَق ِلَجالِلَک«:

45 . مستدرک الوسائل، ج10، ص2۹2، ح3؛ بحاراالنوار، ج۹8، ص105، ح11؛ مصباح المتهجد، ص771.
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و به آنها توجه فرمودی، پس در برابر بزرگی ات مدهوش شدند.
َك َجْهرا«:

َ
»َفَناَجیَتُه ِسّرا َو َعِمَل ل

کار کردند. و با آنان راز پنهان گفتی و آنان آشکارا برای تو 
کــه خداونــد همــه را صــدا زده ولــی برخــی  ظاهــر مناجــات ایــن اســت 
کــه  کــرده و برخــی اجابــت نکرده انــد و حضــرت دعــا می کننــد  اجابــت 

ــد. کردن ــت  ــدا زدی و اجاب ــان را ص ــه ایش ک ــده  ــرار ب ــان ق ــرا از آن ــا م خدای
خداونــد در قــرآن همــه مؤمنــان را بارهــا صــدا زده و دعــوت عمومــی 
ذیــَن آَمُنــوا« مشــکل از ســوی مــا بنــدگان اســت 

َّ
یَهــا ال

َ
نمــوده و فرمــوده: »یــا أ

کــه اجابــت نمی کنیــم.
ایــن  می توانــد  کــه  دارد،  نیــز  خاص تــری  معنــای  الهــی  نــدای  البتــه 
کــه آنهــا را  کســانی قــرار بــده  ــا مــن را جــزو  ــه آن باشــد: خدای عبــارت ناظــر ب
ــر و  ــرار نمــودی و اوام ــّری برق ــر و ِس ــا آنهــا َس ــدی و ب به طورخصوصــی فراخوان
دســتوراتی بــه ایشــان دادی و ایشــان اطاعــت نمودنــد. اینــان همــان کســانی 
کــه خداونــد بــا تجلیــات خــود بــا آنــان نجــوا نمــوده و بدون واســطه  هســتند 

گفتگــو می کنــد.
کــه او را  گاه و عالــم اخالقــی و مرّبــی روحانــی ســید بن طاووس  فقیــه آ

ــد: گوی ســیِد اهــل مراقبــه می خواننــد در مقدمــۀ فــالح  الســائل 
 و مــن به واســطه هدایــِت خداونــد بــه ســعادت و اقبالــی دســت یافتــه ام 
گفتگــوی بــا  ت مشــافهه و 

ّ
کــرده بــه الطــاف و مکاشــفه و لــذ و مــرا آشــنا 

کالمــی نمی باشــم. 46 ــا هیــچ  ــان آن ب ــر بیـ کــه قــادر ب خــودش، بــه حــّدی 
حضــرت  نگاه کــردن.  کســی  بــه  چشــم  گــوش  بــا  یعنــی  »مالحظــه« 
گوشــه  کــه بــه ایشــان  کســانی قــرار بــده  می فرماینــد: خداونــدا! مــرا جــزو 

شــدند. مدهــوش  تــو  عظمــت  مشــاهده  از  و  انداختــی  چشــمی 

46 . فالح السائل، ص6.
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کــه ذّره ای از تجلیــات  ــه از ایــن اســت  کنای گوشــه چشــم،  نظرکــردن از 
کافــی اســت و هیــچ مخلوقــی توانایــی مشــاهده عظمــت  الهــی بــرای بنــده 
کوچــک خداونــد منجــر بــه آن می شــود  نــور خداونــد را نــدارد و همــان توجــه 
کــه بنــده از شــدت عظمــت حضــرت حــق، مدهــوش و از خــود  بی خــود 

می شــود.
کــه  بنــده حاصــل می شــود  بــرای  زمانــی  بیهوشــی  و  حــال »صعــق« 

از ظرفیــت قلبــش عطــا فرمایــد. بــه شــخصی بیشــتر  خداونــد 
گــر خداونــد بــه بنــده ای به قــدر ظرفــش عنایــت کنــد، از آن  در اصطــالح ا
ت بخش و شــیرین اســت؛ 

