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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1ه )مناجات شعبانیّ

معارف توحیدی، ه، مناجات شعبانیّمعارف والیی، ه، صلوات شعبانیّمراقبات ماه شعبان، : ها هکلیدواژ

ه، دل نبستن سالک به عمل ه، زمان خواندن صلوات و مناجات شعبانیّشعبانیّجات ارتباط صلوات و منا

 .، حمدرجادعا، یقین به غفّاریّت خدا، اجابت خود، لذّت صحبت عاشق و معشوق، یقین به 

ای از معارف  ه مجموعهوارد شده است. صلوات شعبانیّ 1هصلوات شعبانیّ ،المعظّم ای ماه شعباندر ظهره

در بخش نخستین را  بیت عصمت و طهارت قامات بلند اهلهای بلند والیی و م آموزه والیی است.

مندی و  بهرهدر مسیر آن ادعیه هم که  ای قرار گرفته ادعیه ،آندوم  ی در نیمهو  بینیم این صلوات می

المعظّم است. برخی  در ماه شعبانامجعنیعلیهماهللصلوات بیت عصمت و طهارت اقتباس از کانون نور والیت اهل

 ذکراین صلوات بخش دوم در  ،داشته باشد در ماه شعبانباید اهلل  سالک الیکه  یی های عملی از مراقبه

ی َو اْرزُْقن   ؛ َيت كَ ب َمْعص    یَو ال ُتْخز ن   ؛ ی ب طاَعت كَ اْعُمْر قَ ْلب  َو شود:  گونه شروع می اینبخشی که در  ؛است شده

ْن َفْضل كَ   ر ْزق كَ   م نْ   َعَلْيه    قَ ت َّْرتَ   ُمواساَة َمنْ  در واقع  ،صلواتاین تا پایان  جاایناز  .ب ما َوسَّْعَت َعَلیَّ م 

دلش را  ی خواهد خدا خانه میضمن اینکه  که ؛استبیان شده اهلل  هایی برای سالک الی دستورالعمل

 ؛ َو اْعُمْر قَ ْلب ی ب طاَعت كَ : آباد کند

 پیش از آنکه این خانه رو نهد به ویرانی  ی دل ما را از کرم عمارت کن خانه

                                            

، 2ج طاووس، اقبال االعمال،  سیّدبن ؛044مشهدی، مزارالکبیر، ص  ؛ ابن828، ص 2المتهجّد، ج  ، مصباحالحسن بن ، محمّد. طوسی1
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َيت كَ   َو ال ُتْخز ن ی از  در وادی معاصی و گناهان خوار نکن؛خدایا من را با رها کردنم خواهد که  و می : ب َمْعص 

با من قرار دادی، در روزی که  یی گشادگیی  به شکرانهکه به من روزی کن  کند درخواست میخدا 

های  نکته به نکته آموزه ،هشعبانیّصلوات  . تا آخراهل مواسات باشم ،بندگانی که روزیشان تنگ است

هایی را باید در این ماه به  فهمد چه نکته ه میصلوات شعبانیّ اهلل با استفاده از سالک الیعملی است و 

 برد.باز فیوضات این ماه را  ی کافی هدد تا بهربنکار 

که  است؛ چنانای بسیار عمیق و بلند توحیدی ه ه حاوی آموزهمناجات شعبانیّ 2؛و امّا مناجات شعبانیّه

صلوات  ،منل هم هستند. به اعتقاد مکمّ ،و این دو ؛است های بلند والیی آموزهدارای ه صلوات شعبانیّ

گونه نگاه  کند. اگر این ه مستعد میسالک اهل مراقبه را برای بهره بردن از مناجات شعبانیّ ،هشعبانیّ

صلوات  تاها گذاشت  ه را برای شبخواند و مناجات شعبانیّرا ه شاید ظهرها باید صلوات شعبانیّ ،کنیم

طور که  همانکرده باشد.  ،توحید بگذارد پا به وادی را در مستعد کردن سالک برای اینکه کار خودش

س را طی کرد، وارد صراط والیت نف ی که مرحلهبعد از ایناهلل  در مسیر سلوک الیسالک  ،دانید می

م مقدّ ،رسد. بنابراین گام نهادن در صراط والیت اه و صراط والیت به شهر توحید میشود و از شاهر می

ا ه مکند و مناجات شعبانیّ ه ما را به صراط والیت واصل مینیّبر ورود به شهر توحید است. صلوات شعبا

 ل هم هستند. این دو مکمّ ،و به اعتقاد من ؛نماید را به وادی توحید واصل می

مناجاتی که از  را مرور کنیم؛ه شعبانیّمناجات بار سریع با همدیگر  خواهیم یک می ،اگر خدا توفیق دهد

در ماه شعبان این  بودند دمقیّ هی ائمّ همه ،بنا به نقل روایاتو است شده  وایتر ؤمنینامیرالم

                                            

الجنان، اعمال ماه شعبان،  ی، مفاتیحو محدّث قمّ 16، ص 19؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 785، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال بن . سیّد2

 مناجات شعبانیّه.
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ند. ه باشد به خواندن آن بودمقیّ هائمّ ی که همه کم دعا و مناجاتی داریم 3.مناجات را بخوانند

 دارد. وجوداالیی است که در این مناجات ومضامین بسیار تش علّ

های کوتاهی  من نکته .ُمَحمٍَّد َو آل  ُمَحمَّدٍ َعلىّٰ َصلِّ  الل ُّٰهمَّ شود:  ه با صلوات شروع میمناجات شعبانیّ

ا دریافت شود. صلوات ه نکتهاین کند که  ت شما کمک میشاءاهلل دقّ دهم. ان شرح نمی و ؛گویم می

 رمز ورود است.  ارتباطی است؛پل  ست؛ارتباط بین عبد و موال ی عنصر برقرارکننده

پادگان  ی وارد محدوده هنگام شباگر بخواهید  ارند.ها یک اسم شب د پادگاناید؛  دیدهدر مقام مثال، 

توانید داخل  کنند و شما می ها راه را باز می گهبانن ی ، همهاسم شب را بلد باشیددر صورتی که  ،شوید

 تانمتس به ،و اگر بخواهید وارد شوید دهند راهتان نمی ،اسم شب را بلد نباشیدا اگر شوید. امّ

یک بخواهید وارد اگر شما  بزنیم؛ یکامپیوتری مسائل  حوزه مثال دیگر را ازکنند.  یتیراندازی م

. پسورد ارتباط توانید وارد شوید اگر پسورد نداشته باشید، نمی رید.به پسورد احتیاج دا ،شوید افزار نرم

کند،  کند و عبد را به موال وصل می ارتباط را برقرار می ، صلوات است. عنصری کهتکانون الوهیّبا 

است بر سر راه ساخته شده  سدّی از آتشامکانپذیر نیست.  ؛ارتباط محال است ،بدون آن صلوات است؛

صلوات بر  ،گشایند می او بر رویرا راه  و گوید اسم ورودی که آشنا میآن و  ؛که غریبه وارد نشود

بیت عصمت و  و اهل خاطر جایگاه بلندی است که پیامبر این بهو  ؛است محمّد و آل محمّد

بین  ی واسطه ند؛مقام مشیّت ،تعبیربه یک  هستند؛ ی خلقت عالم وجود دارند. آنها واسطه طهارت

مناجات این  ناپذیر است. چون رتباط محال و امکانا برقراری ،خالق و مخلوقند. لذا بدون این واسطه

اسم رمز را بگویید تا این باید  شود. باید با صلوات شروع ،ت وصل کندعالم الوهیّ خواهد شما را به می

                                            

 ْهر  شَ  یها ف  ب   ونَ ْدعُ وا يَ كانُ   ه  ْلد  ْن وُ م   ة  مَّ ئ  ااْلَ  وَ  بٍ طال   یب  اَ  ْبن   یِّ ل  عَ  ينَ ن  ْؤم  اْلمُ  ير  م  اَ  ناجاةُ ها مُ نَّ ا   :قالَ  کاَن...  خالويه ْبنُ  ْينُ سَ ْن اْلحُ عَ  قالَ فَ . 3

 یِّ ل  عَ  ينَ ن  ْؤم  اْلمُ  ير  م  اَ ْوالنا مَ  ناجاةُ مُ  .284، ص 91البراعه، ج  خوئی، منهاجهاشمی و  785، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال : سیّدبنْعبانَ شَ 

