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 بسمه تعالى شأنه

 اهدا

 َعذََّب اهلُل أُِمي ِإنَّها َشرَِبت   ال
وى أَبا َحَسن  وَكاَن ل  ي واِلٌد يَ ه 

 

 يِه بِاللََّبنِ َوَغذَّت ن ُحبَّ ال َوِصي   
 َحَسن   أَبا َأه وى َوذا يذ ِمن   َفِصر تُ 

 

 ،فاطمزه ازا ص فزاف     ،زيزز  ثواب اين رساله را به روح پاك مادر ع

 بحز   شريك و حجرهعل ، هصاهلل آاو د مال محمّدداتر مرحو  آيت

 حضززر  لقززا  مشززتا  كززه شززيراى ، ميززرىا  اهللآيززت مرحززو  بززا

 . مايصبود، هديه م  ×الزمانفاحب

 با عاشورا ىيار  و ادعيه بر مداومت و واليت با وي  كه در معرفت و

 فرى د تربيت و شوهردار  در مچنينه ،ءبُكا و اشوع و اضوع حال

 .برد فراوان ر ج من تربيت در و بود  مو ه ديگر عمل  و علم  فضايل و

ُهما َكما رَبَّياني َصِغيرا   َرب  اغ ِفر    .لي َوِلواِلَديَّ َوار َحم 



 

 

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُع  و ُ  الَّ  ذي هِ ل    لِ  اَل َحم   دُ   ِح  ينَ  َبخ  ي    ُكن   تُ  َوِإن   فَ ُيجيُبن  ي  َأد 
ِرُض  ني. تَ ق  ُع  و ُ  هِ ل    لِ  َوال َحم   دُ  َيس   َدَع  و تُ  َولَ  و   َغي    َرُ   َأد ُع  و َوال َأد 

 َأم   ينِ  َعل      مُ َوالسَّ    َوالصَّ     ُ  .ُدع   ا ي ل   ي َيس    َتِجب   لَ       َغي     َر ُ 
يِ  هِ   ِس  يََّما الط   اِهرينَ  َوآلِ  هِ  ُمَحمَّ  د   ال قاِس   ِ  أَب  ي ُرُس  ِلِه  َوخ  ات ِ  َوح 
نِ    هِ  ذيالَّ      ُء اَوالسَّ    مَ  ر ضُ ال َ  ثَ َبتَ    تِ  َوِبُوُج    وِد ِ  ال     َورى  ُرِزقَ  بُِيم 

رِ  ن    اُمو ُ   ال َمه     ديُ  ال َحَس    نِ  ب     نُ  ال ُحجَّ     ُ  ال َعص     ِر  َولِ    ي  وَ  ال    دَّه 
 1ُء.اال ِفد َلهُ  ال عاَلِمينَ  َوَأر واحُ  َأر واُحنا
َرَج  ُه  اَللَّ  َ  َمخ  َ  فَ َرَج  ُه َوَس  ه  َعل ن  ا ِم  ن  ُه   َّ َعج    وََكث    ر  َأع وانَ  ُه  َواج 

ِز بِِلق  ِء.ا ِِه  ِإنََّك ُمِجيُب الد عاأَن صارِِ  َوَشر ف نا بِال َفو 
                                                           

خواهد گرچه وقتی از من قرض می ،دهدخوانم پس جوابم میکه او را می سپاس خدایی راست». 1

اگر غیر او را بخوانم  خوانم وجز او را نمی خوانم ورا می سپاس خدایی را که او ورزم وبخل می

خاندان پاکش  آخرین پیامبرش ابوالقاسم محمد و و امین وحی او درود بر رحمت و ؛دهدجوابم نمی

 پابرجا با وجود او ،زمین آسمان و خورند ومیخلق روزی  ،مبارکی او ویژه آنکه به میمنت وبه ؛باد

 ةجان هم جان ما و ‘الحسن المهدی بن حجت ،زمان و صاحب عصر و ناموس روزگار ،هستند

خدایا فرج او را نزدیک گردان و شرایط ظهور آن حضرت را فراهم فرما و  .اهل عالم فدای او باد

حضرت را بر ار بده و شرافت رسیدن به خدمت آن یاران او را زیاد کن و ما را از یاران آن حضرت قر

 .«کنندة دعاییکه تو اجابتدرستیبه ما عطا کن،
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ال ؤسمن  ةاز تو دربار ،که بندگان منهنگامی و»

من نزدیکم دعای دعاکننده را وقتی که مرا  :بگو ،کنند
یرند ذپس باید دعوت مرا بپ ،دهممی جواب ،خواندمی

 .«دنکه راه را یافته باش امید ،به من ایمان بیاورند و

 :|وَقالَ النَّبِيُّ

ِمِن ُء سِ الد عَ اَ » يِن َونُوُر السَّ  ُح ال ُمؤ   ماواتِ َوَعُموُد الد 
 2.«ر ضِ َواال َ 

ها دعا، سالح مؤمن و ستون دین و روشنایی آسمان»

 .«و زمین است
 

 

                                                           

 . 181بقره، . 1
 .288ص ،09بحاراالنوار، ج مجلسی، ؛818، ص2کافى، جال. کلینی، 2
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 مقدمه

، ×االمريا  بسيار در عصر غيبت حضر  فاحببرحسب روا

 حفظ آيد،م   كه پيش شديد ها آىمايش و ىياد ها واسطه فتنهبه

 شدايد در كه افراد  جز امتحان بوته اى و شودم  دشوار سخت دين

 غش و غلّب  باشند، پابرجا و استوار واليت و معرفت در و شكيبا

 .آمد  خواهند بيرون االص و

 به حت  و شودم  فراوان حقّ اى هاا حراف و هااغوا و هاگمراه 

 تحيّرها و كنندم  منتشر هاشبهه و ساى دم  هابدعت اسال  اسص

 بعض  برحسب كه شود چنان و  مايندم  ايجاد هاسرگردا   و

 كندم  شا  و ،است مؤمن كهدرحال  كندم  فبح شخص روايا 

 اسال  حال در كندم  شب همچنين. است كافر يا منافق كهدرحال 

 1.فا   و كفر حال در كندم  فبح و ايمان، و

االفه، امواج ابتالئا ، امتحا ا ، موجبا  تزلزل عقيده، شك در 
                                                           

 ،2؛ ج122، 201 - 209، 272ص، 2حنبل، مسند، ج بن احمد؛ 01 ،22 ،11حماد، الفتن، ص. ابن1
 .811، 898، 277، ص8؛ ج812ص
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 تميز چنانآن  مايد،م  احاطه را افراد سو هر اى ارتداد عقايد دين  و

. باشد شنيده  ه و ديده كس   ه را آن  ظير كه آيدم  پيش تخليص  و

 كه شود چنان و شو د ورغوطه گمراه  و فساد منجالب در اكثريت

طور را  توا د بگويد مگر به «اهلل»ه اسص جالل حت  اسالم  عقايد كس 

 . ما د سالص ايما ش كس  برا  پنها   و

ر   ِإل  شاِهق   َمن  َيِفر  ِمن  شاِهق   ِإالَّ »  َوِمن  ُجح 
ر    1؛«ِإل  ُجح 

 اود ايمان و دين حفظ در برا  اينكه مؤمنان حقيق  آگاه باشند و

 : لغزا د را آ ها استقامت و ثبا  پا  فتنه، ادها ب تندترين و گرد د موفّق

 است شده روايت سن  طريق شيعه ودر احادي  بسيار  كه اى اوّال:

 موجب حوادث، آن مدشاپي اى پس قبل  آگاه  اين كه ا دداده ابر

 .گرددم  معرفت و بينش اهل ايمان قوّ 

 دست اى ار اود دين اينكه اى را مرد  و ا دهشدارها داده ثانياً:

روايت شده  × عل موال حضر  اى كهچنان. ا د موده برحذر بدهند،

 است كه فرمود:

َوَن » ِمِن َأه  ذاَك َحي ُث َتُكوُن َضر بَُ  السَّي ِف َعَل  ال ُمؤ 
ِمَن الد ر َهِ  ِمن  ِحل ِه. ذاَك َحي ُث َيُكوُن ال ُمع ط  َأع َظَ  

                                                           

جز کسی که » .288ص ،11جالوسائل، مستدرکمحدث نوری، ؛ 12صالتحصین،  فهد حلی،نب. ا1
 . «فرار کنددیگر سوراخی به سوراخ  از النه و و دیگر ایبه قله ایاز قله
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را  ِمَن ال ُمع ِطي. ذاَك َحي ثُ  َكُروَن ِمن  َغي ِر  َأج  َتس 
ِلُفوَن ِمن  َغي ِر  ؛َشراب   َ  ِمَن الن  ع َمِ  َوالنَِّعيِ  َوَتح  َب
ِطرار   راج   اض  ِذبُوَن ِمن  َغي ِر ِإح  . ذاَك ِإذا َعضَُّكُ  َوَتك 

ما َأط َوَل هَذا  .ُء َكما يَ َعض  ال َقَتُب غاِرَب ال َبِعيرِ ال َب 
 1؛«ءَ الرَّجَء َوأَب  َعَد هَذا ااال َعن

 (فرموده اشاره بدان جمله این از پیش که) مدهاشاپی این»

 ترسانآ مؤمن بر شمشیر ضربت که شد خواهد وقتى
 این حالل، راه از درهم یک آوردن دست به از است
 باالتر عطاکننده از اجرش عطاشده که شودمى زمانى

 بدون گردید مست که شد خواهد وقتى در این .است

 بدون کنید یاد سوگند و نعیم، و نعمت از بلکه ؛شراب

 .باشید مانده حرج در اینکه بدون بگویید دروغ و اضطرار،
 پاالن، کهچنان بگزد را شما بال که است زمانى این

 این مدت است دراز و طوالنى چه .گزدمى را شتر کوهان

 .«امیدوارى و رجا این است دور چه و !زحمت و رنج

 ائمززه و |، حضززر  رسززول اكززر  برحسززب روايززا  ثالثاااً:

 مزدح  ما نزد، قزد  مز   كه در اين عصر ثابزت  اى كسا   ^طاهرين

 بززر   هزا  ايمان آ ها را ستوده، به پزادا    موده، فراوان تقدير و

 .ا دداده وعده بلند درجا  و

                                                           

؛ قندوزی، 212ص ،28ج بحاراالنوار، (؛ مجلسی،121ص ،2)ج 187خطبه  البالغه،. نهج1
 .272، ص2، جالمودهابیعین
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آوردن در حديث  كه در آن، حكايت اسال  |جمله رسول ادااى

ست، پس اى آ كه جندل اى ذكر شده ا «بن جبير جنادةجندل بن »

دواىده   كه به او ابر داد| اكر  رسول اوفيا  آن حضر  پرسيد و

ان درگاه ادا را بيان فرمود، او را اى غيبت اما  عزيز آن اسام   فر د و

 :فرمود دواىدهص ابر داد و

طُ   وب  لِلص    اِبريَن ف   ي َغي َبتِ   ِه. طُ   وب  لِل ُمقيم   يَن َعل     »
الَّ  ِذيَن َوَص  َفُهُ  اهللُ ف  ي ِكتابِ  ِه َو   اَل   ُاولئِ  كَ  َمَحبَّ  ِتِه  .

َِقنيَ ( تد ُ
م
ْ
َغْيبِب  *ُهدًى لِل

ْ
 ِبال
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ين ِ َ ثُام    1)اّلد

ِ ( :اهللُ تَعالىقالَ ُ اللدٰ
ب
ْ
ِ اُولِئَك ِحز َ اللدٰ

ب
ْ
َ ِحز   أإَ  ِإند

 
ْ
 ال
ُ
فِلحُُه

ُ
 م

َ
 2؛2)ون

در غیبدت او! خوشدا بده     کننددگان خوشا به حال صبر»

پایندگان بر دوستى ایشان. ایشانند آنان که خددا  حال 

 قدرآن »: است فرموده در کتابش آنها را وصف نموده و

 کسدانى ( پرهیزکداران . )است پرهیزکاران هدایت مایه
 پنهدان  آنچده از حدس پوشدیده و   ) غیب به که هستند

آنهدا حدزب   »سدپس فرمدود:    .«آورندمىایمان ( است

 .«ندرستگاران وندخدا حزب بدانید ؛خداوند )اهلل(اند

                                                           

 .2 - 2. بقره، 1
 .22. مجادله، 2
 .100 - 108، ص2االثر، ج؛ صافی گلپایگانی، منتخب281، ص2ج، دهالموقندوزی، ینابیع. 2
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ايت ابواالد كابل  اى برحسب رو - ×العابدينىين اما  حضر  و

 :فرمايدم  -آن بزرگوار

ََ َزم   اِن َغي َبتِ   هِ »  ِِليَن بِِإماَمتِ   ِه  ال ُمن َتِظ   ريَن اال ق    ؛ِإنَّ َأه    
َ  ِلظُُه   ورِِ   َأف   َِ ُك    َُ ِم   ن  َأه     نَّ اهللَ تَب   اَرَك ؛ ِلَ َزم   ان   َض   
ف ه   اِم م   ا ص   اَرت  بِ   ِه ط   اُه   ِم   َن ال ُعُق   وِل َوال َ ع  َوتَع   ال  أَ 

ال َغي بَ  ُ  ِعن   َدُه   ِبَمن ةِلَ  ِ  ال ُمة  اَهَدِ   َوَجَعَلُه     ف  ي ذلِ  َك 
 |اهللِ  جاِه  ديَن بَ   ي َن يَ  َدي  َرُس  ولِ الةَّم  اِن ِبَمن ةِلَ  ِ  ال مُ 

ِلُص   وَن َحق    ا  َوش   يَعُتنا ِص   د  ا    بِالسَّ   ي ِف  ُاولئِ   َك ال ُمخ 
را   اهلِل َعةَّ  َوالد عاُ  ِإل  دينِ  ََّ ِسر ا  َوَجه   1؛«َوَج

اهل زمان غیبت او که قائدل بده    ،تحقیق که به»

 از حضدرتند،  آن ظهدور  منتظدر  امامت او هستند و
 خددا  اینکده  براى؛ ترندفاضل دیگر زمان هر اهل
 فرمدوده  عطدا  آنها به هایىفهم و خردها چنانآن

 دیددار  و مشاهده منزلهبه نزدشان غیبت، که است
 منزلده بده  زمدان  ایدن  در را ایشان و است گردیده

رسددول  یرو گان بددا شمشددیر در پددیشجهادکننددد

اً مخلصند و |خدا  به قرار داده است. ایشان حقّ

 یسدو به کنندگاندعوت و هستند ما شیعه راستى

 .«آشکارند خدا در پنهان و

                                                           

؛ صافی گلپایگانی، 122، ص12ج بحاراالنوار، ؛ مجلسی،229الدین، صکمال ،صدوق .1
 .218، ص2االثر، جمنتخب
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رسا ده كه  «مختار فيض بن»برق ، سند را به  محاسنالدر كتاب 

 :فرمودم  ×فاد اما گفت: شنيد  حضر  
ِر َكَمن  ُهَو َمَع َوُهَو ُمن َتِظٌر ِلهَذا ال َ  َمن  ماَت ِمن ُك   » م 

طاِطهِ  قاَل: ُثمَّ َمَكَث همَنيَئًة، ُثمَّ  .«ال قآِ ِ  في ِفس 
َ  َكَمن   ارََع َمَعُه » قاَل:   الَّ ِه إِ ُه.  اَل  ال َوالل   َسي فِ بال َب

َهَد َمَع َرُسوِل الل    َتة   1؛«|هِ َكَمِن اس 
 باشدد  امر این براى منتظر او کس از شما بمیرد وهر»

باشدد(، ملدل     ×مهددى  حضدرت  قیام منتظر یعنى)

در خیمده آن    ×کسى اسدت کده بدا حضدرت قدائم     

 بلکده  نده »: فرمود سپس درنگى کرد و .«حضرت باشد

پدس از   .«باشدد  زده شمشدیر  او با که است کسى ملل

نه به خدا سوگند ملل آن کسى است کده  »آن فرمود: 

 .«به شهادت رسیده باشد| با پیغمبر

 اىجمله. است بسيار معنا اين در احادي  و روايا   يز عامه طر  اى

 فرمود:| ادا رسول كه است شده روايت مالك بن ا س اى

ُر اِبُر َعل  ديِنِه َلُه أَ اِ  َزماٌن  الصَّ تي َعَل  النَّ يَأ  » ج 
سيَن ِمن ُك     2؛«َخم 

                                                           

بحاراالنوار،  ؛ مجلسی،171ص ،2االخبار، ج؛ ر.ک: مغربی، شرح178ص ،1. برقی، المحاسن، ج1
 .212، ص2االثر، ج؛ صافی گلپایگانی، منتخب121، ص 12ج
 بحاراالنوار، مجلسی، ؛187ص ،11ج کنزالعمال، هندی،متقی ؛881ص االمالی، طوسی، .2

 .87ص ،28ج
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 بدر  صدبرکننده  بدراى  از کده  آیدد مدى  زمانىبر مردم »

 خطدداب) باشدددمددى شددما از نفددر پنجدداه اجددر دیددنش،

 .«به اصحاب است( |پیغمبر

 اى دراواسزت  و دعزا  بزا  كزه  ا زد فرموده توفيه دستور و رابعاً:

 ايمان راست، راه اى  شدنمنحرف و قد  ثبا  برا  متعال اداو د

 ايزن  در و دهنزد  قزرار  الهز   حراست و حفظ در را اود ايدعق و

 را اود و ببر د پناه ادا به عقيده تزلزل و قد  لغز  اى امتحا ا 

 هنگا  به چون؛ بخواهند  يرو و بگير د كمك او اى پار د وبس او به

 دهزد، م  تكان را كشيدهرياضت افراد بسا كه حوادث  و امتحا ا 

 استعا ت ا سان، حقّ عقايد و ايمان هبان گ  يرومندترين و بهترين

 فزبر  روحيزه  كزه  اسزت  غيبزت  عزالص  بزا  يزافتن ارتبزا   و ادا اى

  اماليمزا   برابزر  در را او و سزاىد مز   قزو   را ا سان شكيباي  و

 . مايدم  پايدار و قد ثابت

 به تفسير كه) فبر و  ماى به كه شده داده دستور مجيد قرآن در لذا

 روح استعا ت، و توجه اين ىيرا 1؛بجوييد ا تاستع( است شده روىه

 بر را ديدهشكنجه و ىجركشيده شخص و اميدوار را  ااميد و مأيوس

 . مايدم كيبا ش امور اين تحمل

                                                           

 .112 ،81. بقره، 1
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 دعا، و ادا به توجه بر مداومت ايمان، حفظ برا : اينكه حافل

 مؤثر بسيار(  دبه شريف دعا  مثل) مأثور دعاها  اوا دن اصوصبه

 حضر  با ارتبا  حفظ در آن فوايد و تكميل  و تربيت  اثرا  و بوده

اى حدّ تصور  بيش ×عرص اما  و پيشوا و موال و سيد و عصر فاحب

 كه است رسيده غيبت عصر برا  دعاهاي  دعا، ها است. لذا در كتاب

 .است غريق دعا  به موسو  كه باشد دعا اين آ ها مختصرترين شايد

منُ يا اَلل   » يا رَِحيُ   يا ُمَقل َب ال ُقُلوِب ثَ ب ت   ُه يا رَح 
 1.« َ ل ِبي َعل  ِديِنكَ 

 غيبت عصر در ظهور منتظران يك  اى دعاها  معروف  كه مؤمنان و

 تعال  ادا  اى آن در و داشته مواظبت آن بر #ادا اعظص ول ّ آن

مسئلت  را حجّتش معرفت و پيامبر  معرفت و اود  معرفت

 است. «فْنِي نَفْسَكَاَللّهُمَّ عَرِّ» وفمعر دعا   مايند،م 

  واب حضرا  با ىمانهص كه +كلين  يعقوب بن محمّد االسالمثقة
 رحلت قمری هجری 892 يا 893 سال در و ىيستهم  4اربعه
 عهارب جوامع اقد  كه كاف  شريف و بزر  جامع در است، فرموده
 به ×فاد  فرجع اما  عبداهللاب  حضر  اى را دعا اين است، شيعه

                                                           

 الدعوات،مهج طاووس،ابن ،228ص ،2ج الورى، اعالم طبرسی، ،212ص الدین،کمال صدوق، .1

 و ثابت خودت دین بر را دلم ها،دل کنندةحال به حال ای !بخشنده ای مهربان! ای خدا! یا» .222ص
 .«بگردان پابرجا



 15/  مقدمه

 

 1است. كرده روايت حجت كتاب اى غيبت باب در سند دو

آن، شاگرد معروف كلين ، ابوعبداهلل محمّد بن ابراهيص  عما   برعالوه

 قدما  اى كه «ىينباب  ابن يا ىينبابن»مشهور به  كافىالكاتب كتاب 

 اين الغيبه معتبر و  فيس كتاب در باشد،م  شيعه بزر  محدثين

 2.است  موده روايت  يز ديگر سند به ار حدي 

همچنين شيخ اجل محمّد بن عل  بن حسين معروف به 

 فاحب درگذشته است و هجری قمری 832كه در سال  +فدو 

 كتاب در اربعه، كتب اى ديگر يك  ،الفقيه يحضره ال من كتاب

 اعتماد و استناد مورد همواره كه هالنعمامتم و الدينكمال ارى ده

  رُو ما» باب در ديگر طريق سه به هست، و بوده محققين و علما

اين دعا  شريف را روايت كرده  «‘دمحمّ بن جعفر الصاد  عن

كه در اين سه كتاب معتبر مجموعاً به شش طريق روايت  2است

 شده است.

، مقد  بر 8كافىالحسب روايت  كه در لفظ اين دعا  شريف بر

 سه و 1 عما   الغيبه روايت برحسب حدي  ديگر روايت شده و
                                                           

 .282 ،227ص ،1. کلینی، الکافی، ج1
 .179. نعمانی، الغیبه، ص2
 .112 ،282 - 282الدین، ص. صدوق، کمال2
 .227، ص1ج الکافی، کلینی،. 8
 .179ص نعمانی، الغیبه،. 1
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 اين است: 1الدينكمال روايت

َس     َك؛ َعر ف نِ     ي ُه      َّ اَللَّ »  تُ َعر ف نِ     ي لَ         ِإن   فَِإنَّ     كَ  نَ ف 
َس   كَ   ؛َرُس   وَلكَ  َعر ف نِ   ي ُه    َّ اَللَّ  نَِبيَّ   َك  َأع    ِر    لَ       نَ ف 
 .ُحجَّتَ  كَ  َأع   ِر    لَ      َرُس  وَلكَ  تُ َعر ف نِ  ي لَ      ِإن   فَِإنَّ  كَ 

تَ      كَ  َعر ف نِ      ي ُه       َّ اَللَّ   تُ َعر ف نِ      ي لَ          ِإن   فَِإنَّ      كَ  ؛ُحجَّ
 2.«ِديِني َعن   َضَلل تُ  ُحجََّتَك 

 اين باب است، متن دعا اين است: 92يت روا كه كافىال ديگر روايت در و

 نَ ف َسكَ  تُ َعر ف ني ُه َّ َعر ف ني نَ ف َسَك  فَِإنََّك ِإن  َل   اَللَّ »
 تُ َعر ف ني َل    ِإن   فَِإنَّكَ  نَِبيََّك  َعر ف ني ُه َّ لَّ اَل َأع رِف َك  َل   

ِإنََّك ِإن  فَ  ُحجََّتَك  َعر ف ني ُه َّ اَللَّ  َ ط   َأع رِف هُ  َل    نَِبيَّكَ 
 2.«ِديِني َعن   َضَلل تُ  ُحجََّتكَ  تُ َعر ف ني َل   

محتمل  ×كه معلو  است اگرچه فحّت فدور هر دو متن اى اما 

 معتبرتر شده روايت سند پنج به كه اوّل متن امّا ؛است قبولابلق بلكه و

                                                           

 .112 ،282د  282ص الدین،کمال صدوق،. 1
 ؛شناسمامبرت را نمییمن پ ،شناسانینخودت را به من  اگر تو ،خدایا خودت را به من بشناسان». 2

خدایا  ؛هم شناختنخوا حجت تو را نشناسانی،اگر پیامبر را به من  ،خدایا پیامبرت را به من بشناسان
 .  «گمراه خواهم شد از دینم ،به من نشناسانی را حجتترا به من بشناسان اگر  حجتت

اگر تو خودت را برای من  یقیناً ،شناسانبخدایا خودت را برایم » .282، ص1کلینی، الکافى، ج. 2
مبرت را به من پیا اگر تو ،امبرت را به من بشناسانیخدایا پ ؛را نخواهم شناخت من تو نشناسانی،

تت را به من حجاگر  ،خدایا حجتت را به من بشناسان ؛را نخواهم شناخت نشناسانی هرگز او
  .«شومم گمراه میاز دین نشناسانی،
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 روايت وحد  فور  در است بديه . است ىيباتر هايشجمله و

 :حكص به متن، ااتالف و مضمون وحد  و

ُء ال َك ِم  َوِفينا تَ َنةََّبت  ُعُرو ُُه  َوَعَلي نا اَمر ا اَلُ َوِإنَّ »
 1؛«تَ َهدََّلت  ُغُصونُهُ 

 کده  هسدتیم  سدخن  امیدران ( رسدالت  نددان خا) ما و»

 مدا  بدر  هدایش شداخه  و رفتده  فرو ما در آن هاىریشه

 .«است شده گسترده

 .دا ست فادر را تربليغ و تربايد متن فصيح

 .گذاريصم  تفسير لذا ما هص در اين مقاله متن اوّل را در بح  و

 اعتبار سند دعا

عتبر به سندها  متعدد اعتبار سند اين دعا با اينكه در اين سه كتاب م

 تأييد را آن اعتبار  يز ديگر شواهد اى بعض  روايت شده است و

 حافل است. ×ا صافاً اطمينان به فدور آن اى اما  2، مايدم 

                                                           

 .7ص العقول،شعبه حرانی، تحف(؛ ابن221، ص1)ج 222البالغه، خطبه . نهج1
 (112)ص الدينكمالدر صدوق  . ازجمله مؤید صحّت حدیلى که متضمّن این دعاست، این است که2
عمرو دعاى دیگرى که طوالنى است از جناب شیخ ابى (811 - 811)ص المتهجدمصباحطوسی در  و

دعاى مذکور به  روایت نموده است، و ×االمرعلمان بن سعید عمروى نایب خاص حضرت صاحب
أعرف  لم»، «أعرف نبيّك لم»جاى نماییم آغاز شده است، فقط بههمین دعایى که ما از آن گفتگو مى

فرموده  االسبوعجمالدر  طاووسبن  فرموده است. این دعا نیز دعاى شریفى است که سیّد «رسولك
است، که اگر از انجام آنچه ذکر کردیم، از تعقیب عصر جمعه عذر براى تو بود، پس بپرهیز از اینکه این 

د که ما را  جل جالله عا را شناختیم از فضل خدا دخدا را به آن نخوانى که ما این د دعا را مهمل گذارى و
 .210 - 211االسبوع، صطاووس، جمال. ابنبه آن مخصوص گردانید، پس بر آن اعتماد کن
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فرض كه در مثل اين مورد سند ضعيف باشد، طبق ن، برآبرعالوه

ا به  ظر حقير، سند دعا امّ ؛شودم قاعده تسامح در ادلّه سنن عمل 

 .است جايز ورود  يت به آن اوا دن اجد اعتبار كاف  است وو

پس اى اين مقدمه با استعا ت اى اداو د متعال برا  اينكه به مفاد 

 آن تفسير اين دعا در حدّ بينش اود آگاه  يابيص، به شرح و

 عصمت بيتاهل اى فادر كلما  كه كنيصم  اعتراف و پرداىيصم 

 تعاليص و ااالق  و عرفا   قايقح و مواعظ اى دعا و ^هار ط و

 بتوان كه است آن اى برتر گو اگون  واح  در ايشان رهنمودها  و

 آن سخنان فراىها  بعض  اگر و  گاشت آ ها بر كامل تفسير شرح

 كسهمه كار هصآن  مود، جامع تفسير و شرح بتوان را بزرگواران

كه در غور  د در اين كار توفيق يابندتوا نم  بزرگا   فقط و  يست

 با و كرده فرف را روىگار  ايشان سخنان و احادي  در دقت و

 .باشند آشنا ادا درگاه عزيزان آن مكتب

 پرواى امّا ضعيفا   چون مرا، غوّاف  در اين دريا  ژرف بيكران و

 اى بايد. شد  خواهد ميسر هرگز معرفت و علص بلند ها قلّه اين به

 بينش ،فيض كسب مكتب اين گانيافتپرور  عارف بزرگان وم ارمن

 كمال  سيرها  ترينعال  كه مسير اين در بدا يص و  ماييص آگاه  و

 هاي قله بر الوص و سع  بال با و برويص جلو هرچه دارد، وجود بشر
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  وىاد  ما ند ترعال  مراتب فاحبان برابر در كنيص، پرواى بلند بس

 محدوده اى بيرون ص به ديدار جهان گشوده وچش تاىه كه باشيصم 

 سفرها  كه شخص  برابر در و باشد  ديده را جاي  اطاقش و گهواره

 بزر  و كوچك شهرها  و هااقيا وس و هاكوه و درياها و كرده بسيار

 اين با. باشد گرفته قرار كرده، سفر  يز آسما   كرا  به و ديده را

 دو در را ادع تفسير اه  اود، شرح وكوت و قصور و  اتوا   به اعتراف

 . ماييصم  آغاى بخش

 بخش اوّل: لغا  دعا.

