
)آموزش غیر حضوري طرح صالحین( 3مسابقه شماره  

)سواالت متعاقبا اعالم می گردد ) 

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي آملی 

)1:(  

گرچه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخص مانند ماه مبارك 

در این فرصت کوتاه که . رمضان که عید اولیاي الهی است ، فضیلت مخصوص است 

شرح اجمالی دعاي نورانی ابوحمزة ثمالی به عرضتان می رسد ، متون و خطوط اصلی 

 .این دعا بازگو خواهد شد

این دعائی است که وجود مبارك امام سجاد، زین العابدین سالم اهللا علیه در تمام 

ان عترت طاهرین شایسته است پیرو. خواندند سحرهاي ماه مبارك رمضان این دعا را می

این دعا در جوامع  .تأسی کنند و در سحرها بیدار باشند و این دعاي نورانی را قرائت کنند

. در مصباح کَفعمی است، و در اقبال سیدبن طاووس هست. آمده است  روائی و حدیثی ما

با سند خاصی که ما به هارون بن موسیِ تلعلُکبري : گوید مرحوم سیدبن طاووس می

این هارون بن . کند یم، او از حسن بن محبوب سراد، و او از ابوحمزة ثمالی نقل میدار

)موسیِ تلعکبري که ابن طاووس  سلسله سندش در نقل این دعاي ) رضوان اهللا علیه

مورد وثوق است. شود، از بزرگان حدیث است نورانی به او ختم می . 

ترین عبادت است و ذات أقدس إله در دعا طبق بیان نورانی امام سجاد سالم اهللا علیه به

اْدُعونی َاسَتِجْب َلُكْم إنَّ الَّذین َیْسَتْكِبروَن َعْن : این آیه مبارکه که فرمود

نکته اول این که دعا . به سه نکته اشاره کرد ِعباَدِتی َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم داِخرین؛

خداوند مستکبران را، یعنی سوم این که . دوم این که ترك دعا استکبار است. عبادت است

 .تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است



نام  َطّل ُاكُبریمکان و منطقۀ مخصوصی به عنوان . اُکبر از رجال به نام اسالم است 

ھارون . گذاري شده است که این هارون بن موسی مال آن منطقه و محدوده خاص است

که هم به صرّآء و هم به ضَرّآء ملقّب است  او از حسن بن محبوب !بن موسِی َطّل ُاكُبری

کند که او هم موثّق است نقل می  .  

ابوحمزة ثمالی . کند حسن بن محبوب از ثابت بن دینار، مکنّی به ابوحمزة ثمالی نقل می

السالم رسیده است از نظر زهد، سلمان عصر خود بود طبق بیاناتی که از ائمه علیهم از  .

سالم اهللا علیه نقل شده است که ابوحمزه ثمالی لقمان عصر خود  وجود مبارك امامِ رضا

. از محضر نورانی چهار امام، معارف الهی را فرا گرفت. او چهار امام را ادراك کرد. بود

خدمت امام زین العابدین علیه السالم رسید، شاگردي امام باقر سالم اهللا علیه افتخار او 

هللا علیه بهره او شدتلمذ محضر امام صادق سالم ا. شد . 

بنابراین این حدیث . و مقداري هم از عصر امام کاظم سالم اهللا علیه را درك کرده است

. گذشته از این که از جهت مضمون و محتوا بسیار بلند است. نورانی از نظر سند تام است

نه  یکی از نظر سند که طریق، طریقیت دارد،. توان معتبر دانست روایت را از دو جهت می

گاهی ممکن است روایت ضعیف باشد، ولی محتواي او بسیار عمیق و بلند . موضوعیت

یعنی . این هم یک تبین علمی است. با خطوط کلّی قرآن و روایات هماهنگ باشد. باشد

انسان وثوق دارد، اطمینان دارد که این مضمون از غیر خاندان عصمت و طهارت سالم اهللا 

إْن جآَءُكْم فاِسٌق ِبَنَباٍء َفَتَبیَُّنوا : و این که گفته شد. نرسیده استرسد و  علیهم أجمعین نمی

وثوق به صحت مطلب . براي آن است که انسان وثوق پیدا کند این مطلب رسیده است)2(

. ولی در اینجا جامع بین طریق و محتواست . گاهی از راه طریق است و گاهی از نظر متن

مضمون و محتوا یعنی هم سند معتبر است، و هم . 

مطلب دیگر آن است که دعا طبق بیان نورانی امام سجاد سالم اهللا علیه بهترین عبادت 

اْدُعونی َاسَتِجْب َلُكْم إنَّ الَّذین : است و ذات أقدس إله در این آیه مبارکه که فرمود

نکته اول این که . اره کرد؛ به سه نکته اشَیْسَتْكِبروَن َعْن ِعباَدِتی َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم داِخرین



سوم این که خداوند مستکبران را، . دوم این که ترك دعا استکبار است. دعا عبادت است

این بیان از امام سجاد سالم اهللا علیه در . یعنی تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است

 .صحیفه سجادیه او نقل شده است

ُر َبعُضُھ َبعضًا، َیْنِطُق َبعُضُھ ِبَبعض، ُیَفسِّ مطلب سوم آن است که همانطوري که قرآن

ادعیه این چنین است، احادیث . ، آیات را باید با یکدیگر تفسیر کردَیشَھُد َبعُضُھ ِبَبعض

اگر ما خواستیم دعاها را خوب تفسیر . این چنین است، روایات دیگر این چنین است

مخصوصاً . د و مفسر دیگراندبرخی از دعاها شاه. کنیم، باید از یکدیگر کمک بگیریم 

یعنی صحیفه سجادیه یک . آنچه که از امام سجاد سالم اهللا علیه در این زمینه رسیده است

این دعا که امام سجاد را با سائر ادعیه آن . شرح نورانی است براي دعاي ابوحمزه ثمالی

توان به خوبی حل کرد وجود مبارك می . 

ادعیه کلمه بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم در طلیعه و مطلب بعدي آن است که در غالب این 

کنید اول نام ذات  با این که به ما دستور دادند هر کاري که شروع می. آغازش نیست

. پاسخ این سئوال این است که هر کاري را باید به نام خدا شروع کرد. أقدس إله را ببرید

الرَّحیم است، گاهی به صورت اذکار و اُوراد نام خدا گاهی به صورت بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ 

همین دعاي ابوحمزه ثمالی . هیچ دعائی نیست که بدون نام خدا شروع نشده باشد . دیگر

خدایا. و مانند آن است» الهی«گرچه اولش بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم ندارد، اما اول  ! الهی  !

چون به نام . پس به نام خدا شروع شده است.  ِبی ِفی ِحیَلِتْك ال ُتؤدِّْبِنی ِبُعُقوَبِتْك َوال َتْمُكْر

شروع شده است، مشمول آن احادیثی نخواهد بود که هر کاري که به نام خدا شروع نشده 

 .است، ابتر و بی نتیجه است

. هاي متعددي دارد مطلب بعدي آن است که این دعاي نورانی، فرازهاي گوناگون و جمله

بعضی مشکل خوف . چون همه دعا کنندگان یک سطح نیستند. نیست همه اینها یک سطح

بعضی دیگر مشکالت دیگر دامنگیر آنها شده . دارند، بعضی در مرحله رجاء مشکل دارند

هاي محوري این دعا  البته بحث. لذا این دعاي جامع براي همگان سودمند است. است

اینها یک سلسله مسائل . شود میهمان مسئله توحید است که در خالل این مسائل بازگو 



اجمالی است که در داالن ورودي شرح کوتاه دعاي سحر امام سجاد سالم اهللا علیه که به 

که . شود نقل شده است، بازگو می) رضوان اهللا علیه(وسیله ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی 

شود تا در  رح میإن شآء اهللا اگر ذات أقدس إله توفیق داد در نوبت بعد آغاز این دعا ش

داران الهی در میان خواهیم گذاشت هر فرصت کوتاهی که نصیب ما شد، با شما روزه . 