 .16، ص 19مجلسی، بحاراالنوار، ج  :ْعبانَ شَ  ْهر  شَ  یها ف  ب   ونَ ْدعُ وا يَ كانُ  ه  ْلد  ْن وُ م   ة  مَّ ئ  ااْلَ  ناجاةُ مُ َی ه   وَ  عليه اهلل صلوات  بٍ طال   یب  اَ  ْبن  
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لذا و  4دعا صلوات استشوید. در روایات هم هست که رمز استجابت افزار  برنامه و نرماین وارد بتوانید 

شگاه در پیچون صلوات دعایی است که اگر قبل و بعد از بیان حاجتتان صلوات بفرستید،  اند فرموده

ت کند و میانه را بدون اجابت خّر را اجابمحال است خدا مقدّم و مؤ مستجاب است،قطعاً پروردگار 

ه با صلوات شروع مناجات شعبانیّ ،رمز اجابت دعا و مناجات هم صلوات است. به این لحاظلذا  5گذارد.ب

 شود. می

اَديْ ُتَك َو َاْقب ْل َعَلیَّ ا ذا ی ا ذا نَو اْسَمْع ن دائ    ُتكَ وْ ا ذا َدعَ   یُدعائ    ُمَحمٍَّد َو اْسَمعْ  ُمَحمٍَّد َو آل  َعلىّٰ َصلِّ ُهمَّ الل ّٰ 

های مرا  زدن صدا ؛های من گوش بده به صدا زدن ،زنم صدا می ،خوانم می تو را خدایا وقتی: ناَجْيُتكَ 

تو را در  امکان، ی وقتی من از حضیض مرتبه ی ا ذا ناَديْ ُتَك:اْسَمْع ن دائ  َو  ا ذا َدَعْوُتَك.  یُدعائ    َو اْسَمعْ  :بشنو

ی ا ذا َو اْسَمْع ن دائ   ندای مرا بشنو:کنم،  ی دور تو را ندا می زنم و از این فاصله ی وجوب صدا می اوج مرتبه

زند و ندا  مطلق صدا میی هستی و غنای  هقلّ تو را در ،در ته چاه فقر و نیستیعبد تو  وقتی ناَديْ ُتَك.

نجوا یعنی  َو َاْقب ْل َعَلیَّ ا ذا ناَجْيُتَك: .ه. ندا کردن یعنی از دور صدا زدنبه صدای او گوش بد ،کند یم

رویت را به  ،گویم راز دل میبا تو کنم و آهسته  با تو مناجات میدارم وقتی  .ندرگوشی صحبت کرد

 من کن.

 صدا به ،زنم صدایت میوقتی خدایا  فرماید: می.کَ تُ لْ أَ نی ما سَ ط  عْ اَ  نفرمودکنم؛  ای اشاره می به نکتهاینجا 

رویت را به من  ،کنم نجوا میوقتی با تو  بسپار؛به ندا دادنم گوش  ،دهم ندا میوقتی  ؛زدنم گوش بده

                                            

يرُ قاَل اَ  .0 ن ينَ  م  ؛ مجلسی، 17، ص 6، ج الشیعه عاملی، وسائل حر : ُمَحمٍَّد َو آل ه ىّٰ ى َعلُيَصلِّ  َحت ىّٰ  اء  السَّم  َعن    اٍء َمْحُجوب  ُدع  ُكلُ    اْلُمْؤم 

 .293، ص 5البراعه، ج  خوئی، منهاجهاشمی و  399، ص 14بحاراالنوار، ج 

  َعَلْيه  َو آل ه  َصلَّى اهللُ  یِّ نَّ الصَّالَة َعَلى النَّب  ا  ، فَ آل ه   َعَلْيه  َو صلَّى اهللُ  یِّ ة  َعَلى النَّب  ا ذا َدعا َاَحدُُكْم فَ ْلَيْبَدْأ ب الصَّال اَل:، قْبن  ُمَحمَّدٍ  َجْعَرر  ی َعْبد  اهلل  ب  َعْن اَ  .5

 . 17، ص 6الشیعه، ج  عاملی، وسائل و حر 962امالی، ص الحسن،  بن محمّدطوسی،  :اء  َو يَ ُردَّ بَ ْعضا  الدُّع  بَ ْعضَ   ل يَ ْقَبلَ   اهللُ   َيُكن    َمْقُبوَلة ، َو َلمْ 

ُمَحمٍَّد َو آل  ُمَحمٍَّد فَا نَّ اهلَل َعزَّ َو  ىّٰ َعلة  اَجَتُه ثُمَّ َيْخت ُم ب الصَّالمٍَّد َو آل ه  ثُمَّ َيْسَأُل حُمحَ  ىّٰ اهلل  َعزَّ َو َجلَّ حاَجة  فَ ْلَيْبَدْأ ب الصَّالة  َعلى لَ ْن كاَنْت َلُه ا  مَ 
ْن َجلَّ اَ  ؛ 010، ص 2کلینی، کافی، ج  ُتْحَجُب َعْنُه: ال ُمَحمَّدٍ  ُمَحمٍَّد َو آل   ىّٰ َعلذا كاَنت  الصَّالُة ا   اْلَوَسطَ   َو َيدَعَ   الطََّرفَ ْين    يَ ْقَبلَ   نْ اَ ْكَرُم م 

 .976الداعی، ص  حلی، عدة فهد و ابن 265االخالق، ص  مکارمفضل،  بن حسنطبرسی، 



 

 5 

جز خود  ،این مناجات در مقام خواستن هیچ چیزکه دهد  نشان میاین را از من برنگردان.  کن و رویت

گوید خدایا  نمیخواهد.  خود خدا را میکند،  را آغاز می مناجاتکسی که دارد این ی متعال نیست. خدا

گوید رویت را به من کن. خدایا  می .خواهد خود خدا را می ؛چیز به من دنیا بده، به من آخرت بده، هیچ

 خواهم با تو حرف بزنم. هایم گوش بده. می به حرف

از نفسم، از خودم من فرار کردم. از چه چیز فرار کردم؟  .سوی تو گریختم من به !خدایا:لَْيكَ ا  فَ َقْد َهَرْبُت 

 فرار کردم؛های شیطان  از خدعه کردم؛هایش فرار  گری یا و جلوهاز دن ؛ از شیطان فرار کردم؛فرار کردم

َهَرْبُت ا َلْيكَ فَ َقْد  :کردم سوی تو فرار به ،از هرچه غیر توست !خدایاسوی تو.  به

ز جز تو بیزار و گریزان و چی از همه چیز را پشت سر گذاشتم. همهسوی تو.  فرار کردم بهخدایا من 

 .هراسانم

پیش روی تو  ام؛ اه تو ایستادهدر پیشگام  آمده ام و چیز فرار کرده خدایا از همه َو َوقَ ْرُت بَ ْيَن َيَدْيَك:

احساس  است. اینکه انساندر محضر حقّ متعال  همان احساس حضورَوقَ ْرُت بَ ْيَن َيَدْيَك این ام.  ایستاده

حسّ  ،حسّ حضورَو َوقَ ْرُت بَ ْيَن َيَدْيَك.  در محضر خدای متعال است؛ است؛در پیشگاه پروردگار کند 

 کند. اظهار می آن را ،مناجاتاین گر ماه شعبان در آغاز  ه مناجاتبسیار بزرگی است ک

ام که دیگر از پا  خدایا! در حالی پیش تو ایستاده ينا  َلَك:ُمْسَتك   ام؟ حاال با چه حالی پیش تو ایستاده

گیرم؛ دیگر هیچ قوّه و  ام؛ دیگر تاب بر پا ایستادن ندارم؛ دیگر زمین ام؛ دیگر در هم شکسته افتاده

 جا نرسیدم.  چطاقتی برای من باقی نمانده است؛ هرچه تقالّ داشتم، کردم و به هی

ام و این  ی تو آمده ام؛ گریان و ناالن به در خانه ی تو آمده با حال تضرّع و زاری به در خانه ُمَتَضرِّعا  ا لَْيَك:

شود  گر ماه شعبان است. نمی های روان، گواه و شاهد صدق مناجات های جگرسوز و اشک زاری و ناله

گداز نباشد. کسی مدّعی عرفان و آرزومندی دیدار حقّ متعال باشد و اهل اشک و آه و گریه و سوز و 