 بخش دو : تفسير دعا.

 .در پايان  يز، بح  كل  در فايده دعا اواهيص داشت
 اهلل تعالىشاءان





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخش اول:
 لغات دعا         

 





 

 

 

 

 لغات دعا

 اهلل .1

يه بدون اسص است اى برا  ذا  مستجمع جميع ففا  كمال «اهلل»

 .ففا  اى ففت  تعيين لحاظ و

 :گويدم  سوره ثينثال اعراباالويه در ابن

ٌ  ال» ََّ  هِ ل   لِ  ِإالَّ  يَ ن َبِغي ِاس   1؛«ثَنآُؤ ُ  َج
اسمى است که سزاوار نیست مگر براى اهلل »

 .«بلندمرتبه

 ( :تعال  ادا  قول در و
ْ
  َهل

ُ
لَم
ْ
  َتع

ُ
  َل

ً
ا
د
 در آيا يعن  است؛ شده گفته 2)ََسِي

 جاي  هر و مكان هر و هموار و كوه و دريا و اشك  مغرب و مشر 

 .شناات  خواه  يعن  ؛شناس ؟م  او اى غير باشد، اهلل او اسص كه را احد 

 اينكه در و است «اعظص اسص»تصريح بعض  اسص، كه بهپيرامون اين 

 لغت و ادب بزر  علما  ديگر، مطالب  يست و مشتق يا است مشتق

                                                           

 خالویه، اعراب ثالثین سوره )سورة حمد(.ابن. 1
 .«دانی؟نامی میمه آیا برای او» .11. مریم، 2
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 شرح ها كتاب در مهم  تحقيقا  و بيا ا  عرفان و فلسفه و

 كه ا د،فرموده ادعيه شرح و تفسير و لغت ها كتاب و اسماءالحسن 

 اهل و است آن ظرفيت اى اارج رساله اين در مباح  آن آوردن

 .ستا وافي و كاف  هاكتاب همان را عميق ها بررس  و تحقيق

 جالله اسص به تعبير آن اى كه ،«اهلل»: گوييصم فقط در اينجا اجماال 

 علص مثل كمال، ففا  جميع جامع ذا  بر دارد داللت شود،م 

 داشت  خواهد بيشترم  مسّ يك بنابراين ؛وحد  و تفرّد و قدر  و

 يا باشد مشتق مقدّس لفظ اين و كندم   تفاو  بر داللت اين و

 در .ين تعي يا باشد تعيّن  وضع به احديت ذا  بر داللتش تق وغيرمش

 بين عرب  لسان در و دارد ذا  آن بر داللت لفظ اين فور  هر

 باشد، داشته را داللت اين مطابق  داللت به كه اسم  حسن ، اسمای

 .بشود ادّعا اين «هو» مثل در مگر  يست  ظر در

 آن بر و شده حذف ا ه همزهك است اله ،«اهلل» افل: گويدراغب م 

 شريفه آيه به االويهابن مثل سپس و ستا شده وارد تعريف ال  و الف

) 
ً
ا
د
 ََسِي

ُ
 َل
ُ
لَم
ْ
 َتع
ْ
 باشد، مشتق آ كه بنابر و 2.استشهاد  موده است 1)َهل

 اله «اهلل» افل اينكه در شود،م  استفاده  يز روايا  بعض  اى كهچنان
ت، ااتالف   يست. هرچند در اينكه همزه آن حذف شده اس بوده

                                                           

 .«دانی؟آیا برای او همنامی می» 11. مریم، 1
  .21صمفردات،  راغب اصفهانی،. 2
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 داال آن بر ال  و الف اينكه يا است، شده آورده ال  و الف آن جا به و

 الف اينكه در: ديگرعبار به .است شده حذف آن افل  الف و شده

 است، غيرقياس به و  يست تعويض يا است قياس  و است تعويض ال  و

 ديگر،  كا  در سرّ قرائت آن به قطع همزه و كهچنان. است ااتالف

 كه است شده مطرح ادب و و ح علما  بين لطيف  ادب  ها بح 

 .فرمايند مطالعه ادب و  حو ها كتاب در را آ ها توا ندم  مندانعالقه

 :ا دفرموده وجه چند  يز «اله» اشتقا  افل در و

 اسص كه است( عين )به فتح فاء و «اَلَه»اينكه افل آن اى  وجه اوّل:

 اى اعص ؛شود عباد  باطل يا حقّ به كه معبود  هر بر است جنس

 «اهلل» ربوبيت به و بدا د معبود را آن فقط باطل معبود پرستنده اينكه
 اتّصافش و آن ربوبيت به اينكه يا ،مشركين اى بسيار  مثل باشد، معتقد

 .باشد قائل ربا   كماليه ففا  به

 پيروا ش و تيميهابن و تعكس آ چه كه فرقه گمراه وهابيبهپس 

  ف  و الوهيت توحيد بر داللت فقط توحيد كلمه كه ا دكرده گمان

 در توحيد اثبا  و ربوبيت در شرك  ف  و دارد معبوديت در شرك

 شرك مطلق  ف  بر طيبه كلمه اين. شودم   استفاده آن اى ربوبيت

 معبوديت، در الوهيت و شرك ىيرا ؛دارد داللت احديت حضر  برا 

 تنزيل  وجود ش ء اينكه به عقيده مثل باطل  اعتقاد به گاه كهچنانهم

 ديگر باطل عقايد به هص گاه. شودم  حافل اوست، عباد  در ادا
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 شريك احيا و اماته و رى  و الق امر مثل در را شخص  يا چيز  مثالً

طيبه  ف  هر  كلمه اين گوينده وقت  پس. شودم  واقع دا ستن ادا

 واسطهبه عباد  در مشرك كه را معبود   ف  كهمعبود را  مود، چنان

 در مشرك كه هص را معبود   مايد،م  پرستد،م  را آن فاسد  اعتقاد

  مايدم   ف   يز پرستد،م  دو  رقص اى اعتقاد  واسطهبه ربوبيت

ست اآ ه معبوديت به عقيده منشأ و افل  ف  معبود، دو اين  ف  و

 كند،م  پيدا ظهور پرستش و عباد  در شرك موارد چون و

 فاسد  عقايد يعن ) ملزو   ف  ،الى   ف  با و شده آن  ف  جهتاىاين

 .شودم   يز( گرددم  غيرادا عباد  منشأ كه

بنابراين چنان  يست كه كلمه توحيد فقط شرك در الوهيت را 

 شمار دم مع با توحيد ربوبيت مجا و گويندم  هاوهاب  كه معناي به ز

 بلكه ؛باشد  داشته ارتبا  ربوبيت در شرك  ف  به و  مايد  ف  ز 

  ف  او برا  هص را شريك  هرگو ه كرديص،  ف  را او غير معبود وقت 

( عين و فاء فتح به) «اله» اى «اهلل» كه است درفورت  اين و ايص  موده

برحسب اشتقاقا  ديگر، اين توهص  اّل  و باشد معناً و لفظاً «عبد» مثل

 ديگر باطل دعواها  سلسله يك مبدأ را آن اواهندم  كه هاوهاب 

 .است معلو  فراحتبه بطال ش دهند، قرار اود

 فاء فتح به) علص وىن بر «اَلِه» اى مشتق «اهلل»اين است كه  وجه دوم:
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 حقيقت درك در عقول چون ؛است «تحيّر» معنا  به( عين كسر و

 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان  اتوا ند، و متحير او ففا  و ذا 

) 
ُ
لَم
ْ
ع
َ
َ  ما ي ما أَْيِدهِيْم  بَنيْ
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  و
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ْ
إ  َخل

َ
  و

َ
ِحيطُون

ُ
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  ِبهِ 
ً
ما
ْ
 1؛)ِعل

خدا با علم ازلی بر همه آینده و گذشته خلق آگاه »

 .«است و خلق را هیچ به او احاطه و آگاهی نیست

 روايت است كه فرمود: ×اى اميرالمؤمنين

ََّ ُهناَك » ِبيُر الص فاِت  َوَض ََّ ُدوَن ِصفاتِِه َتح  َك

 2؛«الل غاتِ  َتصارِيفُ 
 :كه است روايت حضر  آن اى  يز و

 2.«َمع رِفَِتهِ  ُكن هِ  َعن   َوال ُعُقولُ  ِصَفِتهِ  غايَ ِ  َعن   ل ُسنُ ال َ  َكلَّتِ »
 نه ادراك بر كنه ذاتش رسد

 نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم
 

 نه فكرت به غور صفاتش رسد 

 نه بر ذيل وصفش رسد دست فهم
 

 است: ×عليحضر   وان منسوب بهدي در و

                                                           

 .119. طه، 1
 اثر وامانده وهای زیبا بیشمردن صفتبرالهی فات در بیان ص» .21صمفردات،  راغب اصفهانی،. 2

 .«اثر استبی کاربردن الفاظ گوناگون آنجا گم وبه ناکارآمد شد و
ها از بیان وصف زبان» .177 – 171ص ،78جمجلسی، بحاراالنوار، ؛ 112صالمصباح،  . کفعمی،2
 .«ها از شناخت حقیقتش وامانده استعقل او و
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رُِكها َكي ِفيَّ ُ   ال َمر ِء َلي َس ال َمر ُء يُد 
يَ ُهَو الَِّذي َأن َةَأ ال َ   َء ُمب َتِدعا  اش 

 

 اِر ِفي ال ِقَدمِ َفَكي َف َكي ِفيَُّ  ال َجبَّ  
دَ  َتح  رُِكُه ُمس   1ُث النََّس ِ َفَكي َف يُد 

 

 تواند چگونگی  خود را بشناسد، پس چگونهانسان نمی»
تواند چگونگی خدا را بشناسد. خدایی که همة اشیا می

تواند را از عدم به وجود آورده است، پس چگونه می

 .«حادث غیرقدیم، او را درک کند انسان

 ستسرمايه تو گفتم: همه ملك حسن

 نشان نتوان يافت ما گفتا: غلطى ز
 

 ستخورشيد فلك چو ذره در سايه تو 

 تتوس يهپا اىاز ما تو هر آنچه ديده
 

 

 ظاهر ربوبيت در شرك  ف  بر توحيد كلمه داللت وجه، اين بر بنا

 .است بيان اى  ياىب  و

 هص «اله» افل بنابراين و است «وله»اينكه مشتق اى  وجه سوم:
 به را متعال اداو د و. است شده بدل همزه به آن واو كه است «وله»

 مايل ااتيار،به يا و تسخيرلوق  يا بهمخ هر كه گويند «اله» جهت اين

 :فرمايدم  كهچنان اوست، به
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 .«داندیک از آنها نماز و تسبیح خود را مىهر»

 :فرمايدم   يز و
                                                           

 .118، ص×علی. دیوان امام1
 .81نور،  .2
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ز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش نیست ج موجودى»

 .«فهمیدو لیکن شما تسبیح آنها را نمی ستاو حضرت

 :فرمايدم   يز و

) َ ِ ِإند َ  ا لِلدٰ ِإند َ
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 ا ِإلَْيِه ر
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 .کرد خواهیم رجوع او سویبه و آمده خدا فرمان به ما

 :فرمود ديگر آيه در و

) 
َ
م
َ د
ن ِِف الس

َ
 م
َ
لَم
ْ
 أَس
ُ
َل
َ
 و

َ
َ و

ْ
اإ 
َ
 اِت و

ً
ْرِض َطْوعا

 
َ
ون
ُ
ع
َ
ْرج
ُ
ِإلَْيِه ي

َ
 و
ً
َكْرها

َ
 2؛)و

ناخواه مطیع هرچه در زمین و آسمان است، خواه

 .سوی او رجوع خواهند کردفرمان خداست و به

 8.«ِء كملِّهااْشيَ هللم ََمْبموبم اْلَ اَ »: ا دگفته بعض  كه است جهتاىاين

 هاكاست  برا  بسببه ا سان افراد اى بعض  كه  دارد منافا  اين و
 او سو به بايد كه را اود ااتيار  سير و شو دم  منصرف او اى

 سير در حال،بااين. جويندم  دور  او اى و كرده مبدل قهقر  به باشد،

                                                           

 .88. اسراء، 1
 .111. بقره، 2
 .82عمران،  . آل2
 .21ص مفردات، . راغب اصفهانی، 8
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 .اوست سو به همه باىگشت و رو دم  او سو به همه كل ،
لَُكوُت كُِلد َش ( َ

ِدهِ م
َ
ي ِبي ِ َ  اّلد

َ
ْبحان

ُ
 ء  فَس

لَْيِه  إِ َ
 و

َ
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ُ
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َ
 1؛)تُْرج

و پاک است خدایی که ملک و ملکوت هر  منزّه پس»

سوی او موجودی به دست قدرت اوست و همه شما به

 .«رجوع خواهید کرد

 :كه است العربلسان در
ِف  يىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن ِ لَ إِ وَن َلمىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنو هم: َأنَّ اْْلَْلىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنَ   َ َمْعىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  َ ل

عموَن ِإلَْيىنىنىنىنىنىنىنىنِ  ِصيبىنىنىنىنىنىنىنىنا  مِ ىنىنىنىنىنىنىنىنيبمهمْم رَ ْضىنىنىنىنىنىنىنىن َ  ِئِجِهْم؛  َ اَحىنىنىنىنىنىنىنىنو 
 2.ْفَزعموَن ِإلَْيِ  ِف كملِّ ما  ىننموبىنمهممْ َ  ىنَ 

 «احتجب» معنا  به «لياهاً ،يَلوهُ ،اَلَه»اين است كه اى  وجه چهارم:
 ابصار و عقول اى محتجب و پنهان او ذا  حقيقت چون ؛باشد مشتق 

 :است شده اشاره معنا اين به  يز مجيد قرآن در. شودم   ديده و بوده
  إ (
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او را هیچ چشمی درک ننماید، و حال آنکه او »

کند و لطیف و نامرئی و به ببیندگان را مشاهده می

 .«چیز آگاه استهمه
                                                           

 .82. یس، 1
 . 818، ص12جالعرب، لسان منظور،. ابن2

 .192. انعام، 2



 21/  بخش اول: لغات دعا

 

 :است حدي  در و. دارد داللت آن بر  يز «الباطن» اسص و

َتَجبَ  هَ الل    ِإنَّ » َتَج بَ  َكما ال ُعُقولِ  نِ عَ  اح   َع نِ  اح 
 َكم       ا َيط ُلُبونَ       هُ  ع ل        ال َ  ال َم       َ َ  َوِإنَّ  ب ص       اِر ال َ 

 1؛«أَن  ُت    َتط ُلُبونَهُ 
 اسدت،  پنهدان  و محجدوب  هدا خداوند متعال از عقل»

 اسدت  پنهدان  و محجوب هاچشم و بصرها از کهچنان

 طلدب  را او بداال  فرشدتگان  و اعلى مأل کهدرستىبه و

 .«نماییدمى طلب شما کههمچنان کنند،مى

لمه توحيد بر  ف  شرك در ك داللت ، يز سو  وجه و ،اين وجهبنابر

 ربوبيت ظاهر است.

 او به يعن  ؛است مشتق «فالن إل  أله»اين است كه اى  وجه پنجم:

. يابدم  آرامش او به عقول كه جهت اين به گرفت، آرا  و سكون

 اعتماد موجب و باوربخش او شناات به توحيد اهل بين جهان و

 :فرمايدم  كهچنان كند،م  پيدا اطمينان او ياد به هادل و گرددم 

) ِ ِر اللدٰ
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 أإَ  ِبِذك
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 ؛«گرددمى آرام هاآگاه باش تنها با یاد خدا دل»

                                                           

 .202، ص11حاراالنوار، جمجلسی، ب. 1
 .28. رعد، 2
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 :است عرفه دعا  در و
 1؛«كَ َوَجدَ  فَ َقَد َمن يذالَّ  امَ َك وَ َمن فَ َقدَ  َوَجدَ  اذامَ »
چه  و ؟کرد کسى که تو را گم کرد پیداچه چیزى را »

 .«چیزى را گم کرد کسى که تو را پیدا کرد؟
 است( عين كسر و فاء فتح به) «أَلِه» اى مشتق «اله»اينكه  وجه ششم:

 «اله» جهتايناى ادا به و. باشد گرفتنپناه و جستنپناه معنا  به كه
 پنجص وجه و وجه اين بر بنا. است همه مفزع و حقيق  پناه كه گويند
 يا وجوه عمده بود اين.  مايدم كلمه توحيد مطلق شريك را  ف   ، يز

 .ا دفرموده «اله» اشتقا  مبدأ در كه وجوه  تمام 
 «اهلل يا» آن معنا : ا د فرموده آن تركيب چگو گ  در ؛«اللّهصّ» امّا و
 شده حذف آن اى جالله اسص صتعظي جهت به «يا» كلمه و است
 اصايص اى اين آورده شده است و آن آار در مشدّد ميص آن عوض و
 .دارد ااتصاص آن به قسص تاء كهچنان ؛است اسص اين

 ا  يعن  است، 2«بالخير آمنّا اهلل يا» ،«اللّهصّ» افل: است گفته فرّاء

 .است اقو  و ارجح اوّل قول ول  ؛اير به را ما كن قصد ادا

 معرفت و عرفان . 2

 چيز، آن اثر در تدبير شه وا دي به است ش ء ادراك ؛عرفان معرفت و
                                                           

 .221ص ،01مجلسی، بحاراالنوار، ج. 1
 الکافیه،الرضی علی الدین استرآبادی، شرح؛ رضی289، ص1جالبحرین، ر.ک: طریحی، مجمع. 2
 .189، ص77؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج288، ص1ج
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 در تفكّر به و است ادراك مطلق علص ىيرا ؛باشدم  علص اى ااصّ كه

 معرفت: گفت توانم  ديگرعبار به. شودم  حافل  يز ش ء اود

 ش ء ادراك معرفت و است ش ء حقيقت ادراك علص ىيرا ؛است اعص

 .آثار و ظاهر به يا باشد حقيقت به اواه ؛ستا

 آثار يا ش ء حقيقت معرفت اى اعص معرفت كه عرفان واين بر بنا

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ » معروف شريف حدي  باشد، آن وجوه و
 كه را اود  فس حقيقت هركس:  مود تفسير توانم  گو هرا اين 1«رَبَّهُ

تعال  كه بار  است مشخصات  و ففا  ساير دارا  و محتاج و مركب

منزه  ففا  اين اى كه را اود پروردگار ،شناات اى آن منزه است

 است  فس حقيقت عرفان اوّل، عرفان فور  وشناسد؛ است، مي

 سلب او اى كه است چيزهاي  به و ش ء عرفان همان دو ، عرفان و

 .اوست ذا  حقيقت اى اارج و شودم 

 محتاج كه را اود  فس شناات هركس:  مود تفسير توانم  و

 بالذا  غيرمستقل و غير مملوك و مخلو  و مصنوع و غير به  ياىمند و

 آفريننده و مالك و االق و فا ع كه را ادا است، حادث و معلول و

 جالل ففا  ساير و كمال و  ياى ب  به اوست، بخشهست  و

 جزء دو هر در معرفت و عرفان وجه، بنابراين كه ،شناسدم  جمال و
                                                           

 .22، ص2ج مجلسی، بحاراالنوار، ؛271ص المناقب، خوارزمی،. 1
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 رب و  فس اوفاف و آثار در تفكّر ان آثار وعرف معنا  به حدي 

 . دارد داللت و ارتبا  آ ها حقيقت معرفت به و شده حافل

 حقيقت اينكه به بشناسد را اود  فس هركس:  مود تفسير توانم  و

  يز را اود پروردگار  يست، ميسّر آن درك و شناات توانم   را آن

اى دسترس ادراك بيرون  ذاتش كُنه و وجود حقيقت اينكه به شناسدم 

 با و  گرفته تعلق ذا  حقيقت به معرفت  يز، وجه اين بر بنا است و

 :گويدم  شاعر معنا اين در و. است شده حافل آثار در تدبّر

 تو كه در علم خوود زبوون باشوى   
 

 عووارك كردگووار چووون باشووى    
 

 تما  اداره در كه بشناسد را اود  فس هركس:  مود تفسير توانم  و

 اعضا تما  و است يگا ه روح ست اى جسص ور  كه مربو  به اوامو

 دو  فس، اداره  ظا  اگر و دار د، قرار واحد فرما ده  تحت قوا و

 كه فهمدم  گشت،م  تباه و مختل آن امور داشت، مدير دو و فرما ده

 متعدد مديريت و ما ده فر اگر  يز امكان عالص تما  و جهان كل در

 به را ادا لذا ؛شو دم  تباه همه نا  مختل وئص كاعال  ظا  باشد،

 به عرفان  يز وجه اين بر بنا. شناسدم  شريك ب  و وحد  و يگا گ 

 .است شده حافل آثار در تدبّر به و گرفته تعلق ذا  كنه و غيرحقيقت

 دارا  اينكه به بشناسد را اود  فس هركس: است اين ديگر تفسير

 كه كس  آن شناسدم  ز محدود هرچند ست زا ادراك و علص و توا اي 
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 تما  دارا  اود است، كرده عطا او به را ففا  اين و آفريده را او

 اواهد آن معط  ش ء فاقد» كه است بديه  ىيرا ؛است كماليه ففا 

 .كرد  خواهد  ياىب  را كس   ياىمند، و «بود

 بخوووشيافتوووه از هسوووت ذات نا
 

 بخوش هسوتى  شوود  كوه  توانود  كى 
 

 به اود  را ففا  اين كه شناسدم  ا ديشه و تدبّر به  يز و

 پس است،  يافريده اود  را اود  كهچنان  داده، اود 

 جالل و جمال ففا  و هست  اى هرچه بخشنده، كه شناسدم 

 عطا او به را ففا  اين و هست  اين كه باشدم  اود  اى دارد،

دو جزء به تدبر در  هر در عرفان  يز، وجه اين بر بنا. ستا كرده

 .شودآثار فراهص م 

 اين اى  يز كرد، بيان توانم  حدي  اين تفسير در كه وجوه  ساير

 در تدبّر به و حقيقت به  فس معرفت يا كه 1؛ يست اارج قسص دو

 .آن آثار ا ديشه در تدبّر به يا و شده حافل آن ذا 

. شودم  حافل آثار در تدبّر به وجوه، تما  بنابر «ربّ»امّا معرفت 

 را ادا: شودم   گفته و ،شناسدم  را ادا كسفالن: شودم  گفته لذا

                                                           

یا  الفالحمصباحتوانید در کتاب اند، مى. وجوهى را که در تفسیر این حدیث فرموده1
پدر د  +مال محمدجواد صافی گلپایگانی اهللکه هر دو از تألیفات مرحوم آیت العرفاننفايس
 مطالعه فرمایید.د  این رساله است ةنگارند
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ست،  ه به ا ديشه بشر به ادا به تدبّر در آثار اوچون معرفت  ؛دا دم 

 در ذا  او.