 .َغَفَر اُهللا َلَنا َو َلُكْم َوالسَّالُم َعِلْیُكْم َو َرحَمُة اهللا َو َبَركاُتھ

  "آیۀ اهللا جوادي آملی"

  

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي آملی 

)2(  

چه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخص مانند ماه مبارك گر 

  .رمضان که عید اولیاي الهی است، فضیلت مخصوص است

بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم. أعوذُ بِاهللاِ منَ الشِّیطانِ الرَّجِیم  و إذَا سألَک عبادي عنّی فَإنّی  . 

د اُجِیب ون قَرِیبرشُدی ملَّهنُوا بِی لَعؤمالی ی ووا لتَجِیبسعانِ فَالیاعِ إذا دةَ الدعو (1)  

بحث در شرح دعاي نورانی و مناجات امام سجاد سالم اهللا علیه در سحرهاي ماه رمضان 

چون . بود  

این  در طلیعه .انسانِ تبهکار تا طاهر نشود راه قُرب الهی به سوي او گشوده نخواهد شد

وجود مبارك امام . دعا به ما آموخت که از ذات أقدس إله طلب عفو و بخشایش کنیم 

. ال تُؤدبنی بِعقُوبتک وال تَمکُرْ بِی فی حیلَتک !الهی" :سجاد به ذات أقدس إله عرض کرد

كندنْ عإال م دوجال ییرُ والخ ینٍ لن إیالنَج. م ینٍ لنْ إیم و إال بِک ال تَستَطاعی وبیا ر اه .



کتحمر و کوننْ عنَ استَغْنی عي أحسلَا الَّذ . کرضی لَم و کلَیاجتَرَأ عو ي أسآءلَا الَّذ و

کتنْ قُدرع خَرَج."  

گرچه ما در اثر گناه استحقاق داریم که به عقب و به دنبال گناه عقوبت ! یعنی خدایا

. آید چون تعاقب و در عقب گناه پدید می) . عقوبت: (گویند آن تنبیه و کیفر را می. یمبشو

کند که ما در اثر گناه گرچه استحقاق تأدیب داریم که ما را اَدب بکنی و گرچه  عرض می

 در اثر کارهاي ناروا که کردیم استحقاق داریم که شما با آن حیلت الهی و مکر الهی که و

 کَرُوا ورینماکیرُ الماهللاُ خ کَرَ اهللا و2(م ، مکر کنی و با حیلتی که داري نگذاري ما به (

چون خداوند حائل خوبی است. مقصد مشئوم مان برسیم  .  

گذارد افراد به آن مقصد مشئوم شان برسند نمی و مکر هم استفاده کردن از وسائل مرموز  .

نداهللاِ مکرُهم و إنْ کَانَ مکرُهم لَتَزُولُ منْه خدا تمام وسائل را در اختیار دارد و ع. است

چون این چنین است خداوند توان آن را دارد که مکر ماکران را به خود آنها ) 3.(الجِبال

و نگذارد با ایجاد آن حائل که آن حائل را و ایجاد حائل را حیلوله و حیله . برگرداند

امام سجاد سالم اهللا علیه عرض . ه مقصد برسدگویند، نگذارد با ایجاد حائل کسی ب می

ما را در اثر گناهانمان عقوبت نکن! خدایا: کند می مان مبتال به  در اثر مکر و بدرفتاري !

هیچ کس به هیچ مقصدي نرسیده است، مگر به فیض و فوز تو ! مکر و حیله خود قرار نده

به عنایت تو و هیچ کسی از شرّ نرهیده است، به خیر نرسیده است، مگر!   .  

در اثر ! ما را در اثر گناهانمان عقوبت نکن! خدایا: کند امام سجاد سالم اهللا علیه عرض می

هیچ کس به هیچ مقصدي نرسیده ! مان مبتال به مکر و حیله خود قرار نده مکر و بدرفتاري

مگر و هیچ کسی از شرّ نرهیده است، به خیر نرسیده است، ! است، مگر به فیض و فوز تو 

 . به عنایت تو



اگر خیر به دست توست و در غیر تو، . منْ إینٍ لی الخیرُ یا رب و ال یوجد إال منْ عندك

در نزد غیر تو خیري نیست، ما از کجا خیر را فراهم بکنیم ؟ منْ إینٍ لی الخیرُ یا رب و ال 

و اگر کسی گناه کرد و خواست . راننه پیش ماست، نه پیش دیگ. یوجد إال منْ عندك

و منْ إینٍ لی . نجات پیدا کند، راه نجات نه پیش خود گنه کار است، نه پیش دیگران

 إال بِک ال تُستَطاع ی وبیا ر جاههیچ کسی توان رهائی از عذاب را ندارد، مگر به فیض . الن

یاز بودند، نه آنها که راه تباهی و ن نه آنها که راه خیر را طی کردند از تو بی! خاص تو 

  .تیرگی را طی کردند، از قلمرو قدرت تو بیرون بودند

بر . هر که هر چه دارد در کنار سفره تو دارد) 4(ما بِکُم منْ نعمه فَمنَ اهللا: بر اساس کریمه

و ما أنْتُم بِمعجِزینَ "یل و آیاتی از قب) 5(اساس آیاتی که و ال یحسبنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سبقُوا 

تواند قدرت إله را جلو بزند و قدرت إله را  و مانند آن هیچ کس نمی) 6("فی األرض

هیچ کسی سابق . هیچ کس معجز خدا نیست که قدرت خدا را عاجز کند .عاجز کند

ال : در این آیات قرائت شده ذات أقدس إله فرمود. نیست که قدرت خدا را الحق کند

قُوا یبنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سبی : یا فرمود. آنها خیال نکنند جلو زدند. حسعجِزِینَ فبِم ا أنْتُمم و

ها گفته شد و روشن شد هیچ کسی قدرتی در قبال ذات  بعد از این که این جمله. األرض 

او  هم پرهیزکاران به. نیاز از ذات أقدس إله نیست  أقدس إله ندارد و هیچ کسی بی

) یا رب(آنگاه دستور داد چند بار کلمه . نیازمندند، هم وارستگان از عذاب به او نیازمندند

حاال سه بار ، چهار بار ، پنج بار . آن کلمه یا رب را با یک نفس انسان بگوید . را بگوئید

  . این کلمه نورانی را گفتن عیب ندارد

رسیم که  نورانی ابوحمزه ثمالی می آنگاه به آن جمله حساس و کلیدي این دعاي  

در نوبت قبل  . بِک عرَفتُک و أنْت دلَلْتَنی علیک و دعوتَنی إلَیک و لُوال أنْت لم أدرِ ما أنْت

هاي این دعاي نورانی ابوحمزه در حد کلید درهاي دیگر  اشاره شد که برخی از جمله



این . است که بِک عرَفتُک و أنْت دلَلْتَنی علَیک  هاي کلیدي همین یکی از آن جمله. است 

کنند بِک عرَفتُک را همه داعیان عرض می به وسیله تو ما تو را شناختیم! خدایا :  . 

گیرند، چون آیات آفاقی مخلوق خداست، داللت انسان  آنها که از آیات آفاقی مدد می

ما به وسیله تو، تو را : کنند دا عرض میمتفکّر به آیات آفاقی مخلوق خداست، لذا به خ

هاي روح و آیاتی که در جان  بندند نشانه آنها که از آیات أنفسی طرفی می. شناختیم 

انسان موجود است، مخلوق خداست، داللت انسان به استفاده از آیات انفسی مخلوق 

اند هاي الهی به خدا رسیده خداست و آنها هم از راه عنایت ع بین آیات آفاقی آنها که جام .