 شود ادّعای عشق و محبّت کرد. به قول شاعر: این گواه عاشق صادق است؛ واالّ زیاد می

 َو لَْيلیّٰ ال تُق رُّ َلُهم ب ذاکیّٰ   َو ُکلٌّ َيدَّع  ی َوْص ال  ب َلْي لیّٰ 
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 تَ بَ يََّن َمْن َبکیّٰ م مَّْن تَباکیّٰ   ا ذا َجَرت  الدُّموُع َعَلی اْلُخدود  

 .کند. این فقط ادعاست پذیرد و تأیید نمی نمیاین را ا لیال امّ کنند؛ عای وصال لیال را میها ادّ خیلی

ی  دروغ خود را به قیافه آنگاه کسی که به ها جاری شد، بر روی گونه ها های اشک از چشم وقتی قطره

 ی لذا اشک و آه و سوز و گداز نشانه شود. ی راستین متمایز می کننده از گریهکننده درآورده است،  گریه

 اهلل است.  صدق سالک الی

که است  َتران ی ، َثواب یبدل  نسخه س.حال یأبا ام، نه  مدهبا حال امید آ :[ ی ]َتران یاب  يا  ل ما َلَدْيَك َثو اج  ر 

ام و  افتادهام، از پا  درآمدهاز پا درست است که  .دارم به تو امید !خدایاگویم هر یک به چه معناست.  می

يا   یوس نیستم:مأ ؛به تو دارم ا امیدامّ در خود سراغ ندارم؛ توانیدیگر  بینم، دیگر رمقی در خود نمی راج 

ت. به عبادتم، ست که پیش توسامیدم به چیزهایی ا های خودم نیست؛ داشته امیدم به منتهال ما َلَدْيَك؛ 

يا  ل ما  یوسم.ی اینها مأ خدایا از همه به خلوتم امید ندارم.م، به ذکرم، ا به نمازم، به روزه به ؛ «َلَدْيكَ »راج 

رم؛ مأیوس کرم تو، به فضل تو، به رحمت تو، به مهربانی تو، به جود و سخاوت تو، به اینها امید دا

به آن توجه  اهلل باید ی است که سالک الیمهمّ ی نکتههمان ام. این  ات آمده با امید به در خانه نیستم.

 ضت و مراقبات و...ریا ،خلوت ،عبادت ،طاعت ررا ب خود کال و اعتماداتّ یسالکهیچ نکند  داشته باشد.

در آن حدیث قدسی خدای متعال دیدید که د! و خدای ناکرده به اینها تکیه کنقرار دهد خودش 

کنند! نکند کا اعتماد و اتّ دهند من انجام مینکند بندگان من به اعمالی که برای که  هشدار دادچگونه 

توانند از پس  نمیهم الهی  ی انبیاءحتّ ،بندند! که اگر من بخواهم از بندگانم حساب بکشمببه آنها دل 

 گفت: کا کند!نکند کسی به عمل و تقوا و طاعت خودش اتّ 6.دینحساب برآ

 بایدشراهرو گر صد هنر دارد توکّل   تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است

                                            

ُلوَن ال الىّٰ قاَل اهلُل تَباَرَك َو َتع  اَل َرُسوُل اهلل  ق. 7 ُم الَّت ی يَ ْعَمُلوَنها ل َثواب ی فَا ن َُّهْم َلو  اْجتَ َهُدوا َو اَتْ َعُبوا اَنْ ُرَسُهْم اَ  َعلىّٰ  يَ تَّك ل  اْلعام  ْعمال ه 

ْن َكراَمت ی َو النَّ   كانُوا ُمَقصِّر ينَ    ع باَدت ی اَرُهْم ف یَاْعم ْم ُكْنَه ع باَدت ی ف يما َيْطُلُبوَن ع ْند ی م  َر بال غ يَن ف ی ع باَدت ه   ع يم  ف ی َجن ات ی َو َرف يع  الدََّرجات  اْلُعلىّٰ َغي ْ
وار ی  .267، ص 0کاشانی، وافی، ج  و فیض 328، ص 71مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 69، ص 2کلینی، کافی، ج :...ف ی ج 
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يا  ل ما  لذاباید اتّکالش به خدا باشد.  اتّکالم، اعتمادم، مایه و منشأ امیدم آن چیزهایی است  :«َلَدْيكَ »راج 

که پیش توست، نه چیزهایی که پیش خودم است. خدایا از هرچه پیش خودم است، مأیوس شدم. 

در من بینی که  یا میخدا ی:ل ما َلَدْيَك َتران  يا  راج   است. َتران ی ،واب یثَ  بدل نسخه ،طور که عرض کردم همان

خدایا حال یم! بیامتر جلو  ام یک میلی کردن نتوانسته بعد از یک عمر تقالّکه بینی  ! میچه حالی هستم

يا  ل ما َلَدْيَك َتران ی:بینی!  مرا می از نفس  ؛ام ات آمده بینی من با چه حالی به در خانه می خدایاراج 

 م.ا هجا نرسید م و به هیچا هاهایم را کردتقلّ ی همه؛ ام افتاده

خبر  ی من، . از درون خراب و آلودهدانی درون من است، تو میدر خدایا هرچه  :یی نَ ْرس  َو تَ ْعَلُم ما ف  

َو  .دانی هم آنچه احتیاج دارم را میو  دانی را میهم اضطرار م گذرد. من چه می دانی در دل می داری؛

 الع نیستی.اطّ های من ناآگاه و بی از نیازمندی و داریخبر از حاجت من  :یَتْخبُ ُر حاَجت  

ا بر تو شناسی. اگر باطن من از دیگران پنهان است، امّ و ضمیر من را هم خوب می ی:ير  َو تَ ْعر ُف َضم  

گر آبروی من را بین خلق کاره هستم. ا دانی من چه می شناسی؛ است. تو باطن من را خوب می وفشکم

 دستم رو است.  امّا پیش تو ای، حفظ کرده

َقَلب   َو ال َيْخرىّٰ  تو من هم بر  ی یا و آخرت من، امور گذشته و آیندهامور دنخدایا! ی َو َمْثواَی:َعَلْيَك َاْمُر ُمن ْ

ام را، دنیا و آخرتم را، باطنم را، ضمیرم  گذشته و حال و آینده ؛دانی چیز من را می پنهان نیست. همه

 دانی که من به چه چیز محتاجم. می ها و حاجاتم را؛ دانی؛ نیازمندی چیز را می ؛ همهدرونم رارا، 

ْن َمْنط ق ی َو اَ يُد َاْن اُْبد  َو ما اُر   َه ب ه  م ْن طَل َبت ی َو َاْرُجوُه ل عَا ب ه  م  خواهم  چیزهایی که اآلن میآن خدایا!  ی:ت  بَ ق  اتَ َروَّ

درخواست کنم و از تو خواهم زبان بگشایم و  چیزهایی که میو آن در قالب این مناجات برای تو بگویم 

اگر حال،  دانی. بر تو مخفی نیست؛ خدایا تو همه را می ،ام و عاقبت کارم به آنها امید بستهبرای آخرت 

همان اینجا  ی حرف بزنی؟هخوا چرا می ،داند میخدا که  ؟خواهی بگویی چرا میپس  ،داند خدا می

ای  دعا را بهانهاصالً که دعاکنندگان بزرگ،  ؛یما هدر بحث دعا اشاره کرد های ظریفی است که قبأل نکته

، سخن گفتن با معشوق را هم عاشق ند.ا هادشوق و سخن گفتن با محبوب قرار دبا مع برای گفتگو

 نیست که فقطهم طرفه  یک بگوید.عاشق با او سخن که دارد  دوست می دارد و هم معشوق دوست می
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لذا بخش است و  تسخن گفتن با موال خیلی لذّ بگوید.با موالی خودش سخن از اینکه برد بت عبد لذّ

های مختلف  چندین بار به زبان کش بدهد و تمام نکند؛خواهد صحبت با موالیش را  میعبد دلش 

 کند.  هایش را تکرار می حرف

  ما ت ْلكَ که خدای متعال از او پرسید:  ؛ام بارها اشاره کرده اش را در ماجرای حضرت موسی نمونه

 اامّ ؛ستتوانست بگوید عصا می در دستش عصا بود. چه در دست داری؟ !ای موسی : يا ُموسىّٰ   ين كَ ب َيم  

َی َعصایَ  دیدید چگونه پاسخ گفت؟ این 7: ْخرىّٰ يها َمآر ُب اُ َو ل َی ف    یَغَنم    ُهشُّ ب ها َعلىّٰ اَتَ وَكَُّؤا َعَلْيها َو اَ  ه 

برگ با آن رانم،  کنم، گوسفندانم را با آن می به آن تکیه میشوم،  وقتی خسته می .عصای من است

