
، بین چهارراه 06«علیه السالم»، امام رضا«علیه السالم»نشانی: مشهد مقدّس، خیابان امام رضا

 «علیها السالم»، مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا48چهارم و پنجم، پالک

 نبـی(  های علوم اسالمی)یاس دو فصلنامه تخصصی پژوهش

Peyrovan-zahra.com.www.   

 peyrovan.zahra@yahoo.com 

 65011800406 تلفن:                          

 

 

 مـحیمن الرّـحبسم اهلل الرّ

 یـعلوم اسالمی ها صی پژوهشتخصّه فصلنام دو

 یـنب ـاسی

 0134و تابستان  بهار ـ مهشت شماره ـ مچهارسال 

 «علیها السالم»روان حضرت زهراـه پیـمدرسه علمی: صاحب امتیاز

 پور زکیه رجائی: ر مسؤولـمدی

 فر فرزانه سعادتی: رـسردبی

 یات طباطبائساد حرمت: ر داخلیـمدی

 ملیحه قاینی ی:ـکارشناس اجرای

 :ب حروف الفباـبه ترتی  ریهـهیأت تحری

  .س حوزهارشد علوم حدیث، مدرّ کارشناس -پور ه حسینسمیّ

 س حوزه و دانشگاه.آموخته سطح سه فقه و اصول، مدرّ دانش -باشی مریم خطیـب

 و دانشگاه. س حوزه ارشد فقه و مبانی حقوق، مدرّ کارشناس-ودیرمهدیه در

 س حوزه و دانشگاه.، مدرّیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالم -پور مهدی رجایی

 .س حوزهآموخته سطح سه فقه و اصول، مدرّ دانش -هاشمی سادات  معصومه

 .کارشناس ارشد علوم قرآنی، مدرّس حوزه -یقرق ریـساره کشمی

 .مدرّس دانشگاهپژوهشگر و المی، کارشناس ارشد تاریخ و تمدّن ملل اس -امیـد محرّری

  .س حوزهات و معارف اسالمی، مدرّارشد الهیّ کارشناس -ق نجفیصدیقه محقّ

 ارپوروجیهه عطّ: عربیبرگردان چکیده 

 فر یراسـتار: فرزانه سعادتیو

 ندگان استـها بیانگر آرای نویسمقاله

 فصلنامهب انتشار: دوـترتی



 راهنمای پذیرش مقاله

 ایی در حوزه فقه، تاریخ، علوم قرآنی و حدیث با جنبه علمی ـ پژوهشی.ه ـ مقاله0

هایی که نوآوری داشته و جنبه اقتباس، تکرار و تقلید نداشته باشد و به طور  ـ مقاله4

 .های دیگر ارسال نشود همزمان برای مجلّه

 .با اصل متن همراه باشد، های ترجمه شده باید عالوه بر دو شرط باال ـ مقاله1

درون متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده ، ـ منابع و مآخذ به طور خالصه8

 :شود

داخل ) «عنوان مقاله»یا )تیره شود(نام کتاب. سال نشر .نام ،خانوادگی نام: پایانی ـ در فهرست

 .مکان نشر: شهر نشر. مترجم یا مصحح. (گیومه بیاید

جلد و صفحه داخل پرانتز آید : سال نشر کتاب یا مقاله، هخانوادگی نویسند نام: ـ درون متن

، در ارجاع بالفاصله از همان کتاب، برای آدرس فقط همان و صفحه و نقطه پس از آن قرار گیرد

 قید شود.

در عنوان 05 در متن و شماره01شماره  (B Nazanin)نازنین بی با خطـ مقاله ارسالی 5

 .ه(صفحپانزده کم  )دستتایپ شود مقاله

باید با کیفیت عالی و روشن ، جدول و نمودار هستند، شکل، هایی که دارای تصویر ـ مقاله0

 .تنظیم شوند

گرفته شود و واژگان خارجی را با حروف التین در پاورقی  بیشتر به کار، ـ واژگان فارسی7

 .صفحه بیاورید

های علمی و  ویرایشپس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ، های رسیده ـ مقاله4

، الزم به ذکر است از زمان ارسال مقاله شود رسد و بازگشت داده نمی به چاپ می، ادبی الزم

 دهید.نرا برای چاپ به مکانی ارائه   آن ماه،برای فصلنامه تا هشت 

، درجه علمی، شهرت، ای جداگانه از مقاله باید اسم ـ نویسنده یا نویسندگان در صفحه3

الکترونیکی خود را همراه  یمحل کار و شماره تلفن و همراه یا دورنگار و نشان، رشته تخصصی

 :زیر ارسال کنندنشانی الکترونیکی به را ها  فصلنامه ارسال دارد یا فایل آن مقاله به دفتر
peyrovan.zahra@yahoo. com 

 .عربی نیز همراه مقاله باشدکلمه به زبان صد  یکـ چکیده مقاله در حداکثر 06

، حرف( و واژگان کلیدی)سه تا هفت کلمه( 166تا  456ـ مقاله باید دارای چکیده)00

 .نامه باشد نتیجه و کتاب، متن پژوهش، مقدمه



 

 

 

 اه همقالفهرست 
 

 

 

 صفحه                                                                   نوان   ع
  
 5 .................................................................................... یثمال ابوحمزه یدعا در قیتوف سلب عوامل. 0

 بجنورد، زهراالآموخته سطح دو مدرسه علمیه  دانش منیژه ترکانلو،

 40 ........................................... ـهیشعبان مناجات و البالغه نهج به استناد با یروز ـرامونیپ ینگاه. 4
 ، مشهدرضویهمدرسه علمیه  سهسطح  طلبه زینب حسینی،

 80 ......................................................................... یثمال ابوحمزه یدعا در یبنـدگ حق یادا موانع. 1
 ، مشهدمدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا سهسطح  طلبه فریده حسینی،

 04 .......................................................... عرفـه یدعا درحسین امام یفرد– اخالقی یهاآموزه. 8
 حیدریه ، تربتریحانه الرسولمدرسه علمیه  آموخته سطح دو دانش مریم کریمی حصاری،

 41 ................................................................. ـهیشعبان مناجات یفرد اخالق یهاآموزه در یـریس. 5
 شهد، ممدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا دوسطح  آموخته دانش مریم کالته،

 30....................................الموجز ......................................................................................................................
 

 



 

 

  سخن سردبیـر

 
میه پیروان حضرت همّت پژوهشگران و تالش کادر پژوهشی مدرسه عل با یاری پروردگار و      

هایی از پژوهشگران مدارس  مقالهمنتشر گردید.  موقع به ،، هشتمین شماره دوفصلنامهزهرا

به دفتر مجلّه ارسال شده بود که پس از  دعا حیدریه با محوریت علمیه مشهد، بجنورد و تربت

ه خوانندگان شاءاللّ های الزم در این شماره چاپ گردید تا ان ویرایشو ارزیابی داوران گرامی 

نبی،  روی، هشتمین شماره دوفصلنامه یاس . به همینها ببرند گرامی بهره وافی را از مطالعه آن

 در نظر گرفته شد.اسالمی  ویژه ادعیه

 هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ                 »                      

 «من دعای شب و وِرد سحری بوداز یُ                                             

پژوهی از سوی واحد پژوهش مدرسه علمیه  که نخستین فراخوان صحیفه این با توجّه به

تربیتی صحیفه -های اخالقی پیروان حضرت زهرا)سالم اللّه علیها( مشهد با عنوان بررسی آموزه

کلی اخالق فردی و توانند آثار خود را در محورهای  مندان می سجادیه اعالم گردیده، عالقه

، به دفتر مجلّه ارسال نمایند. امیـدوار هستیـم همچون 0134ماه دی اجتماعی تا پانزدهم 

پژوهان محترم از سراسر کشور با  سایر دانشو  ها های پیش، شاهد همراهی استادان، طلبه سال

قادهای مؤثّر تردید در این راه، پیشنهادها و انت . بیباشیم های وزین و شایسته ارسال مقاله

را جهت پیشرفت بار علمی مجلّه، پذیرا هستیـم و از آن استقبال  گرامیاستادان و پژوهشگران 

  خواهیـم کرد.

 

 

 

 

 8931تابستان                                                                                        

                                                   فر یـفرزانه سعادت                                                              

Yasafarin39@gmail.com



 

 

 ق در دعای ابوحمزه ثمالی ـعوامل سلب توفی
 8منیژه ترکانلو

 

 دهـچکی

های خداوند، لطفی است که باید توفیق دینداری و اطاعت از فرمان     

جایی که دعا، سبب به بندگان عنایت شود و از آناز سوی خداوند 

گردد و گناه عالوه بر سلب توفیق، در زندگی رشد و تعالی انسان می

همراه دارد، تنها منبعی که  پیامدهای ناخوشایندی و ناپسندی را به

کند، دین الهی است. اگر بشر بخواهد انسان را به به کمال راهنمایی می

خود را بر اساس موازین عقل و معیارهای شرع  به موفقیّت برسد، باید

رود  انوار که در قرآن کریم و روایات تجلی یافته است بیاراید. گمان می

بر اساس دعای ابوحمزه ثمالی، عواملی همچون تنبلی و کسالت، 

گویی، حق نشناسی نسبت به خداوند، غفلت و جهل، باعث سلب  دروغ

رصدد است تا این عوامل را به درو شود. تحقیق پیشتوفیق افراد می

منابع معتبر بررسی  حلیلی با تکیه بر دعای ابوحمزه وت-شیوه توصیفی

 کند.

 

 

 دی:ـگان کلیواژ

  جلب توفیق، سلب توفیق، گناه، دعا، ابوحمزه ثمالی.
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 دمه  ـمق

که دست خلقت به جسم آدم روح بخشید، فطرت توحیدی را با او هم نشـین   زمان آن

ها را در وجود او نهادینه سـاخت. ایـن وجـدان بیـدار و     به فضایل و راستی کرد و گرایش

گیـری از آن، از اسـارت   مشعل برافروز، از آن جهت به انسان عطا شد تا او بتواند با بهـره 

رذالت رسته و به مقامی برسد که فرشتگان مقرب نیز از آن محروم بوده و به آن  ،شهوت

ها با انتخاب ناشایست و رفتارهای ن میان، بسیاری از انسانامّا در ای ؛راهی نداشته باشند

های نفس را بر بندگی خـدا تـرجیح   ناهنجار، این راه را بر خود بسته و پیروی از خواهش

 اند.داده و گاهی خود را از حد چهارپایان نیز فروتر کرده

است؛ اخت عمر انسان، ارزشمند توفیقی، برابر با شنشناخت عوامل توفیق و بی 

 توان از عمر خود به خوبی و در نهایت سودمندی، استفاده کرد.که در این صورت میچرا

شود وگرنه خدای مهربان در ای دارد که از خود انسان ناشی میسلب توفیق عواملی ویژه

آنچه در این میان مهم است، شناخت عوامل بازدارنده  ورزد.رحمت ورزی خود بخل نمی

خواهد کار خیری انجام  وقتی می انسان به این گوهر گرانبها است.یابی انسان از دست

را انجام  کار باز شاید نتواند آن کردهرا محیا  که حتّی تمام شرایط جسمی بدهد با این

گناه و عوامل دیگر سلب توفیق را از خود همه اینها به خاطر این است که بشر،  ،دبده

شود کار خوب انجام شود، شناخته نشده  ب میکه عواملی که سبو یا این دور نکرده

  است.

بررسـی کنـد.    شـود، در تالش است اعمالی را که مانع توفیق در کارها می این تحقیق    

در ها و خسارت های جبران ناپـذیری  های مادی و معنوی، زیانبهرگی از توفیقچون بی

بشناسـیم و آنهـا را از   کند عوامل و اسـباب سـلب توفبـق را    پی دارد، ضرورت ایجاب می

 خود دور کنیم.  

 سلب توفیق -8

های خداوند لطفی است که باید از سوی خداوند توفیقِ دینداری و اطاعت از فرمان

به بندگان عنایت شود و همه باید خواستار آن باشند، باید از صمیم دل دست به دعا 

قاصد عالی خود باشند. بردارند و از پروردگار مهربان خواستار موفقّیت برای رسیدن به م

چنین پس از دعا باید دست به تالش و کوشش نیز بزنند وگرنه دعای انسان نوعی هم

که مهم است، خواست حقیقی و اراده مصمم چهآن؛ آیداستهزاء و تمسخر به شمار می

فرد و قدم برداشتن برای انجام کار خیر است نه صرف عالقه به انجام آن عمل، اگر 
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حقیقی و عزم جزم برای انجام کاری داشت و قدم اولیه را نیز برداشت، آن  انسان اراده

های بعدی یاری خواهد  ق او شده و او را در برداشتن گامجاست که توفیق الهی رفی

ها را به خویشتن واگذار کنند. خداوند آنفرمود؛ اما افرادی که از هوای نفس پیروی می

ها به تاریکی هوا هوس روی ری نخواهد بود. آنها هیچ یار و یاوکند و برای آنمی

ها رهایشان کند و در ظلمتها سلب میطبیعی است که خداوند توفیق را از آن اند.آورده

کند  ها سلب میکند. مشغول کردن خود به دنیا و مشکالت آن توفیق عبادت را از آنمی

کندگی از دنیا  فقط با دل سازد وها انسان را مشغول میها و نعمتو حتّی گاهی خوشی

و خارج کردن حبّ دنیا از قلب است که می توانیم فکر و ذهن خود را به این امور 

الت و تنبلی در واقع مشغول نکنیم و یاد خدا را در قلب زنده نگه داریم. حالت کس

در  کنند چون قلباً مایل نیستند.نی است که تظاهر به عبادت و دعا میروحیه منافقا

شود از جمله گناه، جهل و غفلت پرداخته به عواملی که باعث سلب توفیق می ادامه

 شود: می

 عوامل سلب توفیق   -2

 گناه-8-2

زند هرچند صغیره باشد به همان اندازه نور فطـرتش را  هر گناهی که از انسان سر می

بین او و ادراکش یعنی شـناختن خـدا حجـاب و     ،زندپوشاند و آئینه دلش را زنگ میمی

(.شواهد این مطلب از آیات و روایات بسیار است از آن 071تا:اندازد)شیرازی،بیاصله میف

 بِـه   کُنْـتُمْ  الَّـذی  هذَا یُقالُ ثُمَّ الْجَحیمِ لَصالُوا إِنَّهُمْ ثُمَّ»فرماید:جمله در سوره مطففین می

 همـان  ایـن  :شود مى گفته آنها به بعد! شوند مى دوزخ وارد یقین به آنها سپس»«تُکَذِّبُونَ

 (.07-00: 01)منافقین،!«کردید مى انکار را آن که است چیزى

کـه در دل  هیچ بنده مؤمن نباشد مگر ایـن »فرماید:ست که میت ایارواز امام باقر

او نقطه سفیدی هست)همان نور توحید که فطرت او است( چون گناه کند نقطه سیاهی 

 رانَ بَـلْ  کَـالَّ »ین است معنی قول خداوند(ا1/050: 0867کلینی،«)در میان آن پیدا شود

 چـون  شـان  اعمـال  بلکه پندارند، مى آنها که نیست چنین«» یَکْس بُون کانُوا ما قُلُوبِهِمْ  عَلى

 .(08: 41مطففین،«)!است نشسته هایشاندل بر زنگارى

بنابراین گناه، هرچند اندک باشد، موجب تباهی است، حتّی اگر شخصی در کنـار آن  

کند، بـه ماننـد   هایش گناه میهای زیادی نیز انجام دهد. کسی که در کنار عبادتعبادت

نهد،  ای سوراخ دارد و هرچه از یک طرف پول و جواهر درون آن میکسی است که کیسه
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کنـد و سـپس   ریزد، یا به مانند کسی است که خرمنی فراهم میاز طرف دیگر بیرون می

به مثابه آتشی است که بر خرمن اعمالشان افکنـده   افکند؛ چراکه گناهانبر آن آتش می

 .(1/050: 0867شود)کلینی، می

ترین مانع و حجاب بین انسان و خداوند متعال اسـت و همـین    گناه و معصیت، بزرگ

امر موجب دوری انسان از ساحت قرب الهی شـده و او را از فیوضـات و کمـاالت محـروم     

شـود: چـرا خداونـد از بنـدگانش     ال مـی سـو از حضرت صادق که گرداند؛ هنگامی می

ا نَّ اال حت جـابَ عَـن الخَلـقِ ل کثـره      »دهندکـه:  محجوب گردیده است؟حضـرت پاسـخ مـی   

ــوبِهّم جهــت گناهــان زیــاد ایشــان  قطعــاً محجــوب مانــدن خداونــد از مــردم بــه « »ذُنُ

 (.454: 0143بابویه، ابن«)است

سـبب دوری از خـدا    در دعای ابـو حمـزه ثمـالی در مـورد گنـاه کـه      امام سجاد

هـا و گناهـانم   شاید مرا با جرم« »أَلَعَلَّکَ بِجُرمی وَ جَریرَتی کافَیتَنی »فرماید:شود، می می

 «.جزا دادی و برابر نمودی

انسان در چنین مقامی با بار گنـاه و شـرمندگی و دسـت خـالی در پیشـگاه خداونـد       

ه، داد و ستد نیسـت، بلکـه   قرار گرفته است؛ زیرا جای معاملمتعال و ائمه معصومین

: 0148جای گدایی عبد و بخشـش یـک جانبـه از طـرف آن بزرگـواران اسـت)تحریری،      

1/808.) 

خواهـد بـین او و گنـاه جـدایی     در دعـای ابـو حمـزه از خداونـد مـی      امام سجاد

انم کـه  تو میان من و گناه« »ذَنبی المان عِ لی م ن لُزُومِ طاعَت کَفَرِّق بَینی وَ بَینَ »بیاندازد:

 (.145: 0170قمی، «)شود جدایی افکنمانع مالزمت طاعتت می

 گردانی از خدا   روی -الف

نافرمانی از دستورهای الزامی)واجب و حرام( خدا، عامـل مهمـی بـرای سـلب ایمـان      

کـه ایمـان، رو آوردن بـه    گردانی از خدا و پشت کردن به اوست، در حالی است؛ زیرا روی

رو، گناه با ایمان سازگاری نـدارد، درسـت   های اوست. از اینتخدا و دریچه دریافت رحم

ایمـان،   همانند کسی که به خورشـید پشـت کـرده و از دریافـت نـور آن محـروم اسـت.       

ر گردانـی از خـدا د  های اوست، امّا روینخستین حرکت بنده به سوی پروردگار و رحمت

سازد. نکته مهـم  ان را تباه میتدریج و گاه یک باره ایم مرحله عمل و رفتارست که گاه به

بــر    کنــد و هــم ایمــان داشــته را   اینکــه گنــاه، هــم از ایمــان جلــوگیری مــی     
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 أَسـاُُا  الَّـذینَ  عاق بَـ َ  کـانَ  ثُـمَّ »خـوانیم: (. در قرآن کریم می10: 0144)صحرایی،دارد می

 (. 06: 16روم، «) یَسْتَهْزُُِن بِها کانُوا وَ اللَّه  بِآیات  کَذَّبُوا أَنْ  السُّواى

 را خـدا  آیات که رسید جایى به شدند مرتکب بد اعمال که کسانى سرانجام سپس»  

 «!گرفتند مسخره به را آن و کردند تکذیب

کند: صـورت اوّل آن اسـت کـه گناهکـار، حـرام      گناه در دو صورت ایمان را سلب می

ت گناه موجـب  الهی را حالل بشمارد؛ یعنی به ضد حکم خدا معتقد باشد، که در این حال

شود و در صورت دوم، گناهکار بر گنـاه داشـته اسـتمرار بـورزد.      سلب بقیه ایمان نیز می

در قـرآن کـریم نیـز     وگرنه گناهی که به همراه پشیمانی اسـت، چنـین اثـری را نـدارد.    

 انکـار  را آن کسى تنها (»04: 41مطففین،«)أَثیمٍ مُعْتَدٍ کُلُّ إِالَّ بِه  یُکَذِّبُ ما وَ»خوانیم: می

منظور از اثم، کسی »فرماید:عالمه طباطبایی)ره( می«.!است گنهکار و متجاوز که کند مى

ــت ــوری   اس ــه ط ــته، ب ــیار داش ــاه بس ــه گن ــده   ک ــته ش ــم انباش ــاهنش روی ه ــه گن ک

 (. 46/441:  0147طباطبایی،«)باشد.

 گردانی از مانع اعتقاد و ایمان راستین اسـت و عـاملی مهـم بـرای    که، روینتیجه آن

آید و این امر اختصاص به گناهی خاص نـدارد،  زدودن ایمان و اعتقاد موجود به شمار می

تواند این اثر سلبی را داشته باشد، امّا برخی از گناهان از آثار بیشتری بلکه هر گناهی می

 .(14: 0144در سلب ایمان برخوردارند)صحرایی، 

 سلب توفیق نماز شب -ب

شـود. شخصـی خـدمت امـام     به خواندن نماز شب نمیکند، موفق ی که گناه میفرد

شـود. خیلـی دلـم    خواهم نماز شب بخـوانم، نمـی  هر شب می» رسید و گفت:صادق 

 حضـرت عبـارتی فرمودنـد:   «. شـود  کـنم، نمـی  شود، هرکاری کـه مـی  خواهد امّا نمی می

 (.0: 71زمل، «)گناهانت تو را قید و زنجیرکرده است«»قًیًّدَتکَ ذُنُوبُک»

تواند راه برود، گناه هم همین اسـت.  کنند، نمیگونه که پای انسان را زنجیر میهمان

« یک مکروه از من سرزده، شش ماه موفق به نماز شب نشـدم »فرمود: آیت اهلل تهرانی می

گیرد)مجتهـدی تهرانـی،   گاهی یک مکروه انسان انجام دهد، توفیق نماز شب را از او مـی 

0136 :11.) 

 گویی بیهوده -2-2

مُجاز و مشروع دنیـایی  به زبان آوردن سخنی است که فایده گویی، مقصود از بیهوده 

چه بـرای گوینـده   یا آخرتی، مادّی یا معنوی و عُقالیی یا شرعی باشد. سخن گفتن از آن
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گویی است که از آن به شهوت کالم نیـز تعبیـر شـده اسـت؛ البتـه       ای ندارد، بیهودهبهره

 ارزش بـودن آن بـرای همگـان نیسـت.    گوینده، به معنای بـی  قاعده بودن سخن برای بی

رو و برای دیگران سودمند و مفید اسـت؛ از ایـن   فایدهبسا سخنانی که برای برخی بی چه

اگرچه ممکن است برخی سخنان، برای  توان امری نسبی به شمار آورد؛مفید بودن را می

 (.144: 0140فایده باشد)تهرانی، همگان بی

: 0100تمیمـی آمـدی،  «)گویی اسـت بدترین سخنان بیهوده»فرماید:میامام علی

ی دنیایی دارد و نه آخرتی، چه برای خود باشد و یا (. آن سخنانی است که نه فایده800

لـذا قـرآن کـریم در وصـم مؤمنـان       ؛شودبرای دیگران، که از آن ضررهایی نیز ناشی می

 (.1: 41منون، مؤ«)ردانندگ روى بیهودگى و لغو از که آنها و»فرماید:می

 گوییآثار بیهوده-الف

گرفتار شدن به گناه و ظهور عیوب، کسی که با زبانش کنترل نداشته باشد و بخواهد 

شود؛ زیرا شیطان کند، ابراز کند قطعاً دچار گناهان کبیره میهرچه به دهنش خطور می

ها اعتنا نکند، گناهی آن کند و اگر انسان بههمواره از طریق وسوسه انسان را منحرف می

ها را عملی کند بـه ناچـار   که به آن اعتناء کرده و آناز او صادر نشده است، لکن هنگامی

از »فرمایـد:  مـی شـود. امیرالمـؤمنین  در منجالب گناه فرو رفته و عیوب او ظـاهر مـی  

تمیمـی  «)شـود لغوگویی بپرهیز پس کسی که سخنش زیـاد باشـد گناهـانش زیـاد مـی     

 (.408: 0100آمدی،

نفرت اجتماعی: برخی از حرکات انسان تأثیر سریعی در صالح یا فسـاد جامعـه دارد.   

دهی معقول و سخن گفتن از این نوع اعمال است که سفارشات بسیاری به کنترل، جهت

گـویی و عـادت بـه آن، تنفـر افـراد جامعـه یـا        مشروع آن شده است. یکی از آثار بیهوده

زیاد، همنشین  گویی بیهوده»فرماید:باره میدر اینرت علیخانواده از او است که حض

 (.408: 0100تمیمی آمدی،«)کندو رئیس را خوار میانسان را خسته 

و دوری او از خداونـد  هم موجب خاموش شـدن فطـرت الهـی    بنابراین سخن بیهوده 

و  چنین موجـب دوری او از مـردم شـده   آورد و هماست و این امر قساوت قلب به بار می

 (.130تا138: 0136آورد)تحریری، قهراً محرومیّت اجتماعی به بار می

 گویی های بیهوده ریشه-ب

 کشاند:گویی می، انسان را به وادی بیهودهعوامل زیر
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جا: اشتیاق به دانستن چیزی که برای شخص سودی ندارد یا کـاوش  کنجکاوی بی .0

ست، البته نباید با مسأله کسب دانـش،  گویی ادر مسائل غیر مفید، از عوامل مهّم بیهوده

فهمیدن امور مفید و نیکو، اشتباه شود، مقصود از این عامل، حرص به داشتن چیزهـایی  

اند؛ مانند دانستن تعـداد آجرهـای خانـه فـالن      فایدهاست که فقط سرگرم کننده ولی بی

 شخص، یا پرسش از تعداد موهای سر خود.

ت عالقه به دیگری، موجب پیدایش میل فراوان به . عالقه فراوان و صمیمیّت: شد4ّ  

گـویی و پرگـویی وا دارد.   تواند انسان را بـه بیهـوده  شود که این میسخن گفتن با او می

فرد، در این حال آن قدر سرگرم سخن گفتن است که به مفید بودن یا نبـودن گفتـارش   

 توجّه ندارد.

کند که وقت اضافی دارد و بـا سـخن   . وقت گذرانی: گاه گوینده به اشتباه گمان می1

تواند این وقت را پر کنـد، بـرای همـین بـه سـخن گفـتن دربـاره هـر چیـزی           گفتن می

 دهد.پرداخته، وقت خویش را هدر می

. حبّ جاه)جلب توجّه(: سخن گفتن گاه برای جای گرفتن در دل دیگران است کـه  8

ا به خود جلب کند تا مردم به کوشد، توجّه دیگران ردر این حال، فرد با سخن گفتن می

 (.116 ر.ک، همان،دهند)ارتباط با او تمایل نشان می

 گویی پیامدهای بیهوده-ج

سـازد.  گـویی، انسـان را از رحمـت خداونـد دور مـی     دوری از رحمت الهی: بیهوده .0

درِ پنجم دوزخ نوشته شده بود: درباره »در حدیث معراج فرمود:رسول خدا

فایده است(، بسیار سخن مگو که از رحمت خدا رای تو بیچه به کارت نیاید)بآن

 (.01/040: 0864نوری،«)شوی ساقط می

-که شخص به امور بی فایده سرگرم شود، از آناز دست دادن امور مفید: هنگامی .4

بـرد، بلکـه   ماند؛ یعنـی نـه تنهـا سـودی نمـی     چه مفید و سودمند است، باز می

 اشْـتَغَلَ  مَنِ»فرماید:میحضرت علی دهد.های بسیاری را از دست میمنفعت

هرکس خود را به چیزی که به کـارش نیایـد   »« الْمَأْمُولِ مُهِمَّ ِ م نْ فَاتَهُ بِالْفُضُولِ

: 0100)تمیمـی آمـدی،  «دهـد چه که به کارش آید از دست میسرگرم سازد، آن

877). 