ّ
ــی جمالــی می شــود که همیشــه لذ

ّ
تعبیــر بــه تجل

گــر خداونــد بیشــتر از حــّد بنــده، بــر او تجلــی نمایــد از آن تعبیــر به تجلی  امــا ا
ــار  ــختی و فش ــراه س ــه هم ــی همیش ــی جالل ــن تجل ــه ای ک ــردد  ــی می گ جالل
اســت و اثــر و انعکاســش در بــدن، ضعــف و ســکوت و َغش و اثــرش در روح 

محوشــدن و فنــاء می باشــد.
البتــه کســی کــه بــا تحمــل ایــن فشــار، تجلــی جالل الهــی را تجربــه کند، 
کــه بــه مراتــب از  بعــد از به  هوش آمــدن دارای حــال بســیار خوشــی می شــود 
گســترش  آن تجلــی جمالــی آرامش بخش تــر بــوده و باعــث رشــد بیشــتر و 
دنبــال  کــه  ورزشــکاری  همان طورکــه  می گــردد؛  بنــده  در  وجــودی  ســعۀ 
ورزیده کــردن انــدام خــود اســت، تــا بــا ورزش هــای ســنگین بــه عضــالت 

خــود فشــار وارد نکنــد،  هیــچ گاه بدنــش رشــد نمی کنــد.
ــا تجلّیــات جمالــی رشــد نمی کنــد، چــون بــه  به همین جهــت انســان ب
کــه انســان را رشــد می دهــد،  انســان فشــاری وارد نمی شــود و آن چیــزی 

ــی اســت. ــات جالل تجلّی
کــه می فرماینــد: خدایــا  کالم حضــرت روشــن می شــود  بــا ایــن توضیــح، 
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کاســۀ وجــود مــا، بــه مــا عطــا مکــن؛ بلکــه مــا را روزبــه روز بــه  به قــدر ظــرف و 
گــردان و بــر اثــر تجلّیــات خــودت، مــا را مدهــوش کــن و بــه  خــودت نزدیک تــر 

حــال صعقــه برســان.
کمــال حاصــل شــد و بــه  کســی بــه تمــام و  گــر تجلّیــات جاللــی بــرای  ا
ــک َجهــرًا« 

َ
صعقــه و فنــاء تــام رســید، آن گاه می شــود: »ناَجیَتــُه ِســّرًا َو َعِمــَل ل

یعنــی خــدا در روح و نفســش در عالــم باطــن بــا او مناجــات می کنــد و او نیــز 
همــواره بــا بــدن در عالــم ظاهــر در راه رضــای خــدا عمــل می کنــد و خــدا در 

عالــم باطــن بــا او مناجــات می فرمایــد.

هرگز از تو ناامید نمی شوم
حرکــت  روش  و  الگــو  کــه  می فرماینــد  تــی  جمال حضــرت  ادامــه  در 

خداســت: به طــرف 
یــاِس َو ال اْنَقَطــَع َرَجاِئــی  ِ

ْ
ــی ُقُنــوَط اإل ــی ُحْســِن َظّنِ

َ
ْط َعل ِ

ّ
َســل

ُ
ــْم أ

َ
ِهــی ل

َ
»ِإل

َکَرِمــَك«: ِمــْن َجِمیــِل 
خدایــا! بــر خوش بینــی ام ناامیــدی و یــأس را چیــره نســاختم، و امیــدم را 

َکــرم زیبایــت نُبریــدم. از 
کــردن،  امیــد و رجاســت و انســان بایــد بــه هرچــه  مرکــب انســان در دعا
ــه باالتریــن حاجت هــا  ــر ب گ ــد تقاضــا می کنــد،  امیــدوار باشــد،  و ا از خداون
گــر رجــاء و  کمتــر از آن نیــز بــه دنبالــش می آیــد، امــا ا امیــد داشــت امیــد بــه 