 کشقدر  . چرا ایندهم ی کارهای دیگر هم با آن انجام میتازه خیل ریزم تا بخورند؛ می درختان را

لذا هم عبد از  زدن با معشوق خود پیدا کرده است. برای حرف ای بهانه برد؛ ت میلذّدهد؟! چون  می

ایم؛  های ظاهری هم دیده . در عشقبا او از سخن گفتن عبد برد، هم موال ت میلذّ والسخن گفتن با م

مهم این  زنند؛ ف میبه چه چیز حر راجعکه برایشان مهم نیست  ی مجازی، اصالًها عاشق و معشوق

، خوبم. الحمدهلل :دهد ؟ جواب میهحالت چطور :گوید ند با هم حرف بزنند. میخواه میت که اس

د. بر ت میلذّاو  دیگر!ه است همان حالت چطور ،هاحوالت چطورخب  ؟ه: حاال احوالت چطورگوید می

اینها را خبر ی  داند خدا همه در عین اینکه میلذا  برد؛ ت میاز حرف زدن با موال لذّ عبدبنابراین، هم 

ت موال از حرف زدن عبد لذّهم  خواهم با تو حرف بزنم. گویم، میخواهم برایت ب گوید: می باز می ،دارد

به ام.  ل ذکر کردهدر فصل دعا و توسّ دیدار ی توشه رهدر کتاب روایات ناظر بر این مطلب را برد.  می

 ی که بنده روایات متعددی داریم ست.دعا هم هبحث در م ،در مجموعه گفتارهای توحید افعالیگمانم 

خدا به مالئکه المجلس  فی .کند کند و از خدا چیزی را درخواست می بی از بندگان خدا دعا میمقرّ

او خواهم  میکه خاطر این بهچرا؟  .به او ندهید اامّ او را برآوردم، دعای او اجابت شد؛ ی خواسته :گوید می

                                            

 .98و  96آیات  ی طه، . سوره6
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خدا از صدای این منِ  گو کند.من درخواست کند، باز هم با من گفتباز هم با من حرف بزند، باز هم از 

 8برم؛ من عاشق او هستم. ت میکننده لذّکننده و دعا ی مناجات بنده

 انی؛د دانی؛ ظاهر و باطنم را می را می همه چیزم !خدایا :گوید گر ماه شعبان می مناجات ،حال ایّ علی

خواهم  میاآلن هایی را که چیز دانی؛ احتیاجاتم را میها و  نیازمندی دانی؛ گذشته و آینده و حالم را می

روایت هم داریم که خواهم با تو حرف بزنم.  می ؛واهم بگویمخ ا باز هم میامّ دانی؛ میتو همه را  ،گویمب

به او  هایتان را با زباننیاز دارد ازهای شما آگاه است، امّا دوست میگرچه خدا به نیفرمود:  معصوم

 فرصت بیان آن نیست. فتن آثار عجیبی دارد که دیگرهمین به زبان گ بگویید.

ر  ُعُمر    لىّٰ ا    م نِّی  يما َيكونُ ف    یيا َسيِّد    َعَلیَّ   يُركَ َمقاد    َو َقْد َجَرتْ   رات تو درخدایا مقدّ ی:َو َعالن َيت    يَرت یَسر    م نْ   یآخ 

 خواهد گذشتو چه گذشته اینکه بر من چه  جاری است. عمرم تا پایاناست ون و امور من ؤشآنچه از 

 آن.های باطنی و معنوی  جنبه ، چه درزندگیم های ظاهری چه در جنبه زند؛ میرا تقدیر تو رقم زده و 

 . ؛ به خواست توستتوستمشیّت به تقدیر و  ،شود و خواهد شد آنچه شده و می

 ؛تو نیست دست احدی جز خدایا دست خودت است؛ ی:ی َو ُضرِّ ی َو نَ ْرع  َو نَ ْقص  ی َو ب َيد َك ال ب َيد  َغْير َك ز ياَدت  

آنها به دست که  بودیا تو امّ ،دست خلق چیزی به من رسیده به ولو شود؛ وقتی آنچه دارم افزون می

بودی که ا تو آن را از من ستاند، امّ ای ولو بنده ؛یابد وقتی آنچه دارم کاهش می ادی؛من دآن را به 

که آن  هستیاین تو رسد،  ن خارج کردی. وقتی سودی به من میآن را از زندگی م آن بندهدست  به

سارت و زیان را به خهستی که  شود، این تو من وارد می هقتی خسارت و زیانی بو رسانی؛ میسود را 

ای نیست.  هدر زندگی من جز تو احدی کاردست احدی جز تو نیست.  دست توست؛ ی.کن من وارد می

  غیر. ال و ستهمه کار تو ،شود ده و میهرچه ش

                                            

ْلهَو ال   اَجَتهُ ح  ل َعْبد ی  اُل ل ْلَمَلك  اْلُموَكَّل  ب ه  اْقض  فَ ُيقْمر  يَ ُنوبُُه یَّ هلل َيْدُعو اهلَل ف ی ااْلَ نَّ اْلَعْبَد اْلَول  اَ  .8 اَءُه َو َصْوتَُه فَا نِّی َاْشَته ی َاْن َاْسَمَع ن د اتُ َعجِّ

 .360، ص 14مجلسی، بحاراالنوار، ج و  249حلّی، عدّةالداعی، ص  فهد ابن؛ 014، ص 2کلینی، کافی، ج  :...
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چه  ،را محروم کنیر تو مخدایا اگ ی:ُصُرن  يَ نْ  یی َفَمْن َذا الَّذ  ی َو ا ْن َخَذْلَتن  ی يَ ْرزُقُن  ی َفَمْن َذا الَّذ  ْن َحَرْمَتن  ی ا  ه  لّٰ ا  

کنی، محرومم کنی، چه  دریغاز من خواهم به من روزی کند؟! اگر تو به من ندهی،  کسی آنچه را می

تواند به یاری من  را خوار کنی، چه کسی است که میکند؟! و اگر تو م میکسی است که روزی من 

ی  کاره همه در دست توست. همه توست؛ ؟! همه ازگرداندرا نصرت کند و پیروز و عزیزم مید و بیا

 است:  گونه . حاال که اینییزندگی من تو

ْن َغَضب َك َو ُحُلول  َسَخط كَ ُعوُذ ب َك ی اَ ه  ا لّٰ  از اینکه تو به  ؛غضب تو از خشم وبرم  به تو پناه میخدایا  :م 

کنم؟! دنیای سرم  ی، چه خاکی براگر تو بر من غضب کن ست.دست توبه ن همه چیز مخشم بیایی. 

 من چه ،گیریبن دست توست. اگر تو بر من خشم همه چیز م ،من، آخرت من، ظاهر من، باطن من

َاُعوُذ  ؟ورمجز اینکه باز به آغوش تو پناه آ ،کنماز دست تو فرار که دارم  سرم کنم؟! کجا را رخاکی ب

ْن َغَضب َك.« ب كَ » ای صبح تا  هبچّگفتم  یادتان است؛ ام، چند بار برایتان زدهتا به حال که  آن مثال را م 

 :گفتمی ؛کرد او را تهدید می ،رسید نمیه هم که زورش به بچّ مادر ر خانه آتش سوزانده بود.ظهر د

را به  تهای شرارتاین  ی ههمکنم.  گویم که چه کارت می به تو میکار بیاید،  از سرپدرت ظهر بگذار 

پیاز داغش را  کرد ؛ کار آمد، مادر هم شروع به گفتن ت کند. ظهر پدر از سرگویم تا او تنبیه پدرت می

مادر  .حرف گوش نکرد ،گفتماو این کار را کرده، آن کار را کرده و ... هرچه به  :که هم زیاد کرد

 عجب! این کارها را کردهپدر هم گفت:  بشود.ه یک تنبیه حسابی حسابی پدر را به غضب آورد تا بچّ

 م بیاور!ه راه فرار نداشته باشد. کمربند من را هبچّگفت در اتاق را ببندد تا ؟! آن در را ببند ببینم! است

فرار که م بسته است و هیچ جا را ندارد در ه اتاق گیر کرده؛ ی ههشت نه ساله، گوش ی هبچّاین حاال 

کند، آن سمت  ه این سمت را نگاه میاین بچّ آید. سمت او می دست به به تازیانه ،در هم خشمگینپ .کند

کند؟  چه کار مید ندارد. آخر فرار وجوهیچ جایی برای بیند  می ،کند هرجا را نگاه می کند؛ را نگاه می