 داا :شود م  گفته و دا دم  را چيزفالن ادا :شودم  گفته ديگراىسو 

 به وفول كه شودم  اطال  علم  بر معرفت ىيرا ؛شناسدم  را چيزفالن

 بدون و حضور  ادا علص بلكه ؛است منزه آن اى ادا و باشد تفكّر با آن

 اگر : شود گفته .است عد  و جهل به غيرمسبو  و ا ديشه و تفكّر سابقه

 گفته كهاين پس باشد، ش ء آثار در تدبّر و تفكّر به مسبو  بايد معرفت

 :فرمايدم  مجيد قرآن در و است، فطر  اهلل ةفمعر :شودم 

) ِ  أَِِف اللدٰ
َ
م
َ د
 فاِطِر الس

ٌ
َ ا َشكد

ْ
ال
َ
اِت و

َ
 1؛)ْرِض و

ها و زمین است شکی در وجود خدا که فاطر آسمان»

 .«نیست

 :فرمايدم  ديگر آيه در و

) 
َ
م
َ د
ْن َخلََق الس َ

ْم م
ُ َ
َت
ْ
أَل
َ
لَِئن س

َ
 او

َ
َ و

ْ
ال
َ
 اِت و

َ
 ْرض

 
ُ
ٰ
َ اللد د
َقُولُن

 2؛)لَي

و اگددر از ایشددان سددؤال کنددی کدده چدده کسددی      »

هددا و زمددین را خلددق کددرده اسددت هرآیندده   آسددمان

 .«گویند: خدامی

                                                           

 .19. ابراهیم، 1
 .21. لقمان، 2
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 :آيه مثل مجيد، قرآن اى ديگر  آيا  و آيا  اين در بالجمله و

) ِ َت اللدٰ
َ
ر
ْ
 فِط
ً
نِيفا

َ
يِن ح َك لِِلد َ

ه
ْ
ج
َ
  ي الدَتِ فَأَِقْم و

َ
فَطَر

لَْي 
َ
 ع
َ
 1؛) االنداس

به جانب آیین اسالم روی آور و پیوسته از دیدن خددا   »

 .«که فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیروی کن

 اما  و رسول و ادا معرفت: كه شودم  استفاده شريفه احادي  اى و

 . دارد تدبّر به  ياى و است فطر 

 معنا دو اى يك  به است، فطر  دين: شودم مقصود اى اينكه گفته 

 موافق او فطر  با بلكه ؛ شده تحميل بشر بر دين اينكه يك : است

 بايد فطر  به و بالطبع ا سان كه است مسير  در حركت ست وا

 ابراى و  زده باى سر آن اى بدار د، عرضه او بر را آن وقت  و باشد داشته

 .آوردم بر را او فطر  حاجت دين و  مايدم   تنفر

 احسان و اير به مشتا  و راغب ت واواهان عدال ،فطر  بشر مثالً

 به را او بخش به او بدهند وعدالت پيشنهاد هرچه جهتاىاين. است

 ا صاف و رحص و عهد، حفظ و وفا راست ، و اما ت احسان، و اير

 او بين موا ع  و عوامل اگر و  مايدم   طرد را آن  مايند، دعو 

 .كندم  استقبال پيشنهادها گو هاين اى باشد،  شده حجاب فطرتش و

 ا سان همچنين چون  ياى به اداپرست  در فطر  بشر است و
                                                           

 .29. روم، 1
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 غنا  كه ا ه قط يك به بايد است، محتاج و فقير كه كندم  احساس

 باشد، غيرمتناه  علص و  امحدود قدر  و محض  ياى ب  و مطلق

 او حوايج بتوا د كه اواهدم  را كس  او.  مايد متّك  و متّصل را اود

بخش آرا  او ياد و دهد يار  هاسخت  و شدايد در را او و برآورد را

 .باشد روا ش روح و

 هر را اود حيثيا  تما  و هست  و بيندبشر بالذا  اود را گمراه م 

 اواهدم  و بيندم  اطرا  ا واع معرض در ثا يه و دقيقه هر و ساعت

 پناهگاه و بوده محيط و مسلط و فرماحكص نا كائ تما  بر كه مركز  به

؛ لذا وقت  دين را به مفهو  كند اعتماد و اتّكا باشد، اطرا  اين اى او

 بنمايند، عرضه او فحيحش، كه برآور ده اين تمايال  فطر  است، به

 اين. اواهدم  او كه است چيز  همان ىيرا؛ كندم  قبول را آن بالفطره

 آثار در ا ديشه به ادا معرفت: گوييصم  اينكه با دين بودنفطر  اى معنا

 ا   دارد.مناف شود،م  حافل ذا  در تفكّر بدون

بودن دين، اين است كه فطر  بشر آن را تأييد معنا  ديگر فطر 

 قياس به محتاج اگرچه كه است قضاياي  اى و  مايدم  تصديق و

 آ ها با و  يست جدا اودشان اى آ ها برهان و قياس امّا ؛است برهان و

 «قَضايا قِياساتُها مَعَها»: ا دگفته كهچنان است، مطو  آ ها رد و همراه
 ىوج چهار عدد» كه قضيه اين: است شده گفته آن برا  مثال بيان در و
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 كه است اين آن و است همراه آن با آن دليل ىيرا ؛است فطر  «است

 ا قسا  قابل عدد هر و است متساو  عدد دو به ا قسا  قابل چهار عدد

 .است ىوج چهار عدد پس است، ىوج متساو ، دعد دو به

 ادا ص،عالَ» كه قضيه اين: گوييصم  «اهللةفمعر» مسئلهيا در همين 

 اين آن و است همراه آن با آن دليل ىيرا ؛است فطر  «دارد آفريننده و

 آفريننده پديده، و حادث هر و است پديده و حادث عالص كه است

 .دارد نندهآفري عالص پس دارد، پديدآور ده و

 دليل ىيرا ؛ر  استفط «دارد  امرئ  و غيب   اظص عالص»: گوييصم يا 

  ظص عالص كه است برهان و قياس اين مثل آن و  يست جدا آن اى آن

 دهنده  ظص باشد، داشته حساب و  ظص كه چيز  هر و دارد حساب و

  ظص پس يا دارد،  اظص عالص پس. دارد  اظص حساب  و  ظص هر يا دارد،

 .دارد  اظص  يز عالص حساب و

 منطق معقول وحسب افطالحا  اهلبودن دين بهبنابراين، فطر 

 با گيرد،م  قرار تصديق مورد كه ا هقضي يك داليل: كه است اين

 به كه معرفت و عرفان لغو  معنا  با  يز افطالح اين و. باشد او اود

 با كه است و مرب امور  شناات به و گيردم   تعلق اشيا حقيقت

 قضيه ىيرا ؛افا   داردمن شو د،م  شنااته آ ها آثار در ا ديشه و تفكّر

 داشته ارتبا  فطر  قضيه آن موضوع با كه آثار  با هرگاه فطر 
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 عرفان قضيه، آن شناات باشد، آن دليل آثار آن و باشد همراه باشد،

 .بود اواهد معرفت و

 ا سان: كه است اين دين، بودنفطر  برا  معنا سومين باالاره و

 باشد، داشته قبل   يت قصد و اينكه بدون و  ااودآگاه و اوداودبه

 ادا سو به دلش هاي فرفت در و شودم  توجهم ادا سو به

 است شده ديده و شنيده مكرر حت . افتدم  او ياد به و شده كشيده

 اهل با لجاج و عناد در و متعصب بسيار ى دقه و الحاد در كه افراد 

در ى دگ   كه حوادث  و هاجريان ط  در بود د، استوار سخت توحيد

شد د، يا عمليا   توجهسو  ادا مو  داد،  ااودآگاه بهآ ها ر

 جهان و غيب عالص به ايمان جز آن منشأ كه سرىد آ ها اى كارهاي  و

 . يست ديگر  چيز ديگر،

 جاهمه اى ميد ا ا سان وقت  ها،گرفتار  جمله در هنگا  ابتال واى

 قرآن در كهچنان شود،م  توجهم او سو به دلش شود، قطع و بريده

 :فرمايدم  مجيد

 أَتيٰ (
ْ
ُكْم ِإن

َ
ْيت
َ
ء
َ
 أَر

ْ
ِ قُل ُ اللدٰ

ذاب
َ
 ُكْم ع

ْ
 أَو

 ِ َ اللدٰ

ْ
ةُ أََغي

َ
اع
د
 الس

ُ
ُكم

ْ
 صاِدِقنيَ أََتت

 ِإن كُنُْمْ
َ
ون
ُ
ع
ْ
 َتد

*  
َ
ون
ُ
ع
ْ
 َتد
ُ
اه  ِإيد

ْ
ل
َ
 1؛)ب

                                                           

 .81 - 89. انعام، 1
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بینید اگر عذاب خدا یا روز قیامت برای میآیا  بگو:»

خوانید اگر راستگو باشید؟ شما آمد آیا غیر خدا را می

 .«خوانیدبلکه او را می

حسززن  امززا حضززر  بززه منسززوب تفسززير در كززه حززديث  در و

بيزان   امزين معنز  روايت شده، ه ×فاد اما ، اى حضر  ×عسكر 

درباره ادا  ×فاد اما شده است. برحسب اين حدي ، شخص  اى 

 سؤال  مود، حضر  در پاسخ او فرمود:

«  َ  ؛«َ ط   َسِفيَن    رَِكب تَ َه
 .«؟اىهآیا هرگز سوار کشتى شد»

 عرض كرد: بله.

كه كشت  ديگر  د: آيا كشت  تو شكسته شده است درحال فرمو

 ؟كند  ياىب  را تو كه  دا   شناگر   باشد كه تو را  جا  دهد و

 عرض كرد: بله.

شد به اينكه شيئ  اى اشيا هست كه بتوا د  توجهود: آيا دل تو مفرم

 دهد؟  جا  ا هافتاد آن در كه ا هتو را اى ورط

 عرض كرد: بله.

 فرمود:

ءُ  ذِلكَ فَ »  َحيثُ  ءِ ان جال ِ  َعَل  ال قاِدرُ  هُ الل    ُهوَ  الةَّي 
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 1؛«ُمِغيثَ  ال َحي ثُ  غاثَ ِ ال ِ  َوَعَل   ُمن ِجيَ  ال
 بددر توانددا کدده اسددت خدددایى آن ءشددى ایددن»

 اىدهندددهنجددات کددههنگددامى اسددت، دادننجددات
 کده هنگدامى  اسدت  فریادرسیدن به توانا و نیست،

 .«نیست اىفریادرسنده
 در  +والد  اهللآيت مرحو  معنا،  اين  در است سروده  يكو  چه  و

 :دانش گنج

 شناسايى حقّ امرى غريوىى اسوت  

 اگوووور افتووووى بووووه دا  ابت يووووى
 

 در اين نكته حكم عقل طبيعى است 

 رهوايى  جوويى  به جى او از كه موى 
 

 د: افرموده كه است اين علص و معرفت ها جمله فر بار  اى

 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنانمعرفت ا كار است، ضدّ

) 
َ
فُون ِ

ْ
ْع
َ
 ي

َ
ت
َ
م
ْ
ِ  ِنع االلدٰ

َ
وه

ُ
نِرر

ُ
 ي
َ د
 2؛) ُّم

 نندک، سپس انکار میشناختهنعمت خدا را 

 است امور  اى معرفت اينكه بر دارد اِشعار هص اين: گفت توانم  و

 مطلق جهل گيرد،م  تعلق آن به كه آ چه به است، ا سان فطر  در كه

 عد  اى اعص يا جهل ر آن را  ف  كرد، ا كار است. واگ لذا.  دارد

 دو اين است بديه . است علصضدّ فقط يا است علص عد  و معرفت

                                                           

؛ 1صاالخبار، ، معانیهمو؛ 221التوحید، ص ؛ صدوق،22ص ،×تفسیر منسوب به امام عسکری. 1
 .81، ص2ج بحاراالنوار،مجلسی، 

 .82. نحل، 2
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 مطلب كل كه  يست چنان و شو دم  استعمال ديگر ها  هگوبه لفظ

 با بلكه ؛برشمرديص ما كه باشد اين( معرفت و علص) لفظ دو اين در

 به تردقيق ها بررس  اال  واستعم موارد و لغت كتب به مراجعه

 .رسيصم  بيشتر  كا 

 اى بعض  تفسير و معنا  موديص، اينجا در كه بيا ات  همين اى كهچنان

 .گرددم مكشوف  1«عْرِفُوا اهللَ بِاهللِاِ» معروف حدي  مثل احادي ،

كردن اى پيرى   پرسيد د: ادا را به چه شناات ؟ گفت: به گرد 

رو داشت( كه تا او را  خ )اشاره  مود به چرا  كه در پيشاين چر

 محرك و گردا نده بدون گردون چرخ چگو ه پس گردد،م  گردا ص  

 2.«عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجائِزِ»: ا دگفته ذال .است حركت در
 هسووت اىبلووى در طبوو  هوور داننووده

 پير آن گرداندمى  كه چرخك  آن از

 اگرچوووه از ازا يوووابى درسوووتش  
 

 هسوت  اىگرداننوده  گردنوده  بوا  كه 

 گيور  هموى  را گوردون  چور   قياس

 نگوووردد توووا نگردانوووى نخسوووتش 
 

 همين كه فيلسوف  آن بر هص و شودم  گفته عارف عجوىه، اين بر هص

 اجزا  و اعضا و جهان كل كه حركات  كشف و تفصيل با را حركت برهان

 باالتر و كهكشا   تا اتم  حركا  اى درآورده، كلش اين به را آن

 چيزهيچ و  مايدم  بيان علم  تقرير ترينقو  با جوهر  حركت و
                                                           

 .281صالتوحید،  ؛ صدوق،81، ص1جالکافی، . کلینی،1
 . «زنان را داشته باشیددین پیره». 2
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 فارغ گونگو ا حركا  بلكه ؛حركت  اى عالص اين در را موجود هيچ و

 آ ها درك و كرا  جماد،  با ، حيوان، عالص حركا  تماشا  اى و بيند م 

 عارفند همه شود،م  عرفا   و معنو  لذّ  اى سرشار و معرفت سرمست

 .اويند واله و شيفته و شوريده و طلبندم  را او همه و

 س به زبانى صفت حمود توو گويود   ركه
 

 ترانوه  بوه  قمورى  و خووانى بلبل به غوىا  
 

 :گويدم آر  هص آن عارف  كه 

َلهُ َورَأَي ُت الل    ِإالَّ  َشي ئا  ا رَأَي ُت مَ »  ؛«َه  َ ب  
 .«چیزى را ندیدم مگر آنکه خدا را قبل از آن دیدم»

 :گويدم  آ كه هص و

 ؛«َه بَ ع َد ُ َورَأَي ُت الل    ا رَأَي ُت َشي ئا  ِإالَّ مَ »
 .«دیدمچیزى را ندیدم مگر آنکه خدا را بعد از آن »

 .باشدم  شعر اين مصدا  كه يكتاشناس  و دموحّ عارف آن هص و

 اىهرگى حودي  حارور غايون شونيده    
 

 تسا ديگر جاى دلم جم  و ميان در من 

 :ى دم  فرياد و كندم بلكه اود را هص فرامو  

 ؛«هِ ا رَأَي ُت َشي ئا  ِسَوى الل   مَ »
 .«چیزى را ندیدم به جز خدا»

 كه مجاى  فورتانعارف حقيق ، عرفا  عرفان وامّا در افطالح 

 مبتدع ترتيبا  و اذكار و اوراد به و كرده ترك را شرع  و حقّه رياضا 
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 كنندهسرگر  غزليا  و اشعار اوا دن و وح  مبدأ اى واردهغير و

 ^ طهار و عصمت بيتاهل تعاليص جا به را منحرف افراد تعاليص و

 اى  ه  و معروف به امر ترك به را ياد  ترك بر امه اود قرار داده و

 در همه با اواهندم  و دا ندم  اجتماع  امور در  داشتنمدااله و منكر

 در كه است كس  عارف بلكه؛ گويندفلح كل باشند، عارف  م  مسلك

 معرفت و اويند مسلّص اوليا  كه اوفيا و ا بيا معرفت و ادا معرفت

 مقامات  به متعارف حدّ اى بيش آ ها راه سلوك و او احكا  و شريعت

 .باشد شده  ايل درجات  به و رسيده

 سنف . 3

 عرب ، و فارس  بيا ا  و اشعار و سنّت و كتاب  فس در لسان عرب و

 .شودم  اشاره آن موارد اى بعض  به كه است شده استعمال متعدد معا   در

  احيه و حيثيت آن، اى و شودم  گفته  فس كه است اين اوّل  امعن ز2

  يرو  كمك با عقل و  شود كنترل اگر كه شودم  قصد ا سان وجود

 سبب  دارد،  گاه تفريط فرا  وا بين اعتدال حدّ در را آن ايمان باىدار ده

 را نده و باىدار ده  يرو  با عقل بايد گردد،م  ا سان سقو  و شقاو 

 پيشبه ر ددا تنبل  و ما دگ عقب و وقوف و سست  كه را  فوس  ايمان،

 .باىدارد طغيان اى را افراط  و سركش و حادّ  فوس و برا د

گون او مثل غريزه شهو ، اين بُعد وجود ا سان، همان غرايز گو ا
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 همه اگرچه است، غرايز و هاميل ساير جاه و  فس، حبّ غضب، حبّ

 ا سان، وجود شمار د،م  «واهمه و غضبيه و شهويه» قوّه سه تحت را

 در  فس» مالحظه، اين به و آ هاست تناىع و غرايز اين ليا عم ميدان

 .شودم  گفته «عقل برابر

 :فرمايدم در قرآن مجيد 
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ام )مقهرکس از ایستگاهی که در برابر پروردگارش دارد

به تحقیق  ،وهوس بازداردرب( بترسد و نفس را از هوا

 .که بهشت جایگاه اوست

 غريزه تأثير  فس وهواي  كه در اين آيه ذكر شده، ظاهراً همان هوا 

 اعمال در  فس ها جوي ىياده. است ديگر غرايز در بشر طلب ىياده

 بيكار  و پرور تن و عيش و گذرا  ه او ب او ميل و غرايز

 اين در و باىداشت آن اى را  فس بايد كه است  فسهوا  در افرا  و

 در  فسا   دواع  كه كند ترق  و برود جلو آ جا تا بايد ا سان راه

را  2«مُوُتوا َقْبَل َأْن َتمُوتُوا»  امعن و بميرا د، اود در را غرايز اين اعمال
 در اود حافل ساىد.

                                                           

 .81 - 89. نازعات، 1
 .10ص ،10نوار، ج. مجلسی، بحاراال2
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به مردم   |  كه پيغمبرجهاد اكبر ؛با اين  فس بايد مجاهده كرد

 كه اى جهاد با دشمن ادا برگشته بود د، فرمود:

َغرَ ال َ  ال ِجهادَ  واضَ  َ  م  َقو بِ  َمرَحبا  »   َعَلي هِ  َوبَِقيَ  ص 
بَ رُ ال َ  ال ِجهادُ   1؛«ك 

 اى بعض  حت  همين جهاد با  فس است كه بسيار دشوار است و

 ما ع حداقل يا دا سا ن مددكار و يار كفار با جهاد در كه عوامل 

 بساچه و .ستيز د در مجاهد شخص با  فس، كنار در اينجا در  يستند،

 است، شده مسلط آن بر و كرده را  را  فس كه كند گمان ا سان

 چنان ت واس  فس اغوائا  و تسويال  اى گمان، همين كهدرحال 

 آن جبران بسا كه  مايدم  مغلوب مختلف ها معركه در را او  فس

 . گردد ممكن ىود به شكست

 اژدهاست دوز  و نفس اين است دوز 

 سور   هور  نفس را هفتصد سر اسوت و 
 

 كاسوت  و كم نگردد درياها به كو 

  الثوورتحووت تووا بگذشووته ثوورى از
 

 سلوك در او مددكار و يار  فس بگيرد، ااتيار در را  فس ىما  ا سان اگر

 اودحالبه را آن اگر :ديگراىسو  و شد اواهد اهللال  سير و كمال طريق

  مايدم  او اى وحشتناك و مهلك و غريب و عجيب تقاضاها  واگذارد،

 .شودم  بيشتر او اطر اك تقاضاها  كند، توجه او تقاضا  به بيشتر هرچه و

                                                           

 حرعاملی، ؛119ص االخبار،معانی ؛ همو،112ص االمالی، صدوق،؛ 12ص، 1جکافی، ال . کلینی،1
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 ه    اتَ ب  إِذا رَغَّ  ِغبَ     ٌ ال    ن َّف ُس رَا
 

   َ  1يَ ق نَ  عُ  َوإِذا تُ   َرد  إِل     َلِي  
 

 ما ند  فس با  برد ميدان در كه ىورمندان و بسيار قهرما ان چه ،بار 

 .باشندم  ذليل و اوار ضعيف، گنجشك 

 كتف زور و است پنجه به كه مبر گمان مردى،

 مرديت سو  ابلويس صويد كورد    با شوير 
 

 ىشوواطر كووه دانووم برآيووى اگوور نفووس بووا 

 كمتوورى گربووه از كووه بميوور هنوور اى بووى
 

 در گير موضع چگو گ  و  فس وضع كه اشعار  بهترين اى و
 به معروف قصيده در «بوفير » اشعار اين كند،م  تشريح را آن برابر

 ت.اس «البردةقصیدة»

َِ ِإن  تَ ه مِ   ل      هُ َش     بَّ َعل      ال     ن َّف ُس َكالطف      
 لِل َم          رِء  اتِلُ          هُ  س           َنت  لَ          ذَّ   َك             حُ 
 مال     ن َّف َس والةَّ     ي طاَن َواع ِص     مهُ َوخ     اِلِف ا

 

  م         هُ يَ          ن  َفطِ طِ ف  اِع  َوِإن  ت َ َض        الر   ُح        ب   
رِ  ِم   ن  َحي    ُث لَ        الدََّس    ِ  ِف   ي السَّ    َّ  َأنَّ  يَ   د 

2فَ         اتَِّه ِ  حَ اَك الن ص          َض         ا َمحَّ َوِإن  ُهَم        
 

 

 در حدي  است:

 2؛«اِهُد َعُدوَّكَ اِهد  َهواَك َكما ُتجَ جَ »
 دشدمنت  بدا  اینکده  کمدا  بجند   نفسدت هوای با»

 .«کنیمی جن 
                                                           

 .«کنداگر به کم برگردانده شود به آن قناعت می خواهی کند ونفس وقتی به آن رو بدهی زیاده». 1
نفس مانند کودک است که اگر او را ». 171 – 172ص ،22ش ثنا،ترا البرده،ةقصید یری،صبو. 2
شود. از شیر بازگیرى، باز گرفته مى و اگر آیدبار میدوستی شیرخوارگی به بر ،بگذاری خودحالبه
داند سمّ در چربى جهت که نمىاوست، ازآن ةکند براى آدم لذتى که کشندبسا نیک جلوه مىچه

نمایند،  یاگر تو را خالصانه خیرخواه نافرمانى کن آنها را و شیطان را و ومخالفت کن نفس  است. و
 .«و به آن بدبین باش آنها را متهم بشمار

 .289ص ،11ج، هالشیعوسائل حرعاملی،؛ 819، ص8ج الفقیه، یحضره صدوق، من ال. 2



 11/  بخش اول: لغات دعا

 

  فس كه شودم  استفاده رديگ احادي  بعض  اى اين حدي  و
 ضوابط تحت و او هوا  متابعت بلكه ؛ دارد مذمّت  اود اود ِبه

 .است اطر اك و مذمو  او، قرار دادن شرع  و عقل 
 روايت است: ×اميرالمؤمنين حضر  اى البالغهنهج در كهچنان

َوَ  َما َأَخاُ  َعَلي ُكُ  اث نانِ » ات  َباُع ال َهوى  ِإنَّ َأخ 
َِ ال َ  َوُطولُ  ل َحق   ات  َباُع ال َهوى فَ َيُصد  َعِن ا فََأمَّا ؛َم

َِ فَ يُ ن ِسي ال  َوَأم ا ُطوُل ال َ   1؛«ِخَر َ َم
 شددما بددراى مددن کدده چیددزى تددرینترسددناک همانددا»

 و وهددوسهوا تبعیددت :اسددت چیددز دو ترسددم،مددى
 حدقّ  از نفدس  و هدوا  تبعیت که آرزوها، ردنکطوالنى
 بده  را آخرت آرزوها کردننىطوال و کندمى جلوگیرى

 .«سپاردمى فراموشى باد

 يك  آن، اى و شودم  گفته  فس گاه  كه است اين دو   امعن ز9

 كه «اماره  فس» ما ند ؛شودم  قصد آن مختلف ونشئ و حاال  اى
 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان كند،م  امر بد  به را اود فاحب
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کنم نفس خود را، به تحقیق که نفس هرآینه تبرئه نمی

 .بسیار امرکننده به بدی است مگر آنچه را خدا رحم کند
                                                           

 (.02ص ،1)ج 82خطبه البالغه، . نهج1

 .12. یوسف، 2
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 ظاهر؛ باشد استغرا  يا جنس برا  «النفس» كلمه در ال  اگر الف و

 با امّا؛ است سوء به امّاره فس   هر يا  فس جنس كه است اين آن

 بر بشر فطر  اينكه و روايا  و احادي  جّه به آيا  ديگر وتو

 كهچنان است، مردود احتمال اين است، فواب راه مسير و هدايت

در برابر اين سخن حسن  ×نالعابديىين اما : است حدي  در

 بصر  كه گفت:

 ؛«ن  َنجا َكي َف َنجامم   بُ جَ عَ ال»
 .«از کسى که نجات یافت، چگونه نجات یافت تعجب دارم»

  فرمود:

 1؛«َهَلَك َكي َف َهَلكَ ن  مم   بُ جَ عَ ال»
( چرا تعجب دارم از کسى که هالک گردید چگونه )و»

 .«گردید هالک

سو  ست كه: سير عاد  هركس  بهمبنا سخن حسن بصر  بر اين

ول   ؛هالكت است، لذا اگر كس   جا  يافت جا  شگفت  است

سو  رستگار  اين است كه مسير عاد  هركس  به ×ود اما رهنم

 كس  اگر لذا ؛است معنو  وفال و اله  قرب به رسيدن و كمال و

 با و دارد ا سان كه فطرت  با كه  يست تعجب جا  يافت،  جا 
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 سير در همه، اى توا دم  و دارد ااتيار در كه هاي  عمت و وسايل

همه بااين و ساىد همكار اود با را ههم و بگيرد يار  تعال  اهللال 

 جا  هالكت اين گردد، هالك شرع  و عقل  و فطر  ها هدايت

 .است تعجب

 مقصود و است عهد برا  «النفس» كلمه در ال  بنابراين ظاهراً الف و

 حال در ا سان  فس هص امّاره  فس اى مراد و است امّاره  فس همان

  فس مذمّت در كه وايات ر در و اوست حيوا   سيرها  و سقو 

 تزكيه و تهذيب برا  كه دستورات  مراد همين  فس است و رسيده،

 يا دار د  ظر  فس اين با جهاد به مستقيماً يا رسيده آن با جهاد و  فس

 حال اين به متمايل ا سان  فس كه  مايندم  پيشنهاد را هاي پيشگير 

 .شود ترفعّال اود كمال  سير در و  گردد

 قرآن ها راهنماي  اى استفاده با ااال  علما  كه ا چهارگا ه ا مقام

  فس با جهاد اط يا ا د، موده توفيه را مقاما  آن ط  بيتاهل و مجيد

 «محاسبه» :اى عبارتند مقاما ، اين  فس تكميل به مربو  يا و است
 :ستا شده وارد  يز احادي  در كهچنان ،«معاقبه» و «معاتبه» و «مشارطه» و

ََ َأن  ُتحاسَ  حاِسُبوا» ََ َأن  أَن  ُفَسُك    َ ب  ُبوا  َوزِنُوها  َ ب 
َبرِ تُوزَنُوا  َوَتَجهَُّةوا لِل َعر ِض اال َ   1؛«ك 
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نمایید خود را پیش از اینکه در معرض  محاسبه»

 پیش را آن بسنجید حساب روز قیامت قرار بگیرید، و

 قیامت روز حساب براى و شوید سنجیده که آن از

 .«گردید آماده

 كرد عباد  سال چهل اسرائيلبن  اى شخص : است روايا  در و

 عتاب مورد را اود  فس.  شد مقبول او قربا    مود، قربا   سپس و

 :گفت و داد قرار سرى ش و

ن ُب ِإالَّ  ِإالَّ  ُأوتِيتُ  ام»  1؛«َلكَ  ِمن َك َوَما الذَّ
 گناه به من وارد نشد )آنچه وارد شد( مگر از تو و»

 .«تو براى مگر نیست

 ه به  فس اود كرد ، اى عباد  چهلبه او اطاب شد: توبيخ  ك

 .است بهتر ا ساله

 در كهچنان آورد، مثال را گناه اى ىجر  ذر توانم  «همشارط» در و

 ديگر  ها اى  ا  ،بار  ا  استشهاد  مود.كفار به توانم   يز «معاقبه»

 «لوامه  فس» يك ؛ دارد ديگر ال حا و ونشئ مناسبتبه  فس كه
 .است «مطمئنّه  فس» ديگر  و

                                                           

 بحاراالنوار، مجلسی، ؛829ص ،االنوارمشکاة طبرسی، ؛202ص االسناد،قرب قمی، حمیری .1

 .228ص ،18ج
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 نفس لوّامه

 كه گناه  بر را اود فاحب كه  فس  اى است عبار  « فس لوّامه»

 درجا  و ا سا   كماال  و حقيق  منافع اى آ چه بر و شده فادر او اى

 . مايدم  مالمت شود،اارو  اى او فو  م 

 شود فادر گناه  شخص اى اگر كه است ايمان عاليص اى اين و

 :حكص به  گردد، پشيمان و

ِمن   فَ َلي سَ  ار َتَكَبهُ  َذن ب   َعل  يَ ن ُدم   َمن  َل   »  1؛«ِبُمؤ 
 ،کسى که پشیمان نشود از گناهى که مرتکب شده»

 .«مؤمن نیست
 بر است  فس سرى ش و مالمت آن، الىمه شود، پشيمان اگر و

 .است شده فادر او اى كه گناه 

 سنگ و فخره ما ند را اود گناه مؤمن: است روايت در  يز و

 مگس  مثل را گناه كافر فرود آيد، و او بر ترسدم  كه بيندم  بزرگ 

 .باشد  شسته او بين  بر كه بيندم 

ِمَن لََيرى  » َرٌ  َيخ اُ  َأن  تَ َق َع  ِإنَّ ال ُمؤ    َعلَي  هِ َذن  َبهُ َكأَنَّه  َص خ 

 2.«َمرَّ َعل  أَن ِفهِ  يَرى َذن  َبُه َكأَنَُّه ُذبابٌ  َوِإنَّ ال كاِفرَ 
                                                           

توحیدد،  الرجوع شود به: صدوق،  ؛ظ روایت نیستخودش لف این عبارت برگرفته از روایات است و. 1
؛ مجلسدی،  221، ص11الشدیعه، ج ؛ حدر عداملی، وسدائل   111االندوار، ص ةمشکا طبرسی،؛ 898ص

 .211، ص8بحاراالنوار، ج
  .77ص ،78ج، مجلسی، بحاراالنوار؛ 819صاالخالق، طبرسی، مکارم ؛127طوسی، االمالی، ص. 2
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 :فرمايدم  مجيد قرآن در كه است  فس  همان لوّامه  فس اين و

ِة (
َ
ام
د
ِس اللدَو

ْ
ُ ِبالندَف

ِسم
ْ
آل أُق

َ
 1؛)و

 .کننده استنه سوگند به نفسی که بسیار مالمت

 شودم  استفاده لوامه  فس مدح روايا ، حال اى آيا  وهربه

 آگاه  و وجدان بيدار  عالمت را آن بايد  فس  چنين فاحب و

 .كند تال  باالتر مراتب به  يل در و بدا د غنيمت و ضمير و باطن

 نفس مطمئنّه

 ثواب  فس  است كه فاحب آن به عقايد حقّه و « فس مطمئنه»