م شـدن بـه   خوانـد، سـرگر  نابودی خرد: عقل، انسان را به پیشرفت و کمال فرا می .1

فایده حرکتی در جهت خالف فرمان عقل بوده، موجب نابودی آن امور زائد و بی
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ضـایع  «»الْفُضُـولِ  طَلَـبِ  ف ی الْعُقُولِ ض یَاعُ»نقل شده است:شود. امام علیمی

 (.870،همان«)ها، در جست و جوی کارهای زاید استشدن عقل

با از دست دادن خ رد، اندیشه شود و گویی موجب نابودی خ رَد میبیهوده گمراهی: .8

(. 116: 0140به خطا رفته، انسان، راه کمال و سعادت را گم خواهد کرد)تهرانی،

آید نـادانی و  چه به کارت نمیقرار گرفتن تو در آن»فرماید:میامیر المومنین

 .(06387/ح877: 0864نوری،«)گمراه کننده است

 های خدا  ازیاد برنده -9-2

رانـی  ین بنده و خدا، گرویدن به او خودبینی، هواپرسـتی و شـهوت  ترین مانع ببزرگ

بلکه تمام گناهان جسمی و قلبی همه حجاب و مانع از آشنایی دل با حضـرت آفریـدگار   

ایمـانی و دوری  گردد که این بـی است. اگر در حال اجتماع کنونی دقّت شود، دانسته می

ن اشاعه فحشاء، منکـرات و پیـروی از   از خدا که سرتاسر اجتماع را فرا گرفته علتش هما

که از هر طرف خدا و آخرت است؛ به طوری ها یعنی از یاد برندهشهوات و انواع سرگرمی

 کـه  رسد، آنـانی خورد و به گوش نمیانسان رو کند جز اسباب غفلت چیزی به چشم نمی

ـ  فی، تجمّالت و تشریفات زائد، سودجویی،شان تحصیل زندگی اشراهمت دوزی و ثروت ان

همه در جوش و خورشند ولی هدفی جز رسیدن به آرزوهای دنیـوی و   ،مقام طلب است

 (.075تا: واهی نیست)دستغیب،بی

 و آرزوهای واهی هوسرانی -4-2

که به غیـر تـو دارنـد،    آمال و آرزوهایی » فرماید:در دعای ابوحمزه میامام سجاد

 (.143: 0170قمی،«)ها از شهود جمالت گردیده استحجاب آن

ها و پیروی از آرزوهای شیطانی و افراط در لذّات حیوانی مانند به طور کلی هواسرانی

ست که پوشنده نور فطرت انسـانیّت و از  هائیپرخوری، پرخوابی و پرگوئی، عموماً حجاب

خبر کننده و موجب بیماری دل و روان است و افراط در بعضی این امـور اگـر   یاد خدا بی

که عقالً به آن اعتناء کننـد، حـرام وگرنـه مکـروه هسـت.      آور باشد، زیانینبرای بدن زیا

النظر سهم مسموم من سهام ابلـیس  و کـم مـن نظـرهٍ أو     »:فرمایدمیحضرت صادق

نگاه ناروا تیری زهرآلودیسـت از تیرهـای شـیطان و چـه بسـیار       »«ورثت حسرهً الطویل

 (. 4/530: 0804مجلسی،«)نگاهی که پشیمانی درازی در پی دارد

که یک نگـاه نـاروا تیـر زهرآلـود شیطانسـت کـه بـه دل و روان نگـاه کننـده          یمکان

کننـد؟ یـا کسـی کـه از     خورده، گناهان باالتر و بزرگتر، با دل و روان آدمی چـی مـی   می
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شـود؟  گردد چقدر دلش بیمـار مـی  بامداد تا شب هنگام مرتباً به گناه نگاه ناروا آلوده می

ها چگونه نور فطرت طلـوع کـرده و بـه یـاد خـدا      ها و آلودگیه خرابیآیا پس از این هم

توان حقیقت را دریابد و حق را ببیند و خـدای را  افتد؟ و چگونه با دل تیر خورده می می

 (.074تا:بشناسد؟)دستغیب،بی

 غفلت -5-2

خبر بودن، در چیـزی اهمـال و سـهو کـردن،     چیزی را فراموش کردن و از چیزی بی

باشد، غافل از خـود، غافـل از   ای بر کسی که غافل مینی غفلت است و پیرایهجملگی مع

سزایی دارد، غافل از خویشتن های ارزشمندی که در رشد و ترقی انسان نقش بهموقعیّت

کرد. غافل از خدا، غافل از دوستان و غافـل از روزگـار. در   که چه باید بکند و چه باید می

گـذرد و یـک   غفلت از امور دیگری کـه در پیرامـون او مـی   نهایت پرداختن به یک امر و 

جمله به من چه مربوط اسـت؛ اکتفـا کـردن، چنـین تفّکـری دور از شـأن یـک انسـان         

در دعای ابوحمزه از غفلت بـه خـدا   (. امام سجاد31: 0146است)موسوی زنجاوردی،

 (.143: 0170قمی،«)بروم از تنبلیبه تو پناه میخداوندا » برد: پناه می

 های غفلتنشانه-الف

که گوش باشد، زبان اسـت،  کند، بیش از آننیازی از پند و اندرز میغافل، احساس بی

توجهی نسبت به گذر عمر، آمد و رفـت روز شـب دارد؛ پـرد     پرحرفی و ادّعای گزاف، بی

کـه نسـبت بـه آن    پندار بر خویش افکنده و به فکر هم  چیزهای دنیـا بـه غیـر از آنچـه    

باشد؛ گریز از جهاد درونی، خود فراموشی و فراموشی مرگ از دیگـر آثـار   د میوظیفه دار

 (.044: 0145آن است)تقوی،

 ت ارتکاب به گناهانکثر-ب

کثرت ذبوب نیز که ریشه در غفلت اشخاص دارد باعـث قسـاوت قلـب اسـت در هـر      

صورت انسانی که دائماً در حال اکل و شرب اسـت بـه خـوب خـوردن، خـوب پوشـیدن       

دهــد، بنــابراین اصــل موضــوع غافــل خواهــد  ت بــیش از مقــام لیاقــت آن را مــیاهمیّــ

 (.060: 0144 ماند)فقاهی،
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 غفلت، منشأ ضاللت-ج 

ت، مدّتی انسان در این جهان بـه  دلیل اصلی گمراهی و منشأ ضاللت همان غفلت اس

از خواب خبر گیرد و آن غافل بیاهی متعدده مشغول بوده، ناگهان مرگ او را در بر مینو

  (.451تا: بیبیند)موسوی تبریزی،الزم میای  شود و خود را تهی از توشهغفلت بیدار می

 غفلت از نفس   فلت از خدا؛غ-د   

 آنهـا  نیز خدا و کردند فراموش را خدا که نباشید کسانى چونهم فرماید: پروردگار می

دا و نفس شناخت ندارند این افراد از خ (.03: 56)حشر،کرد گرفتار «فراموشى خود»به را

هـا بـه اهلل   شود که از خویشـتن هـم غافـل شـوند، ایـن     اند، این موجب میو از خدا غافل

دهند؛ یعنی آن نفسِ شایسـته  ه به خویشتن را هم از دست میمعرفت پیدا نکردند، توجّ

ها نیست، نفس شایسته انسان آن است که نسبت به خودش تـذکر داشـته   انسان در این

کنـد و بـه کجـا    عنی از خودش غفلت نداشته باشد که، کیست؟ کجاست؟ چه میباشد، ی

رود و از کجا آمده است و معرفت نفس و معرفت خداوند پیدا کند، البته ایـن غیـر از   می

ها فقط همّتشان ایـن اسـت   (این058: 1آل عمران، «) أَنْفُسُهُم أَهَمَّتْهُمْ قَدْ» آن آیه است:

ن مرحل  بـدتری اسـت. یعنـی گروهـی هسـتند کـه آن نفـسِ        شان برسند ایکه به نفس

اند، و تمام همّ و غمش این اسـت کـه   اند و از خدا هم غافلشایسته انسانی را از بین برده

 (.453تا:این خویشتن حیوانی و خویشتن طبیعی تأمین شود)موسوی تبریزی،بی

 پُرخوری-ه

( کثرت اسـتفاده  53/407: 0176مجلسی،«)ایاکم» است آورده در روایتپیامبر

از طعام به عبارت دیگر فضول الطعام خـود عامـل غفلـت اسـت بـه دیگـر سـخن باعـث         

توانـد  شـخص پرخـور معمـوالً نمـی     گـردد.  فراموشی از انجام وظایم متعهده بر نص می

زیـرا یکـی از ثمـرات     درست فکر کند و به آنچه متعهد است بـه درسـتی عمـل نمایـد،    

بلکـه معـده و دسـتگاه     ت، البته خود پرخوری مالک نیست؛اسپرخوری تنبلی در کردار 

تواند از گوارش در طول سال دائماً مشغول انجام عملیات محوله به آن است؛ لذا روزه می

 (.065: 0144ابتالی آن امراض جلوگیری کند)فقاهی،

روز باید مقداری خواب رود تا رفع خستگی از بدنش شود و آماده  هر انسانی در شبانه

دد برای ادامه فعالیّت و چنانچه از مقدار الزم بیشـتر بخوابـد، بـدنش فاسـد و قلـبش      گر

آشامیدن هنگام سیری اگر  گردد. باید دانست که پرخوری و چیز خوردن ودار میقساوت
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زیان آور برای بدن باشد خسران است و چنانچه زیانی نداشته باشد مکروه است)مقدادی 

 (.0/143تا: بی اصفهانی،

ای را اراده کنـد،  هرگاه خداوند متعال خیر و صالح بنده»فرمایند:میرت علیحض

 .(403: 0100تمیمی آمدی،«)اندازدکم خوردن و کم خوابیدن را در دل او می

که کالمش زیاد باشد، خطـایش نیـز زیـاد    کسی»فرمایند:میامام علی بن حسین

 (.70/440: 0176مجلسی،«)است

 شکم بارگی -6-2

مانع رشد انسـان   مل کشاندن انسان به دوزخ وعا ی مانع عبادت و استغفار؛شکم بارگ

وقتـی شـکم پـر    »فرمـود:  گوید: امام صـادق و مبغوض حق تعالی است. ابو بصیر می

: 0863حرعـاملی، «)کنـد جایگـاه را بنـده نسـبت بـه خـدا پیـدا مـی        ترین مبغوضباشد، 

48/413.) 

اعث رشد شهوت، دردها و آفات اسـت،  بارگی ببر اساس تحقیقات صورت گرفته، شکم

انگیزد و این دو، فـرد را  زیرا شهوت جنسی و شهوت میل به منکوحات را در انسان بر می

توسعه دادن مطعومات و منکوحات فـراهم شـود،    کشد، تا وسیله دنبال مال و جاه میبه 

 ریـایی چنین زیادی مال و جاه سبب تفاخر) فخر فروشی( تکـاثر) مـال انـدوزی( و کب   هم

شـود کـه حسـادت، کینـه و     شود. این عوامل نیز سبب رقابت مـی )خود بزرگ بینی( می

بـارگی را در تجـاوز بـه حقـوق دیگـران،      دشمنی را در پی دارد در نهایت، صاحب شـکم 

 (.0144،73کند)هاشمی،ارتکاب منکرات و فحشا جسور می

 زبان -7-2

ترین دریچـه روح اسـت.   و مهمزبان ترجمان دل، نماینده عقل، بازگوکننده شخصیت 

الی بندد، قبل از هرچیـز بـر صـفحه زبـان و در البـه     آنچه بر صفحه روح انسان نقش می

هـای  انگیزتـرین آفریـده  که یکـی از شـگفت  شود. زبان در عین اینهای او اظهار میگفته

گناهـان  تواند بسـیار خطرنـاک و سرچشـمه    ها اوست، میپروردگار و از بزرگترین نعمت

باشد و خرمی سعادت انسان را به آتش بکشد. هرگـاه زبـان، رهـا، لـق و هـرز       شماری یب

ترین بال برای انسان خواهد شد و محصوالت آن جـز فتنـه، گناهـان بـزرگ،     باشد، بزرگ

کنترل زبان، منجر به کنترل سایر اعضـا و   انحرافات ویرانگر و خانمان برانداز نخواهد بود.

زبـان و شـهوت در سـخن گفـتن، انسـان را      نکـردن  کنتـرل  ه شود. از آنجا کـ جوارح می

 (.87تا88: 0131خوری میزی،کند)بیکپریشان و وادار به گناه می
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 سخن زیاد -الف

أَو لَعَّلَـکَ آل ـمَ مَجـال سِ    » فرماینـد: در دعای ابوحمزه ثمالی چنین میامام سجاد

ـ  شاید تو دیدی »«البَطّالینَ فَبینی وَ بَینَهُم خَلَّیتَنی ال هـا کـه فقـط حـرف     که من بـا بطّ

 (.38: 0148صفایی،«)کنندها وقت را پر میزنند و فقط با حرف می

ـ     گفتن از گناهان است، مثل این زیاد سخن گسـاری،  یکـه حـاالت زنـان، مجـالس م 

مقامات فاسقان و در رفاه بودن ثروتمنـدان، تکبّـر ورزیـدن شـاهان، مراسـم نکوهیـده و       

گونه سخنان حرام است. ولـی  زیرا بر زبان راندن تمام این ؛قل کنداحوال ناپسند آنان را ن

سخن گفتن درباره کارهایی که به انسان مربوط نیست یا اگر مربوط است بیش از مقـدار  

کسـی کـه بسـیار سـخن      !الزم سخن بگوید، حرام نیست. بلکه ترک آن اولی اسـت آری 

سخنان باطل فرو رود. بیشتر مـردم  ناگزیر در  ،در اموری که به او مربوط نیست گوید می

نشیند تا با سخن گفتن شادمان شوند، ولی سخن آنـان بـه غیبـت از مـردم یـا      با هم می

انجامد، چون کارهای باطل بسیار و گوناگون اسـت، قابـل شـمردن    فرورفتن در باطل می

ه بـه او  که به کارهای مهم دین دنیا کـ شود، جز اینرو انسان از آن رها نمینیست، از این

ای بگوید که او را شود، اکتفا کند و در این سخن گفتن نیز ممکن است، کلمهمربوط می

 (.83: 0131خوری میزی،)بیکشماردکه آن را کوچک میهالک سازد درحالی

 و همنشـین  باطل اهل با پیوسته و»به آن اشاره فرموده است: های زیر آیه خداوند در

 وگرنـه، ! بپردازنـد  دیگـرى  سخن به تا ننشینید آنها با» . (858: 78مدثر،«)بودیم صداهم

 (.068: 8نساء،«)بود خواهید آنان مثل هم شما

های شـما بـدتر از   گوید: ولی گفت: وضو بگیرید چراکه بعضی از گفتهابن سیرین می

ز چینی و جـ حًدًث است. معنای فرو رفتن در باطل همین است و آن غیر از غیبت، سخن

آید، بلکه فرو رفتن در باطل، نقل کردن امور ممنوعی اسـت  از این می هاست که پس آن

اندیشـی کنـد، نیـز    آنکه نیازی به نقل آن باشد، چارهها بیآن که آدمی در رسیدن به آن

ها یا ادیان فاسد تمام دین موارد فرو رفتن های مربوط به بدعتفرو رفتن در نقل داستان

 (.441: 0174آید)کاشانی،در باطل به شمار می

 های بیهودهحفظ گوش از گفتار-ب

ای بـرای او نـدارد، برحـذر    پروردگار حکیم، انسان را از گفتاری که هیچ سود و بهـره 

ای کـه شـنیدن   کند؛ به گونهگویی نهی میها را از بیهودهدارد و در قرآن کریم، انسان می

گـویی را نشـانه   از بیهوده شمارد و دوریسخنان لغو را عامل بازدارنده آدمی از کمال می
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 وَ أَعْمالُنـا  لَنـا  قـالُوا  وَ عَنْـهُ  أَعْرَضُوا اللَّغْوَ سَم عُوا إِذا وَ» فرماید:داند و میکرامت انسان می

 از بشـنوند،  بیهـوده  و لغـو  سخن هرگاه و«»الْجاه لینَ نَبْتَغ ی ال عَلَیْکُمْ سَالمٌ أَعْمالُکُمْ لَکُمْ

 خودتـان؛  آن از شـما  اعمـال  و ماسـت  آن از ما اعمال: »گویند مى و گردانند مى روى آن

 (55: 44قصص،«)!نیستیم جاهالن خواهان ما ؛(وداع سالم)شما بر سالم

دهند، ارزش وقت خود و دیگـران  گونه افراد، به سخنان بیهوده و گزاف گوش نمیاین

مایـه و  ز عمر گـران کنند. اینان الیّت میدانند و در برابر آن احساس مسؤو یرا به خوبی م

برند تا حسـرت و پشـیمانی دامـن گیرشـان     ها را میهای زندگی، بهترین استفادهفرصت

شود. اگر های مجازی و خیابانی، مصداق عشق حقیقی نمینشود. در دنیای کنونی، عشق

انسان خداشناس باشد و بخواهد در دایره محبّت امام زمانش وارد شود، باید گناه، فسـق،  

شود و آرامش تمـام جـان او را در بـر    خیانت دوری کند.آنگاه زندگی شیرین میفجور و 

 (.504: 0131خور میزی،گیرد)بیکمی

 تنبلی -1-2

تنبلی عنصری نازیباسـت کـه عقـل، فطـرت و ادیـان آسـمانی آن را منفـی معرفـی         

ی )محمـدّ «رسـاند تنبلی به دین و دنیا زیان مـی »ماید:فرمیکنند. امام محمد باقر می

به تعبیر دیگر، مایه سلب تمام توفیقات مادی و معنوی است. (. 5048: 0173شهری، ری

 (.جا همان«)لی استآفت موفقیت تنب»فرماید:نیز در کالمی کوتاه و زیبا میامام علی

هاست و سبب فرار از مشـکالت و یـا توقـم در برابـر     روکه اتالف سرمایهتنبلی از آن

کند. تنبـل از گـروه اهـل صـبر و     یابی و توفیق محروم میامشود، انسان را از کموانع می

ای باشـد. قـرآن کـریم در جملـه    استقامت که سرمایه اصلی هر توفیقی است، خارج مـی 

که (. معنای این051: 4بقره،«)همانا خدا با صبر پیشگان است»فرماید:کوتاه و پرمعنا می

نهایـت، بـه قـدرت    ل قدرت بـی کند، چیزی جز اتصاخداوند صبرکنندگان را همراهی می

اش پیـروزی و موفقیـت اسـت. انسـان تنبـل و ناشـکیبا،       محدود انسان نیست، که نتیجه

: 0144محکوم به شکست است؛ زیرا قدرت و نصرت الهـی را بـه همـراه ندارد)صـحرایی،    

 سعى جز ىا بهره انسان براى که این (.13: 51نجم،«)سَعى ما إِالَّ ل لْإِنْسانِ لَیْسَ أَنْ وَ(.»48

انگـاری، مـانع کسـب توفیـق      تی و سـهل همّکه سستی، بینتیجه آن . نیست او کوشش و

 است. 

به تـو پنـاه مـی    خداوندا »در دعای ابوحمزه از تنبلی به خدا پناه برده:امام سجاد

 (.143: 0170قمی،«)بروم از تنبلی
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 سستی در عبادت -3-2

عال بوده نردبانی است که انسـان را  ای برای نزدیک شدن به خداوند متعبادت، وسیله

آثار دنیوی و اخروی آن برای او بسیار است به بهشـت   رساند،به درجات رفیع معنوی می

اسباب و عوامـل مختلفـی وجـود     خواهد شد. م رهیدن با عبادت محقّقن و از جهنّرسید

ضات دنیـوی و  تواند توفیق انجام عبادت را از انسان گرفته و او را از درک فیودارد که می

(. 045: 0143چـی،  ز عوامـل، سسـتی و تنبلـی اسـت)منگنه    اخروی آن دور کند. یکـی ا 

 در و خیزنـد؛  برمـى  کسالت با خیزند، برمى نماز به کههنگامى و»فرماید:خداوند متعال می

 .(084: 8)نساء،«نمایند نمى یاد اندکى جز را خدا و کنند؛ مى ریا مردم برابر

که درباره طهارت و نماز خـود تنبـل باشـد در او خیـری     کسی»فرمود:صادق امام

برای کار آخرتش وجود ندارد و هرکس که در کار معیشت خود تنبل باشد در او خیـری  

 (.835: 0146حکیمی،«)برای کار دنیایش وجود ندارد

یا علی! از دو خصلت بپرهیز: تنگ حوصلگی و تنبلـی،  »فرمود:پیامبر به امام علی

پذیرد و چون تنبل باشی حق هـیچ چیـزی   وصله شوی هیچ حقّی را نمیزیرا اگر تنگ ح

 (.515: 0همان،«)کنیرا ادا نمی

 همنشینی -89-2

یابد، نـوع دوسـتی و   ای است که ذاتاً به سوی دیگران تمایل میفطرت انسان به گونه

ها از خوی انسـانی اسـت. یعنـی انسـان مـدنی      محبّت به دیگران و عالقمند شدن به آن

شأن او نیست. مقداری از وقت  بع است و دوست دارد با دیگران درآمیزد و تنهایی درالط

شـود، از سـوی بزرگـان و پیشـوایان      آدمی در طول ایام با معاشرت با دیگران سپری مـی 

که انسان بهتـر اسـت مقـداری از وقـت خـود را       بسیار روی این موضوع تکیه شدهدینی 

های سالم. در کالم یکی از همین پیشـوایان آمـده   اختصاص بدهد به همنشینی با انسان

کند که سایر کارهای که مجالست و معاشرت با دوستان خوب روحیه انسان را تقویت می

هــای ناســالم دوری کند)موســوی خــویش را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهــد و از انســان

 (.74: 0146زنجارودی،

روش و بـدرفتار  هـای کـج  نعمر آدمی چندان کفاف ندارد که وقت خویش را با انسـا 

همنشینان خوب باشد که او را در این مسیر یـاری   طلب در پیسپری کند و انسان کمال

خوی درآمیـزد   که با دوستان و همنشینان زشتکنند و قافله راه یافتگان برساند و نه این



03   عوامل سلب توفیق در دعای ابوحمزه ثمالی 

 

دام که او را در اسفل السافلین قرار دهند و لجن مـال کننـد و بـال و پـر او را بسـته در      

 (.080وات و هوا و هوس گرفتار کنند)همان،شه

 رفیق شایسته لزوم انتخاب -الف

ای است برای بزرگ شـمردن گنـاه، سـرانجام اجتنـاب از     گزینش رفیق خوب، مقدمه

ای است برای آلودگی هرچه بیشتر بـه گناهـان، چراکـه    گناه و انتخاب دوست  بد مقدمه

چه دوسـت بـد عامـل    ات و برکات باشد، چنانتواند منبع بسیاری از خیررفیق خوب می

 بسیاری از انحرافات و مفاسد است.

فرمودنـد:   الی در مورد همنشین نشـدن بـا علمـا   در دعای ابوحمزه ثمامام سجاد

شـان وکارشـان را   هـایی کـه خودشـان و تـو را و راه     شاید مرا در نشست و مجلس عـالم 

ها ندیدی و این بود کـه  مرا درکنار این شناخته بودند و به خشیّت تو رسیده بودند. شاید

ها کـه  شوند و آنها که در راه با رفیقی نباشند، طعمه شیطان میرهایم کردی؛ چون آن

دوست خـوب   (.31: 0135گردند)صفایی حائری،میدنبال جاهل همراه عالمی نباشند به

، پیوسـته  گردد گناه در چشم انسان بزرگ جلوه کند و اگر گناهی مرتکب شدموجب می

مارد. در مقابـل، دوسـت بـد موجـب     خود را در مقابل ذات حـق، شرمسـار و مقصـر بشـ    

کـه در مقابـل    ه کند و کوچک شمرده شود؛ تاجـایی گناه در نظر انسان کم جلو گردد، می

 هیچ گناهی احساس شرم نکند.

گ های او، گناه را در نظر انسان کم رنتقوا و مشاهده بی تقواییمعاشرت با دوست بی

کـه قـرآن از قـول    گردد، چنـان سازد و درنتیجه، هالکت و خسران ابدی نصیب او میمی

 اى«»خَلـیالً  فُالنـاً  أَتَّخ ذْ لَمْ  لَیْتَنی  وَیْلَتى یا»گویند:کند که میبرخی از دوزخیان نقل می

: 45)فرقـان، «بـودم  نکـرده  انتخـاب  خود دوست را( گمراه شخص)فالن کاش من، بر واى

44.) 

تقوا الیق دوستی نیست، با انسـان جاهـل و نـادان نیـز نبایـد      طور که انسان بیهمان

طرح دوستی ریخت. او حتی اگر بخواهد کار نیکو انجام دهد، در اثـر جهـل، بـه خطـا و     

چه آگاهی و تقوا، دو بال برای رشد و تعالی و تکامل در مسیر افتد. پس چنانانحراف می

باشد)مصـباح  گـزینش دوسـت و رفیـق نیـز مـی      حق اسـت، دو معیـار ارزشـمند بـرای    

 (.35: 0136یزدی،
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 گذاری اخالقنشین و پایه هم -ب

تـرین  له رفاقت و انتخاب رفیق بـرای نسـل جـوان یکـی از اساسـی     بدون تردید مسأ 

مسائل دوران شباب است. جوانان باید همواره به ایـن نکتـه متوجـه باشـند کـه رفقـای       

گـذاری شخصـیّت و سـاختن خلـق و خـوی آنـان       هدوران جوانی نقـش مـؤثری در پایـ   

تواند جوانان را به راه فضیلت و کمـال انسـانی   رفیق خوب می (.144: 0141دارند)نراقی،

شـان را  سوق دهد، آنان را به صفات حمیده متصم سازد و موجبـات پیـروزی و سـعادت   

را بـه مسـیر    برای تمام عمر فراهم نماید. رفیق بد قادر است جوان زود بـاور و سـاده دل  

ناپاکی و گناه بکشاند، آلوده دامن و بدنامش کنـد و مایـه تیـره روزی و بـدبختی وی در     

 (.144: 0141)نراقی،تمام دوران زندگی گردد

جوانان اگر خواستار سعادت و کامیابی هستند باید در انتخاب رفیـق جانـب عقـل و     

یده خـویش پیـروی نکننـد،    مصلحت را نگاه دارند و خودسرانه از احساسات تند و ناسنج

و به قوّت  رسد بپرهیزیدباید از خودپسندی که بدبختانه در دوران شباب به اوج خود می

خـورده و کـاردان   و قدرت جوانی مغرور نباشید، بکوشید تا از افکار روشـن مـردان سـال   

استفاده کنند، با مشورت و مصلحت اندیشی آنان، با همساالن خـویش رفاقـت نماینـد و    

ئن باشند که نظر واقع بین بزرگساالن خردمنـد بـیش از نیـروی جـوانی در تـأمین      مطم

 (.141دت و خوشبختی آنان مؤثر است)همان،سعا

 انتخاب دوست از دیدگاه قرآن  -ج

نشینی با بدان و آثار سوء و عواقب وخیم آن، تصریح شـده  در قرآن، به ناپسندی هم 

انان است که مراقب ارتباطات خود باشند و است. تعبیرهای قرآن هشدار قاطعی به مسلم

 نشینی با بدان و دوستی با منحرفان بپرهیزند.از مجازات سخت و آثار شوم هم

ــار ــرآن دربـ ــی   هقـ ــدا(، مـ ــمنان خـ ــای )دشـ ــد:کارهـ ــا فرمایـ ــراى مـ ــا بـ  آنهـ

 در آنهـا  سـر  پشـت  و روپـیش  از را هـا زشـتی  کـه  دادیـم  قرار( سیرت زشت)همنشینانى

هایی کـه از مکتـب پیـامبران    این آیه، انسان بنابر (.458: 80)فصلت،دادند جلوه نظرشان

شـوند و  فکر و عمل، به دوستان ناباب و بد سیرت گرفتار مـی  ،دور هستند، بر اثر انحراف

دهنـد و در  آن دوستان، کارهای زشت را به عنوان کارهای نیک در نظر آنـان جلـوه مـی   

( در 407: 0144خواهنـد گردید)عبـدوس،  نتیجه، موجب نکبت و عذاب الهی برای آنـان  

ها اشاره شده است که در جـواب ایـن   قرآن به یکی از علل دوزخی شدن بعضی از انسان
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 همصـدا  و همنشـین  باطـل  اهـل  بـا  پیوسـته  وگوینـد:  سوال که چرا دوزخی شدید؟ می

 (.85: 78ر،)مدثّبودیم

برحـذر داشـت و   بـا منحرفـان    نشـینی در قرآن، خداوند پیامبرش را از دوستی و هم

: 0)انعام، بگردان روى آنها از کنند، مى استهزا را ما آیات که دیدى را کسانى هرگاهفرمود: 

048 .) 

 نشین ناباب هم -د

فرمایـد:  بـاره مـی   گمراه هستند. خدای متعال در این موانع یاد خدای متعال، دوستان

 از مـرا  او!  بودم دهنکر انتخاب خود دوست را( گمراه شخص)فالن کاش من، بر واى اى»

 شـیطان  و! بـود  آمـده  مـن  سـرا   بـه ( حق یاد)کهآن از بعد ساخت گمراه( حق)یادآورى

 .(43-47: 45فرقان،«)!است بوده انسان دهخوارکنن همیشه

بود که از  دو جملهنقش نگین انگشتری عیسی فرمودند:عالوه بر آن امام رضا

آوری شـود و وای بـر   به واسطه او خدا یاد ای کهخوشا به حال بنده»انجیل بر گرفته بود:

 (.8/488: 0177ری شهری،«)ای که به واسطه او خدا فراموش گرددبنده

نشینان و دوسـتان  گیری شخصیّت انسان همر در شکلبدون شک یکی از عوامل مؤثّ

معاشرت بـا افـراد منحـرف، سـخنان و رفتـار آنـان در ذهـن و روح فـرد اثـر           ،او هستند

گـردد.  عموالً این اثر چنان آرام و تدریجی است که شخص متوجـه آن نمـی  گذارد و م می

رانان موجب از یـاد رفـتن ایمـان و حضـور     هم نششینی با هوس»فرمایدمیامام علی

 (.40خ،نهج البالغه«)شیطان است.