ودش را به گردنش و خبه آغوش پدر زند  ه جست میبچّ ،دراق را بلند کشد و شلّپدر نزدیک  که همین

َاُعوُذ ب َك م ْن  ه یا لّٰ اندازد!  ماند؟ پدر را به گریه می می یپدر خشماین کند. آیا دیگر برای  آویزان می
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ی دیگر دیگری را ندارم؛ جایکس  ؛آورم حلول سخطت به خودت پناه میت، از خدایا از غضبَغَضب َك: 

ْن َغَضب َك َو ُحُلول  َسَخط َك.: آورم ؟! به خودت پناه میاز تو کجا پناه ببرمبه  را ندارم؛  َاُعوُذ ب َك م 

َر ُمْسَتْأه ٍل ل َرْحَمت َك ی ا  ه  ا لّٰ   ها در بعضی از نسخهُمْسَتْأه ٍل  :ب َرْضل  َسَعت كَ  فَاَْنَت َاْهل  َاْن َتُجوَد َعَلیَّ ْن ُكْنُت َغي ْ

بٍ  بگوییم خدایا اگر من اینکه ؛ یکی کردمعنا شود  میدو گونه این جمله را روایت شده است.  ُمْستَ ْوج 

ه خودت دست ب ی فضل گستردهآن با که ت داری ت و شایستگی ندارم، تو که اهلیّبرای رحمت تو اهلیّ

و که ناالیقم، تو که الیقی، ت ،اگر من برای دریافتمن ناالیقم.  من نگاه نکن؛! به زنیبجود و بخشش 

بیشتر معنی  ا منامّ؛ معنا کنیم «اگر»جمله را با  برای عطا کردن و جود سزاواری! این حالتی است که

اگر نه اینکه  گونه هستم؛ خدایا من اینگویم:  من میکنم.  چون من خودم را نگاه می پسندم؛ دوم را می

ٍب[ :گویم می گونه هستم. اینمن  َر ُمْسَتْأه ٍل ]ُمْست َْوج  ام؛ قبول  گونه خدایا من این ل َرْحَمت َك: ا ْن ُكْنُت َغي ْ

 ؛الیق نیستم اصالً ت ندارم که مستوجب رحمت تو باشم؛سزاوار و شایسته نیستم و اهلیّ من اصالًدارم. 

از رحمت ه کی توست  سزاوار و زیبندهتو اهلی؛  َتُجوَد َعَلیَّ ب َرْضل  َسَعت َك:فَاَْنَت َاْهل  َاْن ن دارم که یقی امّا

یعنی بدون  تفضّالً .تفضّالً دست به عنایت و عطا بزنی؛ ؛زنیبدست به جود و بخشش ی خودت  واسعه

 دهید؛ به او می وقت تفضّالً یک دهید؛ ق دارد و شما به او چیزی میستحقاکسی ا وقت یک استحقاق.

ا تو امّ استحقاق ندارم؛. خدایا من دکنی اما شما به او عطا می ما ندارد؛طلبی از ش ستحقاقی ندارد؛یعنی ا

رفتار  ،که خودت هستی ای گونه تو به اعتبار آنگونه.  ام، تو آن گونه من این و تفضّل کن. به من جود

به خدا عرضه  مام سجادا ،در دعای ابوحمزه کی هستم خدایا؟! من !کن. به این طرف نگاه نکن

 9باشد! هم که عملم چهست هاصالً من کخدایا ند: دار می

                                            

لْ ال  َو َاعْ َسُع َفضْ َت َاوْ اَنْ  ه یا لّٰ  .1 َتز لَّن ی ب َخط يَئت ی َو ما اَنَا يا َربِّ َو ما َخَطر ی َهْبن ی ب َرْضل َک َو َتَصدَّْق َعَلیَّ َتسْ  َانْ  تُقاي َسن ی ب َعَمل ی َاوْ  َانْ  ما  م نْ َظُم ح 

قمّی،  محدّثو  588، ص 2المتهجّد، ج  باحالحسن، مص بن ؛ طوسی، محمّد69، ص 9، ج االعمال طاووس، اقبال بن سیّد: ب َعْرو کَ 

 ی ثمالی. ماه رمضان، دعای ابوحمزهسحرهای الجنان، اعمال  مفاتیح
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 ی ب َعْرو َك:ما اَْنَت َاْهُلُه َو تَ َغمَّْدتَن    تَ لْ قُ َعَلْيَك ف َ  یَو َقْد َاظَلَّها ُحْسُن تَ وَكُّل    َيَدْيكَ   اق َرة  بَ ْينَ و   یب نَ ْرس    یَكاَنِّ   یه  ا لّٰ 

ان و وجودم در ج ی من با همه یایخدایا گو .است ما اَْنَت َاْهُلهُ  تَ لْ عَ ف َ  اَْنَت َاْهُلُه،ما   تَ فَ ُقلْ  بدل نسخه

 ،در پیشگاه تو ؛است بر سر من سایه انداخته ،که به تو دارمل نیکویی توکّو این  ام پیشگاه تو ایستاده

ما اَْنَت   تَ فَ ُقلْ وقت تو در قبال آن چه کردی؟  آن. ام به تو قرار گرفتهو توکّل کال اعتماد و اتّ ی زیر سایه

 ای گونه تو آنوقت  آنلذا هر دو روایت درست است. 10؛قَ ْول    ف ْعُلهُ قول خدا فعل خداست.دانید؛  می َاْهُلُه.

مرا و  َو تَ َغمَّْدتَن ی ب َعْرو َك:کردی  رفتارمن فرمان دادی و با  ،توست ی که خودت اهلش هستی و زیبنده

این عنایت را  ،لا تو به تفضّامّ ور کردی. من استحقاق نداشتم؛ ی عفو خودت غوطه کرانه در دریای بی

خودم را  ای به خودم اعتماد ندارم؛ هو دیگر ذرّ یوس هستمرا دیدی که از خودم مأن کردی. مم در حقّ

خراب  چگونهکه ن دیدم های امتحا ی میدان در همهجا آزمودم و روسیاهیم بر خودم مکشوف شد.  همه

زیر آمدم لم به توست. اعتماد و توکّ ی همه ر سوزن به خودم اعتماد ندارم؛کردم. خدایا دیگر یک س

 َت ما اَْنَت َاْهُلهُ فَ َعلْ وقت  یوس از خودم و معتمد به خودت دیدی، آنرا مأتو م ؛ل به توچتر اعتماد و توکّ

 ور کردی. در دریای غفران و عفو خودت غوطه رامَو تَ َغمَّْدتَن ی ب َعْرو َك: 

تردید نکند که خدا  بخشد، ه این یقین برسد که خدا میعبد باگر  ی است کهمهمّ ی این نکته

این ست. بارها ت ما از بخشش خدا ناشی از تردید مامحرومیّگیرد.[  بخشد؛ ]مورد مغفرت قرار می می

صحرای در که در روز عرفه  ییها که خدا به حاجیی چیزکمترین که  ام برایتان نقل کردهروایت را 

دوباره از سر  :گوید بخشد و می گناهانشان را می ی این است که همه ،کند میهستند عنایت عرفات 

ط فقی این روایت فرمود:  در ادامهسپس  د شده است.ای که تازه از مادر متولّ همثل بچّ شروع کنید؛

خدا یعنی ممکن است  :کسی است که تردید کند و بگوید اوشود و  جمع بخشیده نمیاین یک نفر در 

                                            

 .343و کفعمی، مصباح، ص  904الدعوات، ص  طاووس، مهج بنسیّد؛ 291ص ،19ج بحاراالنوار، مجلسی، .94
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خودش را از بخشش خدا محروم کرد. لذا به  خاطر همین تردید، به 11ببخشد؟ ههمه گنا اینمرا هم با 

وقت ببینیم که  بخشد، آن که خدا می یمیقین کن .دا یقین کنیمت خابیّبه توّ ت خدا یقین کنیم؛اریّغفّ

 ببین که خدا بخشیدهآنگاه ، یقین کن ت خدااریّت و غفّابیّبه توّ !چیزی نیستاین بخشد. تازه  دا میخ

توبه کنی و بعد او تو بروی  فرصت نداد که ت او اصالًابیّت و توّاریّل گناهت را ننوشت. غفّخدا از اوّ بود؛

ت عفو لذّ تا ؛یقین نرسیده بودیاین  خودت بودی که هنوز به کار، گیر ل بخشیده بود.ببخشد. او از اوّ