در  ×ناميرالمؤمني كهچنان دارد، آرامش و يافته اطمينان عقاب و

 :فرمايدم  اتقووفف اهل

فَ ُه   َوال َجنَُّ  َكَمن  َ د  َرآها فَ ُه   ِفيها ُمنَ عَُّموَن  َوُه   »
ُبونَ   2؛«َوالن اُر َكَمن  َ د  َرآها فَ ُه   ِفيها ُمَعذَّ

پرهیزکاران نسبت به بهشت مانند کسانى هستند که »

 به نسبت و باشند شده نایل آن نعمت به آن را دیده و
 آن در و دیده را آن که تندهس کسانى مانند آتش،

 .«باشند شده معذب

                                                           

 .2، مة. قیا1
 شعبه حرانی،؛ ابن71ص التمحیص، اسکافی، (؛111ص ،2)ج 102طبه البالغه، خنهج. 2

 .110ص العقول،تحف
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 بعض  برحسب) است ا صار اى جوا   به مربو  كه روايت  در و

 ظير همين جمله هست.   يز( داشت  ا  ا صار  مالك بن ةثحار روايا 
ممتاى  فس  شئوناين حال اطمينان  فس كه اى آثار يقين است، اى 

 اى و دارد اطمينان اين درجا  به بستگ  سعاد  درجا  است و

 اينجا در آن شرح كه است تفويض و توكّل و تسليص و رضا آن، شئون

 .شودم  شمرده مقا  بر ىايد و كال  اطاله

 اين مقا  است كه به موجب قرآن مجيد، فاحبش به اطاب:

ا يا(
َ
ََُت   أَيد

ُ
س
ْ
ُ  الندَف ِئندَة َ

م
ْ
ط
ُ
م
ْ
ِك  إىِل ياْرِجِع  * ال ِبد َ

  ر
َ
ةً ر

َ
 اِضي

َةً 
د
ْرِضي

َ
خُِل  * م

ْ
خُِل  * ِعباِدي ِِف  فَاد

ْ
اد
َ
ندَتِي و َ

 1؛)ج

ای نفسی قدسدی و دل آرام )بده یداد خددا( امدروز بده       »

هدای  حضور پروردگارت بازآی که  تو خشنود )به نعمت
آی و در ابدی او( و او راضی از )اعمال نیک توست(، بداز 

صف بندگان خاص من درآی و در بهشت )رضوان( من 

 .«داخل شو

 حضززر  اى كززه اسززت كااافىال در كززهچنززان شززود،مزز سززرافراى 

 سؤال شد: ×فاد اما 

َ  يُ » ِمُن َعل   َ ب ِض ُروِحهِ َه َرُ  ال ُمؤ   2؛«ك 
 .«؟شودمىآیا مؤمن بر قبض روحش اکراه »

                                                           

 .29د  27. فجر، 1
 .101، ص1؛ ر.ک: مجلسی، بحاراالنوار، ج128 - 127ص ،2کلینی، الکافى، ج. 2
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 برا  المو ملك وقت  تحقيق به! سوگند ادا به  ه ؛ال واهلل»فرمود: 

 او به المو لكم. كندم  تاب ب  و جزع آيد،م  او روح قبض

 هستص پدر  اى ترمهربان تو به من سوگند ادا به  كن جزع: گويدم 

 |دمحمّ ا وار كندم   گاه! كن  گاه: گويدم  سپس. بود حاضر اگر

. بيندم را   ^هائم ساير و حسين و حسن و ىهرا فاطمه و عل  و

 ناي در بهشت، در تو رفقا  هستند اينها: گويدم  او به المو ملك

 .« يست اوشايندتر روحش قبض اى او برا  چيز هيچ حالت
 يقين كهچنان دارد، متعدد  مراتب  يز مطمئنه  فس اين است بديه 

 سيّدالشهدا بلند مرتبه به برسد تا است درجات  و مراتب دارا   يز

 حركت در و بود دارا را  فس اطمينان مراتب باالترين كه ×نحسي

 بمصائ و ايستاد اود اله  موضع سر بر پايان، تا آغاى اى كربال، تاريخ 

 ا جا  اى و  مايدم  سست را افراد دالورترين و ترينشجاع هك جا كاه،

 هدف تعقيب و تصميص ا جا  اى را او دارد،م  باى هدف تعقيب و تصميص

  يا( :فجر سوره آار آيا  لذا . داشت باى مقدسش
َ
ََُت   اأَيد

ُ
س
ْ
 الندَف

 ُ ِئندَة َ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
 :است روايت در و است. شده گذار  ا  حضر  آن  ا  به)ال

ِر ِفي َفراِ ِضُك   َوَنواِفِلُك   » َرُؤوا ُسورََ  ال َفج  فَِإنَّها  ؛ِا   
 1؛«×ُسورَُ  ال ُحَسي نِ 

                                                           

 ،28؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج281، ص19البیان، جطبرسی، مجمع؛ 122االعمال، صثواب ،. صدوق1
 .222، ص80ج ؛218، ص88ج ؛02ص
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 زیرا ؛هایتاننافله و هابخوانید سوره فجر را در فریضه»

 .«است ×حسین سوره آن،
 در اينكه مثل است، ش ء اود ا   فس، ذا  ش ء ومعن سومين ز8

 :فرمايدم  مجيد قرآن

) 
َ
ِرهِيْم آياِتن

ُ
ن
َ
 فاِق ا ِِف اآلس

ْ
ِِف أَنفُِسُِه

َ
َ  و تد َ

َ ح َ نيد
َ
ب
َ
ت
َ
ى ي

 ُ قد َ
ح
ْ
 ال
ُ
 أَندَه
ْ
 1؛)لَُُه

ما آیات قدرت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان »

گردانیم تا آشکار شود که آن حق کامالً روشن می

 .«است

 :ايدفرمم  همچنين و

ِِف أَنفُِسُكْم أَفاَل(
َ
  و

َ
ون
ُ
 2؛)تُْبِصر

 .«نگرید؟آیا در خودتان به چشم بصیرت نمی»

 در همين دعا  معرفت. «نفسك» مثل و

 ضمير يا غايب يا مخاطب ضمير به آن اضافه با معنا اين  شود: گفته
 اين علتش ىيرا دارد؛ منافا  باشد، آ ها  امعن به كه ظاهر  يا  فس
 مقصود اليهمضاف  فس كه است اين اضافه فايده اينجا، در كه است
 اطالق  اى را آن و شودم   فس كنندهتعيين اضافه، اين درواقع و است

 مضاف بين دوئيت اعتبار، اين به و  مايدم  اارج دارد كه

                                                           

 .12. فصلت، 1
 .21. ذاریات، 2
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 .شما شخص و شما، اود :گوييصم  اينكه مثل است، حافل اليهمضاف و

 :است آيه اين در كهچنان است، جان و روح  فس، معنا  چهارمين ز4

) َ ُ ا
ٰ
َ للد

ْ
َ ال َد

َ
و
َ
ت
َ
  ي

ْ
َتِ ن الد

َ
ْوِِتا و

َ
َ ِحنيَ م

  لَْم  يفُس
ْ
ت
ُ
 َتم

ناِمها ِِف 
َ
 1؛)م

گیدرد و آن را کده هندوز    خدا وقت مرگ، ارواح را می»

 .«گیردمرگش فرا نرسیده در خواب روحش را می

 است: ×اميرالمؤمنين به منسوب شعر در و

ُبوَس ٌ نَ ف ِسي   َعل  َزَفراتِها َمح 
 
 

2يا َلي َتها َخَرَجت  َمَع الةََّفراتِ  
 

 
 

 :گويدم  كه كس  قول باشد قسص اين اى شايد و
 ؛«َوالَِّذي نَ ف ِسي بَِيِد ِ »
 .«ستقسم به خدایى که جانم در دست او»

 تنبوّ و نبىّ . 4

 اى اردمندان بين و ادا بين سفار  « بوّ » :گويدم  راغب

 .است معاد و  معا امر در آ ان علّت كردن برطرف برا  او گانبند

 آن سو به پاك ها عقل آ چه به است ابردهنده اينكه برا  را  ب  و

 فاعل معن  به فعيل كه است فحيح و .گويندم  « ب ّ» گير د،م  آرا 
                                                           

 .82. زمر، 1

ای  ،هایش گرفتار استناله جانم در بند آه و» .297، ص1جطالب، مناقب آل ابی شهرآشوب،. ابن2
 .«آمدها از بدنم بیرون میکاش همراه ناله
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 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان 1ابردهنده، يعن  ؛باشد

ْئ ِعبادِ (  أَ  ينَِبد
ُ
ِحي

َ د
 الر
ُ
َغفُور

ْ
 2؛)ِند أَنَا ال

 من که کن آگاه را بندگانم گفت:( پیامبر )به»
 .«مهربانم بخشنده

 لرسو . 5

 راغب كهچنان و است، آورپيا  و پيامبر و فرستاده معنا  به «رسول»

 شود،م  گفته رسول شود،م  برده كه پيام  گاه به سخن و 2:گويدم 

 گفته رسول  يز كندم  تحمل را لترسا كه شخص  بر كهچنان

 كه كس  بر و شودم  اطال  مالئكه و ا بيا بر رُسُل و رسول و شودم 

 كهچنان شود،م  گفته رسول  يز باشد، شده فرستاده كار  ا جا  برا 

 :فرمايدم  مجيد قرآن در

ُُهْ إ (
َ
لُنا و

ُ
س
ُ
 ر
ُ
ه
ْ
فدَت
َ
  َتو

َ
طُون

د
َفِر
ُ
 8؛)ي

انند و در قبض روح آنها هیچ میررسوالن ما او را می»

 .«کرد دننخواهتقصیری 

 ،شده ارسال آن برا  رسول كه امر  اى است اعص آن، اطالقا  موارد و
                                                           

 .880راغب اصفهانی، مفردات، ص. 1
 .80. حجر، 2
  .101صمفردات،  راغب اصفهانی، .2
 .11. انعام، 8



 معرفت حجت خدا/  66

 

 سو  آ ها فرستاده شده يا مكروه آ ها باشد.   باشد كه بهكسا محبوب

 كه است اين رسول و  ب  فر : گفت توانم بنابر آ چه گفته شد، 

  ب ، كه معنا اين به  ه  يست، آور پيا  و رسالت  ب ، مفهو  در

 كه لحاظ اين اى ؛گويندم   ب  و رسول را شخص  بلكه ؛ باشد رسول

 امور  و احكا  و غيب  حقايق شده اى ادا و ابرداده و ابردهنده

 اينكه لحاظ اى و. گويندم   ب  او به شود،م  وح  او به كه است

 گفته رسول او به است، غتبلي به مأمور و رسالت حافل و فرستاده

 دهدم  كه ابرهاي  اى قسمت  در است ممكن بنابراين. شودم 

مثل بسيار  اى ابرهاي  كه  باشد،  ب ّ و ابردهنده و  باشد آورپيا 

 غيب  امور و آينده در غير قرآن مجيد اى گذشته و |ااد رسول

 هك ا د، داده آن امثال و فرشتگان فنوف و جهنص و بهشت اوضاع و

 بلكه ؛ شده بيان مرد  برا  ادا سو  اى پيا  عنوانبه ابرها اين

ب غي عالص با كه شخص  و ادا سو  اى آورپيا  كه است ابرهاي 

 .دهدم  ابر آن اى دارد، اتصال ارتبا  و

 رسالت كه حيثيت  همان به جا با  بوّ  توأ  است وامّا رسالت همه

 رسول، حمل فحّت وجه و دگردم  اطال  هص  بوّ  شود،م  اطال 

  ب  مفهو  بنابراين. باشدم  رسالت فاحب بر  ب  حمل فحّت وجه

ا لزوم   دارد كه مثل اعص امّ ؛است رسالت و رسول اى اعص  بوّ  و
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  ب : گفت توانم  بلكه ؛باشد داشته مصدا  دو اعص مطلق، ااص و

 هرچند شود،م   اطال  غيررسول بر  ب  و واحد د مصداقاً رسول و

 .است رسالت اى اعص كه است جهت  لحاظ به رسول بر آن اطال 

ص  كني قبول واحد د، مصداقاً رسول و  ب  كه را جهت اين اگر و

 رسالت اينكه با اسرائيلبن  ا بيا  اى بعض  بر چون: شود گفته و

 رسول  هر بنابراين است، شده اطال   ب   داشتند، قو  برا  پيام  و

 . يست رسول ا  ب  هر و است  ب 

پاسخش اين است كه: به هر فور ، اطال   ب  بر رسول به لحاظ 

 .شودم مرسل اطال   ب  غيرهمان حيثيت  است كه بر 

 اين،  كته ديگر  كه محتمل است اى آيه شريفه:برعالوه

) 
ُ
ٰ
َث اللد َ

ع
َ
 فَب

َ
نِذِرين

ُ
م
َ
 و
َ
ين ِ د ِّ َ

ش
ُ
نيَ م

د
 1؛) الندَِبِي

تا نیکوکاران را بشارت دهند خدا رسوالن را فرستاد »

 .«و بدکاران را بترسانند

 اى پس يعن  ؛استفاده شود، اين است كه ادا ا بيا را مبعوث فرمود

 اسص و شده ابرداده معنا  به هرچند)  بوّ  منصب و مقا  دارا  آ كه

 بنابراين. فرستاد رسالت به مفعول  باشد( شد د، آ ها را برا گيخت و

 به رسالت اى قبل پيغمبران كه باشد شده واقع  حو ينا به دارد امكان

                                                           

 .212. بقره، 1
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 ديگر  حو به تصريح كه موارد  در مگر باشند، شده  ايل  بوّ  مقا 

 اى مشتق  ب  اينكه بين  يست فرق  شد، گفته آ چه در و. باشد شده

 شأن علوّ و رتبه بلند  معنا  به « بوّ »باشد يا اينكه مشتق اى  « بأ»

 ديگر احتماال  و وجوه و شد، گفته كه وجوه  ا تم بنابر و باشد،

 االف به باشد،م  رسل و ا بيا تما  ااتص معنا  به «النبيينااتص»

 . دارد را «النبيينااتص» فراحت كه «المرسلينااتص»

: برحسب بعض  وجوه  كه در فر  اين دو شود گفته است ممكن

 بين سفار  پايان كلمه گفته شده است، فقط داللت بر اتص رسالت و

  بوّ  پايان بر داللت فراحتبه «النبيينااتص» لذا و دارد الق و ادا

 اى اواب واسطهبه كه كس  بر  ب : شود گفته هرچند دارد، رسالت و

؛ چون پرواضح است كه مقصود شودم  اطال   يز دهد،م  ابر ادا

  اطال دهد،اين  يست كه  ب  فقط بر كس  كه اى اواب ابر م 

 واسطهبه كه كس  بر  ب  اطال  كه است اين مقصود بلكه؛ شودم 

 ادا اى ممكن، وسايط همه يا وح ، مستقيص تلق  يا فرشته، مشاهده

 لسان كل و شعر و حدي  و قرآن در و. است فحيح دهد،م  ابر

 مجوّى  يز دهد،م  ابر اواب اى فقط كه كس  بر ب بسيار است وعر

 اراده بر ا قرينه كه شد استعمال مورد  در اگر و. دارد استعمال

 .باشد م  افطالح و لغت مخالف بود، معنا اين اصوص



 11/  بخش اول: لغات دعا

 

 حجّت . 6

آن چيز  است كه بر فحّت يك  اى دو طرف  قيض، مثل  «حجّت»

 داللت  همچنين. شودم  احتجاج الل واستد آن به چيز  عد  وجود و

 هر( ادا ها حجت) اله  حجج و باشد مستقيص راه بيا گر كه است

 وسيلهبه يا  مايد، احتجاج اود بندگان بر آن به ادا كه است چيز 

 .باشد كرده هدايت اود سو به را اود بندگان آن،

بنابراين، معجزا  ا بيا همه حجت است، كل عالص حجت است، تما  

 اعضا و مخلو  هر و پديده هر غيرمتناه ، ها  عمت آيا  اله  و

. حجّتند همه است، برقرار آ ها در كه  ظامات  و آ ها اجزا  و

 هابر  و دراتان ها،گل و گياهان هوا، و فحرا و دريا جنبندگان

 همه آ هاست، در آ چه و ىمين و آسمان و آ ها، ها شكوفه و

 باشند قلص ی روی ىمينهااگر تما  درات»: كه ادايند ها حجت

 ها حجت و آيا  و كلما  بخواهند و) گرد د دوا  دريا هفت و

 .«شد  خواهد تما  اله  كلما  (بنويسند را تعال حقّ
) َ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
ِ ما نَِفَدت  1؛)اُت اللدٰ

 بوورد درختووان سووبى در نيوور هوشوويار
 

 فت كردگارهر ورقش دفترى است معر 
 

                                                           

 . 27. لقمان، 1
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 اون و مغز و ىبان و گو  و چشص هر فرد اى افراد ا سان، اود و

 سفيد ها گلبول و هاسلول و باطن و ظاهر اعضا  و پوست و استخوان و

 تندرست  و ى دگ  و عمر .است حجت ديگران بر و اود  بر قرمز  و

 مناظر و بخشآگاه  ها فراىو شيب و اوضاع همه و چيزهمه االفه و

 آيا  همه اين ان به آگاه   رسيده وا س اگر كه حجّتند، وهمههمه ختلف،م

 شده اقامه او عليه هاحجّت اين همه باشد، شده منحرف اط اى و  ديده را

 ادا كتاب مجيد قرآن. بند دم  او بر را عذر راه و  مايندم  محكو  را او و

 همه بر يشهاهدايت و احكا  و |اال بياااتص حضر  باق  معجزه و

آ كه در  بر كدا  حجت است. عالوه يز هر آن آيا  و است حجت بشريت

 اى .باشد شده دين  عقايد و معارف بر حجت اقامه اود آيا  احتجاج و

  بوّ  و وح   عمت ديگر و است عقل يك  اله  ها حجّت ترينبزر 

 .باشدم  پيغمبران هدايت استمرار كه اوفياست امامت و ا بيا

كه درون جان ا سان را روشن  است پرتابش   ورافكن  يرومند و عقل،

 وسيلهبه تعال  ادا  و دهدم  تميز را بد و  يك و شر و اير و ساىدم 

 .است داده برتر  ااك  كره اين ى ده موجودا  ساير بر را ا سان آن

 ميزان و عقل راهنما  و «الهاد » اسص ظهور  يز «امامت  بوّ  و»

 ها  سخه و اله  ها بر امه مبيّن و رسا نده و اعتدال  گهبان و معيار و

 .ا سا ند عمل  و فكر  سعاد 
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 روح سعاد  ها بر امه به اوفيا، امامت بشر اى طريق  بوّ  ا بيا و

 چشمه اى و شودم  هدايت يقين  معارف و آار  و د يا و جسص و

 . وشدم  آن ها آگاه  و علو  ىالل

هيچ راه قطع   بود،  فرستاده را آ ها اداو د و اگر ا بيا  بود د

 فرياد همهآن با حكما و فالسفه. گرفتم   قرار بشر ااتيار در يقين  و

 مشغول اود به را بشر فكر كه  مسائل در ا د توا سته طمطرا  و

 يك بسا حت  بدهند،  ظر طورقطعبه و بز ند حرف ىبان يك به  موده

ر اظها مختلف  ظرا  مسائل اين در ا ،ى دگ  دوره در فيلسوف

 .كندم  آشكار مسائل اين در را اود سرگردا    موده و

 قاطعيت باكمال و ىبانيك همه كه بود د اوفيا امّا اين ا بيا و

 كرد د باىگو بشر برا  را مسائل اين يقين، و ايمان اى سرشار و

 .برد د ميان اى را هاضاللت و تحيّرها و هاتاريك  و

قدر اين فنف بر بشريت حقّ  دارد، فنف  اى افناف بشر به هيچ

 مقدّس شخص آ ها، اتصّ و اعظص لذا اينها حجج اله  هستند و

 بن عل  حضر ، آن جا شينان و الفا و |عبداهلل بن محمّد اال بياااتص

 .باشندم  ×بزرگوار آن فرى د ياىده و  ×طالباب 

 است شمارب  اله  ا هحجّت شد، گفته كه طورآن اگرچه و
 تنچهارده اين حجّيت ظهور امّا ؛حجّتند هست هرچه و همه و

 وقتهر و گرفته قرار آ ها الشعاعتحت حجج همه كه است چنان
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 .شودم  فهميده آن اى مقدّسه ذوا  اين شود، گفته حجج و حجت

 مهد  الزمانفاحب حضر  اعظص، اهللول ّ مطلق، حجت امروى و

 ااتصاص يفهشر ذوا  اين به حجت اسص چنان و شدبام  ×منتظر

 آ ها شريف حاال  و امامت به مربو  ها كتاب اى بسيار  كه يافته

 اى «الحجّة» كتاب ما ند ا د،  هاده  ا  «االمامة» يا ةحّجال كتاب را
 اى بلكه ؛+كلين  اقد  اجلّ شيخ تأليف ،كافىال شريف كتاب ابواب

 ها كتاب و 1البالغهنهج در ×منيناميرالمؤ اى مرو  شريف حدي 

 باق  حجّت بدون ىمين اگر :كه شودم  استفاده شيعه و سنّ  اى ديگر

 كه معنا اين به گردد،م  باطل او بيّنا  و ادا ها حجّت بما د،

 اگر و گرددم  تما  حجّت و اما  وجود به  يز حجج ساير حجّيت

 موجب مرد ، بر ديگر ها حجت به احتجاج  باشد، حجّت و اما 

 باب، اين در اميدبخش و لطيف معا   اى و ،گردد م  آ ها ذرع قطع

 :فرمايدم  كه است ×علي حضر  كال 

َم ال ِقياَمِ  َعن ُك   »  2؛«أَنَا شاِهٌد َلُك   َوَحِجيٌج يَ و 
 قیامدددت روز در و شددما  بددراى  شدداهدم  مددن »

 بده  مشدمای  از مدافع و) شما از حجّت کنندهاقامه
 .«هستم حجّت(

                                                           

 (.27، ص8)ج 187البالغه، حکمت . نهج1
مجلسی، بحاراالنوار،  ؛191ص الدین،اعالم (؛ دیلمی،02 - 02، ص2)ج 171البالغه، خطبه . نهج2
 .827ص ،2، جهالمودقندوزی، ینابیع ؛109ص ،18ج
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 ضاللت و ضالل . 7

 ىياد يا باشد كص اواه ؛آن اى شدنمنحرف عدول اى راه راست و

 «هدايت» آن ضد و است «ضاللت» قهر ، يا باشد عمد  اواه و
 :است قسص دو بر هدايت و ضاللت اى هريك و باشد،م 

 ادا معرفت مثل ؛اعتقاد  معارف و علو  در هدايت و تضالل اوّل:

 و ز عظمته جلّت ز او جمال و جالل ففا  يرسا دا يت ووح و

 در حقّ اى عدول و آ ها ا كار كه غيره و معاد و امامت و  بوّ  معرفت

 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان است، ضاللت آ ها
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ُ
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ْ
ْوِم اآل

َ
ي
ْ
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َ َضاَل و  َضلد

ْ
 ِخِر فََقد

ً
  إ 

ً
ِعيدا

َ
 1؛)ب

های آسمانی و هرکه به خدا و فرشتگان و کتاب»

رسوالن و روز قیامت کافر شود، سخت به گمراهی 

 .«فرومانده )و از راه نجات و سعادت( دور افتاده است

 :فرمايدم  كهچنان است، هدايت آ ها به اعتراف و ايمان و

) 
ُ
ٰ
ُِرِد اللد

ن ي
َ
َ فَم ُ ي

ه
َ
ِدي ْ

َ
  أَن هي

َ

ْ
  ْح ّ

َ
ِ ص

ْ
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ُ
ه
َ
ر
ْ
اَل د

ْ
 2؛)ِم س

هرکه خدا هدایت او را خواهد، قلبش را به نور اسالم »

 .«روشن و منشرح گرداند

                                                           

  .121. نساء، 1
 .121. انعام، 2
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. است شرع  احكا  به فقه و عمل  علو  در هدايت و تضالل دوم:

 درجات  در هر دو قسص، مراتب و هدايت و ضاللت كه است بديه 

 مورد  در شخص  است ممكن يعن  ؛است موارد حسببه و دارد

 موارد در و باشد گمراه كراهت  يا استحباب  حكص يك به  سبت حت 

 .باشد يافته هدايت ديگر

 سقو  ها هاويه بدترين مطلق ضاللت واضح است كه ضالل و

 ت:اس شريفه آيه اين كامل مصدا  كه است بشر

بب   (
ْ
ع
َ
ُهببها فَببْوَق ب

ْ
ع
َ
 ب
ٌ
  ظُلُمببات

ُ
ببَده

َ
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َ
 
َ
ببر
ْ
ِإذا أَخ

  لَْم 
ْ
َرد

َ
  ي

َ
ر
َ
 1؛)ااَه ي

گیرند که اگر )کسی( ها چنان روی هم قرار میظلمت»

 .«دست خود را بیرون آرد، هیچ نتواند دید

 او روح پرواى و بشر اوج مرتبه باالترين «مطلق هدايت»بنابراين 

 آن اشرف و اكمل مصدا  كه است محفوظ لوح علو  به اتصالش و

 اوفيا ا ويا ب ساير ايشان اى پس و باشندم  |اال بياااتص حضر 

 2.باشندم  مطلق هدايت مظهر اله  ها حجت و

                                                           

 .89. نور، 1
ِدنَا( تفسیر در، حمد( )سوره 28، صسوره ثينثال اعراب کتاب در خالویهابن .2

ْ
  راَط الِصد  اِه

َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
 به )ال

 شأنش در خدا آنکه منم ؛«وَهُ اأنَ» فرمود: )هاد َقْوم لُِكِلد ( در که کرده روایت ×امیرالمؤمنین از خود سند

ِ لُك ( فرموده:  خطاب که آیه صدر با تفسیر این و هست. اىکننده هدایت قومى هر براى عنىی ؛)هاد   مْو قَ  لد

  إِندَما( فرماید:مى |پیغمبر به
َ
ت
ْ
ِذٌر  أَن

ْ
ن
ُ
 مسلم و نیست. استوارتر این از تفسیرى و است متناسب کامالً )م
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 بزرگواران آن مكتب يافتگانپرور  و ااص افحاب همچنين و

 .ا دكه دار د، اى مظاهر هدايت درجات  طبق ربا   علما  و

 مبح  اين است، مطرح هدايت يك  اى مباحث  كه در ضاللت و

 مؤثر حدّ چه تا اود  هدايت و ضاللت در بشر ااتيار كه است

  يست مختار يا است ااتيار دارا  موضوع اين در افالً آيا است،

 اضالل بر دارد داللت كه آيات   امعن است، ااتيار  دارا  اگر و

 كندم  هدايت بخواهد را هركس ادا اينكه بر بلكه المين وظ

 ؟چيست  مايد،م  گمراه بخواهد را هركس و

 مثال اين آيا :

) 
ُ
ٰ
ُ اللد ُِهلد

ي
َ
الِِمنيَ و

 1؛) الاد

 .«گرداندخدا ستمگران را گمراه می»

                                                                                                                       

 است نای مقصود بلکه نیست؛ خودشان شخص به انحصار اویم، من فرمود: اینکه از حضرت مقصود که است

 هدایت صفت به باید که است عصر آن امام عصر، هر و قوم هر هادى لذا و منم عصر این قوم هادى که

بِكَ يا عَلِيُّ يَهْتَدِي » فرمود: که دارد حدیث ذیل در متعدد روایات در و باشد. متّصف ضاللت از عصمت و
 .«دیابنمى هدایت شدگانهدایت تو وسیلهبه على! یا ؛الْمُهْتَدُونَ

از طرق عامّه  ^سایر ائمه معصومین مخفى نماند روایات در تفسیر این آیه به امیرالمؤمنین و و
 - 281ص ،1)ج روایت نقل کرده است 10 ،شواهدالتنزيلتنها حاکم حسکانى در  متواتر است و

 ( 81، ص8)ج الدرّالمنثورسیوطى در  و( 72، ص12)ج البيانجامع تفسیر طبرى در و (201
سنّت این حدیث را جمعى دیگر از علماى بزرگ اهل حنبل و بن احمد عساکر وابن مردویه وناب و