های دیندار رفیق شوید، با افرادی کـه تعهـد دینـی و    سفارش دارد که با انسان اسالم

آیا شخصی که  را رفیق متدیّن، موجب شرافت، سعادت و عزّت دو دنیاست.الهی دارند. زی

با خود تعهّدی ندارد با رفیق خود خواهد داشـت؟ آیـا فـردی کـه پـای بنـد بـه اجـرای         

دات نسبت به رفیـق و دوسـت خـود    ها و دستورات پروردگار نباشد پای بند به تعهّ فرمان

رسیده که بـه چنـد روایـت    رگواران معصومباره اخبار فراوانی از بزخواهد بود؟ در این

 :شوداشاره می

کـه  کـس نیسـت کـه مـرگش فـرا رسـد جـز آن       زیـرا هـیچ   فرمودند:پیامبر اکرم

دوستانش در پیش خدا برابرش مجسم شـوند، اگـر از خوبـان باشـد خوبـان در برابـر او       

 (.8/380: 0105)کلینی،باشد بدان در برابر ش مجسّم شوند ر از بدانگمجسم شوند و ا
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همانا رفیق برای آن رفیق نامیده شده است که تـو  »فرمایند:مین علیامیرالمؤمنا

ص رفیق مهربان است)قدرش را کند و این شخیاری می هم ،را بر آنچه صالح دینت است

 (.434: 0100)تمیمی آمدی،«بدان(

گونـه  های دیندار و آگاه مجالست کنید. اگر ایـن با انسان:»قال امام زین العابدین

 (.4/00: 0864)نوری،«تر استتنهایی بهتر و مطمئن ،افراد را پیدا نکردید

 تأثیرصفات رفیق در شخص -ه

کمـاالت مصـاحب و رفیـق خـود را      ،مسلّم و و جدانی است کـه نفـس انسـانی آثـار    

ببینید همسفرتان که رفیق صمیمی است از سفری کـه در پـیش    مثالً اگر شما ،گیرد می

و پیوسته در مقام تدارک آذوقـه اسـت و بـرای نجـات از سـر      د و ترسان ردارید دلهره دا

شود و شـما هـم دوش بـه    کند، قطعاً در شما هم ترس پیدا میدزدان اسلحه تدارک می

چنین اگر رفیقی داشتید که از سفر آخرت هم آید.دوش او در صدد تحصیل آذوقه بر می

باشـد، پـس در   ی این سفر مهیب مـی سخت ترسناک است و دائماً به فکر تهیه توشه برا

شـود کـه بـه فکـر ایـن سـفر هولنـاک و تهیـه زاد آن برآئیـد و          شما هم ترسی پیدا می

شـما هـم از ایـن     ،طور است اگر رفیقتان صاحب توکل یا سایر صفات کمالیه باشد همین

شوید. چنانچه در برابرش اگر رفیق شما اهل غفلت باشد شـما را هـم   مند میصفات بهره

کند اگر بخیل و حریص باشد شما را هم مثـل خـودش خواهـد کرد)دسـتغیب     فل میغا

 (.440تا:شیرازی،بی

 دروغ -88-2

شاید یافتی  فرمایند:میدر دعای ابو حمزه ثمالی چنین آمده است که امام سجاد

ام پـس مـرا   ام و در آن مقام خانه کردهکه من دروغگویم و در جایگاه دروغگویان نشسته

ی تا این آرزوهایم برایم مشخص شوند و مغرور نشوم؛ چون ضعیم هستم، با این واگذاشت

ام و ایـن اسـت کـه دنبـال آثـارش      کنم بـه جـایی رسـیده    ها خیال میها و حالتحرکت

روم)صـفایی  مـانم و از دسـت مـی   ردم. پس اگر دروغم را نشـانم نـدهی مغـرور مـی    گ می

 (.13: 0135حائری، 

که ایمان، پـذیرش حـق و   و انکار حقیقت است. درحالیدرو  چشم بستن بر حقایق  

شـوند و هـر   رو، دررو  و ایمان، ناهماهنگ تلقی میتسلیم شدن در برابر آنهاست. از این

به هرحال، مـؤمن واقعـی اهـل درو  نیسـت و اهـل       کند.یک دیگری را سلب و منع می

 (.14: 0144تواند مؤمن واقعی باشد!)صحرایی،دور  نمی
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سؤال شد: آیا ممکن است مؤمن ترسو باشد؟ فرمود: بلـه.  پیامبراعظم روزی از»

عرض شد: آیا ممکن است بخیل باشد؟ فرمود: بله. عرض شد: آیا ممکـن اسـت دروغگـو    

 (.74/400: 0176مجلسی،«)باشد؟فرمود: نه

تا بنده ای درو  گفتن به شوخی و جـدی را تـرک نکنـد، مـزه     » :فرمودامام علی

درو  جدی با ایمـان در تضـاد    (.0/144: 0177)محمدی ری شهری،«چشدایمان را نمی

است؛ زیرا یا انکار واقعیت است یا اخفـای آن، امّـا درو  شـوخی نیـز چـون از مصـادیق       

هـای مؤمنـان   روشن لغو است، با ایمان ناهماهنگ است، زیرا قرآن کریم یکی از ویژگـی 

 نمازشان در که آنها شدند؛ رستگار مؤمنان شمارد:راستین را دوری از کارهای بیهوده می

 (.1تا0: 41منون،)مؤگردانند روى بیهودگى و لغو از که آنها و دارند؛ خشوع

کند؛ زیرا فرد مـؤمن خـود را   ایمان واقعی، دوری از اتمام کارهای بیهوده را طلب می

ــد کــه در آن هــیچ امــر لغــو و بیهــوده در محضــر پروردگــار عــالم مــی ای پذیرفتــه دان

 (.05/3: 0807باطبایی،نیست)ط

 وَ اللَّه  بِآیات  یُؤْم نُونَ ال الَّذینَ الْکَذ بَ یَفْتَرِی إِنَّما»فرماید:می قرآن کریم در سوره نحل

 بندند، مى درو  خدا به این از بعد که آنها ین،ابنابر(. 065: 00نحل،«) الْکاذ بُون هُمُ أُولئ کَ

 .(کنند ىم چنین عمد و علم روى از زیرا! )ستمگرند

که، ایمـان بـا هـیچ نـوع درو  سـازگاری نـدارد و انسـان دروغگـو توفیـق          نتیجه آن

 دهد.یابی به ایمان یا حفظ آن را از دست می دست

 جهـنتی

 چگونـه این را که از قدرت و اختیار  امّا وند است؛از ناحیه خداقدرت و اختیار انسان  

نسان از قدرت و اختیارششـم  حال اگر ا واگذار کرده است.استفاده کنیم، خداوند به بشر 

و  و اسـباب هـدایت  دهـد  مـی  ت و در راه رضای خدا استفاده کند، خداونـد پـاداش  درس

کند و برکت استمرارِ اسبابِ هدایت و سعادت را عنایـت  توفیق در این زمینه را فراهم می

نشـود؛ بلکـه از    در راه رضای خدا اسـتفاده  درست و د. امّا اگر از قدرت و اختیار،فرمایمی

تـوفیقی از سـوی    بـی اش، مجـازات   ، نتیجه وضعیآن در راه گناه و نافرمانی استفاده شود

چنین زمینه سـقوط و   رود؛ هماز دست میهای موفقیّت اسباب و زمینه پروردگار است و

 شود.می تنزّل، حاصل

د اسـباب آن را  برای اینکه توفیق انجام کار نیک را برای خود فراهم کنیم بای در واقع

هـای خداونـد، تـالش    آفریـده  هـا و اندیشه در نعمت ،های خداوند تفکرنیز با شکر نعمت
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کوشش برای جلب توفیق و درخواست این توفیقـات از خداونـد بـا راز و نیـاز و دعـا      

چنین عواملی که سبب دوری از توفیقـات یـا موجـب از بـین     کردن، به دست آوریم. هم

ناسـپاس  ، نمانند تنبلـی و غفلـت، درو  گفـت    :کنیم ، دورا از خودشود ررفتن توفیق می

گرچه توفیـق انجـام اعمـال شایسـته نعمـت بزرگـی       ن مال حرام. ها و خوردبودن نعمت

ادامه داشته باشد یـا دیگـران   نیست که همیشه این توفیق برای شخصی است، امّا معلوم 

 غرور شد و به افراد معصیت کار بهبرای همیشه از آن محروم باشند. یعنی نباید به خود م

 .باشدمبغوض خداوند است، خودپسندی میچشم حقارت نگاه کرد؛ چراکه آنچه بسیار

 

 

 نامه کتاب: 
 ___________________________________________________________________ 

 *قرآن کریم

 *نهج البالغه

 شهد:نشر نسیم رضوان. م .آرمان شهر مهدوی(.0131بیک خورمیزی، سکینه.) .0

 تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. هی.اخالق ال(. 0140تهرانی، مجتبی.) .4

 قم: دفتر تبلیغات. غررالحم و دررالکلم.(.0100تیمی آمدی، عبدالواحد.) .1

 .قم: موسسه آل البیت وسایل الشیعه.(. 0863حر عاملی، محمد بن حسن بن علی.) .8

 آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. احمد ترجمه. یاهالح(.0146حکیمی، اخوان.) .5

 مرسل. کاشان:ز خوشبختی را(.0173خرمی مشگاتی، ابراهیم.) .0

 تهران: دارالکتب االسالمیه.  قلب سلیم.تا(. دستغیب شیرازی، عبد الحسین.)بی .7

 های اسالمی.قم: مرکز پژوهشعوامل سلب توفیق.(.0144صحرای، محمود.) .4

جا: لیله مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی. بی بشنو از نی: (.0135) .صفائی حائری،علی .3

 القدر.

جامعه مدرسی حوزه قم:  .المیزان فی تفسیر القرآن(.0807طباطبایی، محمد حسین.) .06

 علمیه قم.

رفتاری –های اخالقی آموزه(.0144عبدوس، محمد تقی ومحمد محمدی اشتهاری.) .00

 حوزه علمیه. قم:دفتر تبلیغات اسالمیامامان شیعه. 

 قم: دارالتفسیر. سحاب رحمت.(.0144فقاهی، محمدرضا.) .04
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فروشی  جمه جواد مصطفوی.تهران:کتابتر اصول کافی.(.0141کلینی، محمدبن یعقوب.) .01

 علمیه اسالمیه.

 .زهراتهران: نشر یا.طریق وصل(. 0136مجتهدی تهرانی، احمد.) .08

 میه.تهران: اسالبحار االنوار.(. 0176مجلسی، محمد باقر.) .05

جا: مؤسسه فرهنگی بی میزان الحکمه. (.0177) محمدی ری شهری، محمد. .00

 دارالحدیث.

مؤسسه آموزشی و  . قم:یاد اوبردرگاه دوست/(.0136مصباح یزدی، محمدتقی.) .07

 پژوهشی امام خمینی.

قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر  شرح دعای مکارم اخالق.(.0143چی، حجت.) منگنه .04

 المصطفی.

قم: مؤسسه فرهنگی نشر نورٌ علی تقوی و اخالق قرآنی.تا(.تبریزی، محسن.)بیموسوی  .03

 نور.

 میثم تمار. قم:های زندگی.زمزمه(.0146موسوی زنجارودی، مجتبی.) .46

 مهدی نراقی. ،قم:حقوقی امام سجادرساله(.0144نراقی، علی محمد.) .40

 .بیروت: مؤسسه آل بیت مستدرک الوسائل.(. 0864نوری، حسن.) .44

 .قم: بوستان کتاب.اخالق در نهج البالغه(. 0144ی، حسین.)هاشم .41



 

 

 رامون روزیـی پینگاه

 هـالبالغه و مناجات شعبانی با استناد به نهج
 

8زینب حسینی  

 

 

 دهـچکی

 
رو  پژوهش پیشدر  ون روزی مانند اقسام و منابع آننکاتی پیرام 

 روردگار است.، پدهنده بندگان تنها روزی که تأکید بر این شده با اشاره
به چشم تصادی فراوانی که در جامعه ه به شبهات و مشکالت اقبا توجّ

نظر اسالم وجود دارد  تا جامعه آرمانی مدّ خورد و فاصله فراوانی می

رسد تا با افزایش  هایی از این دست ضروری به نظر می وجود پژوهش
دد با ممعنویات در افراد جامعه به دیدگاه و نظر ائمه معصومین

ون مناجات شعبانیه به هدفی مهم دست هایی همچ گرفتن از مناجات
افراد جامعه و ایجاد امید است. این نوشتار که وجود آرامش میان  یابیم

ای از منابع معتبر  خانه ای و شیوه کتاب مقایسه -با روش توصیفی
 گردآوری شده است.

 

 

 :واژگان کلیدی
 .یهمناجات شعبان البالغه، رزق، روزی، نهج

 

 

 

                                                 
 مشهد. ،رضویه.طلبه سطح سه مدرسه علمیه  0
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 ه ـمقدم

همواره به دنبال  ،خود نخستین مادیدر طول تاریخ بشریت برای رفع نیازهای انسان 

های خویش رسیده زندگانی همراه با  کسب روزی و مال بوده است تا به خواسته

آسودگی خیال و آرامش و راحتی بیشتری داشته باشد. در این پژوهش مباحثی هر چند 

دین مبین اسالم با  کهجاست  گردد. اما سؤال اساسی این  می اندک در این موضوع مطرح

ای مطرح کرده است یا نه؟ اسالم همواره  لهمورد مسأ توجه به کامل بودن آن آیا در این

به نیازهای انسان به صورت جامع توجه داشته است که کسب روزی و نیازهای مادی از 

 اجات شعبانیه مطرح خواهد شد. آن مستثنی نیست و مطالبی از آن با استناد به من

 اند دادهبه آن تذکر  یکی دیگر از اسماء الهی که در این دعای شرف امام سجاد

 «اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ ع قَابِ الْوَع ید ...» :اند رزق الهی است که فرموده

 واژه رزق شناسی مفهوم  -8

و زمانى اخروى  گاهى دنیوى رزق در لغت به معنای عطا و بخشش مستمر است

شود)راغب  و از آن تعبیر به روزی می است و گاهى نصیب و بهره را هم رزق گویند

 روزی، دادن روزیچنین در فرهنگ دهخدا به معنای هم .(0/038 :0801اصفهانی،

رزق عطائى است که از آن منتفع ، (88408تا:بی دهخدا، )بخشیدن روزی .رساندن 

در اصالح  به  (.1/44: 0170علم و یا غیر آن)قرشی، خواه طعام باشد یا ،شوند می

گویند در واقع رزق موهب و  رزق می ،هرچیزی که مایه دوام حیات مخلوقات زنده است

بخششی است از ناحیه خدای متعال به بندگانش بدون اینکه استحقاق ان را داشته 

  (.1/408: 0178باشد.)طباطبایی،

 رزق در آیات  -2

که روزیش بر خداست و و هیچ جنبنده در زمین نیست جز آن»فرماید:  خداوند می

داند، و همه احوال خلق در  منزل دائمى( و آرامشگاه )جاى موقت( او را مى خدا قرارگاه)

این معنا، یعنى یادآورى رزق تمامى  (.0: 00هود،«)دفتر علم ازلى خدا ثبت است

ى این است که سعه علم خدا و باشد، برا که خداى تعالى ضامن آن مى ها و این جنبنده

وَ یَعْلَمُ  »اش به همه حاالت جنبندگان را اثبات کند و مقتضى آن است که جمله آگاهى

در  ،«عَلَى اللَّه  رِزْقُها»براى جمله ،به منزله عطم تفسیر باشد «مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها

زمین هستند رزقشان بر هایى که در  : کل جنبندهشود تیجه برگشت معنا به این مىن
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پس خداى تعالى دانا و با خبر از  .مانند عهده خداى تعالى است و هرگز بدون رزق نمى

قرارگاهى که هرگز از  ین باشند.هرجا که باشند، اگر در قرارگاهى مع ،احوال آنها است

ى اى از ته دریا زندگ مانند دریا براى ماهى، نظیر صدف که در گوشه ،شوند آن خارج نمى

دهد، اگر قرارگاه معینى نداشته باشند و  کند، خداى تعالى رزقش را در همان دریا مى مى

هرجا که هستند به عنوان موقتند مانند مرغان هوا و مسافران دور شده از وطن، یا آنجا 

آیند، مانند جنین در رحم  باشند و پس از مدتى بیرون مى که هستند تا زمانى معین مى

که، خداى تعالى کوتاه سخن این  .دهد ى رزقشان را در همان جا مىمادر، خداى تعال

آن واحد ناظر  در}کند زندگى مى اى است که در پهناى زمین جنبنده آگاه به حال هر

روى زمین و زیر زمین و در  ،احوال و برآرنده حاجت میلیاردها جنبنده است که در هوا

که رزق آنها به عهده آن جناب است، و چگونه چنین نباشد با این{شکم مادران هستند

رسد که روزى دهنده آگاه به حاجت او و با  معلوم است که رزق وقتى به روزى خوار مى

خبر از وضع او و مطلع از محل زندگى او باشد، چه محل زندگى موقت و چه محل 

 (.06/446: 0178)طباطبایی،اش زندگى دائمى

دن به موجودات نیز همچون ایجاد روزى داآورده است:  (1/007: 0174طبرسی)

آنان، مختص خداى تعالى و حقى است براى خلق که خداوند بر خود واجب فرموده 

 . است

کند بر اینکه دادن رزق بر  کالمى است که داللت مى «عَلَى اللَّه  رِزْقُها»که فرمود: این

فعال مختص خداى تعالى واجب است،در قرآن کریم مکرر آمده که روزى دادن، یکى از ا

به خداى تعالى است، اینکه روزى، حقى است براى خلق بر عهده خداى تعالى، به این 

دهد اگر روزى خود راى دریغ بدارد  و یا اگر آن کسى که روزیتان مى آیات دقت فرمایید:

که به خوبى داللت دارد بر اینکه غیر از خداى تعالى روزى  (.40: 07)ملک،کنید چه مى

 (.06/440: 0178)طباطبایی،اى نیست دهنده

رسانید)زنده به گور نهرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل فرماید: خداوند می

یار گناه بزرگى مکنید( که ما رازق آنها و شما هستیم، زیرا این قتل فرزندان بس

واژه )رازق( و )رزّاق( به معنای حقیقی کلمه تنها بر خدای متعال  (.10: 07)اسرا،است

: 0178رود جنبه مجازی دارد)مکارم شیرازی، شود و اگر در غیر او به کار می ق میاطال

4/470.) 

پدران موظفند زنانی را که فرزندانشان را شیر چنین در آیات قرآن آمده است: هم

 (.411: 4)بقره،شایسته روزی دهند و لباس بپوشند دهند به طور می
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خداوند متعال  برعهده  ینزمی رو درن روزی هم  جنبندگافرماید:  می داوند متعالخ

که اى در زمین نیست مگر این هیچ جنبنده. رساند را می ها آناست و اوست که روزی 

در کتاب  ها ینهمه ا ؛داند انتقالش را مى و  روزى او بر خدا است او قرارگاه و محل نقل

 .(0: 00)هود،ثبت است ى )لوح محفوظ علم خداوند(آشکار

کسانی که  البته تفاوت و تفاضل بعضی در رزق از جانب خود اوست. خداوند فرموده

ی کرده و یا خود را برتر ببینند، بلکه فخرفروشنباید نسبت دیگران  ،روزی واسعی دارند

بر بعضى دیگر  شماراخداوند بعضى از . در قرآن آمده: ببینند باهمباید خود را مساوی 

حاضر نیستند از روزى خود به  ،اند شده  دادهرى که برت ها آنروزى برترى داد اما  ازنظر

: 00)نحل،کنند نعمت خدا را انکار مى ها آن آیا بردگانشان بدهند تا همگى مساوى گردند.

70). 

نیاز دید طغیان کرده  یبقرآن چنین است که وقتی خود را  هفرمود بنا بهطبع انسانی 

شریفه  بنابراین در این آیه « أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى*ىکَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغ»«کند و سرکشی می

و  :فرماید شده که علت ضیق رزق از جانب خداوند متعال را بیان می یحتصربه این مطلب 

 کنند. هرگاه خداوند روزى را براى بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم مى

ندگانش آگاه و بینا نسبت به ب او کند. خواهد، نازل مى به مقدارى که مى لذا

 .(47: 84)شوری،است

 

 ی در رزقخدامحور ریتأث -9

اعتقاد به اینکه رزق و روزی دست  یر بسیاری در رزق دارد.تأثی و ایمان خدامحور

خداست و آدمی برای رسیدن به رزق نباید از هر دری وارد شود؛ بلکه تنها راه مورد 

و راه چاره  امداد الهی شده رضایت حضرت حق را انتخاب کرده و برگزیند خود سبب

و هرکس تقواى الهى را پیشه کند، خداوند راه خداوند فرموده است: گشاید. برای او می

 4: 05)طالق،«دهد که گمان ندارد روزى مى جائى او را از و کند. نجاتى براى او فراهم مى

 .(1و

دو مورد از مصادیق  عا امام سجاداز د «اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ ع قَابِ الْوَع ید ...»در فراز

روزی معنوی را طلب کرده و از خداوند متعال خوف از عذاب الهی و شوق رسیدن به 

 .خواهند روزی می عنوان بهثواب را 
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 ستی رزق چی -4

صدق  ،رسد ها و هر غذایی که به انسان می معنای رزق ابتدا فقط در مورد خوراکی

چه معلوم نباشد، سپس در معنای آن توسعه داده  اش معلوم باشد و دهنده  چه ،کرد می

بنابراین  نباشد، شود هرچند که غذا اطالق می ،رسد شد و بر هر سودی که به انسان می

نیز جمال  اعتبار، رزق شامل همه مزایای زندگی اعمّ از مال، جاه، عشیره، یاران، علم،

ر برخی از آیات قرآن، نبوت )رزق حسن( د بنا بر نظر عالمه طباطبایی منظور از .شود می

 (.0101:1/408طباطباییباشد) و علم می

 انواع رزق -5

 ی و معنویماد رزق داریم: دودسته بر اساس آیات قرآن کریم،

م نَ الثَّمَرات  رِزْقاً انْزَلَ م نَ السَّماء  ماءً فَأَخْرَجَ بِه  »خداوند فرموده است:

ین آی  شریفه من الثمرات نوع رزق را مشخص که در ا ه به اینبا توجّ (4:44بقره،«)لَکُمْ

. های عالم ماده است و از همین میوه شود مراد از آن رزق مادی کند، معلوم می می

در  شدگان کشتهروزی دادن نسبت به  آمده است: (003: 1)آل عمران،چنین در قرآن هم

آن، روزی  ند؛ پس مراد ازدر عالم ماده نیست ها آنمسیر الهی است و بدیهی است که 

 .شود معنوی، حاصل می

 رزق مادی -8-5

نسان و تمام موجودات اباشد و  این نوع رزق، رزقی است که الزمه زندگی دنیوی می 

ن هستند. رزق مادی آنسل خود نیازمند به  یزنده در این جهان برای زنده ماندن و بقا

 :ازشود که عبارتند  بنابر احکام تکلیفی وضعی به پنج قسم تقسیم می

 واجب: مانند برآورده کردن نیاز خانواده -الم 

 .حرام: مانند رزقی که انسان از راه حرام مانند دزدی به دست آورده است -ب 

کند آن را برای راحتی زندگی  رزقی که انسان تالش می مانند مستحب: -ج 

 .اش به دست آورد خانواده

ما بهتر این است که انسان ا ؛دست آوردن آن حرام نیست کروه: رزقی که بهم -د 

مثل رزقی که از راه قصابی و یا برخی مکاسب مکروه  ؛برای به دست آوردنش تالش نکند

 .آید به دست می
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چنین به دست آوردن مباح: مانند رزقی که انسان نیاز واجب به آن ندارد و هم -ه 

حتیاج به آن به مباح و بدون ا بطور که روزانه کارمثل کسب و  ،باشد آن نیز حرام نمی

 .آید دست می

 رزق معنوی -2-5

بخشد و با انجام  این نوع رزق، رزقی است که وجود آن به انسان مفهومی واقعی می 

آید، در حقیقت هر انسانی که به دنبال  اعمال نیک مثل عمل به مستحبات به دست می

سرای آخرت  تواند در می ،رزق معنوی برود و برای به دست آوردن این رزق تالش کند

ال را البته هر دو نوع رزق مذکور در باد؛ در بهشت برین برای خود مکانی مهیا کن

روزى دو :»فرمایند تطبیق داد که مین حضرت علیامنؤتوان به فرمایش امیرالم می

)نهج البالغه، «جوید که او تو را مىجویى، و دیگر آن که تو آن را مىقسم است، یکى آن

 اعم از مواد ،کند ای را که خداوند نصیب بندگان می که به هرگونه بهره جااز آن (.801ح

شود، رزق  غذایی، مسکن، پوشاک و یا علم، عقل، فهم، ایمان و اخالص رزق گفته می

شود. قرآن درباره شهیدان  بلکه شامل رزق معنوی نیز می؛ تنها رزق مادی نیست

اند و  [ زنده مرده مپندار، آنها ]در بهشت اند، کسانى را که در راه خدا جان باختهد:گوی می

بلکه مواهب  ؛ها مادی نیست . پس نعمتشوند در پیشگاه پروردگار خویش روزى داده مى

  .(003: 1)آل عمران،معنوی است

احتمال دارد که هم مادی باشد  ،رود بنابراین حدیث رزقی که انسان به دنبال آن می    

آید نیز این احتمال وجود  ه خود به سرا  انسان میو هم معنوی، همین طور در رزقی ک

رود و  دارد، اگر انسان فقط و فقط به فکر دنیای خود باشدطبیعتا به دنبال رزق مادی می

ترین توجهی به آخرت خود ندارد، زیرا هدف او این است که زندگی دنیوی خود  کوچک

دنیای مادی به فکر آخرت خود  اما کسی که عالوه بر ؛تر از دیروز گرداند را هر روز زیبا

رود، زیرا هدف او عالوه بر  می جز رزق مادی به دنبال رزق معنوی نیز هباشد، ب نیز می

مین مخارج زندگی خود این است که در سرای آخرت در بهشت برین برای خودمکانی أت

 (3/04: 0178)مکارم شیرازی،مهیا کند

 رزق کریم -8-2-5

، آمرزش و روزى ]آگاه باشید[ که مؤمنان نیکوکار  خداوند در قرآن آورده است:

  (.56: 44)حج،بزرگوارانه دارند
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مفهوم وسیعى  ؛به معنى هر موجود شریم و پر ارزش است«کریم»کهه به اینبا توجّ 

شود. آرى خداى کریم  بهاى معنوى و مادى را شامل مىهاى گراندارد که تمام نعمت

هاى مؤمن و صالحش ارزانى  ى کریم را به بندههادر آن سراى کریم، انواع نعمت

 (.08/015: 0178)مکارم شیرازی،دارد مى

 رزق معلوم -2-2-5

 که روزیمگر بندگان اخالص یافته خدا  همه گرفتار کیفرندفرماید: خداوند می

که در بهشت اشاره دارد به این «رِزْقٌ مَعْلُومٌ» .(06: 17)صافات،مشخص ]و ممتاز[ دارند

ان که بندگان مخلص خدایند غیر از رزق دیگران است و هیچ شباهتى بر رزق رزق ایش

یچ دیگران ندارد، اگرچه نام رزق ایشان و رزق دیگران یکى است، لیکن رزق ایشان ه

ایشان این است که  «أُولئ کَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ »معناى جملهخلطى با رزق دیگران ندارد. 

ز رزق دیگران دارند. پس معلوم بودن رزق ایشان، کنایه رزقى خاص و معین و ممتاز ا

: 17صافات،«)وَ ما م نَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» که در آیهچناناست از ممتاز بودن آن، هم

که  «اولئک»نیز اشاره به این امتیاز شده و اگر در آیه مورد بحث با کلمه (.008

 ه کرده، براى این است که داللت کند بر علوّمخصوص اشاره به دور است، به ایشان اشار

مقام ایشان اگرچه نام رزق ایشان و رزق دیگران یکی است به آن جهت که آنان جز به 

خدای تعالی به هیچ چیز دیگری وابستگی ندارند نه به زینت زندگی دنیا و نه به 

 اطبایی،)طب های آخرت، چرا که در دل ایشان غیر از خدا دیگری وجود ندارد نعمت

0178 :7/465.) 

 رزق حسن -9-2-5

گاه کشته شدند یا و کسانى که در راه خدا هجرت کردند، آن قرآن آورده است:

د، که خدا بهترین روزى گردان مرگشان فرا رسید، خدا از روزى نیکو برخوردارشان مى

 (. 54: 44)حج،دهنده است

را ببیند، به چیز دیگرى مقصود از روزى نیکو چیزى است که هنگامى که انسان آن 

خدا بهترین  فرماید: رو میاین  توجه نکند. تنها خدا بر چنین چیزى قادر است. از

هایی  چنین رزق حسن اشاره به نعمت(. هم07/04تا: بی )طبرسی،دهندگان است روزى

تواند دیده از  شود که نمی افتد چنان مجذوب می است که وقتی چشم انسان به آن می

تنها خدا قدرت دارد که چنین روزی را به کسی دهد.  ر آن نگاه کند ود و به غیآن برگیر
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های حالل درخت انگور رزق حسن اطالق شده  در قرآن به مقام نبوت و به فایده

 (.04/804: 0178است)طباطبایی،

اى قوم من، به نظر شما اگر  گفت:باره آیات زیر را متذکّر شده است:  قرآن در این

ود به من ى از جانب پروردگار داشته باشم و رزقى]حالل[ نیکو از جانب خنشانه روشن

هاى  هاى درخت خرما و انگور که از آن نوشابه و هم از میوه(؛ 44: 00)هود،داده باشد

 (.07: 00)نحل،رین و رزق حالل نیکو به دست آریدشی

 شرایط اداره خدا در نوع روزی -6

روزی، مشروط به شرایطی که بر زندگی  ه اداره خدا در زمینه وسعت و تنگیالبتّ

بخل و  ،تنبلی :اخالص و فداکاری و به عکس ،کوشش ،تالش ،ها حکم فرماست انسان

ای در آن دارد به همین دلیل قرآن مجید کراراً انسان  کننده ودگی نیست، نقش تعینسآ

عی و تالش و فعالیت خود شمرده و بهره او را از زندگی به میزان س ،را در گرو سعی

 (.06/465: 0178داند)مکارم شیرازی، تالشش می

و نیازهای زندگی تنبلی خوانیم: در طلب روزی  میدر حدیثی از امام صادق

 تا: )بابوبه، بیکردند را طلب می و آنند دو ن و نیاکان ما به دنبال آن میکه پدرانکنید چرا

1/057.) 

و اگر خدا روزى  د:کن ان میرسانی را چنین بی در آیه دیگری حکمت روزیپروردگار 

اى  بندگان را وسیع و فراوان کند در روى زمین ظلم و طغیان بسیار کنند لیکن به اندازه

به احوال بندگانش آگاه و  گرداند، که خدا که بخواهد )و صالح داند( نازل مى

 (.47: 84)شوری،بیناست

 و احکام تحصیل روزی های رزق بهشت ویژگی -7

های خاصی  خاطر خصوصیات خاصی که دارد دارای ویژگیرزق و روزی بهشت به 

و هرگز به متاع ناچیزى که به قومى از آنان )قومى کافر  فرماید: خداوند می باشد. نیز می

و رزق خداى  ایم چشم آرزو مگشا ى امتحان دادهو جاهل( در جلوه حیات دنیاى فانى برا

به قرینه مقابله با زهره حیات  از آنمراد (. 010: 46)طه،تر است دهتو بسیار بهتر و پاین

دنیا عبارت است از رزق حیات آخرت که معلوم است هم بهتر است و هم 

 .(08/118: 0178 تر)طباطبایی، اندنىم

خدا داند:  ینم  آخرت متاعی بیش، در آیه دیگری رزق دنیا را در مقابل رزقخداوند 

و )این مردم کافر( به  گرداند مى ىهرکه را خواهد فراخ روزى و هرکه را خواهد تنگ روز
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متاعى )موقت و ناقابل(  که دنیا در قبال آخرتشادند در صورتىزندگانى و متاع دنیا دل

اوست خدایى که به شما آیات)قدرت( ( و نیز فرموده است: 48: 16بیش نیست)رعد،

اران( بر سازد و از آسمان )به وسیله برف و ب خود را )در عالم آفاق و انفس( پدیدار مى

ر این معنى نشوند مگر کسانى که دایم رو به درگاه خدا و متذکّ فرستد وزى مىشما ر

روید  ن گیاهان میق آسمانی باران است که به وسیله آمنظور از رز (.01: 86غافر،«)آرند

 (.4/81تا: بی که باران را سبب روزی است)طبرسی،که روزی بندگان است و علت این

حصیل روزی حالل در حدّ تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده و تالش جهت ت کار

واجب، به قصد توسعه زندگی و مشارکت در کارهای نیک، مستحب به انگیزه ثروت 

(. بنابر 04/05: 0865اندوزی، مکروه و به قصد ارتکاب معصیت حرام است)آل عصفور،

تحصیل روزی  تصریح برخی در صورت تعارض میان تحصیل روزی واجب و علم واجب

 (.05، مقدم است)همان

دعا کردن جهت تأمین روزی و افزایش آن درختی در سجده نماز مستحب 

(. طبق برخی روایات تعقیب نماز از اسباب زیاد 044و07/040: 0800است)حرعاملی،

 (.0/134: 0104نجفی، ؛ 0:843: 0800عاملی،)حرشدن روزی است

 طلب روزی  -1

 عبادت و جهاد در راه خدا دانسته شده ،تدر برخی روایاطلب روزی حالل 

کند، مانند کسی است که در راه اش تالش میکسی که برای اداره زندگی خانواده»است:

که در پی به دست و نیز آمده است کسی( 061/04: 0861لسی،)مج« کندخدا جهاد می

ش را اش را برساند خداوند دعای که روزی خواد رود و از خدا می آوردن روزی نمی

اعتدال در طلب  ،که از مستحبات، اختصار (04/8: 0865کند)بحرانی،  مستجاب نمی

سعی و تالش جهت به دست آوردن آن و صبح زود به دنبال روزی رفتن است.  ،روزی

ترک آن  ،گردد که تحصیل روزی اندک نیز مستحب است و موجب افزایش آن می چنان

در روایت چنین  هم (.77تا07/84 ،همان ر.ک،باشد) به جهت ناچیز بودنش مکروه می

)متقی مرد و زن مسلمان الزم است به دنبال روزی حالل رفتن، بر هرآمده است: 

 (.3466: ح0803هندی،

 :50)ذاریات،«إنَّ اهلل هُوَ الرَّزّاق»که روزی رسان خداوند متعال است:بنابراین با این

فند منبع درآمدی حالل مه موظّکند، امّا هو خود روزی را تقسیم و تقدیر می (54
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دهد. بندگان خدا باید به دنبال داشته باشند؛ زیرا خداوند به وسیله اسباب روزی می