امیــد نباشــد،  زمینــه اســتجابت نیــز از بیــن مــی رود.
به همین جهــت حضــرت بعدازاینکــه از خداونــد برتریــن مقامــات را 
ــو ناامیــد نیســتم  ــَرم ت َک ــا مــن از  می خواهنــد، بالفاصلــه می فرماینــد:  »خدای
بااینکــه اســتحقاق و شایســتگی نــدارم؛  امــا تــو از ســر لطــف خــود بــر مــن 
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ــه مــن تفّضــل فرمــا.« گــذار و ب منــت 
توضیــح  و  می کننــد  بیــان  را  شــرطی  گــزاره  چنــد  حضــرت  ســپس 
ناامیــد  بازهــم  الهــی  درگاه  در  مــا  کوتاهی هــای  همــه  بــا  چــرا  می دهنــد 

: نیســتیم
َکرمت مرا به سوی تو می خواند

ــی ِبُحْســِن  َدیــَك َفاْصَفــْح َعّنِ
َ
ْســَقَطْتِنی ل

َ
َخَطایــا َقــْد أ

ْ
َکاَنــِت ال ِهــی ِإْن 

َ
»ِإل

یــَك«:
َ
ِلــی َعل

ُ
َتَوّک

گــر خطاهایــم مــرا ازنظــرت انداختــه، بخاطــر ُحســن اعتمادم بــر  خدایــا! 
کــن. تــو از مــن چشم پوشــی 

ــی 
َ
یِقیــُن ِإل

ْ
َهِنــی ال ْطِفــَك َفَقــْد َنّبَ

ُ
ُنــوُب ِمــْن َمــَکاِرِم ل

ُّ
ْتِنــی الذ ِهــی ِإْن َحّطَ

َ
»ِإل

ــَرِم َعْطِفَك«: َک
گــر گناهــان از جایــگاه مــکارم لطفــت مــرا پاییــن آورده؛ اما یقین  خدایــا! ا

َکــرم عنایتت هوشــیارم نموده. بــه 
َمْعِرَفُه 

ْ
َهْتِنی ال ــُه َعِن االْســِتْعَداِد ِلِلَقاِئَك َفَقــْد َنّبَ

َ
َغْفل

ْ
َناَمْتِنــی ال

َ
ِهــی ِإْن أ

َ
»ِإل

ِبَکــَرِم آالِئَك«:
ــرده؛  ــرو ب ــم ف ــه خواب ــدارت ب ــرای دی ــر غفلــت از آماده شــدن ب گ ــا! ا خدای

ــت. ــاخته اس ــدار س ــرا بی ــه ات م کریمان ــای  ــه نعمت ه ــت ب ــی معرف ول
ــِه  َجّنَ

ْ
ــی ال

َ
ــاِر َعِظیــُم ِعَقاِبــَك َفَقــْد َدَعاِنــی ِإل ــی الّنَ

َ
ِهــی ِإْن َدَعاِنــی ِإل

َ
»ِإل

َجِزیــُل َثَواِبــَك«
گــر بزرگــی مجازاتــت مــرا به ســوی آتــش فراخوانــده، هرآینــه ثواب  خدایــا! ا

برجســته ات مــرا به ســوی بهشــت خوانده اســت.
حضــرت می فرماینــد:  خدایــا گناهــان و خطاهایــم،  مــرا در نــزد تــو ســاقط 
کرامــت تــو،  پاییــن افکنــده  کــرده و مــرا از درجــۀ رســیدن بــه لطــف و  و خــوار 
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ــاری مســتقل از  ــر آن خطاهــا،  دچــار غفلتــم و ایــن غفلــت ب اســت. عالوه ب
گناهــان اســت و همیــن  کــه از یــاد تــو غافــل هســتم، مــرا از مهّیاشــدن بــرای 
لقــاء تــو بــه خــواب فروبــرده و ســزای مــن در قبــال ایــن اعمــال، جهنــم اســت 