به آن حضرت  |امامت امّت پس از پیغمبر که داللت دارد بر اینکه منصب هدایت خلق و
 اند.اختصاص دارد، روایت کرده

 .27. ابراهیم، 1
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 .«کندچنین گمراه میخدا هرکس را بخواهد این»
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چنین اند، اینخدا مردم ستمگری را که در شک و ریب»

 .« گرداندگمراه می

واب اين است: بشر در ا تخاب راه اود در اين د يا مختار است ج

 اود رو  و راه و پذيردم  اواست ا هعقيد هر كه است بشر اين و

 اود  ضاللت متعدد، آيا  در كهچنان گزيند،م بر اود ااتيار به را

 :مثل است، شده داده  سبت او فعل به غير اضالل و

) ُ أََضلدَُُه َ
ُ الو اِمِريد د

 2؛)س

 .«آنان را گمراه کرد سامرى»

 :مثل و
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َ
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َ
 8؛)ي

 .«بر راه گمراهی رفت، زیانش بر خود اوستهرکس »

 :مثل و

                                                           

 .21، مدثر. 1
  .28، غافر. 2
 .81. طه، 2
 .198. یونس، 8
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نافرمانی خدا و رسولش را بکند، به تحقیق  هرکس»

 .«در گمراهی سختی افتاده است

 :مثل و

ِبيِِلِ (
َ
ن س
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َ ع ن َضلد

َ
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لَم
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َ
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داند چه کسی از راه او خداوند از هرکسی بهتر می»

 .«گمراه شده است

 :مثل و

 أََضلد ﴿
َ
 يثَك وا  و

َ
 و
ً
ب َضلدواا

َ د
واِء الس

َ
ْن س

َ
 2؛﴾ليع

 .«افتادند دور به راست راه از بسیارى را گمراه کردند و»
 ديگر بسيار آيا  بهتوجهبا «اهللُ أَضَلَّ» و «اهللُ لُّضِيُ» مثل آيات  امّا و

 «ا حراف و حقّ اى عدول بر اجبار» معنا  به اضالل بر داللت قرآن،
 ا د،كرده ااتيار سلب و جبر توهّص آ ها اى بعض  كه آيات  و  دارد

  باشد تيار اا كه ضاللت  وجه داللت  بر اين معنا  دار د ويچهبه

 اضالل در كهچنان  دارد، وجود  مايد، ااتيار سلب كه اضالل  و

 سلب مسئله  يز، شيطان اضالل و را ديگر بعض  بشر افراد اى بعض 
                                                           

  .21. احزاب، 1
 .121. نحل، 2
 .77 . مائده، 2
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 اغوائات  و آن تزيين و ضاللت به دعو  اى غير و  يست بين در ااتيار

 . يست ااتيار  االف ود ضاللت اواهد بود، جبر وش پيرو  اگر كه

ن َش فَ (
َ
ن َش ام

َ
م
َ
ِمْن و

ْ
ؤ
ُ
ي
ْ
 فَل
َ
فُْر اء

ْ
ر
َ
ي
ْ
 فَل
َ
 1؛)ء

 خواهدمی ههرک و بیاورد ایمان خواهدمى هرکه»

 .«شود کافر

 اذالن اى است عبار  شود،م  داده  سبت ادا به كه اضالل  امّا و

 عنايات  و الهاما  و غيب  ها كمك قطع و اود به بنده واگذارشدن و

 را اود اهليت بنده كه مادام  شود،م  مهالك اى  جا  موجب كه

 مجاهده راه در و  مايد حفظ مددها رسيدن و عنايا  اين قبول برا 

 :مقتضا  به باشد،

) 
َ
ين ِ َ اّلد

َ
ُلَنا جاَهُدواو

ب
ُ
ْم س
ُ َ د
َن
َ
ِدي
ْ
َ
 2؛)فِينا لََن

که در راه ما کوشش کردند به راه خویش آنان»

 .«کنیمهدایتشان می

 ؛گرددم  راهنماي  او ها راه به و درسم  او به اله  ها هدايت

 باشد، ادا اى  ياىب  آ كه ما ند و كرد سركش    طغيان ووقت ول 

 شودم  واگذارده اود به شمرد، سبك را ادا امر و  مود عمل

                                                           

 .20. کهف، 1
 .10. عنکبوت، 2
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 :گرد دم  ذيل شريفه آيه مصدا  و
ببببوآءٌ (
َ
ْم  س لَببببْيِ َ

  ع
َ
ْم أَنببببَذْر  ء

ُ َ
                                                            تُنببببِذْرُُهْ  لَببببْم  أَمْ  ِت

  إ 
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 1؛)ي

 .«آورد نخواهند ایمان نترسانی، چه و بترسانی را آنها چه»

اهكار به ااتيار، اود را اى فالحيت گن در اينجا هص شخص عاف  و
 به شد، واگذاشته اود به آ كه اى پس درك فيوض غيب  ساقط  موده و

 حال به او واگذارشدن و است شده گرفتار ضاللت هورط در اود ااتيار
  يز ربوب  درگاه قرب و معنو  درجا  كسب اى شد ش محرو  و اود
قبت  است كه اود برا  عا و اوست اود اعمال وضع  و طبيع   تيجه

 :فرمايدم  كريص قرآن در كهچنان  مايد،اود فراهص م 

وا ال(
ُ
 أَسآء

َ
ين ِ َ َة اّلد

َ
 عاِقب

َ
 كان

َ د
وا ُّم

ُ
ب َ وأى أَن َكذد ُ د

س

 ِ كانُوا ِبآياِت اللدٰ
َ
  و

َ
ِزُؤون ْ

َ
 2؛)ِِبا يَْسَت

که به اعمال زشت پرداختند، این شد سرانجام کار آنان»

 .«که کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند

 گناه هرچه و شودم  تاريك او قلب و جويندم مالئكه اى او دور  

 منعص امر به اعتناي ب  و سركش   رو اى اگر بالخصوص) طغيان و

 فاحب اى مالئكه دور  شود، ىياد( باشد مخالفت بر افرار و حقيق 

                                                           

 .1. بقره، 1
 .19. روم، 2
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 مصاحبت ىمينه و گرددم  ترتاريك قلبش و شده بيشتر معاف  اين

 .شودم  فراهص او با ا س  و جن  شياطين

 در اداشناس  و ادابين  و بر فرمان و اطاعت هرچه كهچنان

 بندگان به كمك مأمور و اله  جنود كه مالئكه يابد، افزايش شخص

 فرا را او سو هر اى كه شو دم   زديك او به حدّ  تا و هستند فالح

 .بند دم  شياطين بر را راه و گير دم 

 او به مالئكه ايستد،م لذا در احادي  است: مؤمن وقت  به  ماى 

 ا هعكس، وقت  هص بندهب 2.«ةٌاعَمَجَ هُدَحْوَ نُمِؤْمُلْاَ» 1.كنندم  اقتدا

 بركا   زول فالحيت و شو دم  دور او اى مالئكه كند، معصيت

 .گرددم  ضعيف يا سلب او اى غيب 

 مسائلاين اضالال  هص جزء  مسئلهجواب ديگر اين است كه: 

 مؤيد كه آ ان غير برا  آن، تفافيل به آگاه  كه است اله  قدروقضا

( باشند، فراهص ^معصومين ساير و |)رسول اكر  عنداهلل من

 توفيقا  مسئله و باشد «امرين بين امر» فروع اى شايد و شودم  

 اى  يز شود،م  مطلوب به وفول به منته  كه اافه ها هدايت و

 .است آن چگو گ  به عالص اود ادا و است مسائل همين

                                                           

 .271ص ،1ج الفقیه،من ال یحضره  صدوق،؛ 118، 181ص، 1االسالم، جدعائم . ر.ک: مغربی،1
 .211، ص2االحکام، ج؛ طوسی، تهذیب121، ص2االخبار، جشرح . مغربی،2
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كل آن   زول و حكمت و مجيد قرآن آيا  اى آ چه مسلص است و

 كه است اين شود،م  استفاده پيغمبران فرستادن و  بوّا  حكمت و

 تما   اف  او غيرمختاربودن و است مختار ضاللت و هدايت در بشر

 به آيد،م  جلو ااتيار سلب مرحله اگر و است مرقو  ها حكمت

 .كندم  فراهص را آن مقدما  اينكه و اوست اود سوءااتيار

 در كه مقام  و حال  نئقرا و  ظر اى آيا  ديگربنابراين با قطع

 بهتوجهبا بايد است، اتّكا مورد كالمش اى متكلّص هر مراد و استظهار

 ااتيار  ف  بر داللت كه حديث  يا آيه مقا ، و حال قرائن و ديگر آيا 

 گرفت را ا هجمل يك توانم   و  مود دريافت را آن ظهور  مايد،

 گفتار  اى كه مقافد  و او هدف نطق گوينده وم بر توجه بدون و

 بنابراين.  مود معنا را آن كند،م  اعتماد آن به كه قراين  و دارد

 برحسب امّا ؛اداست جا ب اى دو هر اضالل و هدايت: گوييصم 

 ديگر ها حكمت با كهطور به اله ، تقديرا  و  ظاما  و حكمت

 د داشت.اواه جريان  باشد، مناف  تعال بار 

 عالص اين در دو هر ارشاد و اضالل كه: است اين كالاش به سو  پاسخ

 هدايت و ضاللت :ديگرعبار به .كنندم  پيدا وجود تكليف، و طبيعت

 تقسيص فرقه دو و گروه دو به مرد  تما  و شو دم  موجود دو هر

 عالص در كه ارشاد  و اضالل اداست، مخلو  عالص كل چون و گرد دم 
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 هص بايد و شودم  فراهص مسبّبا  و اباسب جريان اساس بر و هست،

 اله  سنّت و قا ون و قاعده يعن  ؛شودم  داده  سبت او به لذا بشود،

 آن معلول شد، فراهص هدايت يا ضاللت علّت و اسباب وقت  كه است

 ارشاد و اضالل  سبت لذا .شود فراهص  يز ز است هدايت يا ضاللت كه ز

 .باشد غير حقيق  فعل و  باشد، او طهواس به فعل هرچند است، يزجا او به

 كه است آفريده  وع  به را ا سان كه اوست و اوست فعل عالص كل چون

 بر و يابدم  ا س آن به گرفت، پيش را  يكوي  رو  و راست راه وقت 

 كرد، پيدا ا س آن به و گرفت را باطل راه اگر و شودم  افزوده هدايتش

 او قلب تيرگ  و تاريك  و گرددم  فزونا ضاللتش داد، ادامه را آن چههر

 تكليف و است  اقص عالص باشد، اين اى غير اگر و شود،م  بيشتر

 اود، ااتيار به  يز بندگان .گيرد م  ا جا  است، منظور كه آىمايش  و

 .دهندم  قرار آ ها تأثير و هدايت يا اضالل معرض در را اود

 عدم  امور اى مراه گ ضاللت و افالً پاسخ چهار  اين است كه

 گيرد،م   تعلق شرور و اعدا  به ايجاد كه است پُرواضح و است

 به كه است عنايات  و هافرفت و توفيقا  عد  گمراه  و ضاللت

 حال شامل عذر قطع و حجتاتما  يا و هدايت مراتب تكميل جهت

 هاروميت اى اين رعايتمح و هافيض اين سلب به و شودم  بندگان

 :فرمايدم  لذا گوييص،م  اضالل
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) 
َ
ٰ
َ اللد ِد   إ ِإند ْ

َ
َق  يهي

ْ
فاِسِقنيَ ال

ْ
 ال
َ
 1؛)ْوم

 .«همانا خدا قوم فاسق را هدایت نخواهد کرد»

 :فرمايدم  كهچنان

) 
ُ
ٰ
ُ اللد ُِهلد

 ي
َ
كافِِرين

ْ
 2؛) ال

 .«گرداندخداوند کافران را گمراه مى»

 ( و
ُ
ٰ
ُ اللد ُِهلد

ي
َ
َ و  2؛)الِِمنيَ  الاد

 .«گرداندگران را گمراه مىستم خداوند»

 عاقل  هر ت  است كه  سبت به همگان وهداي اى غير هدايت، اين و

 آن برابر در و است شده ا جا  اله  حجج ساير و ا بيا و عقل وسيلهبه

 . يست متصوّر اضالل

 اين آن  وع يك: است  وع دو بر «اضالل»: كه است اين پنجص پاسخ

 كس  برا  اينكه مثل شود، راه گم و ضالل سبب «اضالل» كه است

 فريب را او تا دهند جلوه حقّ فور  به را آن و بدهند ىينت را باطل

 منزه آن اى ادا اوليا  و ادا كه است اضالل  آن اين و بدهند

 به آن و گردد اضالل سبب «ضالل»: كه است اين ديگر  وع. باشندم 

                                                           

 .1، . منافقون1
 .78، غافر. 2
 .27. ابراهیم، 2
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 گمراه  به وا بر غيرادا يا ادا و گردد گمراه كس  كه است اين

است كه مراد اى اضالل، همين  محتمل آيا  اى بسيار  در. كند حكص

 .باشد گمراه  حكص به ضالل و

 دين

 بر كهچنان شود،م  گفته طاعت و پادا  جزا، ما ند متعدد؛ معا   به
 پيغمبر وسيلهبه ادا سو  اى كه عمل  و ااالق  و اعتقاد  تعاليص مجموع

 ليصتعا گو هاين مطلق بر گاه بلكه ؛گويندم  «دين» شود،م  ابالغ مرد  به
 .شودم  اطال  دين ز  باشد ادا جا ب اى اگرچه ز

 در قرآن مجيد، دين در اين معا   آمده است:

 ؛جزا   پادا  وابه معن

 : فرمايدم  الكتابفاتحة سوره در ؛  مالك روى جزاابه معن

) 
َ
يِن م ْوِم اِلد َ

 1؛)الِِك ي

 :فرمايدم  بيّنه سوره پنجص آيه در ؛  طاعتابه معن

) 
َ
م
َ
واا و

ُ
َ  أُِمر   ِإإ د

َ
ٰ
ُُدوا اللد

ب
ْ
ع
َ
 لِي

َ
ين ُ اِلد

لِِصنيَ َل
ْ
خ
ُ
 2؛) م

اند مگر اینکه خداوند را عبادت کنند امر نشده»

 .«که طاعت برای او خالص کننددرحالی

                                                           

 .«( مالک روز جزاستکه)خداوندى ». 2. حمد، 1
 .1نه، . بی2ّ
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 :آيه همچنين و

) ِ ُ لِلدٰ
ه
َ
ه
ْ
ج
َ
 و
َ
لَم
ْ
ْن أَس َ  ِممد

ً
 ِدينا

ُ
ن
َ
س
ْ
ْن أَح

َ
م
َ
 و

َ
ُهو

َ
 و

ِسنٌ 
ْ
ح
ُ
 1؛)م

طاعت چه کسی بهتر است از کسی که روی خود را »

 .«برای خدا تسلیم کند و او نیکوکار باشد

 .است طاعت دين، اى مقصود: ا دكه بعض  اى مفسرين فرموده

 اين مثل در عمل  و ااالق  اعتقاد  و تعاليص مجموع معنا  در و

 :است شده آورده آيا 

 ِعن(
َ
ين َ اِلد ِ ِإند ِ َد اللدٰ

ْ
  اإ

ُ
الم

ْ
 2؛)س

 .«همانا دین در نزد خدا اسالم است»

 ) ِ

ْ
 اإ
َ

ْ
ِغ َغي

َ
ْبت
َ
ن ي
َ
م
َ
 و

ُ
ه
ْ
َل ِمن

َ
ب
ْ
ق
ُ
 فَلَن ي

ً
الِم ِدينا

ْ
 2؛)س

که غیر از اسالم دینی را انتخاب کند از او  هرکس»

 .«پذیرفته نخواهد شد

 و علم  معنا  همان آيه، دو اين در «اسال » اى كهبر اين بنا

 اىل  |اال بياااتصدين  كه بر حضر   برا  است اسص كه ح فطالا

 .است همين هص آيه ظاهر كهچنانشده، قصد شده باشد، 

                                                           

  .121. نساء، 1
 .10عمران،  . آل2
 .81عمران، آل  .2
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 :آيه مثل و

ِقد ( َ
ح
ْ
ِديِن ال

َ
ُدى و

ْ
 ِباْل

ُ
وَل
ُ
س
َ
َل ر

َ
ي أَْرس ِ َ  اّلد

َ
ُهو

يِن  ََل اِلد َ
 ع
ُ
ه
َ
ِهر
ْ
ا
ُ
؛) ِلدِ كُ  لِي

1 

حق  دیناو کسى است که رسولش را با هدایت و »

 .«غالب گرداند ادیان تمامفرستاد، تا بر 

 مطلق و شده  اىل ادا جا ب اى آ چه يعن ) ااير معنا  دو هر در و

 آيه اين در ( باشد ادا جا ب اى اگرچه عمل  و اعتقاد  ها بر امه

 :است آمده

) 
َ
ِل
َ
ُكْم و

ُ
 2؛)ِديِن  لَُكْم ِدين

 .«دین شما از آن شما و دین من از آن من»

 به كفار است. |ادا لكه اطاب رسو

 قصد شود،م   اىل پيامبر بر آ چه كل ،«دين» اى آن در كه آيات  اى و

 ، اين آيه اى سوره شور  است:است شده

) َ صد َ
يِن ما و َ اِلد

َع لَُكْم ِمن
َ
ي َشر ِ َ اّلد

َ
 و
ً
ى ِبِه نُوحا

 
َ
ْين َ صد َ

ما و
َ
ْينا ِإلَْيَك و

َ
ح
ْ
 أَو

َ
ر
ْ
وىس ا ِبِه ِإب

ُ
م
َ
 و
َ
اِهي

 
ْ
ِعيسى أَن

َ
إ و

َ
 و
َ
ين ُوا اِلد

قُوا أَِقيم
َ د
َفر
َ
 2؛)فِيهِ  َتت

                                                           

 .0؛ صف، 22. توبه، 1
 .1. کافرون، 2
 .12. شورى، 2
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خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد، »

حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش 
کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و 
موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا 

 .«ه و اختالف در دین نکنیدرا برپا دارید و هرگز تفرق

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخش دوم:
 تفسیر دعا       

 





 

 

 

 

 تفسير دعا

  شناسا  ، من به را اود  اگر كه ؛ادايا اود  را به من بشناسان

 .شناسصم   را پيغمبر 

 من به را پيغمبر  اگر كه ؛ادايا پيغمبر  را به من بشناسان

 .سصشنام   را تو حجّت  شناسا  ،

كه اگر حجّت اود را به  ؛ادايا حجّت اود  را به من بشناسان

 .گرد م من  شناسا  ، اى دينص گمراه 

يك اى اين سه جمله عا  شريف متضمّن سه جمله است، هرچون د

 . ماييصم را جداگا ه تفسير 

 جمله اوّل:

 ف َسكَ ن َ  تُ َعر ف ِني َل    ِإن   فَِإنَّكَ  ؛اَلل ُه َّ َعر ف ِني نَ ف َسكَ »

 1.«نَِبيَّكَ  َأع ِر    َل   

                                                           

؛ مجلسدی، بحداراالنوار،   282صالددین،  کمال ؛ صدوق،227، ص1کلینی، الکافى، ج.1
 .181، ص1ج
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 تفسير: شرح و

 اوست جمال و جالل ففا  معرفت ادا، شنااتن ادا به هست  و

  حسببه و دارد متفاو  درجا  و مراتب و است تشكيك به مقول كه

 .دارد تفاو   يز عارف شخص رفتار و كردار و ااال  در آن آثار مراتب

 ود:كه فرم |ادا در حدي  است اى رسول

اهلَل َوَعظََّمُه  َمَنَع فاُ  ِمَن ال َك ِم َوَبط َنُه ِمَن  َمن  َعَر َ »

َسُه بِالص ياِم َوال ِقيامِ   1؛«الطَّعاِم َوَعن   نَ ف 
 از را خود دهان کند، تعظیم هرکس خدا را بشناسد و»

 از را خود شکم و( او اطاعت و ذکر غیر و بیهوده) کالم

 را خود و نمایدمقدار الزم( منع مىز ا زیادتر و حرام) طعام

 .«اندازدمى زحمت به عبادت و نماز به ایستادن و روزه با

 شجاعت و فبر استقامت، و توكّل تسليص، و رضا اشيت، و اوف

 .است اداشناس  و معرفت درات ميوه حميده، ففا  همه االفه و

 .شودم  تركامل ا سان در  يز ففا  اين باشد، تركامل معرفت هرچه

 است، مقاما  ترينمتعال  و درجا  اعظص اى كه ادا دوست  و محبّت

 دوست كه را هرچيز  و هركس ا سان ىيرا ؛است معرفت محصول

 عالص ؛دا دم  متصف كماال  اى كمال  به را او كه است اين برا  دارد،م 

 جمال برا  را ىيبا و جميل بخشش، برا  را بخشنده علمش، برا  را
                                                           

 .280 - 288، ص11؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج289االمالی، ص صدوق،؛ 227ص ،2کلینی، الکافى، ج .1
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 برا  را رحيص و ا توا اي  و قدر  برا  را توا ا و قادر ا ،ي ىيبا و

 اين برا  دارد،م  دوست كه را هركس االفه و ا ،مهربا   و رحمت

 كمال، و كامل به حب چون .شماردم  كمال اى وفف  دارا  را او كه است

 كه كرد پيدا معرفت ادا به وقت  فطر ، اين برحسب و است بشر فطر 

 كمال فاحب هر به كمال هر بخشنده و كماال  جميع جامع و قمطل كمال

 جهت آن اى دارد، تعلق او به را هرچه و داشت اواهد دوست را او است،

 .شودم  دعا اين دعايش و داردم  دوست اوست، به وابسته كه

«  َ اَلل ُه َّ ار زُ  ِني ُحبََّك َوُحبَّ َمن  ُيِحب َك َوُحبَّ ُك

  َ  ؛«ي ِإل  ُحب كَ يُوِصُلنِ  َعَم
 دوسددتى خدددایا روزى مددن فرمددا دوسددتى خددودت و»

 عملدى  هدر  دوستى و داردمى دوست را تو که هرکس

 .«رساندمى تو دوستى به مرا که

 : مايدم  توفيف گو هاين را او ادا، با مناجاتش در و
غ ياَر َعن   ُ ُلوِب َأِحب اِ َك َحت   ال َ  تَ أَن َت الَِّذي َأزَل  »
 1؛«َغي ِركَ  ِإل  يَ ل َجُئوا َوَل    اكَ ِسوَ  ِحب وايُ  َل   
 برىمى دوستانت هاىتویى آنکه بیگانگان را از دل»

 تو غیر به و باشند نداشته دوست را کسى تو از غیر تا

 .«نبرند پناه

                                                           

 .221، ص01مجلسی، بحاراالنوار، ج. 1
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؛ باشد ظاهر ا سان رفتار و اعمال در بايد معرفت، آثار آ كه حافل

 اىجمله و. بريصپ  به عد  مؤثر م  اگر آثار آن  باشد، اى عد  اثر چون

 حضر  با الو  و مناجا  و دعا و عباد  به شو  معرفت، عاليص

 ادا به عارف در كه است فرايض و تكاليف ا جا  و الحاجا قاض 

 .باشد داشته وجود بايد اطاعت و عباد  و دعا بركا  و آثار به عارف و

 التزاما  ين  وبالجمله تفاو  مراتب معرفت اى تفاو  تعهدا  د

 مراتب، فاحبان معرفت طريق هرچند. شودم  معلو  افراد م اسال

 آن در اردمندان جميع كه باشد مخلوقا  و مصنوعا  و آثار مشاهده

 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان عاد ، افراد تا ا بيا اى ؛دار د شركت

َكذلَِك نُِر (
َ
  يو

َ
ر
ْ
 ِإب

َ
م
َ د
لَُكوَت الس

َ
 م
َ
اِت ااِهي

َ
و

 َ
ْ
ال
َ
ُوِقننِيَ و

م
ْ
 ال
َ
 ِمن
َ
رُون

َ
لِي
َ
 1؛)ْرِض و

ها و زمین را و همچنین ما به ابراهیم ملکوت آسمان»

 .«ارائه دادیم تا به مقام اهل یقین رسد

 به وفولشان و سلوك امّا باشندم لذا اگرچه همه سالك اين راه 

 درجا  و مراتب آ ها باطن ففا  و عقول مراتب برحسب مقصود

 هابه ملكو  آسمان ×الرحمناليل حضر  كه طور نهما و دارد

 ديگران  مود، استدالل ادا وجود بر كواكب غروب و طلوع ىمين و و
                                                           

 .71. انعام، 1
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 در كه است ضعيف چنان معرفتشان بعض  امّا ؛ مايندم  استدالل هص

 ملتج  هركس  به شود، وارد آ ها بر كه فشار  و ابتال كمترين

 ابراهيص ول  ؛ مايندم  تذلّل و تضرّع هركس برابر در و شو دم 

 جاى  يقين و ثابت علص يمان قرار گرفته بود وا اوج در چنان ×اليل

 جبرئيل بود د ا دااته آتش سو به منجنيق با را او وقت  كه داشت

 ؛الفَ كَيْلَإِ اأمَّ»: فرمود .«دار ؟ حاجت  آيا ؛ةٌاجَحَ كَألَ»: گفت او به امين
 1.« دار  حاجت  تو به

 التجا و االمينروح مثل اى الرحمناليل حضر   ياى اظهار ب اين 

 ماسوا  او. بود او كمال  ففا  به ادا برا  معرفتش به ادا و او

 لذا دا ست،م  او مقهور و مغلوب و  ياىمند تعال  ادا  به را ادا

 او اى اطر اك و حساس بسيار حالت آن در غيرادا به  ياى اظهار

 . گرديد ظاهر

داشت كه در اين دعا، چون مقا ، مقا   توجهى اين بيا ا  بايد بعد ا

 دعاكننده كه است مسلّص است، حاجت مسئلت و حقّ به توجه دعا و

 ثبا  طلب يا معرفت طلب اى مقصود بنابراين.  يست معرفتب 

 در آ چه  ظير ؛است آن  گهدار  در توفيق دراواست و آن بر بقا  و

                                                           

؛ 101، ص18؛ ج281، ص12الجنان، جروض ؛ ابوالفتوح رازی،28، ص17ج البیان،. طبری، جامع1
 .111 - 111، ص18؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج222، ص8ج سیوطی، الدرالمنلور،



 معرفت حجت خدا/  26

 

ِد اِ (: كريمه آيه تفسير
ْ
 ه

َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
راَط ال تْنا عَلَى أَيْ ثَبِّ»ا د: فرموده 1)نَا الصدِ

 2.«الصِّراطِ الْمُسْتَقِيمِ
 كمال افزايش طلب معرفت، طلب اى مراد است ممكن و

 معرفت مراتب اى ا مرتبه هر چون؛ باشد باالتر مناىل و درجا  و

 وجهه بايد را آن اى باالتر مراتب به ارتقا  مايد، حافل ا سان كه را

 .دهد قرار همت

 باشد اين شود،م  معرفت طلب ادا اى اينكه اى مقصود است محتمل و

 او هرچه به ا سان هرچند ىيرا ؛بشناسا د بنده به را اود اود ، ادا كه

 ش ء همان چون ؛باشدم  ادا داللت به هص معرفت آن بشناسد، را

 اود و است سا دهشنا آن به را اود و است آفريده او را كنندهداللت

 آفريده او اوست، شمارب  داليل ها موعهمج اى يك  كه  يز را ا سان

 است معرف و معرفت دليل هص و است عارف هص ا سان و است،

 آن سبب اله  مستقيص عنايت كه است معرفت مراتب اى مراتب  حال،بااين

 گرددم  حافل اشوع و اضوع و عباد  و دعا اثر در و شودم 

 .آيدم  وجد به و كندم  ذو  اشراق  عرفان  وع اين اى عارف صشخ و

 آثار با را تو يا  دار  معرفت كه  يست اين كنندهدعا مقصود بنابراين،

 به را اود  اود ، تو كه است اين مقصود  بلكه ؛ا  شنااته داليل و
                                                           

 .«ما را به راه راست هدایت کن» .1، حمد. 1
 .119، ص8البیان، ج. حقی بروسوی، روح2
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 فرموده افاضه ادا كه است عقل  ورا يت ما ند معرفت اين و بشناسان من