آنها . بِک عرَفتُک و أنْت دلَلْتَنی علَیک : گویند آنها هم می. اند به شرح ایضاً  و آیات انفسی

اند که به خصوص آیات آفاقی بسنده کنند، یا به  که از این سه گروه باالترند، آنها کسانی

خواهند خدا را با  بلکه می خصوص آیات انفسی بسنده کنند، یا به جمع آیتین بسنده کنند،

این أولَم یکْف . بِک عرَفتُک و أنْت دلَلْتَنی علَیک: گویند  آنها هم می. خود خدا بشناسند

، یعنی خداوند براي این که روشن بشود، براي این که )7(بِربک أنَّه علی کُلِّ شیء شَهِید

آنها با . دهد  خود را به آنها نشان میدیگران به خوبی درك بکنند خداوند حقّ است، 

در اینجا راه . نیازي به آیات آفاقی و انفسی نیست. شناسند مشاهده خداوند، خداوند را می

  .و هدف یکی است

بیند،  و چون سالک از خود خبري ندارد و خود را نمی. مسلک و مسلوك إلیه یکی است

بیند بیند، سلوك خود را نمی خود را نمی بیند، در حقیقت مسلک و  ط هدف را میفق . 

در بعضی از روایاتی که ذیل این بخش از آیات سوره مبارکه . هدف یکی خواهد بود

یوسف آمده است که أأنْت یوسف، آنجا وجود مبارك امام صادق طبق نقل صاحب تُحف 

ت العقول این بیان نورانی را در شناخت خدا ذکر کرد که معرفت شاهد قبل از معرف

ولی اگر . شناسیم  شناسیم ، بعد صفات او را می یعنی ما شاهد را اول می. وصف اوست



خالصه آن . شناسیم  شناسیم ، بعد ذاتش را می موجودي غائب بود، اول وصفش را می

شناخت ذات شاهد قبل از وصف اوست: حدیث این است که .  

که برادران یوسف اول او  کند بعد استشهاد می. شناخت ذات غائب بعد از وصف اوست 

تو : گفتند! یوسف توئی: نگفتند. أأنْت یوسف. را دیدند، بعد به یوسف بودن او پی بردند

خدا مشهود همه ماست: فرماید به این که یوسفی؟ وجود مبارك امام صادق هم می ما اول  .

شناسیم  او را می بعد آیات آفاقی و انفسی. شناسیم  شناسیم، بعد اوصاف او را می او را می

چون این چنین است .   

شناسند اند، خدا را با خود خدا می این گروه چهارم که برترین گروه معرفتی .  

این بِک عرَفتُک و أنْت دلَلتَنی علَیک و لُوال أنْت لَم أدرِ ما أنْت براي این چهار گروه چهار 

خدا . انسان خدا را به وسیله خدا بشناسدجامع همه یکی است که . مصداق مشخّص دارد

و خدا . تواند خدا را بشناسد  راهنماي انسان است و اگر خدا کسی را راهنمائی نکند نمی

منتها این سالک متطرّق است که باید از این . هاي فراوانی را اعمال کرده است  راهنمائی

طوائف أربعه این جمله را  پس همگان، همه این. ها استفاده بکند و به مقصد برسد راه

خوانند، منتها هر کس در حد خاص خود می .  

  .غَفَرَ اهللاُ لَنَا و لَکُم والسالم علیکُم و رحمۀُ اهللاِ و برِکاتُه

ها نوشت پی : 

  168آیۀ / سوره بقره  -1

  54آیه / سورة آل عمران  -2

  46آیۀ / سورة ابراهیم  -3



  53آیۀ / سورة نحل  -4

  59آیۀ / سورة انفال  -5

  22آیۀ / سورة عنکبوت  -6

  53آیۀ / سورة فصلت  -7

  آیۀ اهللا جوادي آملی

  

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي آملی 

)3(  

گر چه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخّص مانند ماه مبارك 

الهی است، فضیلت مخصوص استرمضان که عید اولیاي  . 

قُلْ ما یعبِأَ بِکُم ربی لُوال دعاکُم . بِسمِ اهللا الرَّحمنِ الرَّحیم . أعوذُ بِاهللاِ منَ الشَّیطانِ الرَّجِیم 

)1 ) 

وجود مبارك امام سجاد سالم اهللا علیه در سحرهاي . یکی از آداب و سنن دعا همین است

داند و  کند و او را شایسته حمد و ثناء می إله را حمد می ماه مبارك رمضان ذات أقدس

کند عرض می. شمارد  همین را زمینه اجابت دعا می : 

 . "اَلحمد هللاِ الَّذي یجِیبنی إذا دعوتُه و إنْ کُنْت بطیئاً حینَ یدعونَی"



کند ابت میخوانم ، مرا اج خواهم و می کنم که وقتی او را می خدا را من حمد می گرچه  .

کنم و گاهی هم ممکن است  هر وقت او مرا خواست، من با کُندي به طرف او حرکت می

 .این راه را طی نکنم

کند خوانم ، مرا اجابت می خواهم و می کنم که وقتی او را می خدا را من حمد می گرچه  .

ممکن است کنم و گاهی هم  هر وقت او مرا خواست، من با کُندي به طرف او حرکت می

 .این راه را طی نکنم

کند، گرچه هر وقت او  کنم که هر وقت چیزي خواستم به من عطا می و خداي را حمد می

کنم که هر وقت خواستم با  و خداي را حمد می. ورزم  دستور انفاق مالی داد من بخل می

مرا  او ندائی در میان بگذارم، بدون واسطه و بدون شفیعی که از من شفاعت بکند او

قبالً به عرضتان رسید که همانطوري که آیات قرآن یکدیگر را شرح و تفسیر . پذیرد می

.ًکنند، احادیث و ادعیه و مناجات هم به شرح ایضا می  

وجود مبارك امام . این دعاي ابوحمزه ثمالی را باید با سائر ادعیه امام سجاد شرح کرد

مانع دعا کردن من است و یک چیز من  سه چیز! خدایا: سجاد در صحیفه سجادیه دارد که

کند را به دعا کردن تشویق می . 

گذارد من دعا بکنم؛ یکی این که شما مرا امر  اما آن سه چیزي که حاجب است، نمی

 . کردي به واجبات و مستحبات، امر کردي و من در اطاعت امر کُندي کردم و انجام ندادم

و من متأسفانه مرتکب منهی عنه تو شدم دوم این که مرا از بعضی از امور نهی کردي . 

هاي فراوانی به من دادي، من به جاي شکر نعمت، کُفران نعمت کردم  سوم این که نعمت

این سه امر حاجب و مانع نیایش و دعاي من است که من به خودم . و حقّ شناسی نکردم 

گیرد دهم و آنها جلوي نیایش من را هم می اجازه نیایش نمی . 



کند و  کند و دعاي من را هم مستجاب می چیز است که من را وادار به نیایش می اما یک

! دهی تو در برابر کار پاداش نمی! خدایا . آن تفضّل و بزرگواري و احسان ابتدائی توست

هاي تو ابتدا هاي تو احسان است و تمام منّت تمام لطف مسبوق به . منَنُک ابتداء  . 

کنی، بنابراین من هم به خودم اجازه نیایش و  ي لطف رفتار میچون رو. استحقاق نیست 

دهم دعا می . 

اَلحمد هللاِ الَّذي أسئَلُه فَیعطینی و إنْ کُنْت : کند در همین دعاي ابوحمزه ثمالی عرض می

دهد و  کنم که هر چه از او خواستم به من می خداي را حمد می. بخیالً حینَ یستَقْرِضُنی 

کنم و بخل  اگر خود خدا از من استقراض کند به عنوان قرض الحسنه من کُندي می

هآ أنْتُم هؤآلء تُدعونَ لتُنْفقُوا و منْکُم منْ یبخَل و منْ یبخَل : در قرآن هم فرمود. ورزم  می

ر راه خدا انفاق شوید د شما کسانی هستید که دعوت می: فرمود). 2(فَإنَّما یبخَلُ علی نَفسه

ورزند ورزند باید مستحضر باشند که علیه خود بخل می کنید، ولی برخی از شما بخل می . 