کــه دایمــًا عقــاب تــو مــرا به ســوی آن می کشــاند.
امــا خدایــا! در مقابــل ایــن چهــار مشــکل،  چهــار نعمــت بــه مــن دادی 

کــه ســبب می شــود بــه تــو ناامیــد نباشــم.
کــه همه چیــز در دســت توســت  کــردم و معترفــم  خدایــا مــن بــر تــو تــوّکل 
گناهــکار و  گــر  و از مــن جــز عجــز و بندگــی چیــزی برنمی آیــد. پــس خدایــا! ا
گــر گناهانــم مــرا از تــو دور کــرده بــر تــو امیــدوارم  کارم، بــر تــو تــوّکل کــردم و ا خطــا
کــرده و بــه  کریــم هســتی و یقینــم مــرا هوشــیار  کــه تــو مهربــان و  و یقیــن دارم 

کــرم متوجــه نمــوده اســت.
خدایــا! اگرچــه غفلتــم مــرا بــه خــواب کشــانده و از آمادگــی بــرای لقــاء  تــو 
بازداشــته؛ امــا شــناخت نعمت هــای تــو مــرا بیــدار کــرده و اگرچه عقــاب تو مرا 
بــه جهنــم می کشــاند، امــا پاداش هــای بــزرگ تــو مــرا به طــرف بهشــت می بــرد.«
کــه انســان تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد   از مجمــوع ایــن نــکات برمی آیــد 
گناهــان انســان را از خداونــد دور می کنــد؛ امــا هیچ وقــت  ناامیــد باشــد؛ 
کــه  گنــاه باعــث قطــع رابطــه بیــن خالــق و مخلــوق نمی شــود،  آن چیــزی 
کــه  باعــث ُبریده شــدن ارتبــاط بیــن بنــده و خــدا می شــود ناامیــدی اســت 
ــه ناامیــد  ک کســی  ــرا  ــد؛ زی ــاه به حســاب می آی گن ــن  بعــد از شــرک، بزرگ تری
گدایــی به ســمت خداونــد دراز نمی کنــد تــا  شــود، دیگــر هیچ وقــت دســت 

حضــرت حــق از او دســتگیری نمایــد.
مهم تریــن مســئله در رســیدن بــه ســعادت، داشــتن تــوّکل و ُحســن ظن 
طــوری  بایــد  را  اعمــال صالــح خــود  انســان  و  اســت  بــه خداوندمتعــال 
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کــه روزبــه روز بــر ُحســن ظن و یقیــن و توّکلــش افــزوده شــده  کنــد  جهت دهــی 
ــد. و عظمــت حضــرت حــق را بیشــتر احســاس نمای

یاد خود را در سینه ام جاودانه کن
ــی 

َ
ــی َعل ِ

ّ
ْن ُتَصل

َ
َك أ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ْرَغــُب َو أ

َ
ْبَتِهــُل َو أ

َ
یــَك أ

َ
 َو ِإل

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ــَك أ

َ
ِهــی َفل

َ
»ِإل

ــْن یِدیــُم ِذْکــَرَك َو ال یْنُقــُض َعْهــَدَك َو  ِنــی ِمّمَ
َ
ْن َتْجَعل

َ
ــٍد َو أ ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ُمَحّمَ

ْمــِرَك«:
َ
 ِبأ

ُ
ال یْغُفــُل َعــْن ُشــْکِرَك َو ال یْســَتِخّف

بــه پیشــگاهت زاری نمــوده، و  تــو درخواســت می کنــم، و  خدایــا! از 
ــر محّمــد و خانــدان محّمــد درود  کــه ب ــو می خواهــم  رغبــت مــی ورزم، و از ت
کــه یــادت را همــواره در قلــب و بــر  کســانی قــرار دهــی  فرســتی، و مــرا از 
ــد، و پیمانــت را نمی شــکنند، و از سپاســت غافــل نمی شــوند و  ــان دارن زب