 . مايدم  مراقبت آن  گهدار  در سخت شد، دارا را آن هركس و ستا

 دريا و كوه و آسمان و ىمين ايص،چيز را به ادا شنااتهما همه

 ما به ادا اگر ايص،شنااتهرا  كسهمه و چيزهمه و ا سان و حيوان و

 او اگر و شنااتيصم   را چيزهيچ ما بود،  داده رشد و تميز و عقل

  وجود اثبا برا  را داليل همه اين و بود  يافريده را مخلوقا 

 .شدم   شنااته اود  قرار  داده بود، شناسا ده و

 :بگوييص است فحيح كهچنانپس 

 ؛«شياءِ ال َ بِ  هَ الل    فتُ رَ عَ »

 .«شناختم خدا را به اشیا»
 فحيح است كه بگوييص:

يِه َعَرف ُت ال َ بِالل   »  ؛«ءَ اش 

 .«ابه خدا شناختم اشیا ر»
ِ ( اى معناي  است ممكن هص اين و  إِندا لِلدٰ

َ
ون
ُ
اِجع

َ
إِندا ِإلَْيِه ر َ

 ىيراباشد؛  1) و

 مثل؛ شناسيصم  را اشيا ادا، افاضه و يار  و اعا ت به و ادا سو  اى

 به برا  هرچند ز باشيص كرده سفر الق سو به ادا اى اوّل، در اينكه

 . ماييصم  سفر الق سو به الق اى سپس و ز  دار د توجه سفر مبدأ
                                                           

 .«گردیم!سوى او بازمىیم و بهیما از آنِ خدا» .111بقره،  1
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بار  اين مرتبه اى معرفت وقت  كامل شد، عارف ادا را اظهر اشيا 

 دعا  در لذا .يابدم  حقيق  و مطلق ظاهر فقط را او بلكه ؛دا دم 

 :است عرفه

َتِقٌر » َتَدل  َعَلي َك ِبما ُهَو ِفي ُوُجوِدِ  ُمف  َكي َف ُيس 
الظ ُهوِر ما َلي َس َلَك َحت   ِإلَي َك  أََيُكوُن ِلَغي ِرَك ِمَن 

تاَج ِإل   َيُكوَن ُهَو ال ُمظ ِهَر َلَك؟ َمت  ِغب َت َحت   َتح 
  َ َت َحت   َتُكوَن الَيُدل  َعَلي َك  َوَمت  بَ عُ  َدلِي ثاُر ِهَي د 

َُ ِإلَي َك؟ َعِمَيت  َعي ٌن ال  َرِ يبا   َعَلي ها اكَ تَ رَ  الَِّتي ُتوِص
َق ُ  َوَخِسَرت   َ   َل    َعب د   َصف  َع  1؛«يبا  َنصِ  ُحب كَ  ِمن   َلهُ  َتج 

 در آن کده  چیزى به تو بر شودچگونه استدالل مى»

 هسدت  آیدا  توسدت؟  سدوى به محتاج هستى و وجود
 چه تو؟ براى نیست که چیزى ظهور، از تو غیر براى
 تدو  بر که دلیلى به باشى نیازمند تا تو پنهانى هنگام
باشدند   بدوده  آثار تا تو دورى زمان چه و کند؟ داللت

سوى تو؟ کدور بداد )یدا کدور گردیدده      که برسانند به
 آنکده  حدال  است( چشمى کده ندیدده اسدت تدو را و    

 اسدت  کدرده  زیدان  و نگهبانى، و رقیب او بر همواره
 بهدره  خدودت  دوسدتى  از او براى که اىبنده کاالى

 .«ندادى قرار نصیبى و

 ، تو ذات تو و افل  تو ،آشكارتر  چيز ظاهرتر وادايا تو اى همه
                                                           

 .221 - 221، ص01مجلسی، بحاراالنوار، ج. 1
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 ظاهرتر تو اى چيز چه مطلق ، كمال تو حق ، حقيقت حقّ حقيق  و

 پنهان و باطن توي ، آشكار و ظاهر بشناسيص، آن به را تو كه باشدم 

 .توي  هص

 ظهووور جملووه اشوويا بووه نووور اسووت

 به نوور شوم  كوى خورشويد تابوان     

 بوور  موون از موو ثر پووى بووه آثووار    

 شوود رگوواگوور برهووان ل ملووى جلوووه 

 تصولر را در اينجا چون گذر نيسوت 
 

 چگونه نور از آنها در ظهوور اسوت   

 كنوود پيووودا كسووى انووودر بيابوووان  

 ركا اين است عكس بر  گرچه ظاهر  به

 شوود جگوور خووون آنووى بَهوورِ نبايوود

 1چيسوت  ديگر ل ملى جى لفظ ا نّى وبه
 

 حقيق  ظاهر بلكه ؛اگر گفته شود: با اينكه ادا اظهر اشيا است

 ؟است پنهان و مخف  بسيار  بر چگو ه اوست،  بالذا و

 اى پنها   اين العمل ظهور است وعكس پاسخ اين است كه: اين افا

 قرب كمال اثر در دور  و بُعد اين و  مايا  ، و آشكار  فر 

 .است  زديك  و

 است من به من از تردوست نىديك
 چه كنم با كه توان گفت كه دوسوت 

 

 دور  كوه مون از وى   تور عجون  وين 
 مهجوووور  مووون در كنوووار مووون و 

 

 گفتند او به و رفتند دا اي  ماه   زد دريا ماهيان: ا دمثال گفتهطوربه

 به را آب است، آب اى شما حيا : گويندم  ما به كه شنويصم  هميشه

                                                           

  .(والد نگارنده) +گلپایگانی محمدجواد صافی الاهلل ممرحوم آیت ،گنج دانش . از کتاب1
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به من  شان  آب اى غير چيز  شما: داد جواب ماه  آن. بنمايان ما

 دهيد تا من آب را به شما  شان دهص.

 هر كه است اين شود،م  موجب را  ها   و افا گو هاين كه ديگر جهت

 ؛«ءم بَِأْضداِدهااْشيَ تىنمْعَرفم اْلَ » ؛گرددم  شنااته و معروف اود ضد به چيز 
 فحّت و جهل، به علص تاريك ، و ظلمت به  ور و روشناي  مثالً

 اشد، ب ضد را چيز  اگر امّا ؛شو دم  شنااته بيمار  به تندرست  و

 گاههيچ  يست، ضدّ  را ادا چون و ما دم  پنهان بسيار  بر او شناساي 

 جهان اين پيدايش در ادا فيض اثر لذا بود،  خواهد و  بوده اداب  جهان

 .گرددم  افا موجب ظهور كمال و ما دم   اشنااته آن پايدار  و بقا و
 كرددا طلن جا  جم از ما مى هاساا

 بود بيرون مكان وگوهرى كى صدك كون 

 دبو او با خدا احواا همه در دلىىب
 

 دكرمى تمنا بيگانه ز داشت خود آنچه 

 كردمى دريا لن شدگانگم از طلن

 دكرمى خدايا دور از و ديدشنمى او
 

فشرده بيان  طوربه كه اهللمعرفة مراتب در ديگر توضيح آارين

 ىياد مراتب حاو  اود كه ا همرتب در اهللفةمعر كه است اين شود،م 

 آن اى تعال بار  ذا  كه ففات  و  عو  سلب: اى است عبار  است،

 كه غيره و تركيب و جسميت و عجز و جهل مثل است، منزّه

 .است منزّه آ ها اى تعال بار 

د، معرفت ففا  كماليه مثل دار بسيار مراتب  يز آن كه ديگر مرتبه و

 كه است بصير و سميع و ح ّ و قادر و عالص و قيّو  و وجوب وجود و
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 آ ها به ز اسمه عزّ ز حق و است وجود  ففا  اى همه ففا  اين

  قايص سلب مرتبه تنها كه شناسدم  عارف مرتبه اين در. دارد اتصاف

 بلكهاكتفا شود؛   بايد تعال بار  اى مسلوبه امور به معرفت در ادا اى

 مثالً. شود عارف  يز دارد افاتص آ ها به حقّ كه وجود  ففا  به بايد

 به او علص معنا  و دارد اتصاف آن به كه است علص ادا ففا  اى يك 

 او قدر  و او وجود وجوب يا موجوديت يا  يست، جهل عد  اشيا

نا  مع بلكه؛ باشد م  او اى عجز  ف  و وجوب يا موجوديت عد  سلب

 االفه ست. وتعال  به آ هااين ففا ، اتصاف ذا  مقدّس بار  تما 

 به و واحد د وجود به موجود همه تعال بار  وجود  ففا : آ كه

 است علص و است وجود او ذا  و موجود د او مقدّس ذا  وجود عين

 اين و. است ح ّ و قادر و عالص و موجود او و است حيا  و قدر  و

 :فرمايدكه م  ×العارفين اميرالمؤمنينمول  ش حضر فرماي با بيان

ُي الص َفاِت َعن هُ اُل ال ِ وََكم»  1؛«خ  ِص َلُه نَ ف 
 .«ستاخالص براى خدا، نفى صفات از اوکمال »

  ف   ظا ، معجز كال  اين در ففا   ف  اى مراد ىيرا ؛منافا   دارد

ه به وجود ىايد بر ذا  موفوف به آ ها متصف ك است ففات 

 ففا  ينكها و ا سان بر اطال  مقا  در قادر و عالص مثل گردد،م 

 ذا  او ففا  و او ففا  او ذا  و او ذا  عين سبحان اداو د
                                                           

 (.11ص ،1)ج 1خطبه البالغه، . نهج1
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 الى  تا باشد، ديگر ش ء ففت و باشد شيئ  ذا  اينكه  ه اوست،

 .«اهللم َعْن ذِلَك كملِِّ  عملمّواً َكِبرياً َتعاَل ». امكان و احتياج و تركيب شود

 نتيجه:

 مسئلت و دراواست كه آيدم اى آ چه گفته شد، اين  تيجه به دست 

 بقا  و استقامت و ثبا  طلب يا شريف دعا  اين در ادا اى معرفت

 :كه است حقّ اى ا حراف و ىيغ عد  و معرفت

َنا إ ( بد َ
 تُِز  ر

ْ
نا غ

َ
َد  قُلُوب

ْ
ع
َ
  ب

ْ
نا ِإذ

َ
 1؛)َهَدْيت

پروردگارا بعد از آنکه ما را هدایت کردى، قلوب ما را »

 .«به باطل منحرف نکن

 :آيه در ادا كه تاس ثبات  طلب و

) 
ُ
ٰ
ُ اللد
ُثَِبدت

ياِة ي
َ
ح
ْ
َقْوِ  الثداِبِت ِِف ال

ْ
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ُ
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َ
ين ِ َ  اّلد

 
ْ
ِِف اآل

َ
يا و

ْ
ُن ةِ الد

َ
 2؛)ِخر

 آخرت خدا اهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و»

 .«داردمى پایدار
 باالتر درجا  و تركامل معرفت لتئبه مؤمنين وعده داده است، با مس

 او بر روى  اينكه اى و باشد آن مقا  در سالك عارف بايد وارههم كه است

 بپرهيزد شود وقوف اطر اك حال گرفتار و  كند ترق  معرفت در و بگذرد
                                                           

 .8عمران،  . آل1
 .27. ابراهیم، 2
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است كه در اثر شد  الوص  2تجلّيا  راواست عنايت ااص ود با و

 و |رپيغمب مقدّس ذوا  به توسل و دعا و عباد  و توجّه كثر  و

 اى حدي :كه چنان .شودم  حافل̂ حضر  آن معصومين بيتاهل

َلصَ َمن  » ما  َفجََّر الل    هِ ل   لِ  َأخ  َمِ  َأر بَِعيَن يَ و  ُه يَنابِيَع ال ِحك 
 2؛«ِمن   َ ل ِبِه َعل  ِلسانِهِ 

کس چهل روز عملش را براى خدا خالص کند، هر»

 زبانش بر قلبش از را حکمت هاىخداوند چشمه

 .«کندمى جارى

 ها چشمه كه شودم ل روى موجب چه تا ااالص ود،شم استفاده 

 .شود جار  ىبا ش بر مخلص شخص دل اى حكمت
 اين به اصوصبه روى، چهل ظرف در ااالص حفظ است بديه 

 كار شود، فادر ممدوح و اله  دواع  به ا سان رفتار و اعمال كه  حو

 د،شو موفّق آن به كس  اگر ول  ؛است دشوار بسيار و  بوده كسهمه

 استعجاب و استبعاد مورد وجههيچبه او برا  هدرج اين حصول

 .بود  خواهد

                                                           

َ (گاه به ذات است، ملل گوید: تجلّىمىاصفهانی راغب  لد َ
اِر ِإذا ج َ الَند َ

 و
َ
گاه  (. و2)شمس،  )اي

َ (فعل است، ملل  به امر و َلد
َ
ا َتج  فَلَمد

ُ
ُه بد َ
ِل  ر

َ
ب
َ
ج
ْ
 . راغب اصفهانی، مفردات،(182)اعراف،  )لِل

جلى شود، محال  بنابراین تجلّى به ذات نسبت به خدا به این نحو که ذات او منکشف و .01ص
ظاهر شود، صحیح است. امر او جلى و فعل که فعل و است؛ امّا به امر و

 .280، ص17ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛218ص، لداعیاةعدفهد حلی، . ابن2
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 بر ثبا  و ^ائمه و پيغمبر معرفت با اهللةفمعر كه  ما د مخف  و

 پيغمبر معرفت كه است بديه  .دارد ارتبا  آن كمال و افزايش و آن
 ادا بين واسطه كه او شناات و شود م  حافل ادا معرفت بدون
 ديگر،اىسو  و . دارد حصول امكان ادا معرفت بدون ت،اس الق و

 اله  عظمت در عارف شخص و يابد افزايش ادا معرفت هرچه
 الوهيت مقا  جا ب اى سفار  و  بوّ  مقا  عظمت گردد، مستغر 

 «اهلل» االفت مقا  برابر در و كندم  درك بيشتر را اله  االفت و
 لذا . مايدم  رفتار رتمتواضعا ه ه، مود حقار  احساس بيشتر
 عظمت × عل اعظص اهللول  كهچنان :گفت توانم  قطعطوربه

 حضر  آن برابر در و  مودم  ادراك را |اكر  رسول حضر 
 .كرد م  ادراك فحابه اى احد  بود، برفرمان و تسليص و متواضع

 ديداود را فا   م | اهللدر جنب رسول× عل  ،آر 

؛ كردم  اجرا داد،م  |ااد رسول كه را ا  فرم هر چراوونچب  و

 ا كفه در ىمين اگر آسمان و»برحسب روايت  فرمود: |  رپيغمب لذا

 رجحان عل  ايمان ديگر، كفه در عل  ايمان و شود گذاشته تراىو اى

 1.«داشت اواهد

                                                           

عساکر، تاریخ ابن؛ 171 - 171، 228ص ؛ طوسی، االمالی،222ص ،2االخبار، ج. مغربی، شرح1
 .101ص ،2ج طالب،بن ابی شهرآشوب، مناقب علیابن؛ 281ص، 82دمشق، ج ینةمد
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 بر حقّ در هاي  كه پيراهن االفت را به غيرامّا ديگران بالخصوص آ

 1 مود دم حكا  اله  مثل حج تمتع اودسر  اظهار كرد د، در قبول ا

كه همه به امر ادا ا جا  | ااد رسول اقداما  و تصميما  با و

 كرد دم  مخالفت ديگر موارد و 2حُديبيه فلح جريان در شد،م 

 در كه سااتند برمال را اود  فا  آ جا تا و داد دم   شان اودرأي  و

ر  اواست كتباً وفيت فرمايد، وقت  آن حض ادا، پيامبر مو  مرض

  سبت جسار  كرده و |ااد رسول به شرما هب  ما ع شد د و

 2.داد د حضر  آن به گوي هذيان

 مطالعه هرچه و  ماييصم بررس   ×عكس هرچه در ى دگ  عل به

 چيز  محمد ،  بوّ  ا وار در بودنفا   و كامل تسليص اى غير كنيص،م 

 اين بود:| حضر  با رسول ادا ان حال آنىب و بينيصم  

 با وجودت ز من آواز نيايد كه منم

 وجود كنار در تواضع و تسليص و احترا  اين برجسته مظاهر اى يك 

 وجود بااينكه كه: است اين دار د غفلت آن اى بسيار  كه |اهللرسول

                                                           

عبدالبر،  ؛ ابن281، ص1السنن واآلثار، جفةمعر ؛ بیهقی،221، ص2ج احمد بن حنبل، مسند، . 1
 .118، ص19؛ ج211، ص8التمهید، ج ؛ همو،191، ص1؛ ج01ص ،8ج ر،االستذکا

؛ 221، ص1الوری، ج؛ طبرسی، اعالم112، ص1مفید، االرشاد، ج؛ 212ص ،2ج . قمی، تفسیر،2
 .21ص ،1ج الصافی،تفسیر ؛ فیض کاشانی،227، ص8، جو النهایه یةالبداکلیر، ابن
؛ 0ص ،7؛ ج128 - 127ص ،1ج صحیح، ؛ بخاری،221 - 221، ص1ج مسند، بن حنبل، . احمد2
؛ 182 - 181ص مامی، المسترشد،طبری ا؛ 71، ص1صحیح، ج ،؛ مسلم نیشابوری111، ص8ج
 .292، ص1ج طالب،مناقب آل ابی ،شهرآشوبابن
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 |رپيغمب اى پس و بود حقيق  علو  و اله  معارف اى سرشار ×عل 

 فقه و عرفان و الهيا  در و يافت فوران او اى معارف و علو  ها چشمه

 مباد  ترينكامل و ترينعال  حكومت ، و سياس  تعاليص و ااال  و

 در ا قطره مثل او علص برابر در افحاب تما  علص فرمود، بيان را هابر امه و

 رفتمع و علم  كمال برجسته  مو ه كه شخصيت  چنين اى بود، دريا مقابل

 معارف مختلف ها رشته در بيا اتش ،|رپيغمب اى پس و دبو بشر

 اين در كالم  و سخن |پيغمبر عصر در بود، اعجاى الحق حكمت، و

 شايد و ديد م  سزاوار او .شد م  شنيده كمتر يا و  شده شنيده يا هارشته

 است، علص مدينه كه |اكر  پيغمبر وجود با كه دا ستم  ادب اى دور

 . مايد عرضه را اود غيرمتناه  و بلند معارف  قد و كند هاراظ علم 

باى است،  |يعن  ىبان رسول ادا ؛در آن محيط كه ىبان وح 

همه بايد به گفتار او گو  فرا دهند، او اى هركس به معارف حقيق  

 سخن او بايد باشد، او كه آ جا. است ترمتصل غيب مباد  به دا اتر و

 .باشند اامو  مه بايد گو  وخن گويد، هس او كه آ جا و بگويد

 شناات ادا را »فرمود:  ×به عل | در حدي  است كه پيغمبر

 مگر را تو  شناات و تو و ادا مگر مرا  شناات و تو مگر من و

 1.«من و ادا

                                                           

؛ بحرانی، 227، 181الظاهره، صاآلیات؛ حسینی استرآبادی، تأویل 281، 78حلی، المحتضر، ص. 1
 .820، ص2، ج^عشراالثنی ئمةاالمعاجز  ینةمد
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 جمله دوم:

 َرُسوَلكَ  تُ َعر ف ِني َل    ِإن   فَِإنَّكَ  ؛اَلل ُه َّ َعر ف ِني َرُسوَلكَ »
 .«كَ    ُحجَّتَ َأع رِ  َل   

 بر مقد  عامه رسالت  يست كه معرفت  بوّ  و يكل  شكطوربه

 برحسب) است الى  ادا بر اينكه شناات يعن ؛ است عامّه امامت

 فيّاضيت و هادويت و رحما يت و ربّا يت مقتضا  به و لطف قاعده

 ا سان آفرينش اى غرض  قض اينكه بندگان، بر حجّتاتما  برا  و

 كنند راهنماي  عمل رستد تا بندگان را در فكر و( پيغمبر بف يايد پيش

 شخص  بايد  يز پيغمبر اى پس اينكه شناات بر بدهند، بر امه آ ها به و

 ادا جا ب اى باشد، حجّت اقوالش و افعال و باشد معصو  كه

 كهچنان باشد،م  مقدّ  گردد، معين و منصوب پيغمبر وسيلهبه و

امامت اافه مقد  است؛ ر معرفت فّه  يز باا رسالت و  بوّ  معرفت

حضر   عظيص اُلق فاحب شخيص صشخ اينكه يعن  شناات

 امامان شخص شناات بر اداست، رسول پيغمبر و ،|اال بياااتص

 به معرفت كس  كهچنان و است، مقد  حضر  آن اى بعد امر اوليا  و

بر آن است،  مترتب كه عامه امامت به معرفت باشد،  داشته عامه  بوّ 

 حافل  خواهد شد.

 حضر  شخص اينكه همچنين اگر معرفت به  بوّ  اافه و
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 اوفيا پيغمبر است، پيدا  كرده باشد، معرفت الفا و |اال بياااتص

 .است تصورغيرقابل و مفهو ب  حضر ، آن اى بعد امور اوليا  و

اين  در رسول همه، در اين دعا، مقصود اى  ب  در جمله اوّل وبا اين

 كهچناناست، | خص حضر  رسول اكر  محمّد مصطف جمله، ش

 .است ×عصر اما  االوفيا،ااتص حضر  شخص  يز حجت اى مقصود

  بوّ  به دعاكننده شد، داده توضيح اوّل جمله شرح در كهچنان

معرفت  ‘الحسن بن حجة حضر  واليت و |اعظص رسول رسالت

 بر بقا  و ا ثب مسئلت يا معرفت طلب دارد، مقصود  اى اين دعا و

 ادا اى اينكه يا و است باالتر درجا  به  يل و معرفت كمال يا آن،

بَ عَ إِ بَ ي َن  (ُکلَّها) آَدمَ  يِإنَّ  ُ ُلوَب بَنِ » مقتضا  به اود  كه اواهدم  ي ِن ِمن  ص 

مِن ُيَصر ُفها َكي َف َيةَ  ِذفُُه اهلُل فِ » و 1«ءُ اَأصاِبِع الرَّح   2«ريدُ ِب َمن  يُ  َ ل   يال ِعل ُ  نُوٌر يَ ق 
 در قلب او معرفت القا فرمايد.  | سبت به مقاما  رسول اكر 

واضح است كه درجا  معرفت به پيغمبر  يز متفاو  است، كمترين 

  واه  و اوامر و تكاليف مراتب آن اين است كه او را در ابالغ تعاليص و

                                                           

، 2حنبل، مسند، ج بن ر.ک: احمدنیز ؛ 178ص االنبیاء،؛ همو، تنزیه2، ص2ج. سید مرتضی، امالی، 1
های اوالد آدم همگی میان دو انگشت از دل». 11، ص8؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج118ص

 . «کندگونه که بخواهد آنها را حال به حال میانگشتان خداست آن

علم نوری است که خداوند » .1ص المبین،حق؛ فیض کاشانی، ال117المرید، صمنیة شهید ثانی،. 2
 .«اندازدآن را در دل هرکس بخواهد می
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جزه مع فاحب و فرستاده و سفير و واسطه الق و االق بين ادا

 .بدا د عصو م و

 افضل مراتب بعد  معرفت اين است كه: آن حضر  را اشرف و

 الق اعظص و اعظص اُلق و ديگران، و ا بيا و مالئكه اى ممكنا  تما 

 مخلو  هر اى تر زديك و اقرب و امكان عالص بر واليت مقا  فاحب و

ود فع ادامه اى المعراجلیلة در  يز جبرئيل كه حدّ  به بدا د ادا

 :گفت كه باىما د، حضر  آن با اه همر و

 1؛«()الَمکانَ  لَي َس ِلي َأن  َأُجوَز هَذا ال َمقامَ »
 .«نیست مقام این از( رفتنپیش )و گذشتنبراى من »

  :فرمود كه است روايت حضر  آن اى و

ٌَ مَ  َيَسُعهُ  ِلي َمَع اهلِل َو  ٌت ال»  2.«َلٌك ُمَقرٌَّب َوال نَِبيٌّ ُمر َس
 د ز سودره مرصودش  چون گذشت احمو 

 ا گفوووت: او را هوووين بيوووا انووودر پوووى 

 مَايسووت و آى ا بوواز گفتووا: كووى پووى   

 مون  فورّ گفت: بيرون زين حودل اى خووش  

 حوووودش از و از مقووووا  جبرويوووول و  

  اتووو نووى  حريووف كووه رو رو گفووت

 نيسوت  دسوتور  مورا  پس زين رو: گفت

 مووون پووورّ بسووووزد پووورّى زنوووم گووور

                                                           

 .892، ص18جمجلسی، بحاراالنوار، ؛ 119، ص1ج ،. عیاشی، تفسیر1
 الصافی،تفسیر اشانی،فیض ک ؛11ص الواعظین،ضةرو ؛ فتال نیشابوری،821ص االمالی، صدوق، .2
حسینی ؛ 72، ص2ج المعانی،روح آلوسی، ؛219ص ،18مجلسی، بحاراالنوار، ج؛ 118، ص1ج

  که است یوقت خدا با مرا». 198، 221 ،122، ص2ج ؛107، ص1ج الفاطمیه،الخصائص کجوری،

 . «نگنجد و جا ندارد آن در یمرسل امبریپ و مقرب ملک چیه
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 احمووود ار بگشوووايد آن پووورّ جليووول   

 لووقٍفووى خُوَ قٍل ووخ   فوو ين ي ووبِالنَّ اق ف وو

 سٌم ت ل ووووم  اهللِ واِس وووورَ ن م م ووووه وووولُّكُوَ

 مهِي بِوووى فووو  ن ارَصَوووالنَّ ه ت وووعَا ادَّمَووو عْدَ

 هسووت چووهازا تووا ابوود هر همحملوود كوو

 سووتچراغووى كووه انوووار بيوونش از او  
 

 توووا ابووود مووودهوش مانووود جبرويووول  

  ٍر ك ووو الوَ مٍل وووع  فووو  وه انُدَي ووو مْل ووووَ

 مِيَن الوود ام م ووف ش وورَ وْا  م يَن الووفووام م وو ر غُ

 مك ت احْو وَ يوه  حام ف دْمَو  تَئ ا ش و مَبِ مْكُاحْوَ

 نقوووش بسوووت  بوووه آرايوووش نوووا  او 

 سوووت فوووروغ هموووه آفووورينش از او  
 

 حجت مقا  و شناات در پيغمبر  چنين شناات و فانعر بنابراين و

 هاليف و جا شين ىيرا ؛داشت اواهد را تأثير كمال او الفا  و جا شينان و
 باشد  مايد،م  االفت او اى كه كس  مقاما  و اوفاف كنندهمنعكس بايد

 باشد، او حركت و دعو  استمراربخش او رفتار و او اعمال و او  مو ه و

 به باشد داشته وقوف يا قصور او معرفت در يا  شناسد را رپيغمب اگر و
 .است  شنااته را پيغمبر اليفه و ادا حجت مقدار همان

 حاال  در تفكّر و تأمّل و |عه تاريخ ى دگ  پيغمبرلذا مطال

 رسالت دريافت برا  تال  و حضر  آن مواقف و مقاما  و شئون و

امع جميع رهنمودها ج و آسما   رساال  ااتص و اعظص كه حضر  آن

 افزايش برا  است، معنو  و مادّ  و اارو  به سعادا  د يو  و

 برا  بلكه و او فا ال و حضر  آن معرفت استحكا  و گستر  و

 اهللال  سالك كه است مطلب  و الى ، اهللفةمعر تقويت و تكميل

 .بما د غافل آن اى  بايد عرفا   مقاما  طالب و
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 جمله سوم:

 ُحجََّتكَ  تُ َعر ف ِني َل    ِإن   فَِإنَّكَ  ؛اَلل ُه َّ َعر ف ِني ُحجََّتكَ »
 .«ِديِني َعن   َضَلل تُ 