کنم که هر وقت من خواستم با او تنها باشم و کسی  خداي را شکر می: کند بعد عرض می

خواهد شفیع بیاورد، ولی شفیع  گاهی انسان می. دهد مرا همراهی نکند، خدا مرا راه می

رد و خداوند هم آخَرُ منْ یشفَع است و آخَرُ منْ یشفَع أرحم الرَّاحمینندا . 

جناح سائل است که با وسیله شفیع انسان توان پرواز دارد. شفیع جناح طائر است ولی  .

قدرت استشفاء ندارد و اگر هم استشفاء کرد کسی . شفیعی ندارد. گاهی انسان بی پر است

آورد نمی از او شفاعتی را به عمل . 

کند، گرچه هر وقت او  کنم که هر وقت چیزي خواستم به من عطا می خداي را حمد می

ورزم دستور انفاق مالی داد من بخل می  . 

. کند آنگاه وجود مبارك امام سجاد وصف دیگري که براي داعیان الزم است ذکر می

کند عرض می. داعی باید در خوف و رجاء موحد باشد : 



"  مدالحی دعائیوستَجِب لی لَم یرَهغ وتعلُو د و یرَهوا غال اَدعو وهي اَدعهللاِ الَّذ  ." 

اگر غیر او را . خوانم  غیر او را نمی. خوانم  کنم که من فقط او را می خداي را شکر می

 چنین که در طلیعه امر هم. چون کار از غیر او ساخته نیست . کنم  بخوانم ، استجابت نمی

كندنْ عإال م دوجال ی ی وبیرُ یا رالخ ینْ إینٍ لگذشت م. 

یک موحد در . چنین که در خوف هم باید موحد باشد. در امید انسان، باید موحد باشد

إنِّ الصالتی و نُسکی و محیاي و مماتی هللاِ رب ": گوید می. تمام شئون موحد است

3(".العالَمین ممکن نیست کسی موحد ناب باشد، توحیدش صحیح باشد، از غیر خدا  (

یا ممکن نیست کسی توحیدش تام باشد و به غیر خدا تکیه کند و امیدوار باشد. بترسد . 

کند لذا عرض می : 

"یرَهوا غال اَرج و وهي اَرجهللاِ الَّذدمالحو ." 

اگر من . و لُو رجوت غیرُه لَأخْلَف رجائی : کهچرا ؟ براي این . به غیر خدا امیدوار نیستم 

به غیر خدا امیدوار باشم یا کار از دست آنها ساخته نیست، یا اگر ساخته باشد خُلفه رجاء 

در حقیقت از غیر خدا کاري ساخته نیست. دهند کنند؛ یعنی به امید من بها نمی می . 

قدرت خدایند و هللاِ جنُود السموات شود مظاهر  چون هر چه در جهان امکان یافت می

و ) 5(است، هللاِ خَزائنُه السموات واألرض است و ما یعلَم جنُود ربک إال هو) 4(واألرض

: کند بعد عرض می. بنابراین یک موحد در خوف و رجاء موحد خواهد بود. مانند آن است

ار کرده استکنم که ما را به خودش واگذ خدا را شکر می . 

و ما به غیر خودش واگذار . و با واگذاري به خود مایه کرامت ما را تأمین کرده است

خدا اگر ما را به خودمان واگذار کند یا به غیرمان . نکرده است که مورد اهانت ما باشد

شویم موهون و خار و  ما می. واگذار کند مورد وهن ما و سستی ما و اهانت ما خواهد بود

، اگر تمام عزّت مال خداست، اگر خدا انسان را )6(چرا ؟ چون اگر اَلعزَّةُ هللاِ جمیعاً  .ذلیل



به غیر خدا واگذار کند، چه به خودش واگذار کند، چه به افراد دیگر چنین کسی ذلیل 

 .خواهد بود

و خداوند با این کار که ما را به . براي این که عزّت فقط از ناحیه ذات أقدس إله است 

خودش واگذار کرده ، به غیر خودش واگذار نکرده، ما را از ذلیل و فرومایه شدن رهائی 

 .بخشید و عزیز و گرامی قرار داد

والحمد هللاِ الَّذي یحلُم عنّی حتّی کَأنّی ال . والحمد هللاِ الَّذي تَحبب إلَی و هو غَنی عنّی 

دی أحمی فَرَبل ي ذَنْبدمقُّ بِحاَح ي ونْدع یءش  . 

چرا ؟ براي این که . تر براي حمد است  تر و شایسته خدا از هر موجودي حمیدتر، محبوب

إنْ کُنْتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعونی یحبِبکُم اهللا : فرمود. خدا خود را دوست ما معرفی کرده است 

خدا بندگانش را دوست دارد). 7( . 

نسبت به ما دوستی . نین را دوست دارد و مانند آن تَحبب کرده، اظهار محبت کردهمؤم

هاي ما صرف نظر کرده،  خدا از زشتی. نیاز است کامالً، این یک کند با این که از ما بی می

از این . و هو یحلُم . حلیمانه با ما برخورد کرده که گویا اصالً گناهی از ما سر نزده، دو 

براي این که در کمال . ترین اشیاء به حمد است دا محمودترین اشیاء و شایستهجهت خ

و در کمال حلیم و صبور و . دهد نیازي خود را نسبت به ما محب نشان می بزرگواري و بی

خوب . گذرد که گویا اصالً گناهی از ما صادر نشده است بردبار بودن از همه گناهان ما می

رسد، لذا شایسته بهترین  ن نعمت است و نعمت او هم به ما میچنین موجودي داراي بهتری

رسد، لذا شایسته بهترین حمد است نعمت است و نعمت او هم به ما می غیر خدا نه از ما  .

هاي ما  نه از لغزش. کنند بی نیازند، نه نسبت به ما تَحبب دارند، اظهار محبت می

گذرند می . 



ه از موارد احمد بودن و أحقّ به حمد بودن أفعل در اینگون. پس شایسته حمد نیستند

. یعنی تنها کسی که شایسته حمد است خداي سبحان آن است. تعیینی است نه تفضیلی

 .امیدواریم خداي سبحان حمد و ثناي همگان را بپذیرد

ها نوشت پی : 

77آیه / سوره فرقان  -1  

ـ با تلخیص 38آیه / سوره محمد  -2  

162 آیه/ سوره انعام  -3  

7و  4آیات / سوره فتح  -4  

31آیه / سوره مدثر  -5  

139آیه / سوره نساء  -6  

31آیه / سوره آل عمران  -7  

  آیۀ اهللا جوادي آملی

  

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي 

)4(آملی  

 گر چه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخص مانند ماه مبارك

 .رمضان که عید اولیاي الهی است، فضیلت مخصوص است



1(ادعونی استَجِب لَکُم . بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم . أعوذُ بِاهللاِ منَ الشِّیطانِ الرَّجِیم   ) 

براي اجابت نیایش و دعا شرائطی است که آن عناصر محوري چهارگانه را وجود مبارك 

کند در ضمن دعا بازگو می امام سجاد سالم اهللا علیه . 

نه تنها براي یک نفر یا یک . بسته نباشد. آن است که راه براي رفتن باز باشد عنصر اول

تا . کران باشد کران تا بی یعنی راه باید بی. میلیون نفر، راه براي اولین و آخرین باز باشد

 .کسی در این راه احساس مزاحمت نکند

اند توان  جع نهائی و مقصد که سالکان کوي او به او رسیدهآن است که آن مردومین شرط 

هاي همه را داشته باشد هاي همه و همه خواسته اجابت خواسته . 