فرمانــت را ســبک نمی شــمارند.
حضــرت بعــد از بیــان ایــن تقاضاهــای عالــی و درخواســت های واال، 
ــه  ــوات ب ــا صل ــا را ب ــد،  دع ــوده بودن ــاز فرم ــوات آغ ــا صل ــا را ب ــه دع آن چنان ک
کــه  ــد می خواهنــد  ــان می رســانند و به عنــوان آخریــن حاجــت از خداون پای
کــه ذکــر تــو را جاودانــه دارنــد و همــواره بــه  کســانی قــرار بــده  خدایــا مــرا جــزء 

یــادت هســتند.
کــه مؤمــن بایــد  کیــد شــده  در دســتورات دینــی بــر ایــن مطلــب بســیار تأ
دائُم الذکــر باشــد و همیشــه و درهرحالــی بــه یــاد خداونــد مشــغول باشــد. ذکر 
ــان  ــه انس ــا اینک ــت؛ ام ــان اس ــوت آس ــادت و خل ــگام عب ــی در هن ــاد اله و ی
بخواهــد در تمــام حــاالت زندگــی بــه یــاد خداوند باشــد شــدنی نیســت؛ زیرا 
هــر یــک از مخلوقــات انســان را بــه خــود متوجــه می نمایــد و غافــل می ســازد؛ 
مگــر اینکــه انســان تمــام عالــم را مظاهــر خداونــد ببینــد و دیــدۀ حق بیــن 



141 مناجات شعبانیه

کنــد. پیــدا 
آن گاه  دانســت،  خداوندمتعــال  از  مظهــری  را  چیــزی  هــر  آدمــی  گــر  ا
ــد  ــاد خداون ــدن هــر موجــودی ی ــا دی هیچ وقــت دچــار غفلــت نمی شــود و ب

را تماشــا می کنــد. می افتــد و عظمــت و حکمــت خــدای ســبحان 
کــه پــس از رســیدن بــه فنــاء  کمــال اســت  ایــن مقــام همــان مقــام بقــاء و 
و خلــوص و طهــارت نصیــب انســان می شــود و ائمــه اطهــار علیهــم الســالم 

بــا تعابیــر بسیارســاده درخواســت آن را از خداونــد بــه مــا آمــوزش داده انــد.
چنانکه در زیارت امین اهّلل می فرمایند:
ْنیا ِبَحْمِدَك َو َثَناِئَك«:

ُ
ًه َعِن الّد

َ
»َمْشُغول

خدایا! مرا از دنیا فقط مشغول به حمد و ثنا خودت بگردان.
کــن  کاری  یــارت امیــن اهّلل نمی خواهیــم بگوییــم خدایــا  در ایــن فــراز از ز
ــو مشــغول باشــم؛  ــه حمــد و ثنــاء ت کــرده و همیشــه ب کــه مــن زندگــی را رهــا 
کــه در عیــن زندگــی در ایــن  بلکــه می گوییــم بــه مــن دیــده حق بیــن بــده 
کثــرات همــواره تــو را ببینــم و بــه حمــد و مــدح تــو  عالــم و ســیر در میــان 

گــردم. مشــغول 
گــر انســان در طــول روز به غیــراز خــدا نبینــد و نشــنود و به غیــراز خــدا  ا
توجهــی نداشــته باشــد و همه چیــز را مظهــری از مظاهــر خداوندمتعــال 
کمــال عبودّیــت و  کــه همــان مقــام  ببینــد، آن گاه دوام ذکــر پیــدا می کنــد 

بندگــی خداونــد اســت.
سپس در ادامه می فرمایند:

ْمِرَك«:
َ
 ِبأ

ُ
»َو ال یْنُقُض َعْهَدَك َو ال یْغُفُل َعْن ُشْکِرَك َو ال یْسَتِخّف

کــه عهــد  کســانی قــرار دهــی  کــه مــرا جــزو  خدایــا! از تــو تقاضــا می کنــم 
ــو را نقــض نمی کننــد و بــه غیــر تــو توجــه نمی کننــد و از تــو غافــل  و پیمــان ت
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نمی شــوند و در عالــم هیــچ خوبــی غیــر تــو نمی بیننــد و امــر تــو را ســبک 
نمی شــمارند.