 .کسب حالل باشند و شغلی را پیشه خود سازد

 البالغه رزق در نهج -3

 زیرا ؛کنید شرکت کرده روى آنان به فراوان رزق کهکسانىبا  فرمایند:میعلی 

: 0103)زمانی، است ترنزدیک بردن بیشتر سود ،شدن وتمندثر به آنان با شرکت

در این گفتار حکیمانه به یکی از طرق تحصیل غنی اشاره کرده امام علی (.40/416

نیاز شدن مؤثر  که روزی به او روی آورده شریک شوید که برای بیبا کسی فرمایند: و می

ران این کالم حکیمانه را بر سّتر است. بعضی از مف مندی مناسب و جهت روی آوردن بهره

اند: چیز مرموزی به نام بخت و اقبال  حقیقت داشتن بخت و اقبال حمل کرده و گفته

طالع و  ،اقبال ،وجود دارد که در بعضی هست و در بعضی نیست. آنهایی که دارای بخت

ن شوند، درها به رویشا فقیت روبه رو میوبا م ،آورند می   اند و به هرکجا روی شانس

گویی زندگی  ،شود می  گردد. موانع برطرف شود و مشکالت حل می ها باز می گره ،گشوده

گونه  شوند. همان ای بدون هیچ دلیلی محروم می اندکه عده آزمایی پنداشته را نوعی بخت

لنگ و کر است  ،البالغه آمده است: بخت به منزله مردی نابینا که در برخی از شروح نهج

حساب آنها را  قداری جواهرات و سنگ ریزه باشد و او با هر دو دستش بیکه در برابر او م

ورند و گروه دیگر آ دلیل جواهرات را چنگ می به سوی حاضران پرت کند گروهی بی

 (.4/416: 0866ای، سنگ ریزه ها را)کمره

ای از  درست است گاهی پاره ،رسد صحیح به نظر نمی ،که این سخندر حالی

ماندگی برخی از افراد الیق  فت بعضی از اشخاص ناالیق و عقبتصادفات سبب پیشر

مدیریت و ،کار ،ها را باید استثنایی دانست اساس پیشرفت بر تالشولی این ؛شود می

ممکن است بعضی عوامل موفقیت و پیروزی اشخاص بر ما روشن  ،نظم و تدبیر است

سیاسی و  ،ادی، فرهنگیها که موفقیت بیشتری در امور اقتصنباشد ولی به یقین آن

دارای امتیازاتی هستند که دیگران ندارند، خواه این  ،کنند نظامی و مانند آن را پیدا می

فرمایند: با کسانی که  میامتیازات برای ما روشن شده باشد یانه و این که امام علی

آورده شریک شوید، ممکن است اشاره به همین عوامل موفقیت  روزی به سوی آنها روی

های آنها باشد و به این ترتیب مسئله اقبال و شانس از   گرفتن از مدیریت و لیاقت و بهره

 آید و به صورت مستدل و منطقی خودنمایی خواهد کرد. بیرون می جنبه خرافی

را ماین کالم حکیمانه این گفتار اماادامه بحث منهاج البراعه در ادامه  ای در کمره
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داند که ممالک پیشرفته از آن  یک اصل اقتصادی مهم میاشاره به استفاده کردن از 

ها و  گوید: آنها اساس کار اقتصادی خود را بر تأسیس شرکت چنین میهم برند. می بهره 

افزاید یک دست به یقین کوتاه  اند. سپس می های اقتصادی گذرانده تعاون در فعالیت

که بخش دارد. اما هنگامیهای ثمر است و هر انسانی آمادگی برای بخشی از فعالیت

های خود را بسیج کنند، عوامل  استعدادها و تخصص ،گروهی دست به دست هم بدهند

 :اند ای گفته البته آنچه مرحوم کمره ؛شود و سود بیشتر خواند برد تأثیرگذار بیشتر می

 فرمایند: میبلکه امام ؛ناظر به اصل شرکت نیست صحیح است ولی کالم امام

شرکت کنید و از  ؛اند در زندگی اقتصادی خود موفقیت بیشتری پیدا کرده هایی که آن

 (.0866:4/411ای )کمرهعوامل موفقیت آنها بهرمند شوید

 روزی در مناجات شعبانیه   -89

 آن شیوای زبان و عارفانه لحن که است دعاهایی از یکی شعبان ماه معروف مناجات

 های زبان در را آن نظیر که است همراه عالی معارف از سرشار و باال بسیار مضامین با

 0.یافت توان نمی عرفی محاورات و معمولی

 با خدا صالح بندگان ترین برگزیده های وصم و تضرع از کامل نمونه مناجات این

 عرض الگوی و اسوه هم است معارف درس هم،است ربوبی مقدس ذات و خود محبوب

 زیباترین و ترینمعروف از یکی دعا این متعال خداوند از مومن انسان درخواست و حال

 و خواندند می شعبان ماه در را آن دیگر امامان وعلی حضرت که است ایادعیه

 مناجات این با علما بزرگان ،کردیم بیان آن حدود در را عظائم دیدگاه که طور همان

 اندداشته خوبی حال زمان هر که المعظم شعبان ماه در تنها نه را آن و اند بوده مأنوس

 اند.نموده خواندنش به سفارش و اند فرموده می تالوت را آن

معبود من! اگر تو محرومم کنی، کیست که روزیَم »: خوانیمدر فرازی از این دعا می

 :نکاتی از این فراز «؟دهد

 .خداوند، تنها روزی رسانِ بنده است-الم

 .عزّت به دست خداست -ب

 .د خداوند استبهترین پناه از غضب خدا، خو -ج

است،  ای از توحید ناب، متجلی شده ز از مناجات نیز که در واقع جلوهدر این فرا

جا اوست، تا آن که روزی تنها به دستها، به حق تعالی منتسب شده و این تمامی رزق

                                                 
0  . www.rajanews.com . های رهبری درمورد این مناجات یاداشت  



17 البالغه و مناجات شعبانیه  نگاهی پیرامون روزی با استناد به نهج   

 

تواند به او روزی برساند. نمی که اگر او بنده را از روزی محروم سازد، هرگز کسی دیگر

شما را از آسمان و  بگو! چه کسی:گونه به این امر، اشاره شده استیم ایندر قرآن کر

 همانا روزی دهنده، فرماید:و در جای دیگر نیز می( 10: 06)یونس،دهد؟ زمین روزی می

 (.54: 50)ذاریات،تنها خداست که صاحب قدرت و اقتدار ابدی است

فقط به  عنوی باشد ـ کهتواند شامل مادی و مگرچه مراد از رزق در آیات فوق، می

رزق معنوی  دست  خداوند است ـ اما مناسب است در غالب دو آیه دیگر، به دو نوع از

پروردگار، آنها را نیز از  نیز اشاره شود که آنها نیز، تنها در اختیار خداوند بزرگ بوده و

س را، در آیه اول، حق تعالی، نعمت و روزی معنوی بزرگ تزکیه نف .داندناحیه خود می

و : فرمایدای می شود، از عنایات خود، در حق بنده دانسته و چنین می بنده که نصیب

تزکیه نفس و  شد، احدی از شما بهاگر فضل و رحمت و عنایت خداوند، نصیبِ شما نمی

هرکه را خواهد مُهذَّب  شدید، ولی این خداست کهآراسته شدن به تقوی موفق نمی

 (.40: 48)نور،داناست سازد، و خداوند شنوا و می

ود خ گونه به های معنوی است، این، رزقِ علمی را نیز که از روزییدر آیه دیگر

و نیز در آیه  (5: 30)علق،دانست نمی عالم نمود انسان را آنچه را که داند:منتسب می

دانستی به تو تعلیم و خداوند، آنچه را که نمی :فرمایددیگر خطاب به پیامبرش می

که تمامی رزق و روزی ـ چه مادی و چه معنوی ـ به دست غرض آن (.001: 8ء،)نساداد

 کسی را از این رزق محروم سازد، روزی دهنده دیگری و اگر او و به اذن اوست پروردگار

در مقابل مجموعه جهان کند، گرچه ی که زندگی میا نسان در سیارها .وجود ندارد

موجودی است فکور و در موجوداتی که پیرامون ولی  ؛داردکمیّتی بسیار ناچیز ، طبیعت

یابد که اصل وجود برای بقای آنها کافی نیست، بلکه در اندیشد و میوی هستند، می

 ،هاها و آشامیدنیباشند، مانند خوردنیبقای خود، ناگزیر به استمداد از امور دیگری می

که مایه بقا و استمرار وجود ها توالدها و نظایر این ،هاتناسل ،هامسکونی ،هاپوشیدنی

تعالی در گستره هستی رحمت واسعه حقه است و این مایه بقا همان رزق است که ب

که روزی دهنده در این  گوناگون است و این ست و ارزاق طبق مرزوقین،گسترده ا

و توصیم آن مبالغه  با صیغه (54: 50)ذاریات،«انَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزاقُ ذُو القُوَّ ِ المَتین»:آیه

ست، زیرا نیآمارپذیر  ،یعنی ارزاق الهی ،آمده به همین جهت است« ذو القو  المتین»به

که مرزوقین از احصای ما بیرونند و برخی از ارزاق، معنوی و برخی حسّی است، چنان

ولی انسان در میان همه آنها به اموری  ،مرزوقین، گروهی معقول و گروهی محسوسند

که، ماعدای انسان، هریک به حسب مرتبه خود، غذا و روزی جمله آنممتاز است از آن 
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رو که کون کنند، اما انسان از آنمخصوصی به وجه خاصّی دارند که از آن تجاوز نمی

: 0171)گیالنی،ستا باشد، به همه انواع اغذیه مرزوقمی« اللَّه»جامع و مفطور به فطرت

: 4)بقره،«و علّم آدم االسماء کلّها»تعالی است: قابل همه احکام و آثار اسماء اللَّه (.43

گونه که مزاج صوری نشأت گرفته از اغذیه چنانچه در حدّ اعتدال باشد، همان .(40

نماید، همچنان مزاج روح نشأت گرفته قوای بدنی، احکام خود را در حدّ اعتدال ابراز می

یا قریب به آن باشد، از  از صفات حمیده و مکارم اخالق چنانچه در حدّ اعتدال حقیقی

العاده باشد، بلکه قوای چنین روحی ممکن است آیات و کراماتی ظاهر شود که خارق

ارواح و نفوس کشوری یا قطری را مقهور خود سازد و به صبغه صفات  ،ممکن است

خویش رنگ آمیزی کند و در جهت مراد خویش سوق دهد و حتّی غذای اندکی که 

ای شود، آورد، در مزاج روح موصوف، منشأ نیروی فوق العادهنمی برای فرد عادی، نیرویی

برای شخص عادی آن مقدار از غذا منشأ  ،فرمودهتناول میغذایی که رسول مثالً

همان غذای  ولی روح توانمند و معتدل ،نیرو و توان بر انجام عملی قابل ذکر نیست

که از سیره آن حضرت در غزوات و ه، چنانکردناچیز را به قدرتی خارق العاده تبدیل می

بدین تابعان و اهل بیت  ،گردد، بسیاری از اصحاب آن بزرگوار عبادات مشهود می

عبّاد و علمای گذشته و حال به این  ،پارسایان ،اند و کثیری از اهل کمالمنوال بوده

می و شاقّه عل موهب کبری مفتخر بوده و هستند، یعنی با غذای قلیل به انجام عبادات

 (.36: 0171)گیالنی،نمایند میعملی قیام 

 عوامل افزایش رزق  -88

رو رزق نیز معلول عامل خود از این ،یستدر جهان بدون علت و عامل نهیچ معلولی 

باشد، عالوه بر این عامل،رزق عوامل دیگری نیز دارد  یعنی رحمانیّت خداوند متعال می

مردم عامل افزایش رزق را تنها زیاد  شوند، اکثر که باعث افزایش و یا کاستی آن می

بلکه بعد از این عامل، عوامل دیگری  ،دانند، اما تالش تنها عامل نیست تالش کردن می

 توان از جمله آنها آید می نیز وجود دارند که بنابر آنچه از آیات و احادیث به دست می

ار از گناهان، ترک حرص، : تقوا، انفاق، خوش خلقی با خانواده، استغفموارد زیر را نام برد

 :طور جداگانه بحث خواهد شدهکه هریک از آنها برحم، اطعام فقیر صله 

 تقوا -8-88

رجات دکه موجب رسیدن انسان به  آید های اخالقی به شمار می تقوا یکی ازفضیلت

 .شود ق میرزهای تقوا این است که موجب افزایش  شود، یکی از ویژگی عالی معنوی می
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هر کس تقواى الهى پیشه کند، » فرماید: ثیر تقوا در افزایش رزق میأدرباره ت ن کریمآقر

 «دهد کند و از جایی که گمان ندارد به او روزی می خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

توان تقوا را یکی از عوامل بسیار مهم افزایش رزق  این آیه می ابر(. بن1و4: 05 ،طالق)

فهماند که فرد متقی حتی از جایی که خودش  ین مطلب را میمضمون این آیه ا دانست،

 .(4/160تا:  د)طبرسی،بیرس هم انتظار ندارد از جانب خداوند متعال برایش رزق می

دهند  و به یاد خداوند متعال هستند و اعمال واجب خود را انجام می که با تقواکسانی

نند، چنین افرادی دغدغه ک و برای به دست آوردن رزق معنوی به مستحبات عمل می

حتی اگر به سراغش  ؛آید می زیرا رزق مادی، خود به سرا  آنها ؛رزق مادی را ندارند

قرآن کریم  .نروند. البته این بدین معنا نیست که تالشی برای رزق مادی انجام ندهند

اى او هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى بر فرماید: درباره افراد با تقوا می

 (.1: 05)طالق، دهد کند، و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى فراهم مى

 انفاق -2-88

باکلمه)أَنْف قُوا( و یا )أَنْفَقُو( آمده است و «رزق»ن کریم در موارد بسیاری لفظآر قرد

باشد. کسی که در راه خداوند  ثیر زیاد انفاق بر افزایش رزق میأدهنده ت این خود نشان

و غلبه کردن بر نفس  کند در حقیقت بر نفس خود غلبه کرده ل چیزی را انفاق میمتعا

: 0178)مکارم شیرازی،باشد میهای رسسیدن به درجات عالی معنوی  خود یکی از راه

04/046). 

پروردگارم روزى را براى  گوب فرماید: ثیر انفاق بر افزایش رزق میأدرباره ت نآقر

سازد؛و  مى محدود[ رکس بخواهد تنگ]وه و براىبخشد،  هرکس بخواهد وسعت مى

د[و او کن دهد]وجاى آن را پرمى هرچیزى را]در راه او[ انفاق کنید، عوض آن را مى

 (.13: 18،سبأ)دهندگان است! بهترین روزى

 خوش خُلقی با خانواده -9-88

 اطهار باشد که تمامی ائمه های زیبایی می خویی با خانواده یکی از صفتخوش

این  این صفت زیبا را در خود دارا بودند، بنابر روایات به دست آمده از معصومین یزن

امام  .شوند توان یکی از عواملی بر شمرد که باعث افزایش رزق می عمل نیکو را می

س که در حق کآن»فرمایند: درباره تأثیر این عمل بر افزایش رزق میصادق

: 0841مجلسی، «)شود اشد رزقش زیاد میاش نیکی بهتر و بیشتری داشته ب خانواده

70/068.) 
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امام  شود، خویی با خانواده عالوه بر افزایش رزق باعث طول عمر نیز میخوش

اش خوش رفتارى کند، عمرش  هر که با خانواده»فرمایند: در حدیثی مشابه میصادق

 (.04/004: 0800حرعاملی،«)دراز شود

  استغفار از گناهان -4-88

ن و روایات بر آقر از جملهاست که در منابع دینی  ای وبه از گناهان مقولهاستغفار و ت

باشد، استغفار موجب  لزوم و تسریع در آن مورد ارشاد عقل نیز می ،آن توجه شده است

توان  شود، از ثمرات استغفار از گناه می ها می پاکی نفس انسان از گناهان و تیرگی

چنین افزایش رزق را برشمرد، د متعال و همبخشیده شدن خود گناه از جانب خداون

  (.0861:4/565)شیخ صدوق، کند رزق را زیاد می ،استغفار فرمایند:میحضرت علی

 ترک حرص -5-88

باشد  اند، رذیله حرص می یکی از مباحث اخالقی که علمای اخالق از آن بحث کرده

دت ضروری است؛ از سازی از آن برای نیل به سعاکه بر طالبان سعادت، دفع و پاک

در این زمینه چه حضرت علیثمرات ترک کردن حرص، زیاد شدن روزی است چنان

 .(4/565: 0861شیخ صدوق،کند) رک کردن حرص، رزق را زیاد میت فرمایند: می

 صله رحم -6-88

باشد که در اسالم روایات زیادی درباره لزوم عمل به آن آمده  صله رحم از اموری می

تان و وسدکه موجب تحکیم روابط میان افراد جامعه، عالوه بر این صله رحم است،

به آنها اشاره  روایات زیرنیز دارد که در افزایش رزق و طول عمر شود،  آشنایان می

 :گردد می

در حضرت علی باشد، های مهم صله رحم می افزایش رزق یکی از ویژگی -الم

 (.043: 0145کند)طبرسی،  میرزق را زیاد  ،صله رحم فرمایند: این زمینه می

هرکه دوست دارد که رزقش  فرمایند: می باره همین درنیز رسول خدا -ب

 .(000 ،همان)فزون گردد و اجلش به تأخیر افتد باید صله رحم کندا

امام  .باشد می رحم صله های مهم عمر یکی دیگر از ویژگی نی شدنطوال

عمر را زیاد کند  چیزى که :فرمایند ثیر صله رحم بر افزایش عمر میأدرباره تصادق

 .(40/510)حرعاملی،دانیم جز صله رحم نمی
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 عوامل کاهش رزق -82

باشد  قبالً به این مطلب اشاره شد که هیچ معلولی در جهان بدون علت و عامل نمی

باشد، سپس به این  رو رزق نیز معلول عامل خود یعنی رحمانیّت خداوند متعال میاز این

ه رزق عوامل دیگری نیز دارد که باعث افزایش یا کاستی آن مطلب اشاره شد ک

شوند نوبت به بحث از عوامل  شوند، بعد از بحث از عواملی که موجب افزایش رزق می می

اعمالی  ،شوند رسد، بدیهی است اعمالی که موجب کاستی رزق می کاستی رزق می

زیادی دارد که از جمله شوند. این عوامل اقسام  هستند که عمدتاً موجب گناه نیز می

باشد که  رداخت زکات، خیانت در امانت میآنها: زنا، درو ، حرام خواری، بدخلقی، عدم پ

 آنها در ادامه اشاره خواهد شد: هر یک ازبه 

 زنا -8-82

آید، به عبارتی دیگر زنا از  زنا از اعمال منافی عفت و از گناهان کبیره به شمار می

تش به آن داده شده و مجازات سختی برای آن در آعذاب و  باشد که وعده گناهانی می

هر یک از زن و مرد  فرماید: نظر گرفته شده است، قرآن کریم درباره مجازات زنا می

زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت ]و محبّت کاذب[ نسبت به آن دو شما را از 

 .(48:4،اجراى حکم الهى مانع شود)نور

-در زنا شش خصلت می فرمایند: ثیر زنا بر کاهش رزق میأرباره تدپیامبر اکرم

و سه خصلت آن در آخرت، اما  گیرد در دنیا گریبان زانى را می باشد که سه خصلت آن

رساند، و روزى را قطع  برد، و مرگ را زودتر می سه خصلت دنیوى: آبرو و حیثیت را می

و  گرددل با او بد رفتارى میکند و اما سه خصلت در آخرت: در محاسبه اعما می

د، و در آتش جهنم جاودان ساز ان را فراهم میموجبات خشم و غضب خداوند منّ

 (.8/107: 0865شیخ صدوق،)ماند می

 حرام خواریو  دروغ -2-82

باشد که وعده عذاب و آتش به آن داده شده  درو  نیز همانند زنا از گناهان کبیره می

به کبیره بودن درو  تصریح شده  روایت شدهاطهار است، در احادیثی که از ائمه

 پاینده،) دهد درو  روزى را کاهش می فرمایند:   میدرباره درواست،رسول اکرم

0148 :174). 
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اثرات وضعی نیز بر روح و روان  ،که حرمت تکلیفی داردحرام خواری عالوه بر این

کند و از اثرات وضعی دیگر  میها منع  گذارد و انسان را از خیرات و خوبی ها می انسان

حرام خواری  فرمایند: میچه امام صادقچنان ؛باشد کاهش رزق می ،حرام خواری

 (.0104:174حرانی،)بسیار، روزى را از بین ببرد

 لقیبد خُ -9-82

گردد. هر  بدخُلقی سبب از دست دادن دوستان و دوری افراد و آشنایان از انسان می

روابط حسنه داشته باشد و خوش خُلق باشد، دیگران به مقدار که شخص با دیگران 

های باال تأثیر بسزایی در باال بردن رزق و کسب و  ارتباط سوی وی جذب شده و طبیعتاً 

هرکس بد اخالق باشد  فرمایند: میتجارت شخص خواهد داشت. حضرت علی

 (.534تا: بی )تیمی آمدی،شود اش تنگ می روزی

 تزکانکردن پرداخت  -5-82

 ،باشد، زکات به غالت گانه فروع دین بوده و واجب میپرداخت زکات یکی از موارد ده

شود که مقدار آن به حد  گیرد و وقتی پرداخت آن واجب می ها تعلق می ها و سکه دام

و خارج از حوصله پژوهش قهی به طورکامل از آن بحث شده نصاب برسد که در کتب ف

باشد، امام محمد  زکات کاهش رزق می نکردن اختپردثیرات منفی أاز تحاضر است. 

هرگاه مردم زکات خود را نپردازند، زمین برکت خود را  فرمایند: ه میدر این بارباقر

   (.4/548: 0145ابن بابویه،)دارد ها دریغ می ها و معدن میوه ،از زراعت

 خیانت در امانت -6-82

یز در قرآن کریم به و پروردگار نباشد  ای اخالقی میه خیانت در امانت یکی رذیله

ها را به دهد که امانت خداوند به شما فرمان مى فرماید: امر فرموده و می عدم آن

  ثیرات منفی خیانت در امانت در زندگی انسانأاز جمله ت (.54: 8،صاحبانش بدهید)نساء

اری د امانت فرمایند: حدیثی می در بارهاین دراکرم پیامبر باشد، می رزق کاهش

 (.41/0054: 0146روجردی،بشود) نیازی و خیانت در امانت موجب فقر می موجب بی
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 جه ـنتی

رسان بندگان خود است  که خداوند روزی ه به مطالب بیان شده و با علم به اینبا توجّ

و هر کس را آفریده به فکر روزی او نیز بوده است باید توجه داشت که آنچه هدف از 

دی است رشد یافتن و رسیدن به کمال و محبوب است نه مال زندگی در دنیای ما

گوشه ازلت گزیدن و سستی و پیامبراکرماندوزی اما بنا بر توصیه ائمه معصومین

رو و دست به هیچ تالشی نزدن برای کسب روزی حالل مذموم دانسته شده است از این

اما از طرف دیگر با  ؛دانسان باید برای کسب روزی حالل نهایت تالش خود را داشته باش

ل به خداوند آرامش و امید خود را در زندگی حفظ نماید تا با کسب روزی و استفاده توکّ

 در راه درست و الهی آن را سکویی برای رسیدن به هدف نهایی خلقت قرار دهد.
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 دگی در دعای ابوحمزه ثمالیـموانع ادای حق بن
 

 8فریده حسینی

 

 

 دهـچکی
 
که یا گونه به وجود دارد، در ادای حق بندگیموانع فراوانی  

و از  شگردان شدن از بارگاه طرد شدن از درگاه خداوند و روی

با  نداشتن راز و نیاز فیق خدمتگزاری که در نتیجهدست دادن تو
ه به هدف خلقت که عبودیت و شود. باتوجّایجاد می است خداوند
خداوند بوده، برای نجات از گمراهی و رسیدن به سعادت بندگی 

ها آگاهی لمانی است تا با افزایشسوظیفه هر م ،اخروی دنیوی و
پژوهش  گامی بردارد. ،رسیدن به فلسفه خلقت خویش زمینه در

بوحمزه ثمالی، موانع این حق حاضر، با دادن این آگاهی از دعای ا
 ای با شیوه گردآوری کتابخانه روش تحقیق توصیفی را به

 شمارد. برمی

 

 

 

 :واژگان کلیـدی
 .، ادای حق، حق بندگیدعا، أبوحمزه ثمالی
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 مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد.طلبه سطح سه  .
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 دمهـمق

های قرآن کریم، هدف از خلقت همه مخلوقات بندگی خداوند است. براساس آموزه

بنابراین نخستین حقی که خداوند بر گردن ما دارد که هیچ چیز باالتر از آن نیست 

ولی گاهی مخلوقات از این فلسفه غافل شده و توفیق  ،عبودیت و بندگی خداوند است

 دهند. میبندگی را از دست 

بریم که عصر بحران، فساد اخالق و بنابراین با توجه به عصری که در آن به سرمی

ها و افراد ختی جامعهدر طول زمان از قدیم تا بحال موجب هالکت، بدبهاست و  عمل

توجهی به این مهم و غافل شدن از عوامل و رود تا در اثر بیبیم آن می آن شده است،

های فردی و بند و باری و افول اخالقیات، مشکالت، گرفتاریشد بیموانع آن، منجر به ر

اجتماعی در سطح جامعه شده، فرد و جامعه روز به روز از اهداف آرمانی پروردگار و 

بنابراین بر هر فردی الزم است تا با آشنایی با حقوق الهی  فاصله بگیرند.ائمه اطهار

حق بندگی به واکاوی در مسأله و  و عوامل و موانع ادای حقوق الهی، مخصوصاً

ای آن در جهت دستیابی به فلسفه خلقت بپردازد، تا از این طریقی بتواند در ه ریشه

های بعدی و جلوگیری از گمراهی و به نسل ،جلوگیری از فساد اخالق، عمل خویش

 بیراهه رفتن خود و نسل بعدی قدمی بردارد.

نوشته شده است  ثمالی یر دعای أبوحمزهزمینه ترجمه و تفس درهایی  کتاب و مقاله

و رستگاری نوشته احمد عشق  نوشته علی مشکینی، کتاب مصباح المنیر، از جمله:

 ثمالی نوشته محمد حسین امین. هایی از دعای أبوحمزهآموزه مقاالتی چون: و زمردیان

است؛  ولی نوشتاری که اختصاصاُ به بررسی موانع ادای حق بندگی پرداخته باشد، نادر

ای به بررسی آوری اطالعات به نحو کتابخانهبه همین دلیل در این نوشتار با روش جمع

در دعای ابوحمزه ثمالی برخی موانع ادای حق بندگی در کالم نورانی امام سجاد

  داده شود. ، پاسخبر این است تا عوامل مانع ادای حقی بندگیپرداخته شده، و تالش 

 یه ثمالی و دعای وبوحمزا مختصری از شناخت -8

امام  وو از راویان امام محمدباقرابوحمزه از یاران نزدیک امام سجاد

. در بزرگی، ه.ق درگذشت056است. وی در سال  و از قبیله ثماله و اهل کوفهصادق

او را  کمال و معرفت همین بس که برای یاد گرفتن دعایی که حضرت سجاد

نصیب وی کرده است. دعای مذکور با روایت  شایسته دانسته و این افتخار بزرگ را

است، آن حضرت بیشتر شب را در ماه مبارک رمضان به نماز ابوحمزه از امام سجاد
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ای است کردند. این دعا مجموعهگذرانیدند و سحرگاهان دعای ابوحمزه را قرائت میمی

م از مطالب ای دوم یا سوکامل از نکات برجسته در اصول عقاید، معارف الهی و نسخه

ه به تمام مطالب و نکات دقیق این دعا را مورد توجّ امام سجاد .است قرآن کریم

 (.08: 0145عالم باطن و با محبت مخصوص به حق تعالی بیان فرموده است)زمردیان، 

برخی از موضوعات این دعا عبارتند از: خداشناسی، حمد، سپاس، اسماء حسنی، نعم 

ل بر خدا، توسل به قرآن و عت، ذکر و یاد خدا، توکّالهی، دعا و استجابت، شفا

ی از قر و پایدار، ترفیع و مقام و رهای، تقاضای توفیق اطاعت، ایمانی مستپیامبر

هرگونه شکنجه و عذاب، آرزو و آمال، عمل صالح، خوف و رجاء، استغفار و طلب عفو و 

گمانی به خداوند خوش اعمال، تسبیح پروردگار و رحمت، اقرار به گناه، توبه، نامه

های الهی و مهربانی محبوب، احترام به والدین، درخواست زیارت خانه خدا، نعمت

های رستاخیز، سوگند به عزت و فضل الهی و م کردن صحنهخداوند به بندگان، مجسّ

 (.45و48: 0140بخشندگی خداوند )مظفری، 

 بندگی در دعای ابوحمزه ثمالی ادای حقّ -2

ه عمیق ر دعای مذکور به آن توجّدبسیار مهمی که امام سجادیکی از موضوعات 

 :فرمایدمسأله ادای حق بندگی است. آنجا که می اند،دهکر
که خویش را مهیای طاعتت ساختم و در خداوندا! من چندان»

پیشگاهت به نماز و راز و نیاز ایستادم، حضور قلب از من بازگرفتی مرا 

اکسازی درون و نزدیک شدن به مقام چه افتاده که پیمان خویش در پ

هایم سستی گرفتند و آن  گام ام.توابین را با پیش آمد نامطلوبی شکسته

 (.407: 0104مشکینی، «)ت بازداشتا آمد بد مرا از خدمتگزاریپیش

های قرآن کریم، فلسفه خلقت آدمیان و جنیّان بندگی خداوند است؛ براساس آموزه

: 50)ذاریات،«کردم جن و انس را مگر برای پرستش کردنخلق ن»فرمایند: که می آنجا

شاید در نگاه اول هرشخصی با برخورد با این آیه تصور کند، هدف از خلقت جن و  .(50

که هدف فراتر از آن، بلکه عبودیت و بندگی انس فقط عبادت خداوند بوده، درحالی

بدان »فرمایند:میدر رساله حقوق خویش ابتداً که امام سجاد چنان؛ است خداوند

خدا تو را رحمت کند که خداوند بر تو حقوقی دارد که در هر حرکت و سکونی که 

گیری آن  داری یا در هر جایگاه و مقامی که هستی، یا هر عضوی که به استخدام می

اما  (.00: 0144سعیدیان، «)حقوق بر تو احاطه دارد و از سر تا قدمت را فرا گرفته است
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ای شرک، بندگی کنی که چون این هست که او را بدون ذرّند بر تو اینی بزرگ خداوحقّ

گیرد تو را در امور دنیا و آخرت کفایت عهده می پرستش با اخالص پذیرد، او هم به

 (.03 همان،)را که دوست داری بر تو حفظ نمایدفرماید و آنچه می

سفه خلقت و ندای ای از مردم، در این فلهحال این سؤال مطرح است که چرا عدّ

باره شود. در اینفطرت خویش غافل شده و توفیق عبادت و بندگی از آنها گرفته می

کوشیم تا برخی از موانع ادای حق رو میجای بحث بسیار است، اما ضمن مقاله پیش

 یم.وحمزه ثمالی به اختصار تبیین نمایبندگی را در دعای نورانی اب

 د از ادای حق بندگیتمرّ -8-2

بوده و معموالً در « طغیان»و « سرکشی»، «تجاوز از حدود» ایاژه تمرّد به معنو

رود که شخصی با رتبه پایین در برابر مافوق خود تمرّد و سرپیچی مواردی به کار می

هرگونه عملی که به سرپیچی همراه با تجرّی به اوی منجر  (.007: 0134نماید)انیس،

 گویند. د، چنین شخصی را متمرّد مینامن شود، آن را اصطالحاً تمرد می

باید توجه داشت که نخستین حق بر عهده ما حق خداوند است. خداوند بر گردن 

همه اوالد آدم حق دارد و همه باید آن را به نیکویی ادا کنیم، زیرا هیچ چیز باالتر از 

 را اول بنده خدا و سپسرو در تشهد نماز پیامبربنده خدا بودن نیست. از این

 رساند. خوانیم، این مسئله عظمت و اهمیت عبودیت را میفرستاده خدا می

معبودا! بس است مرا »گوید:هنگام مناجات خود با پروردگار خویش میامام علی

این عزت که بنده توام و بس است مرا این افتخار که تو پروردگار منی، تو چنانی که 

 .(4/846: 0104ابن بابویه،«)یداردارم، مرا چنان کن که دوست میدوست می

بدیهی است که در نتیجه تمرّد از ادای این حق و از دست دادن تاج افتخار بندگی، 

رسد.حال باید دید که عواملی که موجب سلب ناپذیری به انسان میهای جبرانخسارت

شود چیست؟ این موضوع در دعای ابوحمزه ثمالی چگونه مطرح شده توفیق بندگی می

 است. 