در بین راه . موحدانه راه توحید ناب را طی کنند. آن که روندگان واجد شرائط باشند سوم

شود با راه توحید به  براي این که به غیر خدا اَحدي نیست و نمی. به غیر خدا تکیه نکنند

 .غیر خدا مراجعه کرد

و عنصر چهارم آن است که آن مرجع نهائی یعنی ذات أقدس إله دعوت  شرط چهارم

اگر دعوت نکرده باشد طی این راه ثمربخش نیست. کرده باشد . 

اگر کسی بار سنگین گناه روي دوش او نباشد، : خاندان عصمت و طهارت فرمودند

و أنَّ ". ارتحال کند، رحلتی به طرف خدا کند، راه دور نیستبخواهد به طرف خدا 

چون یک قدم فاصله است و . مسافت بسیار نزدیک است  ".الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه

یک قدم بر خویشتن نه و آن دگر در کوي دوست: آن این است که .  

. کند را بازگو میوجود مبارك امام سجاد در ضمن دعاي سحر این مراحل استجابت  

کند عرض می : 



هاي به طرف او کامالً باز است کنیم که راه خداي را شکر می . 

" شریعت باز و . ها باز است اَلْحمد هللاِ الَّذي أحد سبلَ المطالبِ إلیک مشْرَعه، تمام راه

و مناهلَ الرَّجاء إلیک مترَعه. گشوده است و گشاده است ." 

تشنه یک مطلبی است آن آب خوراش، آن کوثرش، . به طرف تو امیدوار استهر کسی 

کند پر آب است آن نهر و بحري که تشنگان را سیراب می  .نهري، بحري بی آب نیست .

 ".واإلستغاثَه بِفَضْلک لمنْ أملَک مباحه"

این  رفتن. ممنوع نیست. راه براي کسی که از فضل تو بخواهد کمک بگیرد رواست

هاي باز مجاز است راه درهاي دعا هم باز "و أبواب الدعاء إلیک للْصارِخینَ مفْتُوحه،". 

پس از این طرف که عنصر اول است هیچ مانعی نیست، راه باز است و تشنگان . است

توانند از فضل الهی کمک بگیرند و درهاي دعا به سوي  توانند سیراب بشوند و می می

اند اینها عنصر اول. ن باز استنیایش کرد . 

 : دوم

" كودإلی ج فی اللَّهأنَّ ف و هإغاث درصینَ بِملُوفهلْمل و هجابعِ اوضلْرّاجِینْ بِمل أنَّک لَمأعو

أثرِینو الرِّضاء بِقَضائک عوضَاً منْ منْعِ الباخلینَ و منْدوحه عما فی أیدي المستَ ." 

کسی که ملحوف . دانم تو براي امیدواران موضع کافی و رسائی هستی من می! پروردگارا 

است و رنج دیده و داغ دیده و آفت زده و آسیب دیده و مانند آن است، متَلهف است و 

نیازهاي او را برطرف بکنی. اغاثه کنی.  توانی مشکل او را حلّ کنی غمگین، تو می و اگر  .

اش را به جود و کَرم و رضا و قضاي تو  اش را و غم و اندوه کسی تأثّرش را و افسوس



بخل . کنند اي دارند و عطا نمی عده. کند واگذار کند، عوض منع باخرین را دریافت می

کند عوض بخل آنها، جود و کَرم تو جبران می. ورزند می . 

" سي المی أیدا فمع هوحندم رینوتَأث ." 

دارند، بلکه  نه تنها دیگران را بر خود مقدم نمی. اهل استئْثارند. بعضی اهل ایثار نیستند 

در دستگاه مستأثران جز تنگ نظري و تنگنائی . کوشند خود را بر دیگران مقدم بدارند می

. استو اما در دستگاه جود و کَرم تو مندوح است، سعه است، گشایش . چیز دیگر نیست

گذارد، وسعت رحمت تو جا  یعنی اگر تنگناي تنگ نظران جا براي رفتن نیازمندان نمی

کند براي محتاجان تأمین می و هم أنَّ الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه و أنَّک ال تَحتجِب عنْ " .

ونَکد ئَهیاألعمالُ الس مهبإال أنْ تَحج کخَلْق." هاي کلیدي است  از جمله این دو تا جمله

هاي کلیدي مطالبی به عرضتان  که تا پایان این دعاي نورانی چندین بار در محور این بحث

خواهد رسید که اگر کسی خواست به طرف ذات أقدس إله سفر کند، به اصطالح سفر 

آه : رمودمنَ الخَلقِ إلَی الحقّ را طی کند، گرچه وجود مبارك امیرالمؤمنین سالم اهللا علیه ف

؛ راه طوالنی است)2( "منْ قلَّه الزَاد و طُولِ الطَّرِیق" . 

ترین مرجع و تنها  گرچه من استحقاق ندارم، ولی به امید تو آمدم و تو را به عنوان عالی

و آن عنصر چهارم هم این است که تو مرا . این هم شرط سالک. دانم مرجع نهائی می

واسئَلُوا اهللاَ منْ فَضله: ت فرموديتو خود! پروردگارا . دعوت کردي . 

اگر کسی بار سنگین گناه روي دوش او : اما همین خاندان عصمت و طهارت فرمودند

و أنَّ ". نباشد، بخواهد به طرف خدا ارتحال کند، رحلتی به طرف خدا کند، راه دور نیست

ن یک قدم فاصله است و چو. مسافت بسیار نزدیک است  ".الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه

براي کسی که سالک . یک قدم بر خویشتن نه و آن دگر در کوي دوست: آن این است که

هاي خود پا بگذارد،  یعنی باید روي خواسته. إلی اهللا است بیش از یک قدم فاصله نیست



. نهد وقتی روي هوي پا گذاشت، قدم دوم را در داالن توحید می. روي هوي پا بگذارد

و أنَّ الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه "این ! قدم بر خویشتن نه و آن دگر در کوي دوستیک 

کنْ خَلقع ال تَحتَجِب أنَّک قد این دعاي نورانی  یک جمله "والع اي است به منزله واسطه

براي و شبیه این جمله هم از وجود مبارك امام کاظم سالم اهللا علیه در وقتی که او را . 

بردند در ماه رجب ایراد کرده است که در بیست و پنجم ، بیست و هفتم  زندان بغداد می

رجب، مخصوصاً دعاي بیست و هفتم رجب که وجود مبارك امام کاظم آن را قرائت 

پس هیچ حجابی بین خلق و خالق نیست، مگر خود . کردند همین جمله نورانی هست

و خلق هم به عنوان این که آیت الهی  ".نَ خَلقک غیرِ خَلقهوال حجاب بِینَک و بِی". خلق

 .هستند، مخلوق خدا هستند، حاجب نیستند

آنچه که حجاب چهره خلق است همان گناه خلق . چون آیت حقّ، حجاب حقّ نیست 

کو أنَّک ال تَحتَجِب عنْ خَلقک إال أنْ تَحجبهم األعمالُ السیِئَه دونَ". است  گناهان بد  ". 

هیچ حجابی هم در کار نیست و . پس راه باز است. گذارد است که حاجب است و نمی

امري بود . یعنی اگر گناهی بود توبه کرده است .این شخص داعی هم بدون حجاب آمده

این موانع را برطرف کرد . اي بود اجتناب کرد، نعمتی بود شکرگزاري کرد امتثال کرد، نهی

کند صر سوم را به دست آورد که بعداً عرض میتا این عن : " 



 کعائد ی وغاثَتتاس بِک لْتعج ی وتبِحاج إلیک هتجتَو ی وتببِطَل یکإل تدقَص قَد و

کَرَمک و تَوسلی منْ غیرِ استحقاقٍ لاستماعک منّی و لَاستیجابٍ لعفْوِك عنّی بلْ لثقَتی بِ

سکُونی إلی صدقِ وعدك و لَجأي إلَی اإلیمانِ بِتُوحیدك و یقینی و بِمعرِفَتک منّی أنْ ال 

لَک ال شَرِیکو كحدو إال أنْت ال إلهو یرُكی غبر ." 