عهــد الهــی چنانکــه در قرآن کریــم بیــان شــده، ایــن اســت کــه انســان غیر 
یُکــْم یــا َبِنــی آَدَم 

َ
ْعَهــْد ِإل

َ
ــْم أ

َ
ل

َ
کــه می فرمایــد: »أ خــدا را عبــادت نکنــد. آنجــا 

ا ِصــَراٌط 
َ

ِن اْعُبُدوِنــی َهــذ
َ
 ُمِبیــٌن َوأ

ّ
ُکــْم َعــُدٌو

َ
ــُه ل

ّ
ــیَطاَن ِإَن

ّ
 َتْعُبــُدوا الَش

َ
ْن ال

َ
أ

ــَتِقیٌم« )یــس:  60و61( ُمْس
کامــل برمی آیــد و  کامــل فقــط از انســان  وفــای بــه عهــد الهــی بــه شــکل 

کمــال ممکــن نیســت. جــز بــا رســیدن بــه مقــام خلــوص و 
هم چنیــن غفلت نکــردن از شــکر خداونــد فقــط وقتــی ممکــن اســت 
کمالــی را از غیــر  گــر یک بــار  کــه همــه خوبی هــا را از خداونــد ببینیــم وگرنــه ا
خــدا دیدیــم در آن حیــن از شــکر او غافــل شــده ایم؛ پــس غیــر از انســان کامــل 
همگــی از شــکر کامــل خداونــد غافل انــد و لــذا در قرآن کریــم فرمــود: »َو َقِلیــٌل 

ــُکور«
َ

ِمــْن ِعبــاِدَي الّش
کمــال عبودیــت شــدنی  رعایــت حــق خداونــد نیــز به جــز بــا رســیدن بــه 
گــر انســان عظمــت خداونــد را بفهمــد و نعمت هــای بی شــمار  نیســت. ا
کــه حتــی یــک غفلــت  حضرتــش را بــه یــاد داشــته باشــد،  آن گاه می فهمــد 
از یــاد او مراعات نکــردن حرمــت اوســت و هرغفلتــی اســتخفاف امــر الهــی 

اســت.
لــذا ائمــه علیهــم الســالم کــه خداونــد را می شناســند از همیــن لحظاتــی 
ــد، بااینکــه  ــز اســتغفار می کردن ــد نی ــه به ناچــار در بیــن مــردم حضــور دارن ک
توجــه  ازدســت دادِن  همــان  ولــی  نمی شــدند؛  دچــار  غفلــت  بــه   ایشــان 

تفصیلــی را نیــز خــالف شــأن خداونــد می شــمردند.
تعابیــری  بــا  کننــده  دعا فقــرات،  ایــن  همــه  در  اینکــه  خالصــه  و 
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صیــن« را طلــب 
َ
کامــل و رســیدن بــه درجــه »مخل بسیارســاده مقــام انســان 

کمتــر از آن قانــع شــد. می کنــد و نبایــد بــه 
معرفتت را نصیب من فرما

ــَك َعاِرفــا َو َعــْن ِســَواَك 
َ
ُکــوَن ل

َ
ْبَهــِج َفأ

َ ْ
َك ال ِحْقِنــی ِبُنــوِر ِعــّزِ

ْ
ل

َ
ِهــی َو أ

َ
»ِإل

ُمْنَحِرفــًا َو ِمْنــَك َخاِئفــًا ُمَراِقبــًا«:
خدایــا! مــرا بــه نــور عــّزت بســیار زیبــا و ســرور آفرینــت برســان تــا عــارف 
ــو هراســان و برحــذر  ــو روی گــردان شــوم، و از ت گــردم، و از غیــر ت ــه وجــودت  ب

باشــم.
ایــن فــراز از دعــا نیــز بســیار شــبیه فــراز گذشــته اســت کــه در آن صحبت 