 بندگی موانع ادای حقّ -9

 فرمایند: نمایند و میدر ادامه موانع ادای حق بندگی را بیان میامام سجاد
ای، از خدمتگزاری دورم سرور من شاید تو مرا از خویش رانده»

حرمتیم نسبت به حقوقی که بر من داری  ای، یا مگر بر بیساخته

ز تو که دیدی روی انگریستی و از خدمت دورم ساختی، یا آن
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ام، این گناه بر من گرفتی و یا آنکه دروغگویم شناختی و گردانده

هایت مرا طرد کردی، و یا شاید مرا ناسپاس دیدی و از نعمت

محروم ساختی و یا آنکه در محفل عالمانم نیافتی و مرا خوار 

بهره ی بی خبرانم یافتی که از رحمتت بینمودی، شاید در زمره

با فاسدانم الفت است و مرا در جمع آنان ساختی و یا دیگر دیدی 

گذاشتی و یا شاید شنیدن دعایم را دوست نداشتی و از درگاه خود 

ام و مجازات که مکافات گناهی را که کردهمرا راندی و یا آن

 مشکینی،؛ 70: 0863طاووس،  ک، ابن.ر)«دهیپروائیم را می بی

0104 :404.) 

 نداشتن دعا و مناجات -8-9

که ای خدا هرگاه خواستم »که امام در مقام تعالیم اشاره به این فرمود:از آن پس

خود را آراسته نمایم و از در مناجات و راز و نیاز با تو درآیم حالتی بر من عارض کردی 

پس علت آن حالت و سلب توفیق را چنین « که مرا از تقرب به سوی تو بازداشت

ای و از  ای من شاید مرا از درگاهت راندهقای آ»کند:رساند: در جلسه اول عرض می می

شاید منظور از رانده شدن از درگاه خداوند و دور شدن از  «ای.خدمتت دورم کرده

خدمت او و روی گرداندن از او، از دست دادن توفیق دعا و راز و نیاز و نیایش با خداوند 

 و خواندن او. باشد، چرا که دعا و راز و نیاز یعنی روی آوردن به درگاه خداوند 

تعاریم زیادی شده است: از جمله: در مفردات الفاظ القرآن آمده: درباره معنای دعا 

یعنی کسی را بانگ زدن و خواندن جز اینکه ندا را در بانگ زدن « الدعا مثل النّداء» 

« دعا»ی. ولی یعنی آها -أیا–بدون اضافه کردن اسم آن شخص به کار میبرند مثل 

در  ست که پیوسته با اسم طرف همراه است خدای تعالی ندنیبانگ زدن و خوا

 راغب اصفهانی،ک، .ر) پروردگارت را پرستش کن و بخواه. گوید: (04: 0قرآن)بقره،

0147 :077 .) 

 آن از خواندن مطلق گاهى ،است استمداد و خواستن حاجت و خواندن معنىدعاء به

 در همان مراد گاهى و (0:  70نوح،«)ف راراً لَّاإِ دُعائ ی یَزِدْهُمْ فَلَمْ»مانند: است منظور

 وَإِسْحاقَ إِسْماع یلَ الْک بَرِ عَلَى ل ی وَهَبَ الَّذ ی ل لَّه الْحَمْدُ»ند:مان است استمداد و خواست

قرشی، «)باشد.می خواندن معنىبه نیز ( دعو 13: 08،ابراهیم«)الدُّعاء  لَسَم یعُ رَبِّی إِنَّ

0154 :4/188.) 



50 موانع ادای حق بندگی در دعای ابوحمزه ثمالی    

 

 

 

نظیر و ه اصلی به سوی خدا و یاد صفات عدیده بیور اصلی از دعا همان توجّمنظ

عظمت اوست. دعا انس و الفت روح با ذات خدای متعال، حصول آرامش و سکون برای 

نفس است. دعا نشانه بندگی و توجه به مقام ربوبیت، عامل تقویت روح و روان است. 

 (.40: 0144ار جهان است)کالنتری،ای برای ارتباط معنوی با آفریدگدعا وسیله

 به نیاز و راز و دعا» :است فرمودهاسالم گرامی پیامبر نازنین وجود روایتی در

 زمین و هاآسمان نور و دین( خیمه) ستون و ایمان با انسان اسلحه خداوند، درگاه

 رنجبی است، عبادتی هرچند خداوند درگاه در دعا !آری  (.4/804: 0173کلینی،«)است

 خداوند نزد در که یابیمدرمیاکرم پیامبر گهربار کلمات از لیکن زحمت؛ و

 بدان کمتر آن آسانی و سهل جهت به هاانسان متأسفانه، که دارد عظیم بس جایگاهی

 .دارند توجّه

 روشنی چرا  و خداوند رحمت کلید دعا:»فرمایدمیعلی متّقیان،حضرت موالی

 روشن نیز را انسان آخرت بلکه دنیا، تنها نه دعا. «است آخرت و دنیا هایتاریکی برای

 .(36/16: 0861مجلسی،«)کندمی

 انسان، نیک اعمال تمام :است فرموده دیگری روایت دراسالم گرامی پیامبر

)ری است معبود با نیاز و راز و دعا آن، دیگر نیم و است عبادت از نیمی تنها

ودسازی، پیوند و ارتباط نزدیکی میان دعا وسیله مؤثری برای خ (.8/05: 0175شهری،

سازی روح و روان ای است برای توبه و انابه از گناهان، پاکانسان و خداست. دعا وسیله

عاملی است برای انجام کارهای نیک و هم سببی برای جهاد، تالش و کوشش  نیز و

از دعا دست آوردن سعادت بیشتر. دعا اظهار عبودیت است و امتناع هبیشتر در راه ب

 (.04: 0144توجهی است)کالنتری،ترین بیاستکبار بر خداوند متعال و زشت

های رحمت خداوند است که پس از ارسال رُسل و انزال دعا و نیایش دربی از درب

کتب بزرگترین باب همیشه گشوده رحمت و بخشایش پروردگار بر روی همه بندگان 

تی با قرآن دارد. قرآن کالم خدا و نازل باشد. همچنین برای ما مسلمانان دعا نسبمی

 شده از آسمان به زمین و دعا کالم مخلوقی و رفعت یافته از زمین به آسمان است.

خواهد که چگونه باشد و در دعا بنده معبودش خداوند در قرآن از بندگانش می

کریم که بسیاری از دعاها از متن قرآن خواهد. عالوه بر اینگوید که از او چه می می

ن کالم گوی خدا و انسان و پهنه شنیدو گرفته شده است. پس هردو عرصه گفت

هر چه میسّر »ایم: دن قرآن امر شدهطور که ما به خوان همانیکدیگرند. عالوه بر این 

 پروردگارتان»ایم:( به دعا کردن نیز امر شده46: 71مزمل،«)شود از قران بخوانید می
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 کنندمی سرکشى من پرستش از که آنهایى. گویم پاسخ را شما تا مرا بخوانید: گفت

  (.06: 86غافر،«)درآیند جهنم به خوارى عین در که زودا

توان از روی کمیّت، کثرت و دفعات اهمیت و ضرورت یک موضوع نزد کسی را می    

باشد و شاید تکرار آن توسط او درک کرد. دعا و نیایش بسیار مورد تأکید خداوند می

وچون بندگان  باشد: بقره می040ترین آیات قرآن در زمینه دعا، آیه ین و لطیمترعجیب

من)از دوری و نزدیکی من( از تو بپرسند)بدانند که( به من به آنها نزدیکم و هرکه مرا 

بخواند دعای او را اجابت کنم. پس باید دعوت مرا )و دعوت پیغمبران مرا( بپذیرند و به 

 (.45تا3: 0141کرمانی،ک، .ر)عادت( راه یابندبه س من بگروند باشد که)

بنابراین انسان باید فراغتی را برای خود بگذارد و عالوه بر وظایم عبادی مختصری 

که نداشتن معاد  که واجب هستند، مناجات، عبادت و به نیایش با خداوند بپردازد؛ چرا

از خدمتگزاری و روی و راز و نیاز با خداوند یعنی رانده شدن از درگاه او و دور شدن 

گردان شویم، همه چیز از ما گردان شدن از درگاه اوست. و چون از خداوند روی

هرکه از فرماید:می (.048: 46)طه،خود در کتاب شریفیش شود، خداوندگردان می روی

 .ی او زندگی سخت و تنگی خواهد بودیاد من روی گردان شود، پس برا

 گویی  دروغ -2-9

بندگی گویی را یکی از موانع ادای حق  کذب و درو  ،راز بعدیدر فامام سجاد

که در مقام دروغگویانم یافتی پس از نظر عنایت دورم یا آنفرماید:  شمرده و می

فقط کسانی}به خدا و فرماید: ر خود در قرآن شریفش میافکندی، آنگاه که پروردگا

این شد که دروغگوی و « بندند که به آیات خدا ایمان ندارندپیامبر{درو  می

(. پس چه امیدی است که دروغگویان به مجلس انس او راه 065: 00اند)نحل، حقیقی

 (.40: 0144یابند)امین،

مصدر است « وزر»، درو  گفتن است. کذب بر وزن «کتم»، «وزر»کذب بر وزن »

اسم مصدر است « کَت مَ»(. کَذ بَ بر وزن44: 86)غافر،« وَ إن یَکُ کاذ باً فَعَلَیه  ک ذبُهُ» مثل

یکبار و « وزر»(. کذب بر وزن 56: 8نساء،«)یَفت رونَ عَلی اهللِ الکَذ بَ» به معنی درو . مثل

 (. 7/37و 0: 0140قرشی،«)بار در قرآن مجید آمده است. 14کَذ بَ بر وزن کَت مَ 

ی، مایه فقر و تنگدستی یمعتاد شدن به دروغگو: فرمایدیمنامنؤامیرالم

 (.74/400: 0861)مجلسی،است
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چشد تا درو  را چه ای مزه ایمان را نمیهیچ بنده: فرمایدمیچنین  یشان هما

درو   فرمود:نیز حضرت باقر (.8/10: 0173کلینی،)شوخی و چه جدی رها کند

 آنها وکلیدهاى داده قرار ىهایقفل ،بدى براى و جلّ عزّ خداى .ویران کننده ایمان است

 مجلسى (.8/10: 0173کلینی، ک، .ر)است شراب از بدتر  و درو داده قرار را شراب

 موانع تمامى آن شدن زائل و با کند زائل را عقل شراب که اینست سرّش گویا :گوید

 برداشته و اخروى دنیوى هاىو مفسده خدا قبح، عقاب در رخدا، خلق، تفکّ از شرم چون

 (.8/15 همان،)گردد باز قفلها این تمامى پس شود

 زیاد شد، دروغش هرکه: فرمودمریم بن عیسىاز قول  قصاد حضرت

 :فرمودمی به فرزندنش حسین بن على :فرمودباقر حضرتچنین  و هم برود آبرویش

 کوچک چیز در که کس آن زیرا بپرهیزید، و شوخیش ىجدّ و بزرگش، کوچک درو  از

 (.جا )همانکند پیدا تأجر نیز بزرگ درو ه ب گفت درو 

، انحراف منطق آدمی از وضعیت اصلی و اساسی آفرینش الهی مچون،آثار دیگری ه 

تضعیم معنویات، سلب توفیق نماز شب، زوال از بین رفتن نور چهره، کم شدن روزی، 

جوانمردی و دخول در آتش و ندامت و پشیمانی، لعنت مالئکه، جزء کذّابون یوم القیامه 

ای این صفت زشت از ائمه (. بر874تا805: 0140شفیعی مازندرانی،ر.ک، و...)

 روایت شده است.اطهار

 ناسپاسی و کفران نعمت -9-9

شکر در لغت: شکر به یاد آوردن و تصور نعمت و اظهار آن نعمت است. گفته شده 

دن. نقطه مقابل شکر، کفر یعنی است. یعنی کشم و آشکار کر -شَرَکَ–مقلوب از  شکر،

واژه شکر بر این اساس، پر بودن خاطر فراموشی نعمت و پوشیده داشتن آن است. پس 

 شکر سه گونه است: « از یاد نعمت دهنده است.

عنی ثنا و ستایش بر نعمت شکر زبانی ی -شکر قلبی و آن تصور نعمت است. ب -الم

شکر سایر اعضای بدن یعنی پاداش سخت دادن به اندازه استحقاق و  -دهنده. ج

  (.4/181: 0147)راغب اصفهانی،اششایستگی

یکی دیگر از موانع ادای حق بندگی که در دعای ابوحمزه ثمالی به آن اشاره شده، 

أو لعلّک رأیتی غیر شاکرٍ لنعمائک »فرماید:جاکه میآن ناسپاسی و کفران نعمت است.

 آیه مبارکه است که فرموده:این فراز نورانی در واقع بیانگر معنای این « فَحَرَمتَنی
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افزایم و اگر کفران کنید، جا آوریدبر)نعمت( شما میت بهشکر نعم اگر)شما بندگان(

 (.7: 08)ابراهیم،دعذاب من شدید خواهد بو

الزمه شکران نعمت، زیاد شدن نعمت است و الزمه کفران نعمت، محرومیت است، 

شود. قضیه کفران نعمت نه تنها آدمی را از اگر کسی کفران نعمت کند، محروم می

نماید. مثالً اگر کسی به شما ازد؛بلکه مطرود خالیق نیز میسبرکات الهی محروم می

احسان کرد و از او تشکر نمودید او دوست دارد دو مرتبه به شما احسان کند، اما اگر 

 د.ید، دیگر به شما احسان نخواهد کرجا نیاوردسپاسگزار نبودید و شکر او را به

بادت نعمت دهنده را که شکر واجب عقلی است که در عمل، وجوب عتوضیح این

کند تا به امر بندگی و عبادت قیام کنیم. ولی این بدان شود و ما راملزم میسبب می

معنا نیست که خداوند نیازمند شکر ماست بلکه فایده و آثار این شکرگزاری به خود 

های شود تا در مسیر درست و مستقیم گام بردارد و از نعمترسد و موجب میانسان می

هرکه  فرماید:(. قرآن نیز می30: 0137گروهی از پژوهشگران،مند شود)هی بهرهدیگر ال

جا آن مراد از شکر در این (.86: 7)نمل،به سود خویش شکر گذارده است دگذارشکر

 است که نعمت منعم را با نیت یا قول یا فعل تالفی کند.

کند، و شکر با نیّت آن است که قصد تعظیم، بزرگداشت و ستایش صاحب نعمت 

این کار مستلزم شناخت ذات، صفات و مقام او و اندیشه کردن در عمل نیکی و احسان 

اوست، تا کیفیت شکر او و مقداری را که عقالً بر او واجب است که نعمت او را مقابله 

 کند، بشناسد و به اندازه ممکن بر آن قیام نماید.

ری که مناسب مقام منعم و اظهار این مطلب است به زبان به مقدا شکر در گفتار:

نعمت است در آنچه نعمت دهنده  به کار بردن شکر در عمل:عمت باشد و مقدار ن

خواهد، در صورتی که بداند نعمت دهنده، بذل و بخشش را به خاطر غرضی خاصی  می

کرده و یا مصرفی معین را با او شرط کرده است و نیز آن را در راه خالف رضای او یا 

ترین شکر نعمت پرهیز از  ت با او مصرف ننماید و باید بدانیم که بزرگمخالفت و ضدی

شود و گناهان است. در آخر باید بگوییم که حقیقت شکر به عجز ادای شکر منتهی می

که در روایت آخرین مراتب شکر همان اعتراف به عجز از ادای شکر خواهد بود. چنان

موسی « ا به جای آورشکر مر وحی کرد که حقخداوند به موسی»آمده:

که هیچ شکری شود حق شکر تو را بجای آورد در حالیپروردگارا! چگونه می»گفت:

اکنون که این را »خداوند فرمود:« ای!که تو نعمت آن را به من دادهنیست مگر آن

 (.066و33: 0171مهدوی کنی،«)دانستی شکر مرا به جای آوردی
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، ابراهیم 054ه آمده است از جمله: بقره آیه باردر این قرآن کریم درآیات فراوانی 

 ..و. 7، زمر 05، سبا 86، نمل10، اسراء18، ابراهیم 065، نحل آیه 7آیه

 بار های زیان نشینیمجالست و هم -4-9

عاش رهُ مُعاش رَهً، خالَطَهُ و »عَشَرَ: معاشرت به معنای مصاحبت و مخالطه است.

گونه که در سفرهای دنیوی رفیق (. همان03: 8نساء،«)و عاش روهُنَّ بالمَعروف« »صاحَبَهُ

خوب، یا وفادار و صادقی نقش حساس و مفیدی در رفع مشکالت سفر دارد، در سیر و 

 ر است.سلوک و سفرهای معنوی نیز رفیق خوب بسیاری ضروری و مؤثّ

 د:ایفرمو می رسول خود را خطاب قرار داده ،ندر قرآ خداوند

خوانند، و تنها رضای او را  دگار خود را صبح و عصر میبا کسانی باش که پرور»

ها برمگیر و از کسانی که  خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنهطلبند و هرگز ب می

ها که از هوای نفس پیروی  قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن همان

و کسانى را که خدا : رمودچنین ف هم .(44: 04)کهم،«کردند و کارهایشان افراطی است

ها  خوانند، و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن نه چیزی از حساب آن را می

ها را طرد کنی، از ستمگران خواهی  ها اگر آن بر توست، و نه چیزی از حساب تو بر آن

 (.54: 0)انعام،بود

با صادقان همراه ه سازید و ای مؤمنان! تقوا پیشفرماید: خداوند در قرآن می 

آنان که خدا و رسول را فرمان برند با فرماید: در جایی دیگر می (.003: 3)توبه،باشید

و اینان چه خوب رفیقانی  پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان خواهد بود

 (.03: 8)نساء،هستند

 ن علیانی شده است از جمله: امیرالمؤمناباره تأکید فراودر روایات نیز در این

 (.0/864تا: ری شهری،بی«)جِلیسَ الخَیرِ ن عم  وَ جِلیسَ الشرِّ ن قم »فرماید: می

شود که در که از مجموع آیات و روایات به روشنی برداشت میخالصه کالم این     

های ها و مجالستمسیر حق همراهی رفیق صدیق و یار با وفا الزم و دوری از رفاقت

 ست.بار ضروری زیان

 ری از مجالس علمادو -5-9

در رابطه با ه به تأکید قرآن کریم و روایات حضرات معصومینـپس باتوجّ

نشین شایسته و صالح و لزوم تأثیرگذاری آنها در سرنوشت افراد و انتخاب دوست، هم
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نیز در ادامه به پیامدهای  امام سجاد ها.گیری شخصیت در اثر مجالست شکل

زرگان، صالحان نشینی با ببد و اهل باطل و دوری از همنشینی و مجالست با دوستان  هم

یا شاید مرا در مجالس اهل علم نیافتی پس برخواری »فرماید:و میده و عالمان اشاره کر

در این فراز نورانی تصریح شده که دوری و محرومیت از مجالس . «و خذالنم انداختی

وشن شدن نقش مجالس شود و برای ر علماء موجب خذالن و سلب توفیق انسان می

بسیار شنیدنی و گویا است. از علمی و برکات محضر علماء این سخن امیرالمؤمنان

روزی در مسجد النبی نشسته بودیم که ابوذر وارد شد و »امیرالمؤمنان نقل شده که:

تر است با نشستن در مجالس گفت: ای رسول خدا! تشیع جنازه عابد نزد شما محبوب

 سخ فرمود:حضرت در پا« عالم؟

تر است نزد ای اباذر! نشستن ساعتی در مجلس علم محبوب»
خدا از قیام هزار شبی که در هر شب آن هزار رکعت نماز خوانده 

تر است نزد خدا، از شود و نشستن ساعتی در مجلس علم، محبوب
ای رسول خدا! » هزار جهاد و خواندن کل قرآن؛ ابوذر عرض کرد:

 خواندن همه قرآن؟ رسول خدامذاکره علم بهتر است از 
فرمود: ای ابوذر! نشستن ساعتی در مجلس علم، در پیشگاه خدا از 
خواندن دوازده هزاربار قرآن بهتر است. ملزم باشید به حضور در 
مجلس علم که بهتر است از عبادت یک سال که روزهای آن روزه 

بهتر های آن را قیام کنید و نگاه کردن به چهره عالم  باشید و شب
؛ 0/461: 0863ک، مجلسی،.)ر«)است از آزاد کردن هزار بنده

 (.068: 0137گروهی از پژوهشگران، 

هرکه با »فرماید:میحضرت علی در بحاراالنوار آورده، (0/465: 0861مجلسی)

های پست و حقیر رفت و  که با انسانشود و آنعلماء رفت و آمد کند، محترم شمرده می

چنین با هم (.41: 0144امین،«)حقیر و کوچک شمرده شود آمد کند در چشم مردم

سندی که به شیخ بزرگوار امین االسالم و ثقه آن محمدبن یعقوب کلینی رحمه اهلل 

که  رسد، او هم از اصحاب ما. از امام ابو عبداهلل جعفر بن محمدالصادق می

با چه ای روح خدا! »عرض کردند:فرمود: به عیسی بن مریم رسول خدا»گفت:

با کسی که دیدار او شما را به یاد »فرمود:« کسی مجالست و معاشرت داشته باشیم؟

خدا بیافکند و سخن او علم و دانش شما را افزون سازد و عمل او شما را به آخرت و روز 

 (.477: 0147بهائی،«)جزا ترغیب نماید
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انت شریم با دانشمندان همنشین شو تا خرد تو کامل شده و ج فرمود:علی امام

های لقمان به پسرش در وصیت و نادانیت برطرف شود. ادبت نیکو و نفست پاک شود.

نشینی کن و به ایشان نزدیک شو و در  پسرم با علماء و دانشمندان هم»آمده که گوید:

ک، .ر)«و شبیه آنها شوی و با آنها باشی گونشان دیدارشان کن شاید همخانه

 (.0/465: 0861مجلسی،

 فالننشینی با غا هم -6-9

ترین عوامل محرومیت از رحمت الهی را نشینی با غفلت پیشگان یکی از مهمهم

یا شاید مرا در میان غافالن »ثمالی نیز آمده: سازد. در دعای نورانی ابوحمزهفراهم می

 حاضر چیزى که ستآن غفلت. «یافتی و بدین جرم مرا از رحمت خود ناامید ساختی

 ذیل مجمع در بنابراین. کند فراموش را آن و نکند توجه آن به انسان ولى باشد،

 در و و توجّه بیدارى یعنى یقظه است، یقظه ضدّ غفلت: فرموده انعام سورهء 010آیه

 در شو. أیضاً بیدار غفلتت از« غفلتک من استیقظ و:»فرموده050خطبه البالغه نهج

 است ذهن از رفتن آن و« لشّىءا عن السّهو الغفل  »:فرموده بقره 78 آیه ذیل مجمع،

 توجّه. از بعد

 اهلل وَمَا»شود عارض توجّه کمى و حفظ کمى از که است سهوى آن:راغب قول هب

 «نیست خبرىبی و غفلت در کنیدمی آنچه از خدا»( 78: 4)بقره،«تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغاف لٍ

 (.5/000: 0158)قرشی،

: 06)یونس،«ی از مردم از آیات ما غافلندسیارب و»فرماید:در قران کریم میخداوند 

تواند، أعم از غفلت از خدا باشد و شامل غفلت از جا میمنظور از غفلت در این (.34

آیات خدا و غفلت از آخرت نیز بشود، به تعبیر دیگر، غفلت از هرآنچه که انسان را به 

 (.064: 0137شگران، هبرد)گروهی از پژوسوی کمال می

. بیافریدیم را انس و جن از بسیارى جهنم براىفرماید: جای دیگرمیدر  قرآن کریم

 و بینندنمی بدان که است هایى چشم و فهمندنمی بدان که است هایىدل را ایشان

. آنهایند از ترگمراه حتى چارپایانند همانند اینان. شنوندنمی بدان که است هایىگوش

   (.073: 7)اعراف،غافالنند خود اینان

که در اصطالح قرآن به معنی روح، فکر و نیروی عقل است؛ یعنی با این قلب

چون بهائم و چهارپایان فاقد شعور نیستند، ولی در عین حال  استعداد تفکر دارند و هم

های روشن بین و حقیقت بین که چشمگیرند. دیگر ایناز این وسیله سعادت بهره نمی
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گذرند. نگرند و همچون نابینایان از کنار آنها میدارند؛ اما با آنها چهره حقایق را نمی

شوند و همچون کران خود را از سوم این که با داشتن گوش سالم، سخنان حق را نمی

که  ها در حقیقت همان چهارپایان هستند. چراسازند. اینشنیدم حرف حق محروم می

. بلکه آنها از امتیاز آدمی از چهارپایان در فکر بیدار، چشم بینا و گوش شنواست

تر هستند، چراکه چهارپایان دارای این استعدادها و امکانات  تر و پستچهارپایان گمراه

هواپرستی و گرایش به نیستند؛ ولی آنها امکان هرگونه ترقی و تکامل را دارند؛ اما بر اثر 

 :0178ارم شیرازی، خبر هستند)مکّگذارند و افراد غافل بیاستفاده می ها؛ بیپستی

7/40-44.) 

 نشینی با اهل باطل هم -7-9

ضاللت و گمراهی نوع بشر سزایی در یکی از موانع اصالح و هدایت آدمی که نقش به

باشد. نشینی و معاشرت با اهل باطل و رفت و آمد کردن در مجالس آنها می دارد، هم

ب تا چه ناگفته پیداست که مجالست با اهل باطل و محیط عاری از اخالق و مجالس نابا

رو در دعای ابوحمزه ثمالی تواند، در تخریب شخصیت انسان مؤثر باشد. از ایناندازه می

أو لَعلّکَ رَأیتَنی آلَمَ مَجال سَ البَطّالینَ فَبَینی وَ بَینَهُم »فرماید:میامام سجاد

ی نشینی با بدان مؤثر است؛ ظاهراً جااین مطلب که مصاحبت با نیکان و هم .«خَلَّیتَنی

بار و ه که خدای تعالی وضع نکبت، چناچه در قرآن کریم آمده در آنچتردید نیست

روزی که دندان »گوید فرموده است:امت باز میعذاب دردناک ستمکاران را در روز قی

-گوید: ای کاش راهی را برای خود با پیامبر انتخاب میهای خود را و میگیرد دست

راستی مرا از یاد که گرفتم که بهرا دوست نمی کردم؛ ای وای بر من ای کاش فالنی

-47: 45)فرقان،«خواهد شیطان انسان را خوارو زیانبار میبرایم آمده بود، گمراه کرد و 

43). 

شده است؛ از جمله: نیز به این مهم بسیار توجّهدر روایات از حضرات معصومین

 وى بدى بدکار، شخص همانا »:فرمودهمریم بن عیسى: فرمود ابوالحسن حضرت

 همنشین کس چه با بنگر پس افکند، هالکتبه را انسان بد و همنشین کند، سرایت

 (.8/851تا:کلینی، بی«)گردى

کس را که در دین بنگر هر آن« روایت شده که به داود رقی فرمود: از امام صادق

رآنچه جز تو سودت ندهد به او اعتنا نکن و در مصاحبت با او رغبت نداشته باش زیرا ه
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رک، «)ت، سرانجامش وخیم و خطرناک استخداتعالی است نابود شدنی اس

 (.003و004/ 1: 0171محالتی، ؛ 4/150: 0864طبرسی،

روایت کرده که فرمود: در اصول کافی از امام صادق (8/41: 0840)شیخ کلینی

منی را مؤکسی که ایمان به خدا و روز جزا دارد در مجلسی که امامی را ندامت کند یا 

روایت کرده که در حدیث دیگری به سندش از امام صادق .نشیندعیب کند، ن

من سزاوار نیست در مجلسی بنشیند که خداوند در آن مجلس نافرمانی رای مؤب فرمود:

 .(44 جا، )همانم زدن آن مجلس را نداردشود و آن مؤمن قدرت بره

 

 جهـنتی

هدف  توان فهمید کهیم به وضوح میع و جستجو در کالم خداند در قرآن کربا تتبّ

ه به جنّیان و انسیان، عبودیت و بندگی خداوند بوده و با توجّ از خلقت تمام مخلوقات،

درباره حق بندگی که آن را باالترین حقوق و در صدر کالم حضرات معصومین

و  ابوحمزه ثمالی به آن اشاره نیز در دعای نورانیدانند؛ امام سجادحقوق الهی می

در ابتدا طرد شدن و رانده یشان نمایند. اسپس برخی از موانع ادای این حق را بیان می

شدن از درگاه الهی و از دست دادن توفیق خدمتگزاری در بارگاه الهی را با از دست 

و  موانع اصلی ادای حق بندگی دانستند دادن توفیق دعا، نیایش و عدم مناجات، از

-نشینیگویی، ناشکری و کفران نعمت، مجالست و هم  درو سپس عواملی دیگر مانند:

، اطل، غافل و دوری از مجالست علمانشینی با افراد بد، اهل ببار همچون همهای زیان

 . ی حق بندگی برشمردندبزرگان و صالحان دین را از موانع مهم ادا
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نـحسی امام فردی– اخالقی هایآموزه

 هـعرف دعای در
 

  8مریم کریمی حصاری

 

 دهـچکی

 
 السالمعلیهامام حسین دعای عرفه از دعاهای مشهور و منسوب به 

در شناخت خدا و راز و دارای مضامین بلند عرفانی اخالقی  است که
به  و آدابی خاص در این دعا با بیانی شیوا نیاز به درگاه اوست. ایشان

های یادآوری نعمت فی صفات خداوند، تجدید عهد و پیمان با او،معرّ

ین دعا که از زبان ت در اپردازد. با دقّمی سپاس بر آنها و... خدا،
که چه چیز و  است از خداوند یعنی اینشیوه درخو ،معصوم است

 که ه به اینبا توجّ آموزد.چگونه درخواست کنیم در قالب دعا به ما می

ها، در زندگی مادی غرق و سرگرم مسایل روزمرگی  گاهی انسان
و ها  مانند، بیان آن های اطرف خود غافل می نسبت به نعمت و شوند می

زبان امام  از یادآوری چگونگی شکر نعمت و درخواست از پروردگار
این هدف با روش  رسد. جهت آگاهی دادنِ بیشتر، ضروری به نظر می

رو انجام پذیرفته  تحقیق توصیفی و تحلیل مطالب در نوشتار پیش
 است.