ع و تنها ترین مرج گرچه من استحقاق ندارم، ولی به امید تو آمدم و تو را به عنوان عالی

و آن عنصر چهارم هم این است که تو مرا . این هم شرط سالک. دانم مرجع نهائی می

واسئَلُوا اهللاَ منْ فَضله: تو خودت فرمودي! پروردگارا . دعوت کردي  

تر از آنی که  و تو منزّه! بخوانید و بخواهید. سئوال کنید: در قرآن کریم فرمود که . (3)

راه بگشائی، در را باز بکنی و راه ! دعوت بکنی و نپذیري ! ی وعده بدهی و انجام نده

 ". اللّهم أنْت القآئلُ و قُولُک حقّ و وعده صدق".این چنین نیست !ندهی

 :خودت فرمودي 

" نْ تَأمرَ و لیس منْ صفاته یا سیدي أ. واسئَلُ اهللاَ منْ فَضْله إنَّ اهللاَ کَانَ غَفُوراً رحیماً

 ککَتلملی اَهلِ مطایا عنّانُ بِالعالم أنْت ه ویطالع نَعتَم ئوال ونُّنِ . بِالسبِتَح هِملَیع دالعائو

کأفَتر." 

تو که ! خدایا ! خواهیم  ما که از تو می. آنها که از تو نخواستند، آنها را رد نکردي! خدایا 

کنی یقیناً ما را رها نمی. خواهیم  ا هم که از تو میبه ماها وعده دادي، م . 

خدایا : در طلیعه دعاي افتتاح ماه مبارك رمضان هم هست که     

تو  !خدایا  ". أذنْت لی فی مسئَلَتک فَاسمع یا سمیع مدحتی و أجِب یا رحیم دعوتی"!

پس دعاي ما، ثناي ما، مدح ما، محمدت ما . اجازه دادي ما تو را مدح کنیم ، سئوال کنیم 



اینجا هم به عنوان عنصر چهارم ذکر شد! را گوش بدهی  پس راه باز است ، مرجع  . 

رونده هم واجد شرط است به امید الهی. نهائی واجد همه امور است چون شرط را خود  . 

با چنین . یارش گذاشته و این رونده را و سالک را دعوت کرده استمقصد نهائی در اخت

امیدواریم دعاي همه . اطمینانی و با چنین خُلق و خوئی یقیناً دعا مستجاب خواهد بود

 .شما صائمان الهی مستجاب باشد

 .غَفَرَ اهللاُ لَنَا و لَکُم والسالم علیکُم و رحمه اهللاِ و برَکاتُه   

ها نوشت یپ  : 

60آیه / سوره غافر  -1  

77/ کلمات قصار / نهج البالغه -2  

32آیه / سوره نساء  -3  

 آیۀ اهللا جوادي آملی

  

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي 

)5(آملی  

گر چه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخص مانند ماه مبارك 

اولیاي الهی است، فضیلت مخصوص استرمضان که عید  . 

بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم. إعوذُ بِاهللاِ منَ الشِّیطانِ الرَّجِیم  اَلْدعاء سالح . اَلدعاء تُرْثُ المؤمنْ  .

اَلدعاء مخُّ العباده. المؤمنْ  .  



علیه در دعاي ابوحمزه  یکی از شرائط استجابت دعا که وجود مبارك امام سجاد سالم اهللا

این در عین حال . هاي الهی را تبیین کند ثمالی به ما آموخت این است که انسان نعمت

معرفت حقّ را با دعا به . دعاشناسی را با دعا به ما آموخت .دعاست، درس دعا هم هست

: گوید می. کند یک وقت انسان فقط دعا می. آموخت  مسئله معاد را با دعا به ما. آموخت

این دعاي معلّل، تَعلیل . یک وقتی دعاي معلّل دارد! ام را برطرف بکن فالن بیماري !خدایا

درس دعاست. دعاست .  

سوابق درخشانی که نسبت به من و دیگران داشتی : کند وجود مبارك امام سجاد عرض می

کند که از تو بخواهیم کرانی که داري، من را وادار می کران تا بی و فضائل بی  .  

"   ". الهی اَبیتَنی فی نعمک و إحسانک صغیراً و نَوهت بِاسمی کَبِیراً

از کودکی تاکنون، از . تاکنون که در کنار سفره نعمت و احسان تو به سر بردیم !خدایا

وقتی سالمند و بزرگ شدیم، ما را شهره . نظر مسائل مادي و دنیائی ما را تأمین کردي

تري، در یک  ان یا شهرمان یا استانمان، یا کشورمان، یا در یک منظقه وسیعروستایم

نام بردار . نام کردي، نام آور کردي ما را مشهور کردي، خوش. اي، مانند آن کردي قاره

هاي آخرت هم که از شما رسیده است وعده. کردي، و مانند آن .  

سالم اهللا علیه در دعاي ابوحمزه یکی از شرائط استجابت دعا که وجود مبارك امام سجاد 

هاي الهی را تبیین کند ثمالی به ما آموخت این است که انسان نعمت این در عین حال  .

دعاشناسی را با دعا به ما آموخت. دعاست، درس دعا هم هست . 

ما عادت کردیم به این که ناز . پس بنابراین ما حدوثاً و بقآء در کنار سفره تو نشستیم

و عادت کردیم که با دست خالی بیائیم، با روي سیاه بیائیم، با روي . عم تو باشیمپروردة تَن

عادت کردیم، تو ما را عادت دادي. سپید، دست پر برگردیم !  



من هم با معرفت آمدم، هم با محبت آمدم! پروردگارا معرفت من رهنماي من است ،  .

به غیر شفیع: قبالً عرض کردم. محبت من شفیع من تو . با شفیع آمدم : کنم اآلن عرض می . 

براي این که خوب که بررسی کردم، دیدم که هیچ کس نبود که ما را از . را دوست دارم

وقتی هم بزرگسال شدیم ما را مشهور کند، نام آور کند، محترم  .خردسالی به اینجا برساند

هم . ه راهنماي من استاآلن هم با معرفت آمدم ک. حیثیت ما را حفظ بکند .کند پیش مردم

الشَفیع اًنْجح منَ : همانطوري که در مسئله توبه گفته شد. با محبت آمدم که شفیع من است

توان گفت التُّوبِه، اینجا هم می :  

هاي بیرونی  البتّه محبت. چیزي، شفیعی بهتر از محبت نیست. ال شَفیع اَنْجح منَ المحبه 

هاي درونی است اینها محبت. اش محفوظ است منطقه .  

کند و عرض می :  

" کتی إلی شَفاعیعنْ شَفنٌ ماکس و کاللَتلیلی بِدنْ دقٌ مأنَا واث و ." 

و غیر از این چیز نیاوردم. من هم به این راهنما امیدوارم، هم به این شفیع  عمل صالحی،  . 

شناسم و دوست دارم ، همین فقط تو را می! ام  ترك گناهی، فعل ثوابی، اینها را نیاورده .  

خوانم که تبهکار است با زبانی تو را می قلب . کنم که تیره است با قلبی با تو مناجات می .

. چنین که تاکنون پذیرفتی. پذیري، هم تبهکار را  ولی تو هم تیره را می. و قالب تیره است

ترسم، ولی به تو  شتیم؟ من از تو میگناه داشتیم؟ قلب سالم دا مگر ما تاکنون زبان بی

و . کنم ، نه یأس دارم بینم ، فَزَع می اگر گناهانم را می. در ترس و امید موحدم. امیدوارم

بینم، طمع دارم اگر کَرم تو را می .  