از رســیدن بــه معــدن عظمــت و آویختگــی بــه عــز قــدس الهــی بود.
ــم، حــال فنــاء  ت بخش تریــن حــال در عال

ّ
کــه لذ گذشــت  پیش ازایــن 

کــه در اینجــا حضــرت دوبــاره همــان را طلــب می فرماینــد. و لقــا ءاهّلل اســت 
خدایا! من را به آن نور عزّتت برســان که ســرورآفرین و بهجت انگیز ترین 

چیز در عالم اســت و هیچ لذتی قابل مقایســه با آن نیســت.
ت می گردنــد و هــدف در همــۀ زندگــی 

ّ
انســان ها فطرتــًا به دنبــال لــذ

و  »َاْبَهــج«  می فرماینــد:  حضــرت  کنــون  ا و  اســت  ســعادت  و  لــذت 
گــر انســان  کــه ا شــیرین ترین و لذت بخش تریــن چیــز نــور عــّز الهــی اســت 
بــه آن برســد بــه درجــه معرفــت خداونــد نایــل شــده و خواهی نخواهــی از 
همه چیــز روی گــردان می شــود و دیگــر بــه هیچ چیــز دل بســتگی نخواهــد 

داشــت.
وقتــی صحبــت از وصــال و لقــاء و معرفــت خداونــد می شــود بــوی آن بــه 
کــه مخلــوق از حریــم خــود قــدم فراتــر نهــاده و بــه حــرم خالــق  مشــام می رســد 
متعــال وارد شــده؛ لــذا حضــرت بالفاصلــه ادب را رعایــت نمــوده و در پایــان 
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کــه خدایــا! مــن را خائــف و مراقــب نســبت  از خداونــد تقاضــا می کننــد 
ــم خــود خــارج شــوم و ایــن حــال رجــاء  کــه مبــادا از حری ــده  ــرار ب ــه خــود ق ب
ــا ایــن  ــو را ب کــه دارم و بــه خــود اجــازه دادم لقــاء و معرفــت ت و شورونشــاطی 
کســاری بیــرون بیــاورد؛ و اعتراف   بندگــی و خا

ّ
بیــان طلــب کنــم مــن را از ُذل

کــه درهرحــال تــو خالــق و مــن مخلــوق و تــو مــوال و مــن عبــد هســتم. می کنــم 
اِهِریَن  ٍد َرُســوِلِه َو آِلــِه الّطَ ــی ُمَحّمَ

َ
ــی اهّلُل َعل

َّ
ْکــَراِم َو َصل ِ

ْ
َجــالِل َو اإل

ْ
»یــا َذا ال

َکِثیرا«: َم َتْسِلیما 
َّ
َو َســل

ــد  ــر محّم ــیار او ب ــالم بس ــدا و س ــواری، و درود خ ــی و بزرگ ای دارای بزرگ
ــاد. کــش ب ــدان پا ــر خان فرســتاده اش، و ب

کــه در ظــرف انســان  جــالل  )چنانچــه بیــان شــد( تجلّیاتــی الهــی اســت 
نمی گنجــد و به همین جهــت بــرای انســان همــراه بــا فشــار می باشــد و در 
کــه  کــرام آن دســته از تجلّیــات الهــی اســت  کــرام قــرار دارد. ا مقابــل آن، ِا
همــراه بــا احســاس لطافــت و شــیرینی بــرای بنــده می باشــد و در اصطــالح از 
کــه ایــن دو  کــرام« بــه صفــات جاللــی و جمالــی تعبیــر می شــود  »الجــالل و اإل
را در خــود جــای می دهــد و ســیر به ســوی  الهــی  صفــت همــه صفــات 
خداونــد بــدون جمــال و جــالل نمی شــود و لــذا حضــرت هــم خداونــد را بــا 

هــر دو اســم می خواننــد.
در پایــان هــم حضــرت دعــا را بــا ذکــر شــریف صلــوات خاتمــه داده و بــا 