 

 

 دی:ـگان کلی واژ     
 های اخالقی.آموزه ،دعای عرفه عرفه، روز عرفه،

 

 مهدـمق

                                                 
1

  .حیدریه تربت ،مدرسه ریحانه الرسولآموخته سطح دو  دانش. 
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نیایش و حضور حاجیان در صحرای عرفات است و  وزعرفه، روز دعا،رالحجه، نهم ذی

شود. یکی از اعمال مهم از روزهای مهم برای مسلمانان و از جمله شیعیان محسوب می

این روز خواندن دعای عرفه که یکی از دعاهای مأثوری است که از مضامین بلند و 

از موضوعات و مباحث دعای عرفه مطابق کالم  معارف عمیق برخوردار است. بسیاری

که بسیاری از آیات قرآن در آن به صورت دعا خدا و الهام گرفته از آن است، به طوری

مردم در زندگی  کهتوجه به این با کند،نازل شده است و بندگان را به نیایش دعوت می

های اطرف خود نسبت به نعمت سرگرم مسایل روز مرگی شده و اند ومادی غرق شده

ها و قلوب های الهی است که دلنیایش با خداوند یکی از برترین موهبت هستند،غافل 

 کند.دهد و به سوی معبود هدایت میرا جال می

در مورد دعای عرفه  هاییه به این که تعداد قابل شمارشی کتب و پژوهشبا توجّ

ت؛ اما جای بررسی ته شده اسو به برخی محورهای این دعا پرداخ نوشته شده

های اخالقی در دعای عرفه به صورت مجزا بسیار خالی بود، به همین علت در این  آموزه

ه بیشتری توجّ ،تحقیق سعی شده به فرازهایی از دعا که دارای مضامین اخالقی است

 شود.

 ادب حضور در محضر حق تعالی -8

هنگ دینی ما متجلی ترین مفاهیمی است که در فرمقوله اخالق و عرفان از غنی 

دارد و با های اخالقی از حیات بدوی به حیات طیب گام بر میاست. انسان با ارزش

باره پیشوای سوم شیعیان و کند.در اینعرفان و معرفت مراحل کمال را طی می

خورشید تابان عارفان که نامش با تمام جمال در عالم ملک و ملکوت متجلی است، 

شک توجه، ه بر سیره عملی خویش، به یادگار گذاشته است که بیعبارات و بیاناتی عالو

تواند بلندترین مقام را برای انسان به ارمغان آورده و او را از معرفت و عمل به آن، می

 (.05تا: حضیض ذلت به اوج عزت برساند)یزدی، بی

را امام در ابتدای دعای گهربار عرفه، ادب دعا و نیایش بنده در محضر حضرت حق  

آموزد و برای آغاز دعا حمد و ستایش خداوند را بر زبان جاری به شیعیان خود می

سازد تا بدین وسیله کوچکی و ذلت بنده را در مقابل عظمت پروردگار به تصویر  می

از دعا در این به فرازهایی  مثال بودن او را ستایش نماید. در ادامهبیبکشد و یگانگی و 

 شود:مورد اشاره می
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 به جهت توصیف صفات  ستایش -8-8 

ن صورت شروع دعای عرفه را با حمد خداوند بدیحضرت اباعبداهلل   

حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که از قضای او برای کسی سرپیچی »کند: می

 .(854: 0171)قمی،«منع کند...نیست و مانعی نیست که بتواند او را از عطا 

د شروع دعای عرفه، با حمد و ثنای الهی است که چه در این قسم بدان اشاره شوآن

مدح او و  ،ثنای بر خدای متعالاشاره کرده و امام صادق بدانالحسیناباعبداهلل 

بر د: فرمای میامام صادق شمارد.  را از آداب دعا بر میصلوات بر پیامبر اکرم

را،]پس[ به ثنا از  شما باد هر گاه یکی از شما اراده دارد چیزی از حوائج دنیا و آخرت

از خداوند  پسحمد خدای متعال و صلوات بر پیامبر اکرم، ،خداوند ابتدا کند

 فرماید:باره میدر این ایشان چنینهم. (04/81: 0867)کلینی،حوائج خود را بخواهد

د نباشد، ناقص است و نتیجه حمد و هر دعایی که قبل از آن ستایش خداون

 .(4/561 ،)همانندارد

کریم در موارد بسیاری رسول گرامی خود را با مضامین گوناگونی امر به قرآن 

بگو  شود:( که به برخی از آن اشاره می45: 0146زاری کرده است)زمردیان،گسپاس

و فرماید:  ی دیگر میدر جا (.53: 47)نمل،را و سالم بر بندگان برگزیده اوسپاس خدای 

آیاتش را به شما نشان خواهد  یبگو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست، به زود

 (.31: 47)نمل،داد

 کیفیت آفرینش انسان  به جهت  سپاس -2-8

مرا شنوا و   قرار دادی  ، پس مرا آفریدی  که  چنان آن ، توست  خدایا حمد مخصوص

  به  که  لطفی  برای  را نیکو بیاراستی  و خلقم  مرا آفریدی  که  توست  بینا، حمد مخصوص

نیاز بودی، پروردگارا تو مرا پدید آوردى و در  بی من   از خلقت  که ، در حالی داشتی  من

وردگارا ـوجـودم آوردى و صـورتـم را نـیـکـو کردى پرکار بردى و بهخلقتم اعتدال به

 (.880: 0171)قمی،تو به من احسان کردى ...

کیفیت دراین فراز دعا، در ضمن حمد و ستایش خداوند اشاره به امام حسین

شود به این جا به آن اشاره می برخی آیات قرآن که در این فرماید.آفرینش انسان می

 واقعیت اشاره دارد: 

ما خلق کردیم انسان را از نطفه  در دعا اشاره به این آیه دارد: «سَم یعاً بَص یراً» -الم

 (.07:4)انسان، پس او را شنواو بینا قرار دادیممخلوط به خون 
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فرستادیم به سوی حضرت مریم ر دعا اشاره به آیه مقابل دارد: د« سَوِیّاً حَیّاً» -ب

 (.03:07)مریم،ی کردروح خود را پس به صورت بشری راست اندام برای او تجلّ

چه چیزی تو را به پروردگارت به آیه مقابل دارد:  در دعا اشاره« فَعَدَلْتَ ف طْرَت ی» -ج

کرد پس تو را متعادل قرار داد و مزاج و طبیعتت  مغرور ساخت.آن خدایی که تو را خلق

 .(4-0: 44)انفطار،خت تا به زندگی و حیات ادامه دهیرا معتدل سا

ترین خدایی که نیکواره به آیه مقابل دارد: در دعا اش« فَحَسَّنْتَ صُورَت ی» -د

 (.08: 41منون،)مؤنگارندگان است

  و تهلیل  تسبیح -9-8

  است. با ذکر یونسیه   آن  شروع  که  اینجاست  عرفه  در دعای  و تهلیل  تسبیح  بیشترین

جز تو و   به  خدایی  ،نیست هستم  از ظالمان  و من  هستی  جز تو منزّه  به  خدایی  نیست»

جز تو و   به  خدایی  نیست ، کنم می  مغفرت  طلب  که  هستم  از کسانی  و من  و پاکی  منزّه

  از ترسیدگان  و من  جز تو و منزّهی  به  خدایی  ، نیست هستم  ناز موحّدا  و من  منزّهی

 (.870: 0171قمی، ...«) هستم

  .(147: 0170کلمه توحیداست و گفتن آن ثواب زیادی دارد)نقوی،« َ َ ا الّ اَنْت ال ا له»

کلمه الاله اال اهلل حصار من است و هر  ر این مورد روایت شده است:در حدیث قدسی د

 ،)علی ابن موسی الرضاار داخل شود از عذاب من مصون استاین حصکس در 

0860 :86.) 

ون ماندن از عذاب را مشروط به که مصروایات زیادی در این مضمون است در حالی

 (.5/87: 0174اند)ابن بابویه،اعتقاد به امامت دانسته

شاره به اقرار بر نفس به ظلم در در این فراز دعا ا« َ الظّال مین ُ م ن کُنْت  َ ا نّی سُبْحانَک»

ظلم بر  پیشگاه مقدس حق است و باید دانست که ظلم بر سه قسم است: ظلم بر نفس،

 (.143: 0170ظلم بر خدا)نقوی، غیر،

مخلوق در هر مقامی باشد نسبت به خالق عاجز، ضعیم و بیچاره است و از عُهده 

م عبودیت یا قاصراست یا مقصر پس آید و در مقاپایان خداوند بر نمیهای بیشکر نعمت

کند، اگر معصوم باشد ولی گوینده فرق می«انی ظلمت نفسی»هر مخلوقی باید بگوید:

معنای ظلم، قصور در مقام عبودیت است و اگر غیر معصوم باشد تقصیر در عبودیت و 

 (.110 واجب یا مستحب محقّق شده است)همان،احیاناً به سبب ارتکاب حرام یا ترک 
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ن و هر صبح و شب او را استغفار کو خدا را به خاطر گناهت  فرماید: ن میقرآ

که معلوم است که رسول خدا گناهی به معنای در صورتی (.55: 86)غافر،گوی تسبیح

در این مقام  مصطلح نداشته که به خاطر آن استغفار کند؛ بلکه استغفار امام حسین

 (.111 :0170و در هر مقامی از این قبیل است)نقوی،

 د صفاتیـتوحی -4-8

رگوار، و بز  است  ستوده  آغاز گردد، برگرداننده  که  آن  است  خدا،منزه  است  همنزّ

تر از آن  خدایا! تو در ذات خود غنی (.075: 0841)مجلسی،... است   مقدس  هایت نام

من و از ثنای من  هستی که از طرف من سودی به تو برسد، پس چگونه ممکن است از

 (.874: 0171)قمی،نیاز نباشی بی

در دعای عرفه، مشاهده نشد، لکن صراحت در توحید صفاتی داشته باشد فرازی که 

( در 060: 0130عمرانی،غنای حق تعالی است)از آنجا که عمده دلیل توحید صفاتی، 

 به آن اشاره شد. فرازهای باال

 خواندن  گوناگون  اسامی  را به  خدای -5-8

را   آن  که  ایخانه  ( و مشعرالحرام )مکه  جز تو پروردگار شهر حرام  به  یخدای  نیست»

بخشد از  می  که کسی   ای  قرار دادی  امن  خالیق  را برای  ، آن قرار دادی  با برکت

  فرمایی می  انعام  خویش  را با فضل  هایت نعمت  کسی که  . ای حلمش  به  از گناهان بسیاری

 (.077: 0841مجلسی،...«)کنی با کرمت وان عطا میای کسی که فرا

من مأمور شدم که  :فرمایداشاره دارد به آیه شریفه که می« رَبُّ البَلَد  الحَرَامِ »

 (.30: 47)نمل،ه آن را حرم قرارعبادت کنم پروردگار این شهر را، آن پروردگاری ک

مانند من و امان معرفی کرده است، شهر ا یعنی« الْبَلَد  الْأَم ین» را بهدر جای دیگر آن

مقصود از بلد در این فراز و این آیات شهر مکه  .(35:1تین،«)الْأَم ین وَ هذَا الْبَلَد »آیه 

پس خدا را در »...به آیه شریفه:  اشاره دارد«الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» .(073: 0170است)نقوی،

 (.034: 4بقره،«)مشعرالحرام به یاد آورید

 دعا در پایان و ثناءحمد  -6-8

و همانا تو بر هر چیز توانایى  بانى و حاضرى، که دیده چگونه غایب شوى و حال آن  

ا نَّکَ عَلى کُل ّشَىْءٍ قَدیرٌ » (.0171:844)قمی،خداى یگانه تنها از آن خداست، سپاس

 (.453: 4بقره،«)قَد یر ءٍ کُلِّشَیْ  أَنَّ اللَّهَ عَلى»اشاره به آیه شریفه «وَالْحَمْدُ هلل وَحْدَهُ
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که حمد فقط سزاوار دعا اشاره به قدرت حق و اینپایانی فراز در امام حسین

به آن جهت است که هر کس هر چه دارد از نماید، حمد و ستایش در ختام اوست می

 (.511: 0170چیزی ندارد)نقوی، خدا دارد و هیچ موجودی از خود

 قیهای اخال وند و آموزهنجوا با خدا -2

 فرازهای زیادی از دعای عرفه نجوا با خداست و با واژه الهی یا اللهم شروع شده

 شود:اشاره می ها سمت به برخی از آناست که در این ق

 زهد و وارستگی-8-2

میلی نسبت به چیزی در اثر نداشتن رغبت درونی هد در لغت به معنای اظهار بیز  

زاهد  ،میل باشد و به اندک آن خشنود باشدگردان و بىاست و کسى که از چیزى روى

و در اصطالح عالمان اخالق عبارت است از روی ( 4/050: 0804است)راغب اصفهانی،

بسنده کردن به گردانی از دنیا از روی میل و رغبت با وجود امکان دسترسی به آن و دل

دنیا و پرهیز دن به حد کفایت زهد دل کندن از ین حد، از امور دنیوی و اکتفا کرکمتر

کند، زهد حالت روحی گیر میها انسان را زمینه به آناز آمال و آرزوهایی است که توجّ

های اخروی و معنوی به مظاهر بستگیو روانی است، زاهد کسی است که به واسطه دل

زیستی را مشی خود قرار داده و از اعتنا است و پیوسته سادهمادی زندگی بی

 (. سید الشهداء75: 0140پرهیزد) اسماعیلی یزدی، رستی میگرایی و لذت پ تجمل

حقیقت زهد را درک کرده بودند، طریق حقیقی کمال و سعادت را در زهد پیشگی  که

فردی که زاهد و » فرمودند:کردند و آن را به رهروان خویش توصیه میجستجو می

 .(308تا: ، بیباقرکده امام گروه حدیث پژوهش«)دها توجه نداردپارسا نباشد به پن

هدایت در گفتار، رفتار و دوری از حرص  های زهد و پارسایی راآن حضرت شاخصه

که، در فرازهای بلند و (. چنانجا به دنیا و پرهیز از خشم پروردگار دانستند)همان

خدایا خشمت را بر من روا مدار، اگر تو بر من خشم »فرماید:عرفانی دعای عرفه می

غیر تو باکی ندارم...، مرا بر خشم خود نمیرانی و قهر خود را بر من  نگیری، از خشم

توانی از قهر به رضا آیی تا پیش از مرگ، از من خشنود فرود نیاوری. تو می

 (.077: 0841مجلسی،رک، «)گردی

اند که زهد را از مقامات با همین عبارات آسمانی، عارفان اسالمی الهام گرفته

کنند که خشنودی خدا از اند و بیان میدهه اعراض از دنیا معنی کرآن را ب اند ودانسته
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یابد، که بنده باطن و قلب خویش را با اعراض از دنیا، به اش زمانی تحقق میبنده

اش یعنی ذات پروردگار، متوجه سازد و وقتی سالک از طبیعت به فطرت صاحب اصلی

از زنگ  ورع و تقوی آینه دل را (. با474: 0105روی آورد و توبه کرد)موسوی خمینی،

د تا صورت حقیقت دنیا و آخرت به شکل واقعی برای او هوی و طبع طبیعت مصفا کر

نمایان شد، از آن اعراض نمود و آخرت را بر صورت حسن و بقا، مطالعه و در وی راغب 

گاه، نور حکمت که . آن(175: 0170گردید، حقیقت زهد در او محقق گردد)کاشانی، 

مای طریق سعادت و وصول به مقام کمال انسانیت است، در قلب ثابت و برقرار راهن

که، در باب اخالص نیز وارد است کند، چنانشود و از قلب به زبان جریان پیدا می می

های حکمت از قلبش به زبانش کسی که چهل روز برای خدا خالص شود، چشمه»که:

توان نتیجه گرفت که زهد نابراین می(. ب163: 0143اسفندیاری، «)جریان پیدا کند

 نتیجه حکمت و علم و هدایت است.

 ت و اقتدارعزّ-2-2

خواهد در راه فردی که می آمیز است؛موفقیتت نفس، یکی از لوازم زندگی عزّ  

اهداف واالی خویش تمام مشکالت و موانع را از سر راه خود برداشته و به مراحل تعالی 

و کرامت نفس داشته، این موهبت خدادادی را در وجود خود و تکامل برسد، باید عزت 

های اخالقی نشأت گرفته از معارف الهی، عزت و کرامت با براساس آموزه بارور کند.

رو، هر قدر انسان، وجود خود را از زنگار مرتبه وجودی آدمی ارتباط مستقیم دارد از این

میزان بر عزت و کرامت او افزوده  های جهان ماده بزداید، به همانها و پستیآلودگی

رو به نص صریح قرآن کریم عزت واقعی از آن خدا، رسول خدا و خواهد شد، از این

(. پیامد نزدیکی به منشأ عزت درک مفهوم عزت حقیقی 4: 01مؤمنان است)منافقون،

 است و حاصل چنین دریافتی خضوع و خشوع در برابر عزیز مطلق است.

ر عرفه زبان حال انسان کاملی است که درک عزت الهی او دمناجات سید الشهدا

اش در برابر خالق واقم ساخته است. پیامد درک مرتبه عزت را به عجز و کوچکی

وجودی خود در برابر عزیز مطلق، عزت و کرامت در برابر دیگر مخلوقات است؛ زیرا 

برابر غیر حق سر کسی که در برابر پیشگاه خدای عزیز سر تسلیم فرود آورد هرگز در 

داند در چنین رویکرد اخالقی کند؛ زیرا عزت و کرامت را موهبتی الهی میخم نمی

تربیتی هر عزتی که از منشأ غیر الهی سرچشمه گیرد پیامدی جز ذلت و حقارت 

 نخواهد داشت.
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: 0171)قمی، «ت بخشیدیتویی که عزّ»رماید:فدر این مورد میمام حسینا

  در پیشگاه  که  است  من  و خواری  ذلت  خدایا! این»فرماید:یگر مید هایدر فراز( و 886

  به  پس  و خوارم  ( ذلیل )در برابرش  که در حالی  خوانمش می  که آن  ای»؛ « تو آشکار است

 (.803و856همان، «)فرما  کرامت  عزت  من

  کرده  بیان  وجه  بهترین  دو را به  این  جمع  عرفه  دیگر از دعای  در فرازیایشان 

  ای نهاده  ( در ذلت بندگی  حکم  مرا)به  که  آن  و حال  کنم  عزت  دعوی  خدایا چگونه»: است

 (.850همان،«)تو دارم  به دگی بن  نسبت  که  در صورتی  نباشم  عزت  دارای  و چگونه

داند چون بنده نمی ،دد عزت و ذلت را به خدا واگذار کربای ت در این فرازبا دقّ

 (.540: 0170داند)نقوی،سزاوار عزت است یا نیست ولی خدا می

ن دانسته و ت نفس را یکی از صفات ضروری مؤمناداشتن عزامام حسین

از انجام کارهایی که نیاز به پوزش دارد]و عزت نفس را خدشه دار  فرماید: می

ی منافق]که برای طلبد، ولکند و نه پوزش میکند[بپرهیز، زیرا مؤمن نه کار بد می می

دهد و پیوسته عذرخواهی خود ارزش قائل نیست[، هر روز کار بد انجام می

 (.0/040  :0868کند)حرانی، می

ت خویش را از خداوند در دعای عرفه، عزّبر اساس تعبیرات زیبای امام حسین

عزیز به ودیعه گرفته است و عزت را از آن خدا و از جانب خداوند به بندگان 

 (.474: 0146دیان،)زمرّداند می

 ل به پیامبر نزد خداتوسّ -2-9

  و عظمت  را شرافت  آن  که  ، شامگاهی تو رو آوردیم  سوی به   گاه شام  خدایا در این  

: 0841)مجلسی،  از خالئقت  و بهترین  رت، رسولتپیامبمحمّد  وسیل   به  بخشیدی

040.) 

ز عرفه در روایات آمده است و اهل ایمان با تمام فضائل و برکاتی که درباره شب و رو

رفه خدای تعالی شرف و منزلتی بزرگ بخشیده است که عدانندکه به شب و روز می

، با این حال امام استجابت دعا در آن تأیید شده امتیازی شایسته بر سایر اوقات دارد و

 در این فراز از دعا این شب و روز متبرک را به عظمت و شرافت رسولحسین

که شرافت و عظمت آن روز و شب را به واسطه مقام پیوست داده است و آناکرم

 . (404: 0146شود)زمردیان،یادآور میعالی رتبه وجود مقدس پیامبر گرامی
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 گشایی و خدمت به مردم مشکل -4-2

تا: بی گشایی، آسان کردن کارهای دشوار و غالب آمدن بر آنهاست)دهخدا،شکلم

های فکری و عملی مردم بگشاید و شا، کسی است که گره از دشواریگ(. پس مشکل58

آنان را در رسیدن به اهداف انسانی و سعادت، کمک نماید. در فرهنگ اسالم، 

است و مورد (آمده 4/033: 0867کلینی،«)الْمُؤْم ن  کَرْبِ  تَفْرِیجِ»گشائی با عنوان مشکل

زدایی از کار و گشایی و غمشکلم، از جمله برکات وجود معصومسفارش، واقع شده

های کور سبب آرامش دل، گشایش گرهدل مؤمنان است. وجود امامان معصوم

خداوند »گوییم:میزندگی و آسان شدن کارهاست. در زیارت جامعه خطاب به ائمه

سازد به سبب شما ما را از زداید و پریشانی را بر طرف می شما اندوه را می به وسیله

 (.4/000: 0804ابن بابویه، «)کاهمان را زدوده است های جانی داده و اندوهخواری رهای

های زندگی مردم هستند و بستسبب حل مشکالت و شکستن بنپیامبر و ائمه

کنند و راه زندگی را بر ایشان خوبی ایفا میابعاد زندگی آنان نقش خویش را به در همه

ت در وجود لیّوبه عهده گرفتن مسؤچنین ویژگی حتی قبل از  سازند.هموار می

 وجود داشته است.معصومین

 کند:چنین بیان می حسین در فرازی از دعای عرفه این امام
کنى، و به  دهى، و بدى را برطرف مى خدایا بیچارگان را پاسخ مى»

کنى، و تهیدست را  رسى، و بیماران را درمان مى فریاد گرفتاران مى
خردساالن رحم   نمایی و به را جبران مىگردانى، شکست  نیاز مى بى
دهى، جز تو پشتیبانى نیست، فوق تو  کنى، به بزرگساالن کمک مى مى

اى رها کننده اسیر در بند،   .قدرتمندى وجود ندارد، و تو برتر و بزرگى
  خواه، اى که  دهنده کودک خردسال، اى پناه هراسنده پناه  اى روزى

 (.888: 0171قمی«)برایت شریک و وزیرى نیست

آیاکسی که دعای مضطر و درمانده را  اشاره دارد: آیه شریفه این به کالم امام 

: 47)نمل، سازدخواند و گفتاری و بدی را برطرف میا میکند زمانی که او راجابت می

م و چون بیمار شو«»وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْف ین»اشاره به آیه شریفه «تَشْف ى السَّقیمَ» (.04

اشاره به آیه « وَ تَرْحَمُ الصَّغیرَ وَتُعینُ الْکَبیرَ»چنین هم (.46: 40شعرا، «)بخشد شفایم مى

ى پرورش زیرا پدر و مادر، مرا در کودک«»وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیان ی صَغ یراً»شریفه

 (.48: 07اسرا، «)دادند و زحمت مرا کشیدند



70 در دعای عرفه  فردی امام حسین -های اخالقی آموزه  

 

 

 

و رس گرفتاران، معرّفی نوان فریادخداوند را به ع، ار این فراز از دعدامام حسین

فرد درمانده، مستمند چه در نیازهای مادی،  گان این مهم را یادآوری کرده است؛به بند

نیازی های دیگر باید خواسته خود را ابتدا به درگاه خداوند برده و از بیچه در گرفتاری

: 0146)زمردیان، دم دراز نکندو گشایش خواهد و دست نیاز به سوی خلق خدا و مر

770 .) 

 تواضع  -5-2

مفهوم تواضع آن است که انسان در مقایسه با دیگران برای خویش امتیاز و برتری   

 شود تا دیگران را بزرگ و گرامی بدارد.قائل نشود، وجود چنین حالتی در فرد باعث می

شود.  وانع تواضع شمرده میتواضع در مقابل کبر و تکبر قرار دارد و این دو به عنوان م

کبر آن است که انسان در نتیجه عجب و خودپسندی در مقام مقایسه، خود را برتر از 

لذا کبر معلول خودپسندی و عُجب است و در آن مقایسه با دیگران ؛ دیگران پندارد

بینی وقتی فقط به عنوان حالتی در درون و باطن انسان وجود نهفته است. خود بزرگ

آن به گویند، ولی اگر در اعمال و رفتار خارجی ظاهر گردد از اشد به آن کبر میداشته ب

 .(067و060: 0145)دیلمی، کنندتکبر یاد می

البته فروتنی، در فرهنگ اسالم، تنها در برابر بزرگان دین، فرزانگان دانش، مؤمنان و 

ت همراه نیست، با ذلّگونه موارد تواضع پدر و مادر شایسته و پسندیده است؛ زیرا در این

اما تواضع در مقابل مستکبران، فرومایگان یا توانگران به خاطر ثروت و قدرت آنان زشت 

به  تذلّو جهت غیر الهی داشته باشد، شکل که تواضع، انگیزه و نکوهیده است. زمانی

گردد)الهامی های واالی انسانی شخص میمقدار شدن ارزشگیرد و سبب بیخود می

 (.4/17: 3601نیا، 

از جمله مربیان آسمانی است که پیروی واقعی از سیره عملی و امام حسین

نماید و آنان را به سجایای اخالقی آن حضرت، سعادت فرد و جامعه را تضمین می

، اثر اجتماعی و نقش تربیتی امام رسول خدا رساند. اخالقی و فضایل انسانی می

ا نَّ »فرماید: می رنموده است وتعبی« کشتی نجات چرا  هدایت و»را به حسین

چرا  هدایت، و کشتی نجات « حسین»همانا »«الْحُسین م صباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاه

 (.8/54: 0801بحرانی،«)است

 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 ت الهیشکر نعما-6-2

شماری است که های بیهای اخالقی دعای عرفه، یادآوری نعمتیکی از آموزه

 (ای رسول ما»)د:فرمایخداوند به ما ارزانی داشته است. قرآن کریم در این باره می

در دعای عرفه به امام حسین (.00: 31)ضحی،«گو کنهای پروردگارت را بازنعمت

ه نعمتی که به من دادی اعتراف مانم کهبپروردگارا من ه»:کندخداوند عرض می

 (.073: 0841مجلسی،«)کنم می

که، نشان ادب بنده گمان یاد کردن نعمت خداوند و بر شمردن آن، افزون بر آنبی

در برابر پروردگار است و نوعی شکر نعمت است، نشان ایمان به خدا،معرفت و خضوع 

ها و شکر آنها در واقع اعالم بیان نعمتهاست و انسان با انسان در برابر خالق این نعمت

ها و حفظ ها از الطاف الهی است، موجب رفتار درست با این نعمتکند که این نعمتمی

های عمتشود و بخشی از دعای عرفه به یادآوری و برشماری نآن از اسراف و تباهی می

 :شودبه فرازهایی از آن اشاره می ادامهکه در  خداوند اختصاص یافته است

 نعمت وجود -8-6-2

پروردگارا دادن نعمتت را به من «»ا بْتَدَاْتَنى بِن عْمَت کَ قَبْلَ اَنْ اَکُونَ شَیْئاً مَذْکُورا»

اعتراف امام حسین (.853: 0170قمی،«)آغاز کردى پیش از آنکه وجود داشته باشم

. نعمت  وجود ترین نعمت پروردگار عالم که همان نعمت وجود است     کند به بزرگمی

ها است، اگر انسان از نعمت وجود محروم باالترین نعمت  موجود و اصل همه نعمت

ها معدومند، به این های موجود برای او سودی ندارد و اینکه معدوم سایر نعمت باشد،

دلیل است که از هیچ نعمتی برخوردار نیستند، در تفسیر نور الثقلین آمده است که از 

بگو اولین نعمتی که »فرمود:به علیت شده که رسول اکرمروایامام باقر

که من که مرا آفرید در حالی : اینپاسخ دادعلی«خداوند به تو ارزانی داشته چیست؟

: 0805عروسی حویزی،«)فرمود: راست گفتیموجود و مذکور نبودم رسول خدا

8/401.) 

 تداوم و فراگیری نعمت پس از خلقت -2-6-2
قتَنی م ن خَیرِ الثَّری لَم تَرضَ لی یا ا لهی ن عمَهً دونَ ثُمَّ ا ذا خَلَ»

اُخری وَرَزَقتَنی م ن اَنواعِ المَعاش وَصُنوف  الرّیاشِ بِمَنِّکَ العَظیمِ االَعظَمِ 
که مرا از بهترین پرودگارا سپس هنگامی« »عَلیَّ وَا حسان کَ القَدیمِ ا لیَّ...

ت راضی نشدی؛ بلکه به خاک آفریدی برای آسایش من به یک نعم
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دی، از انواع طعام، لباس و اثاث کرشمار مرا برخودار های بیانواع نعمت
حد و احسان ها همه از لطم بیزندگی به من عطا کردی و این نعمت

 (.078  :0841مجلسی،«)نامتناهی تو بود

های پس از خلقت را یادآور  ی ملکوتی نعمتدعا این بند ازدر امام حسین 

ها متفاوت (. اشاره بر این است که نوع خاک36: 0170نقوی،«)م ن خَیرِ الثَّری»ود: ش می

است؛ یعنی هر خاکی خاصیت مربوط به خود را دارد و شاید از این جهت است که 

م ن اَنواعِ (. »43طینت افراد بشر متفاوت است چون ماده خلقت متفاوت است.)همان: 

عایِشَ قَل یلًا ما وَ جَعَلْنا لَکُمْ ف یها مَ»فرماید:که می اشاره دارد به آیه شریفه «المَعاش

ها یشتشما را در روی زمین تمکن دادیم و قرار دادیم برای شما انواع مع؛ «تَشْکُرُون

 (.06: 7)اعراف، کنید ولی کمتر شکر آن می

یُوارِی یْکُمْ ل باساً یا بَن ی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَ»اشاره دارد به آیه شریفه«صُنوف  الرّیاشِ»

رستادیم تا عورت خود را ای اوالد آدم ما برای شما لباس فسَوْآت کُمْ وَ رِیشاًُ؛ 

 (.40: 7)اعراف،بپوشانید

 دوران طفولیتو   خویش  مت شناختنع -9-6-2
نَ بَیْ  ثَلَاثٍ  فَابْتَدَعْتَ خَلْق ی م نْ مَن یٍّ یُمْنَى ثُمَّ أَسْکَنْتَن ی ف ی ظُلُمَاتٍ»

لَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ وَ لَمْ تُشَهِّرْن ی بِخَلْق ی وَ لَمْ تَجْعَلْ إِلَیَّ شَیْئاً م نْ أَمْرِیثُمَّ 
أَخْرَجْتَن ی إِلَى الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَف ظْتَن ی ف ی الْمَهْد  ط فْلًا صَبِیّاً وَ رَزَقْتَن ی 

و   پدید آوردی  جهنده  را از آبی  آفرینشم  پس« »م نَ الْغ ذَاء  لَبَناً طَرِیّا...
و مرا   و پوست  خون ،گوشت  میان ، قرار دادی  گانه سه  های مرا در ظلمت
واگذار   خودم را به   از امورم  یک و هیچ   خود نگردانیدی  شاهد آفرینش

سپس بدان هدایتی که در علمت گذشته بود با آفرینش تمام و   نکردی
دنیایم آوردی و در حالت کودکی و خردسالی در گهواره درست به این 

ام کردی ام کردی و از غذاها شیر گوارایی را روزینگهداری
 (.078: 0841قمی،...«)

؛ «نُطْفَ ً م نْ مَن یٍّ یُمْنی أَلَمْ یَکُ»اشاره دارد به آیه «فَابْتَدَعْتَ خَلْق ی م نْ مَن یٍّ یُمْنَى»

 (.15: 75)قیامت،شود؟نی نبود که در رحم ریخته میی از ماآیا انسان در آغاز، نطفه

یَخْلُقُکُمْ ف ی بُطُونِ أُمَّهات کُمْ خَلْقاً م نْ بَعْد  »اشاره دارد به آیه شریفه«ثَلَاثٍ  ظُلُمَاتٍ»

او شما را در شکم مادرانتان خلقتی بعد از خلقت دیگر ؛ «ظُلُماتٍ ثَالثخَلْقٍ ف ی 

 (.0: 13)زمر،دهد گانه مسکن میهای سهکیتاری بخشد و در میان می
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انگیز جنین در مراحل مختلم شکم های متفاوت شگفتالت عجیب و چهرهتحوّ

های آفرینش پروردگار است، به همین جهت ترین چهره ترین و ظریممادر از عجیب

گفتار خداشناسی را از دیدگاه خود با آیات الهی تطبیق داده و است که امام حسین

: 0146فرماید)زمردیان، الم عرفان را از جهات گوناگون به خداشناسان تعلیم مییک ع

000). 