ر هدبه ات را که بابت گناه و غفلت  ی. یقین کن که خدا بخشیده است. گذشتهو غفران الهی را بچش

ات غصّه  های گذشته و غفلت انبرای گناهبنشینی خواهی  می ،یا هن هم که بیدار شداآلاز  دادی؛

 خدا قدم برداری؟خواهی در مسیر بندگی  وری؟ کی میبیاجا  خواهی طاعت به پس کی می بخوری؛

فرصتت ه خوردن آتش بزنی؟! خواهی با غصّ ات را هم می گونه آتش زدی، حال و آینده آنکه  گذشته را

 بینداز و راهت را برو!در راه بندگی و عبودیّت سرت را  یقین کن که خدا بخشید. !تمام شدکه 

ْنَك  ی ا ْن َعَرْوَت َفَمْن َاْولىّٰ ه  ا لّٰ  برای بخشیدن؟ اگر  ستایا اگر ببخشی، چه کسی سزاوارتر از تودخ ل َك:ب ذّٰ م 

از او که این صفت  ستاز تو سزاوارتر کی ،در عالم مصداق پیدا کندبخواهد نام عفو و بخشش  چیزی به

با  با تردید نخوانیم!این مناجات را  یقین کنیم!ها  این حرفبه  امیدواریم اینها را باور کنیم!زند؟ ب سر

ْنَك ب ذّٰ  ه ی ا ْن َعَرْوَت َفَمْن َاْولىّٰ ا لّٰ  !ها را بگوییم یقین این حرف  ل َك.م 

ْنَك َعَمل  ن  َو َلْم يُْدن   یَو ا ْن كاَن َقْد َدنا َاَجل   خدایا اگر اجل و  ی:يَلت  ْقراَر ب الذَّْنب  ا لَْيَك َوس  ی فَ َقْد َجَعْلُت ااْل  ی م 

دانید؛ برای نزدیک بودن مرگ الزم نیست انسان پیر باشد. هر کسی  می ،استمرگ من نزدیک شده 

برای  یو دیگر فرصتی مرگ باشد. خدایا اگر اجل و مرگ من نزدیک شده  ممکن است در آستانه

                                            

 ؛208، ص 17: مجلسی، بحاراالنوار، ج نَُّه َلْن يُ ْغَرَر َلهُ َمن  اْنَصَرَف َو ُهَو َيُظنُّ اَ ُجْرما    اتٍ َعَرف  ْهل  اَ   ْعَظمُ اَ اَل: اَنَُّه ق َعْن َرُسول  اهلل  . 99

 .21، ص 94الوسائل، ج  نوری، مستدرک و محدّث 324، ص9االسالم، ج  حیون، دعائم ابن

د  اْلَحرام  ق 7َعْن اَب ی َعْبد  اهلل   َذْين  هّٰ  بَ ْينَ  َعَرَفَة َو اْلُمْزَدل َرة  َو َسعىّٰ   اْلَمْوق َرْين    َذْين  ب هّٰ   يَق فُ   َمْن َاْعَظُم الن اس  و ْزرا  َفقاَل َمنْ اَل: َسأََلُه َرُجل  ف ی اْلَمْسج 
يمَ  َذا اْلبَ ْيت  َو َصل ىّٰ اْلَجبَ َلْين  ثُمَّ طاَف ب هّٰ  ه  َاْو َظنَّ َانَّ اهللَ  7َخْلَف َمقام  ا ْبراه  ْن َاْعَظم  الن  ثُمَّ قاَل ف ی نَ ْرس  کلینی، کافی،  اس  و ْزرا : َلْم يَ ْغر ْر َلُه فَ ُهَو م 

 .73، ص 0تقی، روضةالمتّقین، ج  مجلسی، محمدو  17، ص 99الشیعه، ج  عاملی، وسائل حر؛ 509، ص 0ج 
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ْنَك ام،  بار آورده خیلی آلودگی بهاگر  ،باقی نمانده استهایم  خرابکاریجبران خطاها و  َو َلْم يُْدن ن ی م 

، هرچه کردم ؛ام هم عملی از من سر نزده که مرا به تو نزدیک کند و در طول عمر گذشته َعَمل ی:

نه ؛ هرچه کردم ؛کرد می را از تو دورسرشکستگی بود؛ هرچه کردم، م ی خرابکاری و آلودگی و مایه

از همه  ؛طاعت و معصیتم همه خرابکاری بود هم باید استغفار کنم؛ متااز طاع ،فقط از معاصیم

َيٍة َاسْ ُکلِّ طاَعٍة َو َمعْ   م نْ گفت: ام.  شرمنده ی  که انجام دادم و از همه یی طاعات از همه 12:ر ُر اهللَ تَ غْ ص 

حاال ، استکنم طاعت  هم که فکر میرا کنم. آنهایی  استغفار میاز همه ، ام که انجام داده هایی تمعصی

شرمساری است. کجای این طاعت است؟! من در حضور تو ایستاده  ی مایهبینم  کنم، می که نگاه می

حسن و پیش  امّا حواسم در کوچه و بازار، ؛خواندم زدم و نماز می با تو حرف میداشتم  مثالً و بودم

َيٍة ُکلِّ طاَعٍة َو َمعْ   م نْ بندم؟! بنماز استغفار کنم یا به آن امید باید از این  .حسین و شهین و مهین بود ص 

 .ر ُر اهللَ تَ غْ َاسْ 

ْقراَر ب الذَّْنب  ا لَْيَك َوس   ْنَك َعَمل ی فَ َقْد َجَعْلُت ااْل  مرگم خدایا اگر يَلت ی: َو ا ْن كاَن َقْد َدنا َاَجل ی َو َلْم يُْدن ن ی م 

ی قرب و نزدیکی به  که مایه از هر چیزدستم  که مرا به تو نزدیک کند ندارم و نزدیک شده و عملی

آن وسیله  .یمبیانزد تو خواهم با آن وسیله  میکه  ا یک وسیله پیدا کردمامّ ؛استخالی ،  ستتو

ْقراَر ب الذَّْنب  ا لَْيَك َوس  چیست؟  را وسیله کردم که نزد تو اقرار به گناهان و خطاها يَلت ی: فَ َقْد َجَعْلُت ااْل 

 خواهم : من میگوید میرا تصوّر کنید که  یهممتّ !شود از قاضی وقت گرفت میکه  روط . اینبیایم

س تجسّ همه آقای بازپرس شما این ؛زحمت بکشیهمه  این یخواه میشما آقای قاضی  کنم. اعتراف

من  ،دهیدببه من وقت  ؛کنم من کار شما را سبک میخب اثبات کنی من مجرم هستم.  که کنی می

ْقراَر ب الذَّْنب  ا َلْيَك َوس  فَ َقْد  رم.هاماتم را بپذیاتّ ی بیایم همهخواهم  می خواهم اقرار  خدایا! می :يَلت یَجَعْلُت ااْل 

و به این بهانه، به تو نزدیک  بیایمنزد تو ی اینکه اعتراف کنم،  دهم و به بهانه ربه گناهان را وسیله قرا

 شوم. 

                                            

 از سخنان اهل معرفت است. .92
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شود.  صل نمیطاعت و عبادت عبد اثری حا از خیزد؛ ت است که از عمل عبد هنری برنمیاین واقعیّ

 اصالً اش است؛ باید انجام دهد؛ وظیفه و عبادت خودش نبندد!اهلل امید به طاعت  ب الیکسی برای تقرّ

جا  قدر طاعت به شود! این با حرف که نمی االّ و آید؛ د تا بفهمد از اینها کاری برنمیدهانجام قدر  اینباید 

از  کهاینبه  رسیتا بور بیاجا  طاعت و عبادت به تا آنجا که رمق داری، جا بیاور؛ قدر عبادت به این ؛یاورب

باور این را ؛ یستهخالی  که پیش خدا دست ین کنییق ؛آید تی برنمیو هیچ خاصیّتطاعت و عبادت 

کسی به او  پول ندارد؛هست که ندارد. فقیری هم راه درمان و معالجه  تکه فقر یستهفقیری تو  .کن

با آن ای که  تنها وسیله فقیر هیچ راهی ندارد.ا این امّ کند؛ از فقر نجات پیدا میدیگر دهد و  پول می

قصور به  اعتراف ست؛گناه و خطااعتراف به  است؛ستی اعتراف به فقر و نی ،به خدا نزدیک شدشود  می