 طرف بر آن، وسيلهبه كه دليل  بر «حجّت» شد، بيان قبال كهچنان

. شودم  اطال  گردد،م  او بر غلبه سبب و شودم  احتجاج مقابل

 :شريفه آيه تفسير در كهچنان

 فَ (
ْ
ِ قُل

ٰ
بالَِغةُ  ِلِلد

ْ
ةُ ال َ ُجد

ح
ْ
 1؛)ال

 يبدعَ »گويد: ا  مياداو د به بنده روايت شده است: روى قيامت
گويد: به او مي بله، :اگر گفت ،«؟يا عالص بودیمن آ ؛ بندةما  الِ عَ  تَ ن  کُ أَ 

و اگر ؛ «دا ستي عمل  كردی؟چرا به آ چه مي ؟؛تَ م  لِ ا عَ مَ بِ  تَ ل  مِ   عَ فَ أَ »

چرا  ؛َعمَ ی تَ تَّ حَ  تَ م  لَّ عَ   ت َ فَ أَ »شود: به او گفته مي دا ستص،بگويد  مي

  2.« يامواتي كه عمل كني؟
لوقا  اى موجودا  مخ همه به همچنين و است، بالغه حجّت اين و

 به مسلح ها چشص با فقط كه مخلوقات  و مالئكه  امرئ  مثل جن و

 موجودا  و شو دم  ديده تلسكوپ و ميكروسكوپ مثل وسايل 

                                                           

اى باقى کس بهانهو: دلیل رسا )و قاطع( براى خداست )دلیلى که براى هیچبگ». 180انعام،  .1
 «گذارد(نمى

؛ 110، ص2؛ فیض کاشانی، تفسیرالصافی، ج0؛ طوسی، االمالی، ص228. مفید، االمالی، ص2
 .20، ص2مجلسی، بحاراالنوار، ج
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 ؛شودم  گفته حجّت شو د،م  ديده چشص با كه بزرگ  و كوچك

 ادا وجود بر دار د، كه  ظامات  و حركا  به همه آ ها و اوّالً چون

 .شودم دف در القت اين عالص استدالل ه وجود و

رِيكِ  َ          كُ  ِف   ي هِ ل    َولِ   هِ           َتح 
َ  َوف     ي   ء   ُك        لَ     ُه آيَ      ٌ  َش     ي 

 

َ  َتس    ِكيِنِه ش   اِهدٌ    َوِف   ي ُك   
1أَنَّ      ُه واِح      دٌ  تَ      ُدل  َعل       

  
 

حسب حكمت الى  باشد، به كدا  اى بندگا ش كه برادا بر هر ،ثا ياً 

 بر هص ا سان وسيلهبه و  مايدم  احتجاج آن اجزا  لص وكل اين عا

 :است حدي  در كهچنان فرمايد،م  احتجاج ا سان اود

بَ رُ  ِهيَ  ن سانِيَّ ُ ال ِ  لص ورَ ُ اَ »  2.«اهلِل َعل  َخل ِقهِ   ِ جَ حُ  َأك 
 ^مطلق بر ائمه معصومينطورحال، اطال  حجّت مثل اما ، بهينابا

 اشعار و علما كلما  و ىيارا  و ادعيه و روايا  در احادي  و

 اما  و حجّت طورمطلقبه وقت  كه است شده حدّ  به شيعه شعرا 

 گاه و گرددم اى آن به ذهن متبادر  ^معصومين ائمه شود،م  گفته

ه ك احاديث  در كهچنان شود،م  اراده  ب  و اما  اى اعص آن اى هص

                                                           

 ؛ طبرسی،211، ص1ج بغداد، تاریخ ؛ خطیب بغدادی،117ص ،19ج ثعلبی، الکشف و البیان، .1
بخشیدنش آرامش ندر هر سکو برای خدا در هر حرکت دادنش و» .211، ص19ج البیان،مجمع

   .«اینکه او یگانه است کند برای است که داللت میپس در هر چیزی برای او نشانه؛ گواهی است

رین دلیل تساختمان  وجودش بزرگ صورت انسان  و» .02، ص1ج صافى،التفسیر ،. فیض کاشانی2
 .«باشدبندگان می و برای خلق او
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 حجت اى اال   بوده و داللت دار د بر اينكه ىمين اال  اى حجت

 .است مراد معنا همين ما د،  خواهد

به سند اود اى حضر   +االسال  كلين ثقةمثل اين حدي  كه 

 روايت  موده است: ×فاد اما 

ُ  رِ ع  ي َ  ُحجَّ ُ الِفيها  هِ ل   َولِ  ر ُض ِإالَّ اَلِت ال َ ا زَ  اَل  مَ »
ُعوا الن اَ  ِإل  َسبِ  َِ الل   ال َح َل َوال َحراَم َوَيد   1؛«هِ ي

 براى از آن در آنکه مگر ماند نخواهد گاهزمین هیچ»

 شناسدمى را حرام و حالل که است حجتى خدا

 .«خواندمى خدا راه سوىبه را مردم و

 :فرمايدم  ديگر حدي  در و

َ  الل    ِإنَّ »  ر َض بِغَي ِر إِمام  ِمن  أَن  يَ ت  ُرَك اال َ  َوأَع ظَ ُ  َه أََج
 2؛«عاِدل  

 اینکه از است ترعظیم و تربه تحقیق که خدا جلیل»

 .«بگذارد عادل امام بدون را زمین
 روايت است كه فرمود: ×اميرالمؤمنين حضر  اى كافىال در  يز و

ِل   ي ال ِإنَّ   كَ  اَلل ُه    َّ »  لَ   كَ  ُحجَّ       ِم   ن   َأر َض   كَ  ُتخ 
 2؛«َخل ِقكَ  َعل 

                                                           

 .178ص ،1کلینی، الکافى، ج. 1
 .82، ص22؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج220الدین، صکمال؛ صدوق،178، ص1جکلینی، الکافى، . 2
 .178، ص1کلینی، الکافى، ج. 2
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 از را زمینت گذارىمىخدایا به تحقیق که تو خالى ن»

 .«خلقت بر تو ازطرف حجتى
 روايت  موده است كه فرمود: ×فاد اما  حضر  اى  يز و

ُلو ر َض الال َ  ِإنَّ » اَد زَ  ِإن   اَكي مَ  ِإمامٌ  َوِفيها ِإالَّ  َتخ 
ِمُنوَن َشي ئا  َردَُّه    َوِإن  نَ َقُصوا َشي ئا  أََتم وا َلُه     1؛«ال ُمؤ 

د ماند مگر آنکه در به تحقیق که زمین خالى نخواه»

آن امامى باشد که اگر مؤمنین چیزى را در دین زیاد 
 از کنند، کم را چیزى اگر نمایند ایشان را برگرداند و

 .«کند تمام ایشان براى

بسيار است، حت  در اين احادي  است  اار معتبر در اين معنااب و

ت كه: اگر در رو  ىمين باق   ما د مگر دو  فر، يك  اى آ ها حج

 اينكه بر دارد داللت كه  صوف  اىجمله 2.بود اواهد ديگر  بر اما  و

 اى فقره اين  يست، اما  و حجت وجود اى اال  ىما   هيچ ىمين

 ست:ا سجاديه ةصحيف وهفتصچهل دعا 

َ  َأوان  للَّ اَ » َت ِدينَ  َك ِف  ي ُك   تَ  ُه  بِِإم  ام   ُه   َّ ِإنَّ  َك أَيَّ  د  َأَ م 
لَ ُه َعَلما  ِلِعباِدَك  َومَ  نارا  ِفي بِ  ِدَك بَ ع  َد َأن  َوَص ل َت َحب  

تَ َرض    َت  رِيَع   َ  ِإل     ِرض    واِنَك  َواف   ِبَحب ِل   َك  َوَجَعل تَ   ُه الذَّ
تِ     ِ اِم    رِ وَ ثَ    اِل أَ طاَعتَ    ُه َوَح    ذَّر َت َمع ِص    َيَتُه  َوَأَم    ر َت بِام 

                                                           

 .178، ص1ج کلینی، الکافى،.  1
، 1الشرایع، جعلل صدوق،؛ 182 - 181ص ه،؛ نعمانی، الغیب189 - 170ص ،1الکافی، ج کلینی،.2
 .222، 229، 292الدین، صکمال مو،؛ ه107ص
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يِ  ِه  َوَأالَّ ن  َوال ِ  َم  ُه ُمتَ َق  د مٌ  ِته  اِء ِعن   َد نَ ه   يَ تَ  َأخَّرَ    َواليَ تَ َقدَّ
ِمِنينَ  وََكه   فُ   ِ  ِذيَن ال    ِعص   َم ُ  فَ ُه  وَ  ُمتَ  َأخ ٌر  َعن   هُ   ال ُم  ؤ 

 1؛«ال عاَلِمينَ  ءُ َوبَ َها ال ُمَتَمس ِكينَ  َوُعر َو ُ 
خدایا به تحقیق که تو دین خودت را در هر زمان به »

امامى تأیید کردى کده او را عالمتدى بدراى بنددگانت     

 به گمشدگان و نگردند، گمراه که) دىکر نصب برپا و

 مدردم  تدا ) تو شهرهاى در باشد نشانى و( یابند راه آن

 او بده  حدقّ  از کداوش  و باطدل  و حقّ اشتباه هنگام در

د( بعد از آنکده ریسدمان او را بده ریسدمان     نماین رجوع

 بده  رسیدن خودت متصل کردى )یعنى سبب وصول و

 قدرار  ودتخد  والیدت  را او والیت یا دادى قرار خودت

 شدنودى خ و رضدوان  سدوى به اىهوسیل را او و( دادى

 از و گردانیددى  واجب را او طاعت و. دادى قرار خودت

او  اوامددر امتلددال بدده و کددردى تحددذیر او معصددیت

 متقددم  هدیچ  اینکده  و دادى فرمان او نهى پذیرفتن و

 متدأخر  هدیچ  و نگیدرد  پیشدى  و تقدم او بر پیشروى و

 یعندى ) نگردد متأخر و نماند عقب او از اىهماندعقب و

 بدر  و کندد  تخلدف  او فرمدان  از که نیست احدى براى

 بیفزایدد  چیزى نماید،مى هدایت و کندمى امر او آنچه

م کنددد(. پددس او )یعنددى امددام(  کدد چیددزى آن از یددا

)یعنى آنها را بده سدبب هددایت    مستمسک پناهندگان 

 افددرا  در افتددادن سددوى راه راسددت، از انحددراف وبدده

 یعندى ) اسدت  مؤمنان پناهگاه و( شودمى مانع تفریط و
                                                           

 .178المصباح، ص کفعمی، ؛02ص ،2جاالعمال، لاقبا طاووس،(؛ ابن211)ص 87صحیفه سجادیه، دعای. 1
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 ملتجى او به هاشبهه بروز هنگام و حوادث در مؤمنان

ا ر هرکس یعنى) است متمسکین دستگیره و( شوندمى

 نجدات  بنمایدد،  اقتددا  او بده  که به او تمسک بجوید و

 عالم نظام یعنى) است جهانیان جمال و بها و( دهدمى

 .«(است قائم او وجود به امور مانتظا و جهان جمال و

اين فقره دعا كه داللت بر عظمت شأن اما  دارد، اگر مقصود اى دين 

دعوت  باشد كه تما  ا بيا به آن رسالت داشتند،  «كدین»در كلمه 

 پيغمبر شخص يا كه امام  ىما  ، داللت بر اين دارد كه در هر عصر و

 اگر و. است شده  صب ادا سو  اى اوست، جا شين و وف  يا

 كه امام  به اسال  دين ىمان، و عصر هر در كه است اين مقصود

 .باشدم  مؤيد اداست، سو  اى منصوب و پيغمبر اليفه

 است، ادعيه و احادي  در كه ارشادات  ن بيا ا  واي اى  ما د مخف 

 ؛شودم  معلو  ىمان و عصر هر در حجت و اما  وجود به مرد   ياى

 اسال  دين مثل دين  هص آن دين، مختلف واح   بيان و شرح ىيرا

  اسخ و عا  و ااص و متشابه و محكص و مفصل و مجمل تفسير و

  يست امور  احكا ، يد وعقا مسائل دقايق و سنّت و كتاب منسوخ و

 هر در امّت بين بايد پس. باشد مكشوف اهللعند مؤيد غيربشر بر كه

 حجت قولش و شدبا امور تما  در مرجع كه باشد شخص  عصر،

 .باشد ضالل و گمراه  اى امان و ااتالف هرگو ه قاطع و

 ادي  متواتر ثقلين  يز بر اين معنحمثل  متواتر احادي  كهچنان
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حجر بيا   طوال   دار د كه ابن ×نالعابديىين حضر  داللت دارد و

 لطيف  كته اين به آن درضمن و  مايدم اى آن حضر   قل هيتمي 

مرد  را به آ ها ارجاع  |)كه پيغمبر بيتاهل اگر: كه مايدفرم  اشاره

 هدايت پس  باشد، حجت آ ها ارشادا  و هاهدايت فرمود(  باشند و

ااتالفات  كه بين امّت در مسائل اسالم   در مقام  چه و يكس چه

 1؟بود اواهد حجت شود،پيدا م 

 بين ا ،آي تفسير در كه كنيصمثال، در تفسير قرآن سؤال م طوربه

 :آيه مثل در حت  است ىياد  ااتالف مفسرين

ياِطنيُ ( َ لُوا ال د
ْ
وا ما َتت

ُ
ع
َ
َب اتد َ
لَ  و ُ

ِك س
ْ
ل
ُ
ََل م
َ
 يْ ع

َ
ان
َ
 2؛)م

 .«گفتندپیروی کردند آنچه را که شیاطین می»

بعض  احتماالت  كه در تفسير آن  ،در سوره بقره، برحسب شمار 

 در آيا. است احتمال رهزاشصتودويست و ميليونيك شود،م داده 

 اى عملشان كه آ ان قول اگر است، مراد و مصاب كه احتمال  آن تعيين

 كدا   باشد، حجت هستند، اشتباه اى معصو  و رسول و ادا علص

توان ترجيح م  را احتمال هزاروشصتدويست و ميليونيك اى احتمال

 داا جا ب اى شده تأييد پشتوا ه كه ترجيحات  بر چگو ه داد و

 .كرد اعتماد توانم  باشد،  داشته پيغمبر و
                                                           

 .112المحرقه، ص. هیتمی، الصواعق1
 .192. بقره، 2



 معرفت حجت خدا/  441

 

 دارد شيعه مذهب كه بزرگ  امتياىا  اى يك :  ما د  اگفته

 كه است همين  مايد،م  اردپسند و قبول قابل را شرع ها بر امه و

دين را برا  مرد  تعريف كنند  كه هستند افراد  پيغمبر اى پس

 دين مسائل كليه بيان كه دا دم  عاقل  هر اّل  و باشد حجت تعريفشان و

 برا  سال سهوبيست ظرف در تفصيل طوربه آ ها توضيح و شرح و

 به اشتغال و هاهمه مزاحما ، موا ع، درگير با آن | اكر پيغمبر

 تبليغ چيزهمه ال شده واكم دين اگرچه و  بوده، فراهص غيره و غزوا 

 ارده شده است.گذ ^هائم عهده بر آن بيان و شرح امّا؛ است شده

اكتفا شده باشد  ×اميرالمؤمنين به آ ها تبليغ در كه احكام  بساچه و

 برسا ند مرد  به بزرگوار آن اى بعد اوفيا  تا آن حضر  و

گرديد،   اىل 1«دين اكمال» آيه غدير، تاريخ  جريان در جهتاىاين و

دد اين اكمال  ه به آن جهت بود كه همه آ چه بايد به مرد  ابالغ گر

 كه جهت اين به بلكه ؛باشد شده ابالغ آ ها دقايق و تفصيال  و

 معرف  مرد  به است، عالص شده وح  پيغمبر بر هرآ چه به كه شخص 

 .باشد حجت كالمش جاهمه تا شود

 يست كه دين  اقص بوده اين  ،مقصود ما اى اين بيان ،اشتباه  شود

 اين مقصود بلكه ؛الّك كامل گرديده است، حاشا و ^ناماما وسيلهبه و
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 سو  اى ادا امر به شد،  اىل پيغمبر بر كه دين ابالغ تكميل: كه است

 هر كهچنان برسا ند، مرد  به كه شد گذارده امامان عهده بر پيغمبر

 ابالغ منتقل ساىد و بعد  سل به دا د،م  دين اى كه را آ چه بايد  سل 

 تما  و آينده عصرها   مرد تما  به دين ابالغ كه طور همان  مايد،

 ابالغ طورهمين  بود، ميسّر |اال بياااتص حضر  بعثت عصر مرد 

 اى استفاده و ااتالف به مربو  كه  مسائل و تفافيل و احكا  همه

سّر مي بعثت عصر همان در آيد،م  پيش ىمان مرور به سنّت و كتاب

 پيغمبر اى بعد بايد لطف، قاعده  بود، لذا برحسب حكمت بالغه اله  و

 اى را مرد  و كنند كامل را حجت اتما  و دين ابالغ كه باشند افراد 

 .بدهند  جا  سرگردا   و تحيّر

 ابالغ با لذا بود،  اتما  و  اقص دين  بود، امامت  ظا  اين اگر و

 .گرديد كامل دين واليت،
 وح  اى را هرچه در تبليغ رسالت كوتاه   فرمود و| پيغمبر اكر 

 عقايد افول مثل ز رسا يد امّت به مستقيماً يا شد لمتحم ادا

ابالغ  ×عل  به يا و ز دين فروع اى بسيار  و كل  احكا  و معارف و

 امّت مراجعه هنگا  و مقتض  مناسبا  در او اى بعد امامان كرد، تا او و

 اينكه معا   اى يك  و  مايند تفسير و شرح كرده و بيان آ ها  ياى يا و

 معا   اى يك  كهچنان است، همين ادايند علص ااىن نبزرگوارا آن
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 و مالذ و مرجع بزرگواران اين كه است همين  يز ادايند حجت اينكه

 و عباد برا  عالمت و راه كنندهروشن و راهنما و وسيله و ملجأ

 .بالد د و ديار بخشروشن 

در  (ة سجاديه)شرح صحيف السالكينرياضعالص جليل فاحب 

  حجت افه بيا ات  دارد كه چون متضمن بيان معنشرح دعا  عر

 طوربه ايشان شرح  قل با است آن متضمن كه را ا هاست، افل فقر

 . ماييصم  منعكس اينجا در فشرده و اجمال

 اين فقره دعا  يز اى فقرا  دعا  عرفه است:

َ  َعل     َأطَ » تَ    ر تَ ُه   تِ   ي  ب َ  َِ ه    اَ  ِ   ِب اَرب  َص    ِه الَّ   ِذيَن اخ 
َك َوَحَفظَ     َ  ِدينِ     َك  م      ِرَك  َوَجَعل      تَ ُه   َخَةنَ     َ  ِعل ِم     ِلَ 

َءَك ِف     ي َأر ِض     َك  َوُحَجَج     َك َعل       ِعب     اِدَك  اَوُخَلَف     
َنِس َتط ِهي    را  بِِإراَدتِ     َك   ِس َوال     دَّ َوَطهَّ    ر تَ ُه   ِم     َن ال    ر ج 

َلَك ِإل  َجنَِّتكَ   .«َوَجَعل تَ ُهُ  ال َوِسيَلَ  ِإلَي َك  َوال َمس 

 اى يك  ا فحيفه شرح كتاب و شيعه مفاار اى كه ،شدهياد صالِع

 است سزاوار و ا دكرده تأليف اسال  علما  كه است هاي كتاب بهترين

 پس عرفه، دعا  اى بند اين شرح در كنند، افتخار آن به مسلما ان عمو 

 ائمة ساير و ءكسا اهل» «بيتاهل اطائب» اى مراد :است فرموده اينكه اى

 اضافه كه ادب   كته اين بيان اى پس و 1دباشنم  «^صومينمع
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 بيان يا است موفوف به ففت اضافه يا «^بيتاهل» به «اطائب»

 :فرمايدم  است

موده است فر بيان ففت هفت ،بيتاهلدر اينجا برا  اطائب  ×اما 

 بر سبحان ادا  اى فلوا  استحقا  علل كه اين ففا  جها  و

 طوربه  يز ما كه برشمرده را ففت هفت اين سپس. است ايشان

 اين آن بر  كته چند اضافه و بزر  شخصيت آن بيا ا  اى اقتباس

 . ماييصم  بيان را ففت هفت

ادا  تعال  ايشان را برا  امر اود  ،ففت اول  اين است كه

 كه است اين به برگشتش و برگزيد الق هدايت و عالص در دينش و

 اين تعبير به و است فرموده افاضه ايشان به را عامّه كامله رياست

 برا  را آ ها اينكه بر دارد داللت است، مطلق «امر» كلمه چون  اچيز،

 برگزيده گيرد،م  تعلق آن بر اهللمشیة كه عمل  هر و اداي  كار هر

 واه امر دين باشد يا د يا.ا ؛است

 قرار اود علص حافظان آ ها را ااى ان و ،ففت دو  اين است كه

 ها ا ديشه و باطل افكار به آلودگ  و شدنضايع اى را آن كه داده

 بندگان به بايست و هست كهچنان و  مايند، حفظ  ادرست و شيطا  

 1. مايند تعليص ادا
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 داده قرار اود دين  گهبا ان ايشان را حافظان و ،ففت سو  اينكه

 .بدار د مصون تحريف و تبديل اى را آن تا است

 قرار ىمين در اود الفا  آ ها را جا شينان و ،ينكهففت چهار  ا

 مرد  سياست و عالص در او اوامر اجرا  و ا فاذ به كه است داده

 . مايند قيا   اقصان تكميل و او سو به  اطقه  فوس جذب و

 قرار بندگا ش بر اود ها را حجّت آ ها ،ففت پنجص اين است كه

 .است ما استفاده و ستنادا مورد اينجا در معنا اين كه است داده

 يا مجاى طوربه و است غلبه لغت برحسب حجّت :فرمايدم  سيّد اينجا در

 احادي  در و ستا گرديده شايع بُرهان در آن استعمال عرف  حقيقت

 دعو  و الق دعو  برا  را او ادا كه كس  بر آن اطال  متشرّعه، عرف و

 .دارد شيوع است، فرموده منصوب او به احتجاج برا  و او سو به ا سان

 قرار پاك آلودگ  ايشان را اى هر رجس و ،ففت ششص اين است كه

 .است داده

 اود مقرر كرده است. سو به ا آ ها را وسيله ،ففت هفتص اين است كه

 پس باشند،م سو  بهشت راه به آ ها ،كه است اين هشتص ففت و

 سفينه احادي  مثل كهچنان يابد،م   جا  رفت، آ ها راه به هركس

 1.دارد داللت آن بر امان و
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 طوربه ^اى مجموع اين توضيحا  معلو  شد كه بر ائمّه معصومين

 كه هنگام  و ،دارد شيوع اما  و اهللةحجّاطال   ،مطلق، در احادي 

 .شودم به ذهن متبادر  ^معصومين ائمه شو د، گفته قرينه بدون

 واليت و الله خلیفة و لله اةحجّ مقا  كه شد معلو  همچنين و

  جا  آن، به ايمان بدون كه است درجا  و مقاما  اعظص امامت، و

 . يست ميسر

 آىاد  آيا: شودم  سؤال مؤمن اى كه است حدي  در كهچنان

 عصمت به د يا ى دگ  در و ا هگرفت( آتش اى) را اود  برائت و

 .بله: دهدم  پاسخ ؟ا هشد متمسك كبر 

 عصمت و امان و آىاد : پرسدم مورد سؤال قرار گرفت، كس كه آن

پس به او  ×بطالاب  بن عل  واليت: دهدم  جواب چيست؟ كبر 

 به دهدم  بشار  و دهدم  امان را او پس. گفت  راست: گويدم 

 .ساىد مسرور را او آ چه

 جواب او و شد سؤال مؤمن اى كهچنانهم شود،م  سؤال كافر اى و

 1.دهدم  بشار  ادا آتش و عذاب و اشص به را او پس.  ه: دهدم 

 حضر  اى سن  و شيعه كه است حديث  روايت، اين مؤيّد و
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 :ا دروايت  موده|  ادا رسول

 1؛«ال َجوازَ  يٌّ َعلِ  لَهُ  َكَتبَ  َمن   ِإالَّ  الص راطَ  َأَحدٌ  َيُجوزُ  ال»
 ×رد مگر کسى که علىگذمىاحدى از صرا  ن»

 .«عبور نوشته باشد براى او جواز

 نتيجه:

 ؛اله  ها حجّت مقاما  و شئون اى ا هآ چه تا اينجا بيان شد، شمّ

 .باشدم  اشاره طور فشرده وبه ^معصومين ائمه يعن 

 ىمان قطب اقدس شخص دعا، اين در «حجّت» كلمه اى مراد امّا و

 ‘العسكر  الحسن بن حجة صدواىده اما  حضر  دوران، ول ّ و

 تذكّر مكرر كهچنان و است غيبت ىمان به مربو  دعا ىيرا ؛باشدم 

 ها حجّت و ادا رسول و ادا به عارف و مؤمن دعاكننده، شد، داده

 عرفا   مددها  و تركامل معرفت مسئلت يا دعا اين در و باشدم  ادا

 واليت بر بقا  و ثبا  متعال اداو د اى يا و مايد م  بيشتر غيب  و

 اطر و فكر  تزلزل بيص ىيرا ؛كندم  طلب را × مهد حضر 

 روايا ، بعض  برحسب و است بسيار عصر اين در عقيدت  ا حرافا 

 بر باشد، كرده آىمايش و امتحان ايمان به را آ ها دل ادا كه كسا   جز

 ما ند. م  ثابت حضر  آن امامت به عقيده
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 ارتبا  رسد،م  عرض به شريف دعا  شرح در كه ا  كته آارين

 درضمن كه مطالب  با كه ز است اما  و حجت  شنااتن با دين اى ضاللت

 فوايد اى يك  كه ز شودم  معلو  كامالً شد، بيان ديگر ها جمله شرح

 كه است راست راه اى مؤمنان  شدنمنحرف اما ، و حجت  صب بزر 

 دهد قرار مقتدا را او هركس يقين ، عالمت ود چنين مرجع  اله  وباوج

 تخط  او ها هدايت و ارشادا  اى و  گيرد پيش  او تخلف  كند و اى و

 معرفت و امامت به ايمان در اگر و شد  خواهد گمراه دينش اى  نمايد،

 .شودم  گمراه دين اى  ما د، ثابت و كند پيدا لغزش  حجت

، ×اما  به تمسّك وسيلهبه ضاللت اى ايمن اصيصه اين

 به بسيار ديگر احادي  در و «ثقلين» حدي  در كه است ا اصيصه

در عصر اود،  ^معصومين ائمه اى هريك و است شده تصريح آن

 سيره و ى دگ  و ىمان گذشت به آن بر ساير امّت امتياى دار د و

 افحاب و شده فادر آ ها اى كه معارف  و علو  و ^امامان

تربيت شد د  يز ثابت  ^بيتاهل مدرسه و مكتب در كه علماي  و

 دار د، كه عمل  و ااالق  فضايل  مود كه اين بزرگواران به علو  و

 به كه را متعال  درجا  و ااص عنايا  اهليت و امتياى د اين دارا 

 .دار د است، شده عطا آ ها
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 فراحت موضوع اين در كه روايت و حدي  فدها ،اىجمله و

 اينكه ما ند. دفرمايي مطالعه البالغهنهج در را ا هشمّ توا يدم دار د، 

 :فرمايدم  دو  اطبه در

يِن َوِعماُد ال َيِقيِن  ِإلَي ِه   يَِفيُء ال غاِلي » ُه   َأساُ  الد 

 1؛«َوِبِه   يُ ل َحُق الت اِلي
 ؛ستون یقین هستند اساس دین و| پیغمبر بیتاهل»

 از و مفر ) افتادهپیش شودسوى ایشان بازگردانده مىبه

 .«شودمى ملحق ایشان به ماندهعقب و( شده برون حدّ

 :فرمايدم  ديگر اطبه در و

ََ آِل ُمَحمَّد» َِ ُنُجوِم السَّم|  ِإنَّ َمَث ِء  ِإذا اَكَمَث
ٌ  طََلَع َنج  ٌ   2؛«َخوى َنج 