توســل بــه مقــام باطــن خــود مناجــات را بــه پایــان می رســانند.
گهربــار حضــرت مولی الموالــی أمیرالمؤمنیــن بــه  کلمــات  کــه ایــن  امیــد 

ُهــّمَ آمیــن
َ
گــردد. الل ُیمــن شــفاعت حضرتــش در حــق مــا نیــز مســتجاب 
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ــَک َو  میِنــَک َو َصفّیِ
َ
ــٍد َعبــِدَک َو َرســوِلَک َو أ ــی ُمَحّمَ

َ
ُهــّمَ َصــّلِ َعل

َ
»الل

فَضــَل و 
َ
ــِغ ِرســاالِتَک أ ِ

ّ
َک َو ُمَبل َحبیِبــَک َو ِخَیَرِتــَک ِمــن َخلِقــَک َو حاِفــِظ ِســّرِ

کَثــَر مــا 
َ
ســَنی و أ

َ
طَهــَر و أ

َ
طَیــَب و أ

َ
نَمــی و أ

َ
زَکــی و أ

َ
کَمــَل  و أ

َ
جَمــَل و أ

َ
حَســَن و أ

َ
أ

َحــٍد ِمــن ِعبــاِدَک 
َ
ــی أ

َ
مَت َعل

َّ
نــَت و َســل مــَت و َتَحّنَ یــَت و باَرکــَت َو َتَرّحَ

َّ
َصل

ُهــّمَ 
َ
یــَک ِمــن َخلِقــَک الل

َ
هــِل الَکراَمــِه َعل

َ
نِبیآِئــَک و ُرُســِلَک و ِصفَوِتــَک و أ

َ
و أ

َک  میَن َعبــِدَک ولّیِ
َ
میِرالُمْؤِمنیــَن وِصــی َرســوِل َرّبِ العال

َ
ــی َعلــی أ

َ
و َصــّلِ َعل

َبــِإ الَعظیِم  ــی َخلِقــَک و َءاَیِتــَک الُکبــَری و الّنَ
َ
ِتــَک َعل خــی َرســوِلَک و ُحّجَ

َ
و أ

ــی 
َ
میــَن و َصــّلِ َعل

َ
َدِه ِنَســآِء العال ّدیَقــِه الّطاِهــَرِه َفاِطَمــَه َســّیِ ــی الّصِ

َ
و َصــّلِ َعل

هــِل 
َ
َدی َشــباِب أ حَمــِه و ِإماَمــی الُهــَدی الَحَســِن والُحَســیِن َســّیِ ِســبَطی الّرَ

ِدبــِن َعِلــی و  ــِه الُمســِلمیَن َعِلی بــِن الُحَســیِن و ُمَحّمَ ِئّمَ
َ
ــی أ

َ
ــِه وَصــّلِ َعل الَجّنَ

ــِن َعِلــی َو  ِدب ــِن موَســی و ُمَحّمَ ــٍر َو َعِلی ب ــٍد و موَســی بِن َجعَف ــِن ُمَحّمَ َجعَفِرب
ــِف الهــاِدی الَمهــِدی ُحَجِجــَک 

َ
ــٍد َوالَحَســِن بِن َعِلــی والَخل َعِلی بــِن ُمَحّمَ

ــی 
َ
ُهــّمَ و َصــّلِ َعل

َ
َکثیــَرًه دآِئَمــًه الل ــوًه 

َ
َمنآِئــَک فــی ِبــالِدَک َصل

ُ
ــی ِعَبــاِدَک َو أ

َ
َعل

بیــَن و  ِئَکِتــَک الُمَقّرَ
َ
ــُه ِبَمل

َ
ــِل والَعــدِل الُمنَتَظــِر َو ُحّف مــِرَک القآِئــِم الُمَؤّمَ

َ
َولــی أ

میــن« 47
َ
ــدُه ِبــروِح الُقــُدِس یــا َرّبَ العال ّیِ

َ
أ

47 . فالح السائل، ص6.
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