و اگر عذاب کنی، عادالنه . بخشی چون بدون منّت می. اگر ببخشی، بهترین بخشندگانی

ام ، دلیلی دارد که تو را  ن با همه سوابق تباه و تیره و تاریکم! پروردگارا  .عذاب کردي

تو با زبان گناهکار ، با قلب تیره به چه : اگر کسی بگوید. حجت نیست  بی. خوانم  می



کریم کسی است که از گناهان . روي کَرم او : کنم خوانی؟ عرض می جهت خدا را می

قانع کردم که از تو مسئلت کنم من دلیلی دارم و با این دلیل خودم را. ببخشد   .  

حجتی یا اهللا فی جرأتی و علی مسألَتک مع إتْیانی ما تَکْرَه جودك و کَرَمک و عدتی فی "

 تُکمحر و أفَتُکر نْکی میآئح لَّهق عی متدش."   

: وره مبارکه علق، در طلیعه بعثت فرموديتو در س. از تو خجالت نکشیدم. من بد حیا بودم

کند؟ من  کشد در مشهد و محضر خدا گناه می انسان خجالت نمی) 1.(ألَم یعلَم بِأنَّ اهللاَ یري

بینی و در محضر و مشهد  دانستم تو مرا می می. کنم بد حیا بودم، کم حیا بودم اعتراف می

مع ذلک گناه کردم. تو هستم . کنم بخشی، از تو مسئلت می دانم تو می میاما براي این که  .

هم عده منی در شدت، هم رأفت و کرمت مایه امید من : من بین این دو امر قرار گرفتم

لذا من با این دو دلیل به سمت تو آمدم. است .  

درود بر پیامبر و اوالد پیامبر بفرست و آن رجاء و امید مرا آیس و ناامید نکن و محقّق 

ي مرا بشنو اي کسی که بهترین مدعويندا. بکن  .  

قلب . کنم که تیره است با قلبی با تو مناجات می. خوانم که تبهکار است با زبانی تو را می

پذیري، هم تبهکار را ولی تو هم تیره را می. و قالب تیره است چنین که تاکنون پذیرفتی  . 

ترسم، ولی به تو  م؟ من از تو میگناه داشتیم؟ قلب سالم داشتی مگر ما تاکنون زبان بی. 

در ترس و امید موحدم. امیدوارم .  

" عظُم یا سیدي اَملی و سآء اَهانی. یا خیرَ منْ دعاه داعٍ و أفْضَلَ منْ رجاه راج   ."  

کار من . عمل و کار من بسیار بد است. عمل و آرزوي من زیاد است! خدایا: عرض کرد

. تو به مقدار آمال و آرزوي من به من ببخش. اعمال من بد است، آمال من بزرگ. بد است



زیرا کَرم و بزرگواري تو اَجلّ از آن است که . به مقدار اعمال من مرا مؤاخذه نکن 

و حلم و بخشایش تو بزرگتر از آن است که . جزاء و کیفر بدهد تبهکاران و مذنبین را

ام و من، یا سیدي من به فضل تو پناه برده. و کُف آنها کار کند. مقصرین را مکافات کند  .  

" أنَّ الرّاحلَ إلیک قَرِیب  …این هارِب منْک إلیک، إنْت الرّاه أعلَم . هارِب منْک إلیک

المرَفْتُکع سافَه، بِک ." 

هاي محوري و کلیدي این جمله است که أنَا هارِب منْک إلیک از  ها هم از بحث این جمله

هاي دعا کم نیست که دو بار  این هم در این جمله. تو به سوي تو، این توحید ناب است

. از تو به سوي تو آمدم . كنه هارِب منْ اَصحابِک إلی عفْوِ. هارِب منْک إلیک آمده است

اگر . ترسم ترسم، از انتقام تو می اگر می. یعنی از جائی نبودم که به سوي تو بیایم 

  . امیدوارم، به لطف تو امیدوارم

" متَنَجزٌ ما وعدت منَ الصفْحِ عمنْ أحسنَ بِک ظَنَّاً. هارِب منْک إلیک  ." 

. بت به دیگر تبهکاران تنها صابر باشی، حلیم باشی، عفُّو باشی تو به ما وعده دادي که نس

یعنی صفحه . نه تنها عفو کنی، بلکه صفح جمیل کنی. صفح جمیل . بلکه صفح کنی 

اي که اصالً گناه در آن نوشته نشده، آن صفحه را به ما  آن صفحه. خاطرات را ورق بزنی

بنابراین این هم در عین . ح باالتر از عفو استو اصالً صرف نظر کنی که صف. نشان بدهی

حال که دعاست، اَدب دعا، درس دعا، راه دعا و تقویت روحیه نیایش و دعا را وجود 

غرض آن است که با دعاء، درس دعا و علّت دعا تشریح . مبارك امام سجاد به ما آموخت

امیدواریم ادعیه همه مستجاب باشد. کند می .  

یلع المالسرَکاتُه وب اهللا و همحر و کُم  

  



ها نوشت پی : 

  14آیۀ / سور علق  -1 .

  

  آیۀ اهللا جوادي آملی

  

شرح دعاي ابوحمزه ثمالی به روایت آیۀ اهللا جوادي آملی 

)6( 

 

گر چه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی براي زمان مشخّص مانند ماه مبارك 

الهی است، فضیلت مخصوص استرمضان که عید اولیاي  . 

1(ادعونی اَستَجِب لَکُم . بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم . أعوذُ بِاهللاِ منَ الشِّیطانِ الرَّجِیم  ) 

دعاي ابوحمزه ثُمالیِ امام سجاد سالم اهللا علیه گذشته از این که متنش نیایش به درگاه 

دعا، شرائط و آداب و سنن دعا و علت دعا و خداست، تحلیل دعا، معناي دعا، مقدمات 

لذا در عین حال که مسئله خواندن و . علل و عوامل استجابت دعا، اینها را هم در بردارد

اش ذکر باشد و تضرّع و  خواستن خداست، نظیر جوشن کبیر و مانند آن نیست که همه

کند بلکه تحلیل می. توسل به اسماي حسناي الهی باشد . 

ن علل تحلیلش این استیکی از آ من نیازمند بخشش توام و بخشودن براي تو ! خدایا :

و اصالً من آن قَدر و آن منزلت را ندارم که شما بخواهی درباره من . هیچ زحمت ندارد



. هیچ کدام از اینها نیست. تصمیم عذاب بگیري یا بخشودن من براي شما دشوار باشد

من یک امر خطیري نیستم! الهی . 

"  ا خَطَرِيوم و با أنَا یا رم  من کی ام اصالً و ارزش من چیست؟ ".

"  کی بِفَضْلنبی بِکَرَمِ . هنْ تُوبیخع فاعو تْرِكی بِسلَّلَنج بیا ر فْوِكبِع کلَیقْ عدتَص و

هِکجو ." 

جامه عفو را بر پیکر من بپوشان! خدایا : کند عرض می . 

طرف وقتی شخص هیچ ارزش نداشته باشد و از آن طرف بخشش او هیچ خوب از این 

من اگر گناه کردم، ! خدایا : کند بخشی؟ آنگاه عرض می دشوار نباشد، خوب چرا نمی

من در برابر ! پروردگارا. معناي هتک حرمت ربوبی نیست. معناي حریم شکنی نیست

کنم، حقّ خودم را هم در  ضایع نمی و نه تنها حقّ دیگران را. کنم  دیگران تو را گناه نمی

. کنم  و در حضور دیگران، مشهد و محضر دیگران تو را گناه نمی. کنم  برابر تو ضایع نمی

این نه براي آن است که حرمت تو را رعایت نکردم . کنم اما در حضور تو، تو را گناه می

 .و این نه براي آن است که تو پیش من مکرّم و معزّز نیستی

کنند و تو  کنند، مرا کیفر می دیگران اگر بفهمند و ببینند، آبرو ریزي میه براي آن است بلک

کنم و در  پس سرّ این که در حضور دیگران گناه نمی! کنی دانی و عفو می بینی و می می

نه براي آن است که تو . بخشند بخشی و آنها نمی کنم آن است که تو می حضور تو گناه می

کنم حرمت شکنی می. یستیپیش من محترم ن  ! 