ملل ستارگان آسمان  |آگاه باشید ملل آل محمّد»

 دیگرى ستاره نماید، غروب اىهاست که هرگاه ستار

 .«کندمى طلوع

 :فرمايدم  ديگر اطبه در و

تَ لَ     فُ  الر س    الَ ِ  َوَمَح    ط   الن بُ     وَّ ِ  َش    َجَر ُ  َنح     نُ »  َوُمخ 
 ناِص   ُرنا ال ُحك    ِ   َويَن   ابِيعُ  ال ِعل     ِ  َوَمع   اِدنُ  ال َمآلِ َك    ِ 
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َم       َ  يَ ن َتِظ      رُ  َوُمِحب ن      ا  يَ ن َتِظ      رُ  َوُمب ِغُض      نا َوَع      ُدو نا الرَّح 
 1؛«السَّط َو َ 

 آمدوشدد  محدل  و رسدالت  فرودگاه ما درخت نبوّت و»

 حکمتدیم،  هداى چشدمه  و علدم  هاىمعدن و فرشتگان

 مدا  دشدمن  منتظدر رحمدت و   مدا  دوست و کنندهیارى

 .«است سخط منتظر

 تبليغ تحقيق، به سوگند ادا به»: فرمايدم  ديگر اطبه در و

 حكص درها  و شد  تعليص را كلما  تما  و هاوعده اتما  و رساال 

 آ ها به ^بيتاهل كه است  شئو  اينها يعن ) امر روشن  و

 .«است بيتاهل ما  زد( دار د ااتصاص
ااتصزاص   ^  است كه به ائمزه طزاهرين  شئو اينها بعض  اى 

 هزا  كتزاب  بررسز   با آ ها درجا  و مقاما  و شئوندارد، ساير 

 طالا  ابا   آل مناقا  : ما نزد  شزيعه  علما  تأليفا  و سنّتاهل

 مطالعه ومجلسي  بحاراالنوار واربلي  الغمهفكش ، شهرآشوبابن

 در ايشزان  اى كزه  معزارف   و علو  و بزرگواران آن ى دگ  تواريخ

 شنااته و معلو  است، شده فادر ااال  فقه و و الهيا  و تفسير

 .التوفيق ول ّ واهلل. شودم 
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 بحث كلى پيرامون دعا:
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 2؛)داِخِرين

 را شدما  دعداى  تا بخوانید امر :فرمود شما خداى و»

 اعراض من عبادت و دعا از که آنان و کنم مستجاب

 وارد ذلّدت  و خدوارى  بدا  زودىبده  کنند، سرکشى و

 .«شوند دوزخ

 ارتبا  كمال ااال ، و تربيت و هعقيد با كه مهص ها يك  اى بخش
 .دعاست دارد، را

معنا   به لغت برحسب ا د،فرموده محققين اى بعض  كهچنان «دعا»

 طلب و ادا سو به توجّه افطالح، و عرف برحسب و است « دا»

 سپاس بر و است، اضوع و مسكنت و فقر طوربه او اى رحمت

 سپاس ىيرا ؛شودم   اطال  يز تعال بار  تنزيه و تسبيح و ستايش و

 كهچنان است، موهبت و عطا لتئمس و دراواست  وع   يز ستايش و

در تفسير اين  |معنای قول رسول اداعطا دربارة  اى: شده روايت

 حضر  فرمود: كه ابر

ُر » عَ َخي    َ ب ِلي  َوُهَو  ِمن   ءِ ايَ بِ ن  ال َ ُء اِ ي َوُدعاِء ُدعاالد 

                                                           

 .19، غافر. 1



 511/  بخش دوم: تفسیر دعا

 

دَ  ال ِإلَه ِإالَّ  ُ  ال َشرِيَك َلُه  َلُه ال ُمل ُك َوَلُه اهلُل َوح 
ِيي َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ ال ُد ُيح  رُ  بَِيِد ِ  َيُموتُ  ال َحم   ال َخي  

ء  وَ  َ  َشي   1؛«َ ِديرٌ  ُهَو َعل  ُك
 آن و است من از پیش پیامبران دعاى بهترین دعا، دعاى من و»

 .«باشدمى (..... و هو علی کل شیءٍ قدیر اهلل االّ اله ال) دعاى

كننده اين بود كه در اين جمله، اگرچه تهليزل  مقصود سؤال سؤال شد.

 دراواسزت  امّزا ؛ است الوهيت مقدّس ذا  تقديس و تمجيد و تسبيح و

 رسزول  چگو ه پس است  شده عرض آن در حاجت  و  يست  مسئلت و

 برحسب اين حدي  شريف، بر آن اطال  دعا فرموده است؟|   اكر

 :گويدم جذعان بن فلت در مورد ابن امیة كه پاسخ اين است
م ا    ِإذا أَث ن  َعَلي َك ال َمر ُء يَ و 

 

 ءُ اَكف    اُ  ِم    ن  تَ َعر ِض    ِه الثَّن     
 

 از را او ثنایش، وقتى مردى بر تو ثنا گفت، مدح و 

 .نمایدمى کفایت حاجت بیان

 چه او مدح و ثنا اى مدّاح و ثنااوان دا دم جذعان ابنآيا  

 مدح و ثنا اى كه دا دم   جها يان پروردگار العالمينّرب و واهدام 

اول ، طريقاست؟! پس به شده اواسته چه ستايش و سپاس و حمد و

 2.است آگاه دعا و تسبيح و تحميد و تهليل اى ا ادا به مقصود بنده

 و غيرمرئ  و اليزال قدر  و غيب عالص به توجه و دعا به  ياى
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 تقديس و ستايش و  يايش و مادّ  و ظاهر  سبّبا م و اسباب ماورا 

است كه در  فطر  افيل  ياى يك او، اى حاجا  مسئلت و او تمجيد و

 .شود برآورده  ياى اين بايد ا سان وجود دارد و

 ها ميل ساير مثل فطر ، ميل اين اى استفاده در كه است مسلّص

 و كمال به  منته كه را فحيح و درست راه توانم  كهچنان فطر ،

 ا تخاب گردد،  فس به اعتماد و  شا  و روح قوّ  و فعود  سير

 دركا  در سقو  شيطا  ، اغوائا  و جهل اثر در است ممكن  مود،

 غذا به ميل غريزه كه طور همان آورد، پيش ا سان برا  را مهلك 

 اين فايده فقط  ه سوءتغذيه، اثر در  شود، اعمال فحيح طوربه اگر

 جسص تلف و ضرر و ىيان موجب بلكه ؛شود م  افلح غريزه

 .شد اواهد

 ساىدم  تاىه را عمل و كار به  شا  و اميدوار  دعا روح را ى ده و

 و  موده  يرومند روىگار ها سخت  و فشارها برابر در را شخص و

 .شودم  او شكست اى ما ع

 ينع بلكه ؛ دارد منافا  پروردگار قضا  به رضا و تسليص با دعا
 وسايل و قضاوقدر به ايمان اى برگرفته و منبع  و او حكص به تسليص

 حكمت به او كه است ظاهر يرغ و ظاهر  مسبّبا  و اسباب و
 فالح سو به را بندگان امور، اين كل با و فرموده مقرر اود
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 .است داده قرار رجا و اوف بين را آ ها و داده سو  سداد و

 ورود هنگا  در ادا به توجه و دعا و اواستنكمك استعا ت و

 كه اشخاف  با و شودم  ظاهر بيشتر ا سان اى ،بالها  زول و بمصائ

 او به اقرار اى بلكه ؛آور د ياد به را ادا  عمت، و  اى در حال آسايش و

 كوتاه جاهمه اى دستشان و شد د مبتال وقت  ول  ؛ مايندم  اوددار 

 .آور دم  ادا درگاه به رو شد،

 :فرمايدم  مجيد قرآن در كهچنان
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ما هرگاه به انسان نعمتى عطا کردیم روى گردانید »

 آورد، روى او به بالیى و شرّ هرگاه و جست دورى و

 .«کرد عجز اظهار و گشود دعا به زبان
 با روبروشدن و هادعا سالح پيامبران است، آ ان  يز هنگا  سخت 

 .اوا د دم  را ادا و كرد دم  دعا قو  آىارها  و هاجهالت

، دعاي  است كه اهل تاريخ |يك  اى دعاها  مشهور رسول ادا

 طايف به مكّه اى حضر  آن شدناارج  قلِ درضمن حدي  و

 .ا دكرده روايت طائف اهل آىار و سفاهت با براورد و

اجمال حكايت به اين فور  است كه پس اى رحلت حضر  
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 را حضر  آن شد د و 1گستاخ| ابوطالب، قريش بر رسول ادا

                                                           

امى پیامبر بود، تا او تجلیل بود، او یگانه ح مورد احترام و بسیار معظم و . ابوطالب شیخ قریش و1
اذیت قریش به آن حضرت بود  مانع از تعرض و کرد وحمایت مى |زنده بود از پیغمبر خدا

عمر موضع مسلمین را در  کنند که اسالم افرادى ملل ابوبکر وبرخالف آنچه بعضى وانمود مى و
که وجودش سبب یگانه کسى  برابر قریش تقویت بخشید، کسى براى این افراد حسابى باز نکرد و

اینکه این افراد لذا بعد از وفات ابوطالب، با بود، ابوطالب بود، و |خوددارى قریش از ایذاى پیغمبر
آن حضرت  شدند، وجودشان کمترین اثرى در وضع اذیت قریش ازدر شمار مسلمین محسوب مى

د، دست هایى که در حیات ابوطالب طمع نداشتنبه جسارت |قریش در اذیت پیغمبر نداشت و
 یازیدند، حتى اینکه سفیهى از سُفهاى قریش خاک بر سر مبارک آن حضرت پاشید.

ریخت، پیغمبر به خانه برگشت،  |خدا گوید: وقتى این سفیه خاک بر سر مقدّس رسولاسحاق مىابن
به او  |گریست، پیغمبرمى شست وخاک از سر مقدّس او مى یکى از دختران آن حضرت برخاست و

قریش به من چیزى را که مکروه »فرمود: مى .«کندگریه مکن دخترم! خدا از پدرت حمایت مى»: فرمودمى

 .21ص ،2جالنبویه، ةالسیر ،هشام. ر.ک: ابن«ناخوشم باشد نرساند، تا زمانى که ابوطالب درگذشت و
بود که حتى جان او را بر جان فرزند عزیزش  |پشتیبان پیغمبر آرى ابوطالب اولین حامى و

ها خوابگاه طالب محصور بودند، شبهنگامى که مسلمین در شعب ابى داد وترجیح مى على
خوابانید. این ابوطالب جاى آن حضرت مىرا به ×فرزند دلبندش على داد ورا تغییر مى |پیغمبر

کلیر دمشقى در دفاع از او دارد که ملل ابن اعالم حمایت و و |در مدح پیغمبر اىاست که قصیده
غیر از کسى که به او  بلیغ است و رسا و اًاست بزرگ که جد اىاین قصیده گوید:تاریخ خود مى

 «معلّقات سبع»( کسى دیگر توانایى گفتن آن را ندارد. این قصیده از ابوطالبنسبت داده شده )یعنى 
 .17، ص2جو النهایه،  یةکلیر، البداابن تر است.بلیغ ادر اداى معن تر وقوى
نمایم: پس از ابوطالب تا زمان ما نیز نظیر این قصدیده گفتده نشدده. بدر هدرکس کده       قیر اضافه مىاین ح

تمدام مسدلمین    مختصرى از تاریخ اسالم را بداند، هرچه مخفى بماند، این مخفى نخواهد ماند که اسالم و
فرزندد   رب وعد  بزرگ شخصیت قریش و هاى این ابرمرد تاریخ وفداکارى تا روز قیامت مرهون خدمات و

ولدىّ او علدى بدن     اهلل وخلیفةة  اهلل المسدلول و سدیف  نفس رسول و عالم اسالم و عزیزش بَطَل اسالم و
بر جهدان   |کسانى که پس از پیغمبر و امیهحزب بنى ارباب سیاست و است؛ امّا منافقان و ×طالبابى

انى از ایدن دو تجسدم فدداکارى    جداى قددرد  گویندگان مزدور آنها، به نویسندگان و اسالم مستولى شدند و
تدر از طاعدات   ارج بدا  طاعاتشان بهتر و عملیات و دارتر نیست وآگاهى که در اسالم از آنها سابقه ایمان و و
 هاى سال بدر فرزندش على را سال عبادات تمام امّت است، گفتند: ابوطالب اسالم نپذیرفته از دنیا رفت و و

تدا توانسدتند    فضدایلش را منکدر شددند و    ناسزا گفتند و شده بود، سبّ وهاى او برپا منابرى که با فداکارى
 در مدح دیگران روایات جعل نمودند. تأویل نمودند و روایاتى را که در فضیلت آن حضرت است، تضعیف و
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لذا  ؛وطالب سابقه  داشت، قرار داد داب حيا  در كه هاي اذيت مورد

 با |ادا اى مكّه به طائف رفت. در آ جا  يز اى رسول| پيغمبر

ادا | رفتار  استقبال  مود د. در اين موقع پيغمبربد و آىار و اذيت

 آن اميد و ايمان بخش كه حاك  اى روح سرشار ورا به اين دعا   ويد

 :اوا د بود، حضر 

ُكو َضع َف  ُ وَِّتي َوِ لَّ َ  ِحيَلتِ ي َوَه واِني » اَلل ُه َّ ِإلَي َك َأش 
َرب   تَ أَن           ال         ر اِحِميَن. اِ  ي         ا َأر َح          َ َعلَ           النَّ         

َتض   َعِفينَ   رَب   ي ِإل    َم  ن  َتِكُلنِ  ي؟ ِإل    بَِعي  د   َوأَن   تَ  ال ُمس 
تَ ُه َأم  ِري  ِإن  لَ      بِ كَ  َيُك ن   يَ َتَجهَُّمِني َأم  ِإل   َع ُدو  َملَّك 

َس عُ  ِه يَ  عاِفَيتُ كَ  َولِكن   أُباِلي  َغَضٌب َف  َعَليَّ  . لِ ي َأو 
ِهكَ  بُِنورِ  َأُعوذُ  َرَ ت  أَ  الَِّذي َوج   َوَص َلحَ   الظ ُلم اتُ  َلهُ  ش 
ن يا َأم    رُ  َعَلي ه   ا  بِ   ي)يَن   ِةل(  تَ ن    ِةلَ  َأن   ِم   ن   ِخ   َر ِ َوال   ال   د 

ََّ يَ  َأو   َغَض   َبكَ   َحت      ال ُعت ب     لَ   كَ . َس   َخَطكَ  َعلَ   يَّ  ِح   
َل وَ ت َ  َ  إِ ر ض   َوال َحو   1؛«ِبكَ  الَّ ال  ُ وَّ
 و یمنیدرو  ضدعف  نمدایم مىسوى تو شکایت خدایا به»

 اى مددردم، بددر را بددودنم آسددان و امچدداره کمددى
 مستضدعفانى  پروردگار تو !کنندگانرحم ترینکنندهرحم
 آیدا  گدذارى؟ مىکسى وا چه به مرا! منى پروردگار تو و
 بده  یدا  شدود؟  روبدرو  درشدتى  بده  مدن  با که دورى به
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 مدن  بده  اگدر  گرداندى؟  من امر مالک را او که دشمنى
 تدو  عافیت ولیکن ؛ندارم پاک پس. باشى نداشته خشم

 ندور  بده  بدرم مى پناه. من براى از است تردارندهوسعت
 امدر  و یافدت  روشدنى  آن نور به هاتاریکى که تو وجه

 بدر  را غضبت اینکه از گردید صالح آن بر آخرت و دنیا
 سوىبه ،نمایى وارد من بر را خشمت یا کنى نازل من
 حدول  و شدوى،  راضدى  تدا  توبده  و عذرخواهى توست

 .«تو براى مگر نیست اىقوه و

روى عاشورا را با كمال  ×حسينهمچنين حضر  سيّدالشهدا اما 

 بمصائ ترين ، اى بزر شهاد به شو  و شور بلكه ؛استقامت ثبا  و

 برابر در اضوع و تسليص به را تاريخ متنانهَتُ كه شدايد  و جا كاه

 را ادا روى، آن بامداد و فرمود دعا و كرد استقبال ساىد، وادار دشمن

 :اوا د دعا اين به

َ   ِفي ثَِقِتي أَن تَ  اَلل ُه َّ »  ِفي رَجآِ ي َوأَن تَ   َكر ب   ُك
  َ َ   ال ُفؤادُ  ِفيهِ  َيض ُعفُ  َه    ِمن   َك   ... ِشدَّ   ُك  َوتَِق
ُذلُ  ال ِحيَلُ   ِفيهِ  َمتُ  الصَِّديقُ  ِفيهِ  َوَيخ  . ِفيهِ  َوَية   ال َعُدو 

تُهُ  ِبكَ  أَن  َةل ُتهُ   َعمَّن   ِإلَي كَ  ِمن ي َرغ َب    ِإلَي كَ  َوَشَكو 
َتهُ  ِسواَك  َتهُ  َعن ي فَ َفرَّج  َ   َوِلي   فَأَن تَ  وََكَةف   نِع َم    ُك

َ   َوصاِحبُ  َ   َوُمن َته  َحَسَن    ُك  1؛«َرغ َب    ُك
                                                           

، 18دمشق، ج مدینةعساکر، تاریخ ؛ ابن01، ص2؛ مفید، االرشاد، ج221، ص8، تاریخ، ج. طبری1
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 در و منى، اطمینان خدایا تو در هر اندوه مورد وثوق و»

ز آن ا دل که اندوهى و همّ بسا منى، امید شدت هر

 دوست و شودمى اندک آن در چاره و گرددضعیف مى

 شماتت آن در دشمن و گذاردمىوا را شخص آن در
 آن کردم شکایت و تو به را آن کردم عرض. نمایدمى

 میل صرف و تو سوىبه من رغبت براى تو، سوىبه را

 برطرف من از را آن پس تو، ماسواى از من توجه و

تو ولى هر نعمت  پس. نمودى کفایت و کردى

 .«رغبتى هر منتهاى و نیکى و حسنه هر صاحب و

 ادا  به توجه و التفا  عين شعور و ،مزيت ديگر دعا اين است كه

 هويت و فقر به دعاكننده التفا  و او جمال و جالل ففا  و يگا ه

 اى يك  اود اين و. باشدم  اود ذات   قص و ضعف و امكا  

الوجود ست كه ادا  اود را كه واجبا ا سان حاال  ترينفشري

 اود  هويت و بشناسد است، مطلق دا ا  و توا ا و  ياىب  و االق و

 ىبان و بشناسد  يز است، احتياج و  اتوا   و  داشتن و  ياى و فقر كه را

 :باشد اين مقالش و حال
َُ  أَنَاوَ  رَب َّي َتُه  الَِّذي الصَِّغيرُ  أَنَا َسي ِدي!»  ال جاِه

َتُه  الَِّذي  عُ ضيالوَ  انَ وأَ  َهَدي  َتهُ  الَِّذي الض آل   َوأَنَا َعلَّم 
 ِ عُ اَوال ج   ُ آمنتَ  يذِ الَّ  فُ ا ِ خَ ال انَ وأَ   هُ تَ عفَ رَ  يذِ الَّ 

بَ ع َتهُ  الَِّذي  ال عارِ  َوأَنَا  هُ يتَ وَ رَ أَ  يذِ الَّ  انُ ةَ ط  العَ وَ  َأش 
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تَُه  الَِّذي  1؛«َأغ نَ ي َتهُ  الَِّذي َفِقيرُ ال   َوأَنَا َكَسو 
 را او تددو کدده کددوچکم آقدداى مددن! مددن آن صددغیر و»

. دادى تعلدیم  را او تدو  کده  جداهلم  آن من و. پروردى
 راهنمددایى و هدددایت را او تددو کدده ام گمشده آن من و

. گردانددى  سدیر  را او تو که امگرسنه آن من و. کردى

 آن مدن  شداندى. و پو را او تدو  کده  امبرهنده  آن من و

 .«کردى نیازبى را او تو که فقیرم

 ااالقيا  و دين افول اگر غير اى اين دعاها كه در قسمت عقايد و

 دعاها همين بود كوتاه ديگر منابع اى ما دست است، وتربيتتعليص و

 كاف  آار  و د يا سعاد  و ادا سو به ا سا يت هدايت برا 

 .بود كارساى و

بوحمزه ثمال ، دعاها  فحيفه دعا  كميل، دعا  فباح، دعا  ا

 مثل دعا، ها كتاب در كه ادعيه ساير و علويه فحيفه سجاديه و

 بن سيّد ها كتاب و كفعم  مصباحال و طوسي شيخ المتهجدمصباح

 كتاب فقط  ه هركدا  ،بحاراالنوار و كافىال در دعا كتاب و سوطاو

 .است ااال  و معرفت و علص كتاب بلكه ؛دعاست

 بلند حقايق و ساى ده و ارى ده  كا  و عرفا   دقايق وانتم  
 اوج توانم   و . مود تشريح دعاهاست، اين در كه را تابناك  و

                                                           

؛ کفعمی، المصباح، 111، ص1جاالعمال، اقبالطاووس، ؛ ابن180صالمتهجد، مصباح طوسی،. 1
 .87، ص01االنوار، جمجلسی، بحار؛ 108ص
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 آ ها مضمون به توجه و دعاها اين اوا دن هنگا  در را روح پرواى
 . مود بيان

 حوايج اواستن همان در دعا كنندم  گمان مرد  اى بسيار 
 بيمار شفا  و اا ه و پول و  ان و آب دراواست و د يو  شخص 
 مقال يا حال ىبان به هص حيوا ا  كه آ ند اى غافل شود،م  االفه

 مور دعا  و پيغمبر سليمان استسقا  داستان در كهچنان ز
 ز است شده  قل مور دعا  به اكتفا و استسقا اى سليمان ا صراف و
 بركت اى ادا كه بساچه و دار د را هامسئلت و هااواستدر اين
 الطاف بعض  مشمول  يز را كارمعصيت بندگان آ ها، اى  ياى رفع
 فرمايد. اود

 دعا اى لذيذتر حال  و لذت  كند، تصور هرچه هرچه ا سان بينديشد و

 .دارد م   گه ى ده و تاىه را روح دعا ما ند چيز هيچ و يافت  خواهد

 اود و شودم ه خاطرپرم كارها  وارد ا سان ادا،  ا  بردن با دعا و

 .آيدم  بيرون موفّق و پيروى آن اى و ساىدم  پاك بيص و ترس اى را

 هااستگ  و هاسست  و كشدم  بطالن اط هادعا بر ففحه  ااميد 

 .ساىدم  ىايل را

 در فضيلت دعا همين بس، كه در حدي  است:
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 1؛«الد عآُء ُمخ  ال ِعباَد ِ »
 .«خداست پرستش دعا مغز عبادت و»

 كه است بد   به شبيه عباد  كه: است اين حدي  معا   اى يك 

 اواهد آن مغز و مخ منزله به دعا و باشد جوارح و اعضا اى مركب

  مايدم  فراهص را ظاهر  اسباب اينكه عين در بنده بنابراين .بود

 كند،م  آور  جمع دقت به را آ ها بلكه ؛ذاردگم   كنار را آ ها و

 اى مطالب و مراتب تما  حصول در و اواهدم  داا اى را چيزهمه

 .طلبدم  يار  ادا

 سرشار و غن  دعا در شيع ، ثرو  اصوصهب ثرو  اسالم  ما و

 معنو  تعال  و ترق  و فكر  رشد موجبا  و ااال  و معارف اى

 پيكر مثل  باشد، آن در دعا ا جا  شود و  ماى مثل عبادت  اگر. است

 .شدبام  مخب  و مغزب 
 دعا آن مغز بنماييد، عبادت  هر ،كه باشد اين معنا دارد احتمال و

 استجابت شرايط و دعا پيرامون چون و اوست اى مسئلت و ادا اوا دن و

 در دعا استجابت و اميد كه هاي فرفت و حاال  و اوقا  و آن موا ع و

 آن انپاي و آغاى در و شود شروع ادا حمد و ثنا به اينكه و است يشترب آن

                                                           

؛ متقی 28ص الداعی،ةفهد حلی، عد؛ ابن18؛ قطب راوندی، الدعوات، ص28الدعاء، ص طبرانی،. 1
 مجلسی، بحاراالنوار،؛ 28 - 27ص ،7الشیعه، ج؛ حر عاملی، وسائل12، ص2کنزالعمال، ص هندی،
 .292، 299ص ،09ج
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 ايا  و هاماه دعاها  و شود فرستاده ^محمّد ال و محمّد بر فلوا 

 ااص حوايج قضا  برا  و شا  و فبح و هفته ايا  و متبركه ليال  و

 بسيار بخشمعرفت و دهآموى  ها دستورالعمل آن ديگر ها بر امه و

 . مود مطالعه دعا و حدي  ها كتاب در را آن تفصيل بايد و است

جا اين بخش اى سخن را با تقديص شكر به درگاه اداو د متعال در اين

 بيان، اين ابتدا  در كه ا اشاره و مناسبت به فقط رسا يص،م به پايان 

ان بن سعيد، ثمع ابوعمرو اجل شيخ كه شد المضامينعالیة دعا  به

به ابوعل  محمّد بن هما  امال  ×االمر ايب اوّل حضر  فاحب

 االسبوعجمال در &سوطاو بن سيد و بخوا د را نآ كرد امر فرمود و

 آن كبيره، فلوا  و جمعه عصر  ماى اى بعد وارده دعاها  ذكر اى بعد

د اى جميع آ چه باش عذر  تو برا  اگر: است فرموده و كرده ذكر را

دن اين دعا را مهمل گذار . ذكر كرديص، پس حذر كن اى آ كه اوا 

 كه ز جالله جلّ را اى فضل اداو د ز كه ما شنااتيص آندرست پس به

 اين به را رساله .كن اعتماد آن به پس فرموده، مخصوص آن به را ما

السرور موفور ظهور منتظران و مؤمنان آ كه اميد دهيص،م  ااتمه دعا

 گنهكار بنده اين و  مايند مداومت آن بر دوران ول  آن قطب ىمان و

 . فرمايند فرامو  دعا اى را والدينص و روسياه

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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 نَ ف َس    كَ  تُ َعر ف نِ    ي لَ        ِإن   فَِإنَّ    كَ اَلل ُه     َّ َعر ف نِ    ي نَ ف َس    َك؛ »
 ِإن   فَِإنَّ    كَ ُه     َّ َعر ف نِ    ي َرُس    وَلَك؛ اَلل  . َرُس    وَلكَ  أَع     ِر    لَ       
 َعر ف نِ    ي اَلل ُه     َّ . ُحجَّتَ    كَ  أَع     ِر    لَ        َرُس    وَلكَ  تُ َعر ف نِ    ي لَ       

. ِدينِ  ي َع  ن   َض لَل تُ  ُحجَّتَ  كَ  تُ َعر ف نِ  ي لَ     ِإن   فَِإنَّ  كَ ؛ ُحجَّتَ كَ 
ي بَ ع َد ِإذ  َه َدي  تَِني.  َ ل بِ  تُةِغ   َوال جاِهِليَّ    ِميتَ    تُِمت ِني ال اَلل ُه َّ 

ُوالِ   ِمن  َعَليَّ اَلل ُه َّ َفَكما َهَدي  تَِني لِواليَِ  َمن  فَ َرض َت طاَعتَهُ 
أَم   ِرَك بَ ع   َد َرُس  وِلَك َص  َلواُتَك َعلَي   ِه َوآلِ  ِه  َحت     والَي   ُت ُوالَ  

ال َحَس   َن َوال ُحَس   ي َن َوَعِلي    ا  َوُمَحمَّ   دا  وَ  ال ُم   ؤ ِمنِينَ  أَم    ِرَك أَِمي   رَ 
َوَجع َف  را  َوُموس    َوَعِلي   ا  َوُمَحمَّ   دا  َوَعِلي   ا  َوال َحَس  َن َوال ُحجَّ    َ 

َمِعيَن... ال قآ ِ َ   1.«ال َمه ِديَّ َصَلواُتَك َعلَي ِه   َأج 
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