وقت  اآلنخدایا  کنم.خواهم اقرار  حاال میو  ام ی تو آمده به در خانهو تقصیر است. خدایا با این وسیله 

 کنم به اقرار: ام؛ حاال شروع می ای و من به محضرت آمده داده

به  ،هی به خودمتوجّ ! در اثر بیخدایا ی ف ی النََّظر  َلها فَ َلَها اْلَوْيُل ا ْن َلْم تَ ْغر ْر َلها:نَ ْرس   ىّٰ َعلْرُت َقْد جُ  یه  ا لّٰ 

سر  رکه چه بالیی دارم ب نبودحواسم اصالً  ور بودم و در اوج غفلت غوطه لم و ستم کردم.خودم ظ

اعتراف  به جرممدارم همی هستم که کنم! من متّ خودم را نابود و تباه میدارم آورم و چگونه  خودم می

تنها چیزی که فَ َلَها اْلَوْيُل ا ْن َلْم تَ ْغر ْر َلها. خودم را نابود کردم.  را نبخشی!وای بر من اگر م کنم. می

و مرا مشمول غفران و اگر ت .بخشش و غفران توست ،کندرا جبران خودم  تباه کردناین  ندتوا می

به اینکه چه دارد بر سرم  هایم ییاعتنا هایم، بی هیهایم، بی توجّ ، خرابکاریدهیقرار خودت بخشش 

کنم؟ وای بر من من چه خاکی بر سرم  ،را نبخشیم ا اگر توامّ قابل ترمیم و جبران است؛همه آید،  می

 فَ َلَها اْلَوْيُل ا ْن َلْم تَ ْغر ْر َلها. !اگر مرا نبخشی

ی زندگیم نگاه  به گذشتهوقتی  خدایا ی:ی َممات  ی ف  ی َفال تَ ْقَطْع ب رََّك َعنِّ َلْم يَ َزْل ب رَُّك َعَلیَّ اَي اَم َحيات   یه  ا لّٰ 

در  ؛رده باشیکعنایاتت ن، عطایا و ها، الطاف نبود که مرا مشمول محبتیک لحظه بینم  می کنم، می

در ب رَُّك َعَلیَّ اَي اَم َحيات ی: همواره و پیوسته َلْم يَ َزْل:  .ما ههای تو بود در لطف و مهربانیور  غوطهتمام عمرم 

گونه است،  حاال که این ه است.سوی من سرازیر بود های تو به عمر دنیویم تا امروز، خوبیحیات و طول 
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را از من دریغ نکن. من همان  های خودت ، خوبیهم مخدایا بعد از مرگی َممات ی: َعنِّی ف  َفال تَ ْقَطْع ب رََّك 

که در دنیا با صورت  به همینهمه محبّت و عنایت به من کردی،  تو که در دنیا اینم. محتاج ی بنده

 کن. سان و الطافت محروم نها و اح م با من رفتار کن. من را از خوبیمن رفتار کردی، در آخرت ه

باید  کنیم. . اینها تعارف نیست که با خدا میباید باور داشته باشیم ،زنیم هایی که در مناجات می حرف

ف ببینیم آیا یک لحظه بود که خدا به ما احسان و لط زندگیمان را مرور کنیم؛ ی گذشتهبرگردیم و 

با ما ببینیم خدا ی زندگیمان را مرور کنیم؛  یعنی به این باور برسیم. برگردیم یک دور گذشته نکند؟!

ه ی َلْم يَ َزْل ب رَُّك ا لّٰ چه کرد؛ آنگاه با این یقین به خدا بگوییم:  عطایا از احسان واز لطف و عنایت چه کرد، 

را ن در رحم مادرم بودم تا همین اآلکه  وقتینه، از ی تولّدم،  لحظهاز نگاه کردم؛ خدایا َعَلیَّ اَي اَم َحيات ی: 

گونه است، تو که  حاال که این ای. همحروم نخواست ترا از محبت و عنایات خودلحظه میک مرور کردم؛ 

اشتم که مگر من در گذشته استحقاق د همه عنایت و خوبی به من کردی؛ همه خوبی، تو که این این

َفال  را از من دریغ نکن: مرگم هم عنایات و الطافت آینده و بعد از در همه خوبی به من کردی؟ پس این

 ی َممات ی.تَ ْقَطْع ب رََّك َعنِّی ف  

يَل ف  ی َو اَْنَت َلْم تُ َولِّن  ی بَ ْعَد َممات  َكْيَف آَيُس م ْن ُحْسن  َنَظر َك ل    یه  ا لّٰ  من چگونه  !خدایای: ی َحيات  ی ا الَّ اْلَجم 

ه چه مناجات شعبانیّاین داند  خدا می ؟یوس شومگونه از تو مأچه من بگو بتو  اصالًمأیوس شوم؟ 

گوید: خدایا!  گوید؛ می الهی! به خدا میظنّ و اعتماد به الطاف حسن  از !از رجا و امیداست گاهی  جلوه

اصالً راهی برای مأیوس تو به من یاد بده من چطور مأیوس شوم! امّا من بروم مأیوس شوم؟ قبول! 

 وت رچگونه از حسن نظمن خدایا َكْيَف آَيُس م ْن ُحْسن  َنَظر َك ل ی بَ ْعَد َممات ی: ز تو وجود دارد؟ شدن ا

يَل ف  مأیوس شوم؟  مبعد از مرگنسبت به خودم  در تو در حالی که ی َحيات ی: َو اَْنَت َلْم تُ َولِّن ی ا الَّ اْلَجم 

زیبای زینب  ی والیت امورم را اعمال نکردی. همان جمله ،جز به زیباترین صورت ،من دوران زندگانی

يَل ف  13.يال  َجم   ا ال    ْيتُ أَ رَ ا م: ندفرمودکه آورد  را به یاد می کبری  ی َحيات ی:َو اَْنَت َلْم تُ َولِّن ی ا الَّ اْلَجم 

                                            

 .203، ص 9االبرار، ج  و جزائری، ریاض 14 االحزان، ص حلی، مثیر نما ؛ ابن997، ص 05بحاراالنوار، ج  . مجلسی،93
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تو که با من  .ها امور مرا در دوران زندگیم والیت و مدیریّت نکردی خدایا تو جز به زیباترین صورت

]و تصوّر کنم[ گونه رفتار کردی، به من بگو من چه راهی دارم، چه توجیهی دارم که مأیوس شوم  این

ام؛  دستت را خوانده ام؛ خدایا من تو را شناختهنی؟ ک میکه در آخرت، تو حسن نظرت را از من دریغ 

اند. من چگونه از تو  نشناخته شوند، تو را تو مأیوس میکه از آنهایی  شوم؛ دیگر از تو مأیوس نمی

 گونه است: که این حالَد َممات ی؟ َكْيَف آَيُس م ْن ُحْسن  َنَظر َك ل ی بَ عْ  :مأیوس شوم؟

ْن َاْمر   یه  ا لّٰ   ،سلیقه ،شعور ،خدایا فهمیعنی گیر؛ ببه دست تو مرا  ایا والیت امورخد ی ما اَْنَت َاْهُلُه:تَ َولَّ م 

 ،دانی گونه که درست می خودت آنو  بگذارکنار را اینها  ی همه ،نم آرزویپیشنهاد و  ،هنظریّ ،بانتخا

ْن َاْمر ی ما اَْنَت َاْهُلُه: ؛عمل کن  ؛برای من انتخاب کنخودت  تو خود والیت امور مرا به دست بگیر؛ تَ َولَّ م 

 دهد؛ دستی تحویل خدا می دوآورده و ش را خود این عبد اختیارببینید! خودت برای من تصمیم بگیر. 

ورد که شعورش برسد چه چیز خ می کسیا اختیار به درد امّ خدایا تو به من اختیار دادی؛ :گوید می

و دانایی. اختیار و انتخاب ت ؛تو علیمی . تو خبیری؛رسد خدایا من شعورم نمی برایش خوب است؛

دستی تحویل  اختیارم را دوخواهم  ن میامّا م که به من اختیار دادی؛ت کردی تو محبّ ست.تو ی زیبنده

ْن َاْمر ی ما ا لّٰ جای من انتخاب کن. به تو  تو بدهم و تسلیم تو باشم. تو به جای من تصمیم بگیر! ه ی تَ َولَّ م 

تو اهل خوبی و  زیبنده و سزاوار توست.گیر که ببه دست طوری را وانگهی، والیت امور ماَْنَت َاْهُلُه: 

گونه که اهلش هستی، زندگی مرا  آن .یجود و فضلاهل و ت ی؛رحمتاهل و ت ی؛رتمغفاهل و ت ی؛احسان

خواهم تصمیم بگیرم. خودت به جای  مدیریّت کن. کاری به کار من نداشته باش. من دیگر اصالً نمی

امام  ی بعد از دعای عرفه مفاتیح،در که ورد آ را به یاد میزیبایی  جمالت آن مناجاتمن تصمیم بگیر. 