معناي هتک حرمت ربوبی نیست. من اگر گناه کردم، معناي حریم شکنی نیست !خدایا . 

و نه تنها حقّ دیگران را ضایع . کنم  من در برابر دیگران تو را گناه نمی! پروردگارا

و در حضور دیگران، مشهد و . کنم  کنم، حقّ خودم را هم در برابر تو ضایع نمی نمی

کنم اما در حضور تو، تو را گناه می. کنم  محضر دیگران تو را گناه نمی .  



" هونُ فَلَوِ اطَّلَع الیوم علی ذَنْبِی غیرُك ما فَعلْتُه و لُو خفْت تَعجِیلَ العقُوبه لَاجتَنَبتُه ال لأنَّک أ

 لَیینَ ععطَّلالم أخَف و رینَ إلّیالنّاظ.  ینْ وملنْهاَهلَ م رین واترُ السخَی بیا ر أنَّکلْ لب

  بِکَرَمک و تُؤَخِّرُ  ستّار العیوب غَفّار الذُّنُوب، علّام الغُیوب، تَستُرُ الذَّنْب. أکْرَم األکْرَمین

کلْمبِح هقُوبالع." 

کند و در حضور ذات أقدس إله گناه  خوب پس این که انسان در حضور دیگران گناه نمی

. اي براي خدا حرمت قائل نیستند، معاذاهللا یک عده: کند، این ممکن است دو گونه باشد می

خدا . دانند دانند و خدا را غفّار می اند و خدا را ستّار می اي براي خدا حرمت قائل یک عده

البتّه تعبیر استحقاق نه . دارد چنین کسی استحقاق دریافت عفو الهی را. دانند را حلیم می

بلکه به این معناست اگر ذات أقدس إله ببخشد، . براي آن است که کسی طلبکار باشد

چون . کند و باز مسئله حمد را در کنار دعا بازگو می. اینجا مورد رو او جواز و حقّ است

که پرده را  ذات أقدس إله را به حلم و صدر ستود، به عنوان غفّار ستود، به عنوان این

چون ستّار بودن، غفّار بودن، . حمد مال توست :  کند عرض می. دارد ستود آویخته نگه می

و همه کماالت الهی هم عین . حلیم بودن، اینها کماالتی است که در ذات أقدس إله هست

بنابراین شایسته حمد است. گیرد یعنی از اختیار نشأت می. اختیار اوست . 

کند آنگاه عرض می : 

" کترقُد دعب فْوِكلی عع و کلْمع دعب کلْملی حع دمالح فَلَک." 

فرمائید؛ بنابراین این در این حالی است که دعاي ابوحمزه ثمالی دعاست، لذا  مالحظه می

مناجات تفسیر اسماي الهی هم هست و . مناجات حمد هم هست، مناجات ذکر هم هست

 .مانند آن

" محی نّیوع کلْمح کتیصعلی می عرِّئُنجی ی ولُن . و لَیع تْرُكس یآءالح لَّهی إلی قونعدی و

فْوِكیمِ عظع و کتمحر هعی بِسرِفَتعم کحارِملی مثُّبِ عی إلی التَونرِعسی ." 



اي براي آن است که تو بخشندهاگر من نسبت به گناهان جرّي ام ، ! پروردگارا  . 

و ما هم مکرر در مکرر تن به تباهی دادیم! مکرر در مکرر دیدي و صرف نظر کردي   . 

کسی ). 2(کند که فَال یأمنُ مکرَ اهللاِ علَی القُوم الخاسرُون  یک وقت انسان احساس اَمن می

تباهی تبهکاران خاتمه من در اَمان ام ، معاذ اهللا مرگ کسی و مرجعی که به : گوید می

 .بدهد، نیست

داند که ذات أقدس إله ستّارانه، غفّارانه،  یک وقت می. چنین انسانی جسور و گستاخ است

درهاي توبه . دهد کند، فرصت توبه و انابه می عجله نمی. کند حلیمانه، صابرانه برخورد می

هاي دیگر  گرچه در بخش. هدد چنین انسانی احیاناً به خود اجازه گناه می. کند را باز می

بندد، هرگز نباید دست به تباهی دراز  داند کی رخت برمی خواهد آمد که انسان چون نمی

ذات أقدس إله توبه تائب را . شاید توبه نکرده بمیرد و شاید مشمول عفو نشود. کند

پذیرد می . 

عجله . کند نه برخورد میداند که ذات أقدس إله ستّارانه، غفّارانه، حلیمانه، صابرا انسان می

چنین انسانی احیاناً به . کند درهاي توبه را باز می. دهد کند، فرصت توبه و انابه می نمی

داند  هاي دیگر خواهد آمد که انسان چون نمی گرچه در بخش. دهد خود اجازه گناه می

یرد و شاید شاید توبه نکرده بم. بندد، هرگز نباید دست به تباهی دراز کند کی رخت برمی

پذیرد ذات أقدس إله توبه تائب را می. مشمول عفو نشود . 

هرگز بر خودش الزم نکرده است و به عموم هم وعده نداده است که توبه گناه غیر تائبین 

آنگاه دعا و سئوال وقتی که تحلیل شد، به این قسمت رسید که ذات أقدس  . را ببخشد

لذا عرض . آید اهی به صورت استغاثه در میگ. إله ستّار است، غفّار است، حلیم است

کند می : 



"   یا عظیم المنّ، یا قَدیم. یا قابِلَ التَّوب . یا غافرَ الذَّنْب. یا حی یا قَیوم ! یا کَلیم یا کَرِیم 

 ". اإلحسان

. خواندن خدا به اسماي حسنی براي آن است که هر اسمی ضامن آن محتواي خود هست 

طوري که در قرآن کریم اول مطلبی ذکر می شود، بعد در پایان آیه یک اسم یا دو همان 

، ضامن  شود که هر اسمی که در پایان آیه است اسم از اسماي حسناي الهی ذکر می

دعاها هم همین طور است. ادعیه هم به شرح ایضاً. مضمون آیه است . 

نسبت به او حلیمانه و بردبارانه خواهد که  خواند و از خدا می گاهی انسان خدا را می

از ! این خواندن حلیم یعنی دعاي به حلم است که خدایا! یا حلیم : گوید می. برخورد کند

همچنین ستّار، غفّار ، مبدلُ السیئات بِالحسنات و مانند آن. گناهان من بگذر این که عرض  .

کند می : 

" فونِ عیل، إیمالج تْرُكنِ سرِیع إیالس یاثُکنِ غالقَرِیب، إی کنِ فَرَجیلْ، إیلالج نِ  كإی ،

 ". رحمتُک الواسعه

 بعد از این که این دعاها به صورت

 "إینِ عطایاك الفَاضلَه و إینِ مواهبک الهنیئَه"

  !  خدایا: کند و مانند آن درآمده است آنگاه در پایان این بخش عرض می

"  دمحآلِ م و دمحالم(بِمالس هِملَیع اله والص هِملَیی) عنفَخَلَّص کتمبِرَح ی وذُنتَنْقفَاس ." 

تو را به اهل بیت سوگند که اینها وسیله من است؛ من از تباهی و تیرگی برهان، و  !خدایا

ما امیدواریم ذات أقدس إله هم این که ! بِرَحمتک مرا از هر گزند و آسیبی خالص بفرما

آمده است در حق همه ما عالقه مندان   دعاها را و هم آنچه که در پایان این بخش از دعا

 غَفَرَ اهللاُ لَنَا و لَکُم !به قرآن و عترت مستجاب بشود



 .والسالم علیکُم و رحمۀ اهللاِ و برَکاتُه

ها نوشت پی : 

60 آیه/ سور غافر  -1 .  
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