سَوَابِغِ »شود،ها را یادآور میفراوانی و فراگیری نعمت، در این قسمت از دعاامام

ها دارد، اعتراف به فراوانی و اتمام نعمت و اشاره به کامل شدن و تداوم نعمت« ن عْمَت کَ

های ی این جمله از دعا این است: خداوندا تو مرا غرق در نعمتدر حقیقت معنا

کند غرق شدن در  که بشر کفران نعمت می شاید یکی از علل این دی،گوناگون خود کر

داند، معنی و ارزش آب را نمیور است، هاست، مثل ماهی که چون در آب غوطهنعمت

دسته جمعی از آب فرار  به صورتشوند و ها از آب خسته میگاهی نهنگ بنابراین

دانند چه سرنوشت تلخی زنند، ولی نمیکنند و در ساحل دریا خود را به خشکی می می

در انتظار آنهاست یا مثل انسان که چون غرق در هواست، شاید در طول عمر حتی یک 

که کند، در حالی بار هم درباره این نعمت بزرگ و بسیار مهم الهی اندیشه و شکر نمی

میرد و اینکه ها چند لحظه یا چند دقیقه از هوا محروم شود، میترین انسان یاگر قو

شود شاید برای اینست که بیشتر اهمیت و ها از کسی سلب میگاهی بعضی از نعمت

 ها را بداند. نعمت و سایر نعمتقدر این 

 

  فطرت  نعمت نطق و نعمت اکمال به   اشاره -4-6-2
فَرَبَّیْتَن ی   الْإِنْعَامِ  نَاط قاً بِالْکَلَامِ أَتْمَمْتَ عَلَیَّ سَوَابِغَ حَتَّى إِذَا اسْتَهْلَلْتُ»

زَائ داً ف ی کُلِّ عَامٍ حَتَّى إِذَا کَمُلَتْ ف طْرَت ی وَ اعْتَدَلَتْ سَرِیرَت ی أَوْجَبْتَ عَلَیَّ 
و   آموختی  مرا سخن  که تا این» ...«حُجَّتَکَ بِأَنْ أَلْهَمْتَن ی مَعْرِفَتَکَ وَ

بر رشد و   سال  به  و سال  کردی  تمام  را بر من  پایانت بی  های نعمت
و نیروی جسم و   ساختی  را کامل  من  و نعمت فطرت  افزودی  تربیتم

جانم را به اعتدال رساندی و حجت خود را بر من تمام کردی بدین 
 (.806: 0841مجلسی،...«)ترتیب که شناخت را بر من الهام فرمودی 

؛ «قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذ ی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْ»اشاره به آیه «اسْتَهْلَلْتُ نَاط قاً بِالْکَلَامِ »

ما را گویا ساخته گویند: همان خدایی که هر موجودی را به نطق در آورده می

(. تنها راز سخن گفتن از هر موجودی به وسیله الهام الهی 40: 80)فصلت،است
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که عیسی در گهواره به اذن خدا سخن گفت. این احتمال وجود دارد ، همچناناست

که خداوند تمام موجودات را بدون استثناء به نطق در آورده است،چه سخن گفتن 

اعضا و جوارح در روز قیامت و چه سخن گفتن و تسبیح خدا کردن در تمام اشیاء 

گر آنکه به اذن خدا مشغول نیست چیزی م و»فرماید:ن که میعالم و به قول قرآ

 (.88: 07اسرا،«)است

ها با حضرت از اتمام نعمت در این بخش از دعا،« اتْمَمْتَ عَلَىَّ سَوابغَ االْ نْعامِ»

شود، بعضی از گونه که از آیات و روایات استفاده میگوید همانخداوند سخن می

های دیگر ت یا نعمتها با نعمها از اول تمام و کاملند ولی بعضی از نعمتنعمت

و دین مبین اسالم و شوند، پروردگار عالم بعد از اینکه نعمت پیامبرکامل می

های ظاهری و باطنی است به بشر عنایت کرد، قرآن مجید که از باالترین نعمت

به پیامبر و به  را هم در غدیرخمنعمت امامت و جانشینی پس از پیامبر

؛ «د ینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ ن عْمَت ی  لَکُمْ  أَکْمَلْتُ  الْیَوْمَ»فرماید:ده و میمسلمانان عطا کر

 (.1: 5)مائده،امل و نعمتم را بر شما تمام کردمامروز دین را برای شما ک

؛ «ت ی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهاف طْرَتَ اللَّه  الَّ»اشاره به آیه شریفه«ف طْرَت ی حَتَّى إِذَا کَمُلَتْ»

 (.16: 16)روم،ها را بر آن آفریدطرتى است که خداوند، انساناین ف

اسند و همیشه برای خدای تعالی آدمی را بر فطرتی خلق کرد که او را بشن

ین بر حقش روی خود را متوجه او سبحانه و تعالی نمایند. این امر شناخت دین و آی

امام به مراتب  شود،لذاکه به مرور ایام برای هرکس حاصل می مراتب کمالی دارد

تکاملی آن در سیر زمان اشاره دارد و نهایتاً آن را به مقام اعتدال کشانیده 

 «خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلکَ»قرآن کریم به آن اشاره دارد: (.074: 0146است.)زمردیان،

 .(4: 74)انفطار،

 الهیهای برشمردن و شکر نعمت ناتوانی در -5-6-2
کَ یا ا لهى اُحْصى عَدَداً وَ ذ کْراً اَمْ اَىُّ عَطـایاکَ االَُُّکَ فَاَىَ ن عَم »

ءَاقُومُ بِها شُکْراً وَه ىَ یا رَبِّ اَکْثَرُ م نْ اَنْ یُحْص یَهَا الْعآدّوُنَ اَوْ یَبْلُغَ ع لْماً بِهَا 
هایت را به هایت بزرگ،خدایا کدامیک از نعمتو نعمت«»الْحاف ظُونَ

ارى یک از عطاهایت به سپاسگزبراى کدامشماره آورم و یاد کنم،یا 
گران  که پروردگارا، بیش از آن است که شمارهبرخیزم در حالی

 (.800: 0170قمی،«)برشمارند...
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های الهی به قدری فراوان و دقیق و اسرار آمیزند که شناخت و شمارش آنها  نعمت

عُدُّوا ن عْمَتَ اللَّه  ال و إِنْ تَ»فرماید:برای بشر ناممکن است. خداوند در قرآن کریم می

به انتهای آن  های خداوند را شمارش کنید هرگز( اگر نعمت18: 08ابراهیم،«)تُحْصُوها

قابل  ه به فراوانی ودر موارد دیگر از دعای عرفامام حسین نخواهید رسید. بنابراین

رُ م نْ أَنْ ه یَ یَا رَبِّ أَکْثَ»کند:و عرض می های خداوند اعترافبودن نعمتنشمارش 

ای پروردگار من نعمتهایت بیش از آن ؛ «ع لْماً بِهَا الْحَاف ظُونیُحْص یَهَا الْعَادُّونَ أَوْ یَبْلُغَ 

: 0863)ابن طاووس،ابندحساب دانان بشمارند یا حافظان از آن اطالع ی است که

اوند، های خدت عجز بشر از شمارش نعمتشود که علّ(. از این جمله استفاده می0/180

در جای دیگر  ها است.ها و دیگری عدم آگاهی انسان به همه نعمتیکی فراوانی نعمت

اجَلْ وَ لَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَ الْعَادُّونَ م نْ أَنَام کَ »کند:از این دعای عرفانی حضرت عرض می

اگر من و ؛ «أَمَداً  لَا أَحْصَیْنَاهُ وَ أَنْ نُحْص یَ مَدَى إِنْعَام کَ سَال ف ه  وَ آن ف ه  مَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً

هایت را از گذشته، حال و آینده احصاء و تمامی حساب دانان عالم بخواهیم نهایت نعمت

 (.454: 0865)عاملی کفعمی،مارش کنیم هرگز قادر نخواهیم بودش

  بدنی  های نعمت  دنبرشمر -6-6-2
رِ صَفْحَ ِ جَبِین ی وَ خُرْقِ مَسَارِبِ وَ عَلَائ قِ مَجَارِی نُورِ بَصَرِی وَ أَسَارِی»

نَفْس ی وَ خَذَارِیم  مَارِنِ ع رْن ین ی وَ مَسَارِبِ ص مَاخِ سَمْع ی وَ مَا ضَمَّتْ وَ 
أَطْبَقَتْ عَلَیْه  شَفَتَایَ وَ حَرَکَات  لَفْظ  ل سَان ی وَ مَغْرِزِ حَنَک  فَم ی وَ فَکِّی وَ 

نور   جریان  های و پیوست«»حَبَائ لِ بَارِعٍ عُنُق ی مَنَابِت  أَضْرَاس ی وَ بُلُو ِ
های و پرده  تنفسم  های و روزنه  بر پیشانیم  شده  ترسیم  و خطوط  ام دیده

هایم بر آن بچسبد و روی های پرده گوشم و آنچه لبام و راهنرم بینی
های زبانم را برای تلفظ و پیوستگاه کام دهان و هم قرار گیرد و حرکت

های گردنم ام و از جای رویش دندانهایم و لوله متصل به رگروارهآ
 (.075: 0841مجلسی،...«)

های بزرگ خداوند متعال بر بندگان است که قرآن مجید نعمت چشم یکی از نعمت

 کند.درباره اسرار و رموزی که خداوند متعال در چشم انسان قرار داده است اشاره می

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْن؛ آیا برای »اشاره به آیه شریفه« ورِ بَصَرِیو عَلَائ قِ مَجَارِی نُ»

هایی از برای آنها چشم؛ «أَعْیُنٌ ال یُبْص رُونَ بِها وَ لَهُمْ» «انسان دو چشم قرار ندادیم؟

رتو نور الهی نتابد، چیزی را تا بر چشم پ. (073: 7)اعراف،بینند است که با آن نمی

 (.455: 0146دیان،ظاهر زیبا و آراسته هم داشته باشد)زمرّبیند اگرچه  نمی
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 جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئ دَ َ...»اشاره به آیه شریفه «وَ مَسَارِبِ ص مَاخِ سَمْع ی»

تا شکر این نعمات را به ما برای شما گوش و چشم و دل قرار دادیم ؛ «لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون

 (.74: 00)نحل،دجا آوری

های ظاهری بدن و اعضا و در این فراز از دعا به برشمردن نعمتامام حسین

خواهد از این طریق در شناسایی وجود خود یا به اعتبار شاید می ،جوارح پرداخته است

دیگر در شناخت کامل نفس خود به معرفت مقام ربوبیت توجه دیگری حاصل نماید و 

را ظاهر  (0/087: 0147سلیمانی آشتیانی،«)ربه  فقد عرفهمن عرف نفسه »مصداق کالم

 نماید.

 کفران نعمت نکردن و اقرار به گناه -7-2 

سوی تو آورم با گوشم با چشمم با زبانم با دستم با ای رو بهپروردگارا با چه وسیله

ی ها نعمت تو نزد من نیست که من با آنها تو را معصیت کردم ای موال پایم آیا تمام این

: 0841)مجلسی،ای؟جت است و راه هر اعتراض بستهمن! پس تو را بر من اتمام ح

073.) 

این است که  ،گیریمهای مهمی که از این بخش از دعای امام مییکی از درس

بدنمان گناهی مرتکب شویم، آن عضو نعمتی از  دانیم اگر به وسیله هریک از اعضایب

وه بر نافرمانی خداوند کفران نعمت هم های خداوند است و با آن گناه عالنعمت

کمترین چیزی که خداوند بر شما الزم فرموده  باره فرمود:در اینامام علی ایم. کرده

 (.511: 0808)شریم الرضی،نکنید آنست که با استفاده از نعمت خداوند او را معصیت

ف حق فرماید آیا با گوش، چشم و زبانی به سوی تو آیم که آن گوش حرمیامام

را ناشنیده گرفت و از شنیدن لهو، لغو و بیهودگی اعراض نکرد که این سخن امام اشاره 

(. آیا با چشمی به 073: 7اعراف،«)لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها»به آیه شریفه مقابل دارد

سوی تو روی آورم که عظمت جهان آفرینش را نادیده گرفت و بر آنچه نباید، نگاه 

وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْص رُونَ »دیدن آن اصرار ورزید و ندید آنچه را که باید ببیندافکند و بر 

آیا با زبانی از تو معذرت خواهی کنم،که به قول آقا امام  (073: 7اعراف،«)بها

که (« 0/053: 0863ذَنْبُه)ابن طاووس،  اَدْعُوکَ یا سَیِّد ی بِل سانٍ قَدْ أَخْرَسَهُ»سجاد

ها کوتاهی گناه آن زبان را الل کرده و از ذکر خدا غافل بوده و در شکر نعمتنافرمانی و 

 (.077: 0841جویی پروا نداشته است)مجلسی،کرده و از غیبت و عیب
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 هاسلب نعمت -1-2

هایت را از من پروردگارا نعمت ند:کاز خداوند درخواست می در جای دیگرامام 

 (.077: 0841)مجلسی،باز پس مگیر

نعمت عللی دارد گاهی به خاطر کفران نعمت و قدر ناشناسی و ناسپاسی است سلب 

 (137 :0170لیثی واسطی،«)کُفرُ النِّعمَه  مَزیلُها»فرماید:باره میدر اینامام علی

ها یا استفاده ناصحیح از آنها، گاهی غرور و خود گاهی استفاده نکردن از نعمت

یا مُوسی ال »فرماید:باره میوند در اینشود و خدا ها باعث سلب نعمت میخواهی

اسرائیل بگو ای موسی! به بنیخدای تعالی فرمود: « م ُالَسَّلبَتَبطَربِکُمُ الن عمَهُ فَیُعاجِلُکُ

نعمت شما را به سرکشی وادار نکند که نعمت را با تعجیل از دست شما خواهد 

 (.144: 0864)دیلمی،گرفت

امتحان الهی است و در آیه دادن ا از دست اهی مشمول نعمت شدن یا نعمتی رگ

کنیم و ش میهایتان آزمای ما شما را با ترس و گرسنکی و نقص در اموال و جانداریم: 

 (.055: 4)بقره،بشارت بر صابران باد

 

 کمک به محرومان -3-2

رسانی به محرومان، ضعیفان جامعه و برقراری عدالت در  ایجاد قسط، عدل و کمک

چنین جود و سخاوت از هم 0است. ترین اهداف بعثت پیامبران الهی ماز مه ،جامعه

پستی، حقارت، ضعم ایمان و فقدان   نشانه« بخل»فضایل مهم اخالقی است، هر اندازه 

ایمان و شخصیت واالی انسانی است. در آیات   نشانه« جود و سخاوت»شخصیت است

شود که بر  تعبیراتی دیده میاما  ؛به کار نرفته« سخاوت»و « جود»قرآن هرچند واژه 

ها، انفاق از آنچه  این دو مفهوم منطبق است، انفاق اموال در راه خدا، ایثار اموال و جان

خود به آن نیازمندیم یا آن را دوست داریم، و... از جمله تعبیرات قرآن برای توصیم 

 :شود نون به چند مورد آن اشاره میسخاوت است که اک

چه به  آنان کوچ کرد. دوست دارند و نسبت به آن هر کس را که به سوی» -

یابند، هرچند در خودشان  هایشان حسد نمی ایشان داده شده در دل

 (.3: 53حشر،«)احتیاجی،]مبرم [باشد

                                                 
1

 .( 45:  57؛)حدید، « الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط نا معهملقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزل». 
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که به آن، عالقه )و نیاز( دارند به مسکین، یتیم و اسیر و غذای )خود( را با این» -

کنیم و هیچ پاداش و  اطعام می گویند( ما شما را به خاطر خدا دهند )و می می

 (.3-4: 07انسان،«)خواهی سپاسی از شما نمی

هاى مردم بدانید نیازمندی فرماید:با تأکید بر این باور وحیانى مىامام حسین

ها را افسرده هاى الهى است پس نعمتکنند[ از نعمتکه]به شما مراجعه مى

مت کنید[که این وظیفه ان نعنسازید]یعنى مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفر

 (.04/103  :0864)حلوانی،ل خواهد شدرسانى به دیگران محوّ خدمت

در پیامى جهانى به پیروان خود بزرگ رهبر جهان اسالم حضرت خاتم االنبیاء

هر مسلمانى که به گروهى از مسلمانان خدمت کند خداوند »دهد:چنین رهنمود مى

: 0867)کلینی،«را در بهشت به او عطا خواهد کردى متعال به تعداد آنان، خدمتگزاران

4/467.) 

وَ مُق لًّا فَأَغْنَان ی وَ مُنْتَص راً »کند:در فرازی از دعای عرفه چنین بیان میامام حسین

دستان و نیازمندان را خدای بسیار روشن است که تهی« فَنَصَرَن ی وَ غَن یّاً فَلَمْ یَسْلُبْن ی

از  ،و هرکس هرچیز مادی و معنوی از نظر رزق و روزی دارد سازدتعالی توانگر می

که فقیر و کسانی فرماید:که قرآن کریم میرسد، همچنانجانب باری تعالی به او می

  .(14: 48)نور، سازدنیاز میها را از فضل خود بیتنگ دست باشند خداوند آن

کی است و او خداست که نیازی حقیقی و قائم بالذات در تمام عالم وجود ی آری! بی

شایسته هرگونه  نیازی آنقدر بخشنده است کهغنی و حمید است. یعنی در عین بی

نیاز از همگان بینوازی چنین در عین بخشندگی و بنده اری است و همگزحمد و سپاس

آوریم. آن همه نعمت و که تا همان اندازه که ما سپاس او را به جا می ای گونه باشد بهمی

افزاید و از آن جهت که بندگان کند؛ بلکه بر توانگری ما میدگی را از ما سلب نمیبخشن

گوید هرکس فقیر پس می ،کندبدانند که کسی غیر از او نیاز بندگان را برطرف نمی

نیاز گرداند. این دو جمله مورد شرح که امام  است از او بخواهد تا از فضل خود او را بی

تهی دست بودم توانگرم کردی لطفت را از من باز  کنددر اول عرض میحسین

در بند مورد بنابراین امام حسین دی.نکر داشتی و انعام و توانگری را از من سلب

نیازی را از او سلب که خدای تعالی نعمت توانگری و بیکند از اینر میشرح تشکّ

خداوند متعال که  گونه توان گفت  همان نفرموده است، پس طبق عبارات این دعا می

کند، مردم در محیط اجتماع خود نیز کند و از فقیران حمایت مینیازمندان را توانگر می
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ها دعای عرفه درس بگیرند و در جامعه نیاز یکدیگر را برآورده کنند و باید از این آموزه

 (.016: 0146دیان،)زمرّ از محرومان حمایت نمایند

 

 هجـنتی

ین حرکت حاجیان در برای حاجیان است که نخستسیار مهمی روز عرفه، روز ب

روز از اعیاد شود این  سرزمین وحى بعد از احرام با توقم در صحراى عرفات آغاز مى

ولی روزی است که خداوند حق تعالی،  رچند به اسم عید نامیده نشدهعظیمه است، ه

ن را برای های جود و احسابندگان را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده است و سفره

ایشان گسترانیده است و شیطان در این روز خوار و حقیراست برای این روز اعمالی 

نماز دن، ذکر گفتن، خواندن دعای عرفه و غسل کر روزه گرفتن، مانند، دعا کردن،

 خواندن وارد شده است.

امام با این نیایش خود، در دعای گهربار عرفه، ادب دعا و نیایش بنده در محضر 

آموزد و دعا را با حمد و ستایش خداوند آغاز و در حق را به شیعیان خود میحضرت 

 رساند.پایان با حمد و ثنای الهی دعا را به اتمام می

دارای مستندات  ،فرازهای دعای عرفه رو به اثبات رساند که بیشتر پیش تحقیق    

فته از آن است، قرآنی و روایی است و مباحث دعای عرفه مطابق کالم خدا و الهام گر

طور که بسیاری از آیات به صورت دعا نازل شده است و بندگان را به نیایش  همان

 کند.دعوت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 در دعای عرفه  فردی امام حسین -های اخالقی آموزه  

 

 

 

نامهکتاب: 
 

 .قرآن کریم*

 .مد بن حسین شریم الرضى. قم: هجرتترجمه: مح  (.0808).نهج البالغة* 

 ، چاپ اول.امشهد: کنگره جهانى امام رض(. 0860).صحیفة اإلمام الرضا*

 تا(. ترجمه و شرح علی نقی، اصفهانی)فیض االسالم(. تهران: فقیه..)بیصحیفه سجادیه* 

 چاپ دوم.

دار الکتب اإلسالمیه. چاپ  . تهران:اقبال االعمال(. 0863ابن طاووس، علی بن موسی.) .0

 .دوم

 . قم: مسجد مقدس جمکران.فرهنگ صفات(. 0140اسماعیلی یزدی، عباس.) .4

 عروج. . تهران:شرح حدیث جنود عقل و جهل(. 8913.)، محمداسفندیاری .1

مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر و دالئل (. 0801بحرانى، سید هاشم بن سلیمان.) .8

 . قم: مؤسس  المعارف اإلسالمی .الحجج على البشر

دفتر  قم: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم.(.0100تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد.) .5

 .اسالمی تبلیغات

 . تهران: المکتبه االسالمیه.وسایل الشیعه(. 0801حرعاملی، محمد بن حسن.) .0

. قم: نزهة الناظر و تنبیه الخاطر(. 0864حلوانى، حسین بن محمد بن حسن بن نصر.) .7

 .. چاپ اولعجل اهلل تعالى فرجه الشریم مدرس  اإلمام المهدی 

. من ال یحضره الفقیه(. 0801()ابن بابویه قمی، محمد بن على)معروف به شیخ صدوق .4

 قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ دوم.

 نامه دهخدا. تهران: سازمان لغت نامه دهخدا. لغتتا(. دهخدا، علی اکبر.)بی .3

. قم: مؤسس  آل أعالم الدین فی صفات المؤمنین(. 0864دیلمى، حسن بن محمد.) .89

 .  البیت
 –. دمشق (. المفردات فی غریب القرآن0804اصفهانى، حسین بن محمد،) راغب .00

 دارالعلم الدار الشامی . بیروت: 

 وصال العارفین شرحی بر دعای عرفه امام حسین(.0146زمردیان،احمد.) .04

 .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. چاپ دوم.خداشناسی از دیدگاه قرآن و سنت

المصباح للکفعمی)جنة األمان الواقیة و جنة (. 0865عاملى کفعمى، ابراهیم بن على.) .01

 . قم: دار الرضی)زاهدی(.چاپ دوم.(اإلیمان الباقیة

، قم: اسماعیلیان ریا. تفسیر نورالثقلین(.0805عروسى الحویزى، عبدعلى بن جمع .) .08

 چاپ  چهارم.



 0134نبـی(، سال چهارم، شماره هشتم، بهار و تابستان  های علوم اسالمی)یـاس دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 44

 

 

.ترجمه: حجت االسالم موسوی دامغانی. تهران: مفاتیح الجنان (.0171قمی، عباس.) .05

 موسسه انتشارات قریانی

 . تهران: هما.مصباح الهدایه و مفتاح الکرامه(. 0170کاشانی ، محمود.) .00

 . تهران: دار الکتب اإلسالمی . چاپ چهارم.الکافی(. 0867کلینى، محمدبن یعقوب.) .07

وابسته به سازمان تبلیغات اسالمى محمود گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم .04

. ترجمه ع سخنان امام حسین مجموعه کلمات االمام الحسین فرهنگ جامتا(.  شریفى. )بی

 کبیر.على مؤیدى. تهران: امیر

 قم: دار الحدیث.. عیون الحکم و المواعظ )للیثی((. 0170لیثى واسطى، على بن محمد.) .03

. محقق و مصحح: عالءالدین مفتاح الجنان -زاد المعاد (. 0841مجلسى،محمدباقر.) .46

 علمی للمطبوعات. چاپ اول.اعلمى. بیروت: موسس  األ

حمیدرضا شیخی،قم: . ترجمه میزان الحکمه(.0173محمدی ری شهری، محمد.) .40

 دارالحدیث. چاپ دوم. 

قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام . پندجاوید(.0173مصباح یزدی، محمد تقی.) .44

 . رحمه اهللخمینی 

 و ارشاد اسالمی. تهران: وزارت فرهنگ . صحیفه نور(.0105اهلل.)موسوی خمینی، روح .41

جا: دفتر تحقیقات و بی .شرح دعای عرفه، امام حسین(.0170نقوی، محمدتقی.) .48

 انتشارات بدر.

قم: . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(. 0864نورى، حسین بن محمد تقى.) .45

 چاپ اول. مؤسس  آل البیت

 

 

 
 



 

 

 

 هـهای اخالق فردی مناجات شعبانیری در آموزهـسی
 

 8التهمریم ک

 

 دهـچکی

 
 ای ضروری و حیاتی است.پرورش و تقویت اخالق برای هر جامعه

های امروز، با وجود پیشرفت در دنیای به ظاهر پیشرفته شوربختانه
رنگ شده است و انسان  گیر علمی و تکنولوژی، مسأله اخالق، کم چشم

ت قرار گرفته، از هدف اصلی خود که عبودیت پروردگار است، مورد غفل

 ه به این مناجات و عمل به فرازهای آن، انسان به درجهتوجّ بنابراین با
در  حضرت علی گونه کهشود. همانبندگی پروردگار، نایل می

-برابر خداوند عرضه میشعبانیه، نهایت خضوع و خشوع را در  مناجات

کند که فرد سالک خود را تا حدامکان به ادب در مناجات حکم میدارد؛ 

نوشتار حاضر با استفاده از مفاهیم مناجات نزدیک نماید.  مضامین و
ای به تحلیل موضوع پرداخته  خانه گردآوری کتابشیوه روش توصیفی و 

 است.

 

 

 

  :واژگان کلیـدی
 معرفت، اخالق فردی.مناجات شعبانیه، 

 

 هـمقدم  

                                                 
1

 مشهد.،آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا دانش.  
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های اخالقی مناجات شعبانیه است که به منظور ، سیری در آموزهحاضر پژوهش 

مسائل اخالقی پیرامون وظایم  به خصوص در حیطهیین معارف واالی اهل بیتتب

چنین در قبال بندگان خدا به شرح و تبیین اخالقی عبد در قبال پروردگارِخود و هم

به طور کل، مناجات با  فرازهایی از این مناجات عالی و پرجاذبه پرداخته شده است.

، مناجات هنر گفت و به خود اختصاص داده انسان را پروردگار، بخش مهمی از زندگی

تر باشد به استجابت نیز گو و ارتباط با خداوند است و هرچه این ارتباط خالصانه

چیزی به دنبال نخواهد  ون دعا و مناجات جزسردرگمی،زندگی بد گردد.تر می نزدیک

 ای ضروری و حیاتی است.داشت، همچنین پرورش و تقویت اخالق برای هرجامعه

القی های اخد که چرا ارزشآیدر ذهن می امروز رسشی در دنیای به ظاهر پیشرفتهپ

و این سبب شده است که انسان امروزی دچار  رنگ شدهو روح مناجات کم

های بزرگ روحی و فکری شود. بنابراین الزم است که اخالق ناب اسالمی از طریق بحران

های وارد شده داده شود؛ زیرا این مناجاتادعیه استخراج شود و به سایر افراد آموزش 

ترین  باشد که خود آیینه تمام نمای اخالق و از کاملمی بزرگوار غالباً از لسان ائمه

 اند.مجریان صفات حمیده بوده

های اخالقی مناجات شعبانیه به طور بیان مؤلفه کتب و مقاالت موجود در زمینه

 خاص یافت نشد.

 های اخالقیآموزه-8

 شروع مناجات با ذکر صلوات -8-8

ای از های معنوی، مجموعهمناجات شریم شعبانیه عالوه بر مسائل و جاذبه

ها به نورانیت باشد. که شخص سالک با مراعات کردن آنهای اخالقی نیزمیدستورالعمل

 ماند.مناجات نائل شده و از ظلمت نفسانیت خود را در امان می

ت شعبانیه. شروع مناجات با ذکر پر عظمت صلوات ین نکته اخالقی مناجانخست

 است. و ائمهباشد که معنای آن طلب درود و رحمت بر نبی اکرم می

زیرا در  ؛را اجابت فرمودندپیامبر در نخستین فراز دعای خود، خواستهامام

مرا چون قدح شتر سوار قرار ندهید، زیرا شتر سوار قدح خود را حدیثی، ایشان فرمودند: 

)کلینی، اول دعا، وسط و آخر آن قرار دهیدکند و هر زمان خواست، بنوشد، مرا در رپ
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گویا منظور حضرت این بوده که همیشه به یاد من باشید، نه مانند  .(8/483: 0801

شود و کند تا زمانی که تشنه میقدح شتر سوار، زیرا که شتر سوار یاد قدح خود نمی

 (.006: 0140مارودی،اوقات دیگر از آن غافل است)گر

 ترین آثار خواص صلوات، متخلق شدن به اخالق الهی است)موسی،یکی از مهم

عالوه بر این، ذکر صلوات قبل از آغاز مناجات، یکی از آداب قبولی  (.51: 0174

صلوات یک پل ارتباطی بین خالق و مخلوق است. پل  (.080: 0140دعاست)نائبی، 

باشد. ذکری است که انسان را از حرارت آتش دوزخ که ارتباطی بین دنیا و بهشت می

دهد و رمزی است میان محب و محبوب که مظهر قهر و خشم الهی است نجات می

صلوات ذکر  (.7: 0141باشد)عسکرپور، بزرگوارشان می و اهل بیتپیغمبر

و ه دارد و مانع از لغزیدن اخود را بر صراط ثابت نگ  شود که قدم فرستنده باعث می

 (.43: 0147کریمی، شود)

 تقاضای بخشش از پروردگار -2-8

خداوندا اگر شایسته  فرماید:که می از مناجات شعبانیه ه به این فراز شریمباتوجّ

در . سان نماییات اح آن هستی که بر من با فضل گسترده رحمت تو نیستم تو شایسته

تحقاق رحمت تو را ندارم من گرچه اسشود: داوند عرض میاین قسمت زیاد از دعا به خ

هایم زیاد از حد است، ولی از رحمت تو ناامید نیستم، چراکه رحمت تو ویژه و زشتی

گرداند؛  مستحقین نیست؛ بلکه آن قدر گسترده است که همه را مشمول فضل تو می

ها خالف حکمت الهی باشد مثل کشندگان پیامبران و مگر بر کسانی که رحمت بر آن

مصباح )کنند ین افرادی که بندگان خدا را از روی عناد و آگاهی گمراه میاولیا و هم چن

 (.83: 0141یزدی،

حرکت در مسیر رحمت الهی نیازمند و به توبه حقیقی است که این عمل به منزله 

ره توشه و وسیله حرکت است که باید توفیق توبه خالص را همواره از ذات الهی خواستار 

 .(38: 0101باشیم)مظاهری، 

نمایم، توبه که هستم به سویت توبه میپروردگارا در این حالی قرآن اشاره کرده است:

های پنهانی و آشکارم، تو ای خدای من در کتاب از گناهان بزرگ و کوچک و از لغزش

ام را بپذیر تریم پس توبهای که از رگ گردن به انسان نزدیکمحکم و استوار خود فرموده

 (.00: 56)ق، ایده دادهای که وعهمان گونه
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به معنای «) ورید»کلمه »فرماید:می در تفسیر آیه باال (503: 0100عالمه طباطبایی)

شود( و خون در آن رگی است که از قلب جدا شده و در تمامی اعضای بدن منتشر می

جریان دارد و معنای جمله این است که ما به انسان از رگ وریدش که در تمامی 

تریم آن وقت چگونه به او و به آن ه و در داخل اندامش جا گرفته نزدیکاعضایش دوید

خواهد مقصود را با عبارتی ساده و گذرد آگاه نیستیم؟ این جمله می چه در دل او می

تر از این و خدای قابل فهم ادا کرده باشد وگرنه مسأله نزدیکی خدا به انسان مهم

 هاست. تر از این مثلسبحان بزرگ

 قرار به گناه نزد حق تعالیا -9-8

و اگر مرگم نزدیک شده است و عملم فراز دیگری از مناجات شعبانیه آورده است: 

و قرار دادم. مرا به تو نزدیک نکرده باشد، به یقین اقرار به گناه را وسیله به سوی ت

ای کنند که عبد باید در برابر حق تعالی به گونهبه ما القا میدر این فراز ائمه

خضوع خود را اظهار کند و گناهان خود را تنها در برابر خداوند اقرار نمایند و اعتراف به 

 دانند که متأسفانه در آیین مسیحیت این مسأله وجود دارد.گناه را به غیرخدا قبیح می

اش اقرار به کمال الهی است اقرار به گناه در حقیقت اقرار به نقص و عجز است و الزمه

گونه است که تو مستحق کمالی و ای در خطاب به خداوند متعال اینهحال چنین بند

من هرچه دارم از تو است، ولی چون با اطاعت تو این حقیقت را برایت ابراز نکردم 

ر به گناه در خواهم به اقرااطاعت من، حالت خضوع در برابر تو را برای من نداشته، می

 (.07: 0140)تحریری،برابرت جبران نمایم

ای، هرچه باشد؛ زیرا هیچ بندهابراین اقرار به گناهان از خصال پسندیده و نیکو میبن

گونه که سزاوار است ادا نماید. از هم اهتمام ورزد نخواهد توانست حق پروردگارش را آن

ای فرزندم، همواره ارد شده است که به فرزندش فرمود: وامام موسی بن جعفر

تقصیر مدان، زیرا ت و طاعت خدای عزّوجلّ بیکوشش کن، ولی خودت را در عباد

 .(1/000: 0861)کلینی،شود که شایسته است، پرستش نمیخداوند چنان

ی از اسرائیل، چهل سال عبادت خدا کرد و سپس قربانی انجام داد، ولمردی در بنی

ا ات رفالنی! اعمال ناشایست تو سبب شد که خداوند قربانیاو پذیرفته نشد. باخود گفت: 

نپذیرد در این هنگام آوایی از سوی خداوند شنید که ای مرد عابد، نکوهشی که از خود 

 (.007 /1ت چهل سال بهتر بود)همان،کردی و اعتراف به تقصیری که داشتی از عباد
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به یابد که به خدا سوگند تنها آن کس از گناه، نجات می نیز فرمودند:امام باقر

 (.0/10: 0173مجلسی، )آن نزد پروردگارش اعتراف کند

 فرار از غیر حق و شتاب به سوی خدا -4-8

موالی ؛ «فَقَدهَرَبتُ إلَیکَ»فرماید:با عمیق شدن به این فراز ابتدایی مناجات که می

شود که فرار از چیزی به معنای این مطلب، حاصل می؛ اممن قطعاً به سوی تو فرار کرده

این عبارت، وحشت خود را از غیرخدا  باحضرت علی ترس و وحشت از آن چیز است.

زیرا (؛ 01: 0148کند)طاهری،ا، ابراز میمناجات با او ر و در نتیجه، آرام گرفتن در سایه

کند؛ بنابراین باید از دلبستگی به هرچیزی غیر از باری تعالی، ایجاد گرفتاری می

اماره، چه هوای  ای به خداوند پناه برد چه شیطان باشد چه نفسوابستگی به هر مشغله

ریاست باشد چه حب ثروت، بلکه هرچیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند و به خود 

 (.55تا:کند)عبدخدایی، بیمتوجه کند بتی است که در مقابل انسان جلوگیری می

اند، اعمال که ایمان آوردهداند؛ مگر افرادی ن میقرآن کریم همه را در خسران و زیا

 (.1: 061کنند)عصر، داده و دیگران را توصیه به حق و صبر میشایسته انجام 

نی خدایا از غیر تو وخودبینی به یع« فَقَد هَربتُ إلیکَ:» گوییمکه در دعا میهنگامی

که به درگاهت به حال هم با حالیام، آنام و در محضر حضرتت ایستادهسوی تو گریخته

چه به کرمت آنت چشم امید دارم، از خزینهچه نزد توسکنم و به آن پریشانی، تضرع می

 (.50: 0134رساند به من عطا فرمائی)روزبهایی، صالح من است و مرا به کمال باال می

: 50)ذاریات،« سوی خدا بگریزیدپس به»کند:که خداوند به بندگانش امر میچنان

در امام چنان که جا تعبیر جالب و لطیفی است، همدر این« فرار»(. تعبیر به 56

شود که انسان از در جایی گفته می« فرار»مناجات شعبانیه ذکر فرمودند. معموالً کلمه 

رو شده و از سوی دیگر، پناهگاهی در  هیک سو با موجود یا حادثه وحشتناکی روب

ای امن شود و به نقطهبا سرعت تمام از محل حادثه دور می ای سرا  دارد؛ بنابراین نقطه

های بی ایمانی، تاریکی، عذاب وجدان آورد. بنابراین باید از زشتو امان روی می

جاویدان گریخت و در آغوش رحمت تعالی و سعادت جاویدان قرار گرفت)مکارم 

 (.44/136: 0177شیرازی،
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 ل به خداوندسن توکّحُ -5-8

ها خدایا! اگر گناهان مرا از پیشگاه تو ساقط کرده پس به جهت توکل خوبم برتو از آن»

که قلب انسان  تماد بر خداوند، به طوریعبارت است از تکیه و اعوکّل ت. «پوشی کن چشم

داند و باور دارد که که میبا یاد او آرام گیرد و بر اسباب و علل طبیعی تکیه نکند. کسی

وب، انسان را عطا فرماید و هم خدای متعال قادر است، بدون اسباب و وسایل مطل

: 0140 شود)جباران، ل شمرده میاثر کند، اهل توکّو وسایل را بی تواند همه اسباب می

4/474.) 

بنابراین، بنده باید در همه حال به خطاهای خود توجه کند؛ زیرا غرور شیطانی اجازه 

دهد که انسان، خطاهای خود را ببیند و در این صورت است که در رابطه با اعمال نمی

شود، ساقط شدن از نظر رگاه الهی ساقط میخود به حضرت حق توکل نکرده و از د

رحمت الهی برای انسان مؤمن عذابی دردناک است. پس خدای متعال چون انسان مؤمن 

گذارد که گناهانش را فراموش کند و توفیق توکل نیکو به او عطا را دوست دارد، نمی

یا کرده در هایی که خداوند برایش مهکند، توکل نیکو آن است که انسان با برنامهمی

مسیر اصالح خویش قرار بگیرد و در این راستا به حضرت حق، اعتماد کند و باور داشته 

تواند به مقصد باشد که هرگز خودش به تنهایی و بدون کمک پروردگار نمی

 (.148: 0140برسد)تحریری،

های خود را به ده که خواستهفرمودند: خداوند بر بندگان واجب کرامام صادق

چنین از وسایل الزم هایی که برای آن قرار داده از او بخواهند و همسباب و راهوسیله ا

چنین خداوند به هم (.1/447: 0131)نراقی،رسیدن به هر مقصود کمک بگیرند برای

 برو !( باش قاطع) گرفتی، تصمیم که هنگامی :کندگونه سفارش میاینرسولش

 (.053/ 1عمران، )آلدارد دوست را متوکالن خداوند زیرا! کن توکل خدا

 ملزم بودن به صفت شکرگزاری -6-8

؛ «خدایا مرا از کسانی قرارده که از شکر تو غافل نباشند« » وَلَا یَغفُلُ عَن شُکرِکَ» 

خواهیم که ما را در زمره شکرگزاران قرار دهد و در این فراز از مناجات از پروردگار می

باالتر  ن نعمت مُنع م بانیت، گفتار و در مرحلهدچار غفلت نشویم؛ شکر یعنی تالفی کرد

تنها در مسیر رضایت الهی  ،هایی که خداوند به انسان عطا فرموده با عمل، یعنی نعمت
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 شکر گونه نقل شده استایندر بیان معصوم (.068: 0146صرف گردد)مشکینی،

 (.70/84: 0173)مجلسی،است که به حرام الهی گرفتار نشودهرنعمت آن 

ت شکرگزاری میلی است فطری که هر انسان، این حالت را نسبت به هر منعمی حال

کند و هرکس قادر است که آن را در درون خود به لحاظ انعام وی در خود احساس می

توان دریافت که منعم اصلی انسان، جاکه با شناخت و معرفت دقیق میتجربه کند؛ از آن

به پروردگار باید در دل انسان، بصورت  خدای متعال است؛ طبعاً این احساس نسبت

شمار است های او بزرگ، عمیق و بیعمیق تر و کامل تر وجود داشته باشد؛ زیرا نعمت

... اگربخواهید نعمت های خدا را شمارش کنید ؛ «...تُحْصُوهَا لَا اللَّه  ن عْمَتَ تَعُدُّوا وَإِنْ ...»و

که انسان سالمت فطرت (. مگر آن18: 08م،ها را به شمار آورید)ابراهیتوانید آننمی

 های الهی قرار نگیردخویش را از دست داده باشد و به آسانی تحت تأثیر نعمت

 (.4/078: 0136)سالمتی،

ای شود که ارتباط خلق را باحق و نعمت خدا بشناسد. کمتر بندهبنده وقتی شاکر می

 ع بَاد ی م نْ ...وَقَل یلٌ»کند گونه که باید بشناسد و شکراست که حق نعمت او را آن

چنان که معرفت بندگان خدا مختلم است مراتب، شکر آنان (. هم01: 18)نساء،«الشَّکُورُ

ای فضیلت شکرگزاری را از دست هراحتی عدّ و به (400: 0130نیز مختلم است)محدثی،

 دهند.می

ا شکر که در نعمت است و خدا ر اجر و پاداش کسیفرمایند: میامام صادق

ار الهی که در سالمت و شکرگزکند. مثل اجر و پاداش روزه دارد در راه خداست کسی می

کند و نعمت یافته شاکر اجرش مانند چون مبتالیی است که صبر میاست، اجرش هم

 (.4/38: 0861)کلینی،ست و قانع و راضی به این امر استکسی است که محروم از عطا

آید، از دو حالت خارج نیست، یا ر این عالم پیش میبه طور کل، رویدادهایی که د

دلخواه و مطابق میل ما هستند و یا برخالف طبع و میل انسان، سالمتی، رفاه و 

اند. از سوی دیگر بیماری، فقر و چیزهایی از این قبیل که بر وفق مراد ما هستند، نعمت

امکان ندارد که زندگی  است.گرفتاری بال هستند، عالم دنیا سرشار از این دو نوع حادثه 

 (.8: 36)بلد،«فریدیمهمانا انسان را در مشقت آ»انسان بدون مشکل باشد:

ها شکرگزار باشیم تا آموزد که در برابر نعمتها و تربیت ناب دینی به ما میآموزه

های الهی افزون شود و در برابر بالها صبرپیشه کنیم تا از اجر عظیم پروردگار نعمت

هی کند، نه راحتی دنیا را در پیش توجّشویم. اگر انسان نسبت به این مسأله بی مندبهره
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بنابراین هرنعمتی که خداوند  (.001: 0141رو دارد و نه سعادت اخرت را)مصباح یزدی،

به انسان ارزانی داشته است، شکر آن برانسان الزم است و بدیهی است که عدم شکر 

ز جمله گناهانی است که باعث نزول الهی در خداوند همان کفران نعمت است که ا

 (.008: 0140نژاد،  شود)امینینیا میهمین د

 برترین نعمت الهی  والیت ائمه -7-8

ترین اولین حلقه اتصال بین خالق و مخلوق است؛ لذا مهمنور پیامبر اکرم

پرتوی که رو به اسم اهلل دارد و ای از نور پیامبرباشد. آن جنبهواسطه در فیض می

ای از پیامبر یعنی ارتباط ایشان با خداوند و آن جنبه« یَلیِ الحقی» آن اسم است؛ جنبه

ایشان « یَلیِ الخلقی»اند و رو به خلق دارد، جنبهنور حضرت که دیگران به او متصل

باشد؛ یعنی از یک سو به خدا متصل است و از سوی دیگر مردم به این شخصیت  می

سرچشمه نبوت و باالتر از آن است. نبوت و  ،والیت ک باشند؛ پسبزرگوار ناچار به تمس

 (.111: 0131از اسمای الهی است)عزیزی، « ولی» رسالت معلول و زائیده والیت است

توان نتیجه گرفت که بنابراین می (.3: 84)شوری،پس خداوند  ولی و سرپرست است

های وحیانی، بدیهیات و اهل بیت آن بزرگوارشان، مبتنی بر آموزهوالیت پیامبر

شود و این نور عقالنی و علمی است که در قلب یک انسان مهذّب به نور ایمان تبدیل می

شود. عملی که در تمامی زوایای زندگی کند و به عمل تبدیل میتجسّم خارجی پیدا می

های بسیار بزرگی از نعمتیابد. بنابراین والیت ائمهشخص سالک ظهور بروز می

 (.147: 0136غفلت از آن گناهی است نابخشودنی)مدیر عزیزی،است که 

  گویای همین مطلب است: حدیث زیر
گویند:  می احمدبن عمرو حسین بن زید از یاران امام رضا»

خدمت آن حضرت رسیده و عرض کردیم: ما زندگانی وسیع، 

پرنعمت و با طراوتی داشتم، اوضاع دگرگون شده و کمی تغییر پیدا 

، از خدا بخواهید که آن زندگانی وسیع و پرنعمت را به ما کرده است

خواهید خواهید؟آیا می درپاسخ فرمودند:چه میبازگردد، امام

کند شما را از این که مانند مانند پادشاهان باشید؟ آیا خوشحال می

که برخالف چیزی باشید که االن باشید، در حالی0طاهر و هرثمه

 ز نعمت والیت خارج شوید؟(هستید)یعنی راضی هستید که ا

                                                 
 اند. . طاهر و هرئمه از فرماندهای شیعه مأمون بوده 0
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دارم که تمام دنیا را پر درجواب گفتند: به خدا سوگند دوست نمی

از طال و نقره کنند و به من بدهند و در قبال آن نعمت والیت را از 

 (18/01)سباء،فرمودند که خداوند در قرآنمن بگیرند. امام

ولی  ای آل داوود! شکر این همه نعمت را به جا آوردید» فرموده:

 (.75/818 :0173مجلسی،«)کمی از بندگان من شکرگزارند عده

کنند که دغدغه این افراد این است که وقتی مالحظه می مطابق این حدیث، امام

مقداری از درآمدشان کاسته شده و تنها در فکر زندگی دنیا هستند؛ به عنوان یک 

هایی که دارند و از آن نعمتها را به طبیب حاذق مصلحت بیمار را در نظر گرفته و آن

چون شخص بامعرفتی بوده با هشدار امام بیدار کنند و مخاطب همه میغافلند متوجّ

 فانه از آن غافل مانده وکه متأس هایی داردنعمتحدیث این است: انسان  پیام شود.می

 است؛ چونها، نعمت والیت ائمه ؛ یکی از آناندازه دنیا ارزش معنوی داردبه گاهی 

که شایسته است، دانسته  برای به دست آوردن آن زحمتی کشیده نشده، قدر آن، چنان

های زیادی ریخته شده است تا در بها خوناما برای حفظ این نعمت گران شود نمی

شرایط سختی مانند زمان حجاج بن یوسم این نعمت زوال پیدا نکند)مکارم 

 (.  0/010: 0177شیرازی،

 ز پروردگاردرخواست تواضع ا -1-8

معبودم من بنده تو و فرزند بنده تو هستم، در آورند:  امام در فرازی دیگر می

این فراز کوتاه، سه  ام.ام و برای رسیدن به تو کرمت را وسیله قرار دادهپیشگاهت ایستاده

کند که پروردگارا هم بنده تو کند؛ یکی آن که با کمال تواضع بیان مینکته را بیان می

این فراز از دعا با آن عبارات  هم بنده زاده تو، خالصه بنده خانه زاد تو هستم.هستم و 

گذارند و با نهایت فروتنی خطاب به  سر به خاک میمعروف که حضرات معصومین

مند و ترسان و جیره نیاز ؛ من بنده«اَنَا عَبدٍ ذَلیلٍ خائ مٍ مُستَجیرٍ» گویند:خداوند می

ترین صفت از صفات باشد؛ زیرا مهم( هماهنگ می8/488ا:ت)حرعاملی،بیخوار تو هستم

: 0134باشد)روزبهایی، گار میدبندگی خدا، داشتن تواضع و فروتنی در پیشگاه پرور

444.) 

کند. تواضع از سوی تواضع از جمله صفاتی است که انسان را به تکامل دعوت می

رای شخصیت ظاهری یا اما از سوی افرادی که دا؛همه افراد، نیکو و پسندیده است

معنوی هستند، نیکوتر است ولی برخی از افراد تنها در مقام ادعا خود را متواضع جلوه 
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ها تفاوت فاحشی دیده که در مقام عمل میان گفتار و کردار آن دهند به طوریمی

 (. 481: 0136شود)مهدوی کنی، می

های نشانهید در ادامه به عمل و ادعا در تواضع را دریافته باحال برای این که تفاوت 

 روایات بیان شده است، اشاره شود: تواضع که در

: 0177 ضع دارای چهار نشانه است)مجلسی،شخص متوا فرمودند: امام صادق

75/004:) 

 از نشستن در پایین مجلس به پایین تر از مقام خود راضی باشد.  -الم

است که قرآن کریم در  ی مهمدهد این سنت به حدّهرکس را ببیند، سالم می -ب

آن تأکید  نیز درباره ده و در روایات اهل بیتارد متعدد با صراحت به آن امر کرمو

 اند. امام حسن عسکریو افراد را از ترک سالم نکوهش کرده است فراوان شده

: 0868)ابن شعبه،یکه به هرکس بگذری بر او سالم کننشانه تواضع این است فرمودند: 

دادند، ایشان حتی بر کودکان اهمیت زیادی به سالم کردن میاکرم(. رسول 100

نیک زنده بماند و سنت کردند تا پس از آن بزرگوار، سالم کردن به عنوان  نیز سالم می

خَمسٌ ال »رو فرمودند:مردم سبقت در این عمل نیک را شیوه خود قرار دهند. از این

پنج خصلت را « »عَلَی الصَّبیَان ل تَکونَ سُنَّهً م ن بعدیأدعُهُنَّ حتی المَماتَ ... وَ التَّسلیمَ 

ها[ سالم کردن بر کودکان است تا تا هنگام مرگ ترک نخواهم کرد...]که از جمله آن

شیخ «)پس از من روش عمومی باشد]و به عنوان سنت اسالمی مردم با آن رفتار کنند[

 (. 0/480: 0134صدوق، 

سازد؛ اگرچه حق با او باشد. راغب اصفهانی ا رها میمراء) کشمش و بگو و مگو( ر -ج

گویی که به منظور و جدال عبارت است از بحث و گفت»ند:گویدر مفهوم لغوی جدال می

گونه گفت و گیرد و علت این که با اینکوبیدن طرف مقابل و غالب شدن به او صورت می

ر به بحث و مشاجره رابر یک دیگگویند این است که دو نفر در بگوها مجادله می

جَلَدتُ »ی تحمیل کند. ریشه کلمه جدال ازپردازند تا هرکدام فکر خود را بر دیگر می

یعنی؛)طناب را محکم تابیدم( گرفته شده است، چون کسی که چنین سخن « الجَدل

خواهد، دیگری را با سخن و رأی خود بپیچاند تا طرف مقابل از افکار و گوید میمی

 (. 081: 0136راغب اصفهانی، «)برداردعقاید خود دست 

ای ندارد که دیگران او را به پرهیزگاری هیچ عالقه فرموده است:امام صادق -د

 (.06: 0146ستایش کنند و بگویند: فالنی چقدر با تقواست)محمدی راد،
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ترین مرتبه تقوی و پرهیزگاری است، خداوند متعال چه گفته شد از اساسیآن

دهیم که اراده  ( این سرای آخرت را )تنها( برای کسانی قرارمی)آری،فرماید: می

قصص، )جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است! برتری

در تفسیر آیه چنین آمده است که اگر شخص مایل باشد که دیگران از او . (41: 44

است و هرگونه برتری جویی  تعریم کنند و مورد تشویق قرار دهند، نوعی برتری جویی

ممنوع است زیرا منشأ برتری طلبی است، پرهیزکار واقعی کسی است که اراده تفاخر و 

 (.7/066: 0140 برتری بر دیگران نداشته باشد)قرائتی،

کند. می ای در ارزش اعمال انسان ایفادر فرهنگ اسالمی، نقش تعیین کنندهت نیّ

ناسب با نیت خود ا به نیت فرداست و هرکس متارزش کارهفرمودند:  پیامبر اکرم

بنابراین براساس این حدیث، اگر انسان کاری  .(76/51: 0177)مجلسی،بهره خواهد برد

که مورد تشویق و را به نیت غیر الهی انجام دهد، یعنی صرفاً به انگیزه خودنمایی و این

اداشش همان تشویق مردم تمجید اطرافیان قرار گیرد، اعمال خیر و عبادت به جا اورد، پ

 (.066: 0141)مصباح یزدی، خواهد بود و نزد خدا مزدی نخواهد داشت

 جهـنتی

های شود که مناجاتای حاصل میمطالب بیان شده، چنین نتیجه از مجموعه

ها به خصوص باشد؛ بلکه هریک از آنتنها برای توسل و رفع حاجات نمیائمه

باشد، به طوری که باتوجه و مروارید عرفان و اخالق می مناجات واالی شعبانیه دریایی از

نائل تعمّق در فرازهای آن به درک کاملی از معارف اسالمی و اخالق ناب محمدی

بنابراین صرف خواندن الفاظ دعا بدون تدبّر و اندیشه تنها به درجات و مقامات  گردیم.

قع حق مناجات با پروردگار را ادا و در وا شویمات با پروردگار برخوردار میاندکی از مناج

جاست ضمن خواندن دعا و مناجات که نماییم. پس بهای اجحاف میکنیم و به گونه نمی

یابی به به منظور دست این عمل از مقدمات ارتباط معنوی باخدای خویش است.

نیز های ائمهمضامین و مفاهیم حقیقی دعا به کتب مربوط به شرح و تفسیر مناجات

شود تا به هدف اصلی مناجات که همان اتصال حقیقی به پروردگار است برسیم،  رجوع

شود که انسان در اعمال و رفتار مضاف بر آن انس با فرازهای مناجات شعبانیه سبب می

و ناظر  تر مراقبت نشان دهد؛ زیرا هرلحظه خدا را در پیشگاه خود حاضرخویش بیش

 گردد.زیادی برطرف می بیند، بنابراین غفلت از او در حدمی
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 عوامل سلب النجاح فی دعاء ابوحمزه ثمالی
 8منیجه ترکانلو 

 
ق للعبید النجاح الدینی و طاعه عن أوامر اهلل و بما أنَّ الدعاء تعزّز التفوّ یجب أن تُمنح

إلی سلب النجاح لها عواقب غیر ساره لهذا أنّ مصدر الذی یهدی  ةًاضاف ةاالنسان و الخطیئ

االنسان إلی الکمال هو الدین االلهی فقط إذا کان المرء أن ینجح یجب علیه أن یُزیّن نفسه 

 ر العقل و الدین التی تجلی فی القرآن و الروایات.وفقاً للمعایی

اهلل،  ة، الکذب، عدم معرفةأنّ بعض العوامل التی تشیر الیها فی الذعاء مثل الکسول

هذه العوامل  ةتُسبّب سلب النجاح االنسان یسعی هذا المقال إلی دراس ةالجهل و الغفل

 .ةو مصادر موثق« مالیابوحمزه ث»باالعتماد علی دعاء  ةتحلیلی -ةوصفی ةبطریق

 

 

 :الکلمات الدلیلیه

 .ابوحمزه ثمالی ،، دعاءةالنجاح، سلب النجاح، خطیئ
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 نظره فی الرزق مستنداً 

 هـالبالغه و مناجاه شعبانی الی نهج
 8زینب حسینی

 
و التأکید بأنّ اهلل تعالی هو الذی  ةوأقسام ةفی هذا المقال یُشیر الی الرزق و مصادر

الموجوده فی المجتمع و البعد  ةنظراً للعدید من الشکوک و المشاکل االقتصادی یرزق عبده

فی  ةه الروحانیدلمثل هذه األبحاث لزیا ةالی االسالم، هناک حاج عن المجتمع المثالی

لیصل الی هدف مهم و هو  ةشعبانی ةمثل مناجا ةمن األدعی3ئمهاال دَّمستالمجتمع حتّی ی

 األمل.السالم بین المجتمع و خلق 

الناس فی المجتمع یمکن  ةمن أجل زیاده الروحانی ةمثل هذه األبحاث تبدو ضروری

 .مثل شعبانیه ةفی خالل حضورصالالمعصومین ةتحقیق وجهات نظر االئم

 ةمن مصادر مُوثَّق ةمکتبی ةثم تجمیع هذالمقال من المنهج الوصفی و طریق

 

 

 :الکلمات الدلیلیه

 .الشعبانیه ةمناجاالبالغه،  الرزق، نهج

                                                 
 مشهد. ،فی المدرسه العلمیه الرضویه الثالث یالمستو یف الدارسه لیمشغول به تحص.  0
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 موانع أمام خدمه الحق 

 فی دعاء ابوحمزه ثمالی 
 8فریده حسینی

 

ها اهلل و البتعاد عنه و ضُرفَالحق، التی تُسبب أن یَ ةناک العدید من العقبات أمام خدمه

 فی عدم الدعاء الی اهلل. ةًنتیج ةفقدان توفیق الخدم

لدعوی بهدف الخلق الذی هو ا ةیجبُ علی کل مسلمٍ أن یتحرک إلی األمام مع زیاد

 للخالص من الضالل و تحقیق النعیم فی الدنیا و األخره ةالعبودی

البحث الوصفی من خالل  ةعقبات هذا الخلق من خاِلل طریق ةتُحدّد الدراسه الحاضر

 «ثمالی ةابوحمز»الوعی عن دعاء 

 

 

 :الکلمات الدلیلیه

 .أداء الحق الحق، ةثمالی، خدم ةدعاء، ابوحمز

                                                 
 ، مشهد.سیده زهرا)سالم اهلل علیها( تابعین فی المدرسه العلمیه، الثالث یالمستو یف الدارسه (لیمشغول به تحص).  0
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  الفردیه -التعالیم األخالقیه

 عرفهفی صاله  نـلألمام الحسی
 8مریم کریمی حصاری

 
التی لها و الی االمام الحسین ةالمنسوب ةمن الصلوات الشهیر ةهی واحد ةعرف ةصال

یُجدّد  یقدّم صفات اهلل و ةاهلل و الدعا فی هذه الصال ةی معرفموضوعات أخالقیه عالیه ف

یُعلِّمنا کیف نسأل اهلل  ءو یتذکر برکات اهلل و یشکرهم و.. أنّ هذا الدعا اءو الدع مع اهلل ةعَهد

 و ماذا نسأل.

و تجاهلوا برکاتهم و یستمتعوا  ةفی بعض األحیان أنّ االنسان غرقوا فی األمور الدنیوی

 االمام لمزید ةبالدنیا وأمورها و لهذا یبدو من الضروری ذکر النِّعمَ و السؤال من اهلل عن لغ

 .ةالمعرف

 .فی هذا المقال ةو تحلیلی ةوصفیّ ةهذا المطلوب قد عَمِلَ باستخدام طریق 

 

 

 :الکلمات الدلیلیه

 .ةالتعالیم األخالقی ،ةعرف ء، دعاة، یوم العرفةعرف
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 دراسه عن تعالیم األخالق الفردیه

 هـفی أدعیه شعبانی 
 8مریم کالته

 
فی عالم الیوم  حظّجتمع. لسوء الیّ مألطویر و تعزیز االخالق أمر ضروری ت

األخالقیات و  المتقدم،علی الرغم من التقدم الملحوظ فی العلوم و التکنولوجیا تهدّمت قضِیَّه

 . ةاالصلی للعباد ةغرض تم إهمال الرحل فی قد

مثلما یقدّم  ةالعبودی ةو العمل بها، یصل االنسان إلی درج ةلذلک فی ضوء األدعی

 ةهلل تعالی فی الدعاء الشعبانیه، ینبغی للعارف إلی اهلل أن یقترب نفس التواضعاالمام علی

 .ةو متکتبی ةوصفی ةیُحلّل هذا المقال الموضوع باستخدام طریق إلی مفاهیم األدعیه

 

 

 :الکلمات الدلیلیه

 .ةأخالق الفردی، ة، معرفةشعبانی ةدعاء، صلوا
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