خدایا با تدبیر  14 :یيار  ْخت  ا َعن    ی َو ب اْخت يار كَ ير  َتْدب    َعنْ   یل    ير كَ ب َتْدب    یَاْغن ن    یه  ا لّٰ  :استآمده  حسین

                                            

ی  عرفهالجنان، دعای  ی، مفاتیحقمّ و محدّث 227، ص15مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛301، ص 9ج  االعمال، طاووس، اقبال سیّدبن .90
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ی که های نیاز کن و با انتخاب خویشتن بی، مرا از تدبیر اندیشیدن برای برای من های خودت اندیشیدن

 نیاز کن. های خودم بی را از انتخابکنی، م برای من می

را در  ی هستم که جهل و نفهمیش اوخدایا من گناهکار:  ُمْذن ٍب َقْد َغَمَرُه َجْهُلهُ  ىّٰ لب َرْضل َك عَ  َو ُعْد َعَلیَّ 

ن نفهم به من توجه و عنایت کن. م ور کرد؛ ولی تو با فضل خودت به من رو کن! دریای گناهان غوطه

اگر انسان  طور است. شک همین که بی ؛جهل است ی نتیجهگناه رساند که  و جاهل بودم. این جمله می

است چه جسارتی محال است مرتکب گناه شود؛ اگر بداند که گناه  ،ی او داردگناه چه زیانی برا بداند

 ،بیند ، خدا او را میدر حین گناه اگر بداند شود؛مرتکب گناه محال است  ،االنعام در محضر خدای دائم

 ،شود. پس گناه ناشی از جهالتمرتکب گناه دهد که  هبه او اجازمحال است  ،آنز حیا و شرم ناشی ا

ا تقاضا از خد و نفهمی توجیه خوبی است برای اینکه انسانا خود این جهالت است. امّنادانی و نفهمی 

سخت هم چندان نفهم و جاهل  شخصبه  فهم بودم؛را از لطف خودت محروم نکن. من نم کند که

گناه نکردم! من از که  ای نکرده عالماً عامداً مصرّاًخدمن گناهانم از سر نفهمی بود.  خدایا گیرند. نمی

با فضلت به من رو  وَو ُعْد َعَلیَّ ب َرْضل َك:  !نفهم خیلی سخت نگیر بر منِو بیا  کردم. سر نفهمی گناه

 کن.

چقدر من خدایا در دنیا  : ىّٰ ااْلُْخر   ف ی  م ْنكَ  َسْتر ها َعَلیَّ   ىّٰ ا ل  َاْحَوجُ ْنيا َو اَنَا الدُّ   ُذنُوبا  ف ی  َعَلیَّ   َقْد َستَ ْرتَ   یه  ا لّٰ 

را از چشم خلق مخفی تت آن آلودگی به بار آوردم و تو با ستّاریّچقدر  ؟!ناه کردم و تو پرده پوشاندیگ

ْنيا:   ُذنُوبا  ف ی  َعَلیَّ   َقْد َستَ ْرتَ   ه یا لّٰ  !؟کردی گذاشتی احدی نگناهان بسیاری را در دنیا پرده پوشاندی و الدُّ

ستم در جامعه زندگی کنم؟! مگر توان میمن مگر  ،پوشی تو نبود پردهاین اگر که  خبردار شود؛

همه  با اینتوانستم در چشم کسی نگاه کنم؟!  لقت بلند کنم؟! مگر میرا جلوی خَ توانستم سرم می

ْنيا َو   ُذنُوبا  ف ی  َعَلیَّ   َقْد َستَ ْرتَ   ه یا لّٰ  ه! تو پوشاندی.همه معصیت و گنا آلودگی! با این َسْتر ها   ا لىّٰ   اَنَا َاْحَوجُ الدُّ

به مراتب به این در آخرت ا امّ پوشی تو بودم؛ خدایا در دنیا محتاج به پرده :ااْلُْخرىّٰ   ف ی  م ْنكَ  َعَلیَّ 

  م.هست تر ت محتاجاریّستّ
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د که نصدد این باش درخلق خدا نکند گناهی را که خدا پوشانده است، ای اشاره کنم؛  اینجا به نکته

با  بیندازیم!ی افراد را روی آب  پتهبخواهیم  نکند !باشیمدر عیوب خلق  سد! نکند اهل تجسّنبرمال کن

خواند  ما نمی اسیاسی او بخطّ  مثالًبرویم افشاگری کنیم! چرا؟ چون ه موجّهم ظاهر خیلی  تعبیرات به

آن را  مگر جایز است؟! اگر فردی جرمی مرتکب شده و خدا. کند تی او با ما فرق میمدیریّ ی یا سلیقه

گاه آن مجرم را  اگر آن جرم علنی شد و به اثبات رسید، آن س نداریم.پوشانده است، ما حقّ تجسّ

 ی جرمی را علناً در جامعه مرتکب شده باشد؛که مجرممگر اینتنبیه کنند. ولی ما حقّ تجسّس نداریم؛ 

ت بزنند تا دیگران شرعی را در بین جمعیّ حدّ ش،ی بازدارندگی خاطر جنبه بهخود اسالم گفته  آنجا

 در بین احکام اسالم موارد که گونه جز این واالّ ه شوند و جرأت نکنند مرتکب چنین جرمی شوند؛متنبّ

گوش کنکاش کنیم، حق نداریم  ؛س نداردتجسّ در سایر موارد احدی حقّ ،است ئیتثنااسهم  بسیار

مثالً در  .حساب کنیم یهصفال کنیم و با او تپیدا کنیم و برماز کسی  عیبی تاکنترل کنیم و بسپریم 

تا عیبی از او پیدا  شنود بگذاریمبرویم از میدان به در کنیم، خواهیم او را  رقیب ماست و می ،انتخابات

بریم به  شود! پناه میبریم که نتواند کاندیدا شود و جلوی ما علم بو طوری در جامعه آبرویش را  کنیم

خواهی که خدا تو را  اگر می احدی حق ندارد علنی و برمال کند. ه خدا پوشاند،خدا! گناهی را ک

  15.واسُ سَّ جَ ال تَ خدا فرمود:  ؛بپوشاند، خلق را بپوشان؛ ولو مطّلع شدی. تجسّس که هیچ

جلوی عیبی  اًاگر تصادفبریم به خدا! نه،  اینکه بروی جستجو کنی که عیبی را پیدا کنی که پناه می

آن ی اگر به حتّ بپوشان! ،را بپوشاندتو خواهی خدا  دیدی، اگر میچشمت قرار گرفت، با چشم خودت 

فتار ر به هر روشی که16:انُ ُتد  ينُ َكما َتد   ! مخفی کن!نیست بگویی واجبهم داری، بپوشان! عیب یقین 

 ُتداُن.  َكما َتد ينُ  کند. رسوایت می ،کنی رسوا ؛پوشاند تو را می ،بپوشانی کرد.کنی، خدا با تو رفتار خواهد 

لق سن خَحُبرای کنیم؟  س میعیوب خلق تجسّبرای چرا آخر  ی ما عوض شود! ی همه کاش سلیقه ای
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تی ها، تشکیالت حراستی و امنیّ نظارتی، بازرسی های ا این زیباتر نیست؟ دستگاهآی یم!کنس تجسّ

  ه نشدهکس متوجّ اند و هیچ ای را که افراد انجام داده ی بسیار برجسته جستجو کنند و کارهای زبده

َو َستَ َر   َاْظَهَر اْلَجم يلَ   يا َمنْ !را ببینندوقت اثرش  آن کشف کنند و آنها را تجلیل و تقدیر کنند؛است، 

مگر عبد  پوشانی! را میا زشت و قبیح امّ کنی؛ جمیل و زیبا را اظهار و برمال میای خدایی که  17اْلَقب يَح:

 ی در اداره مان بیاموزیم وهای دینی ات را از آموزهاین روحیّامیدواریم اهلل باشد؟  اخالقه نباید متخلّق ب

ایمانی در  دنیای کفر و بیو سیاست ی حکومت  مدل اداره ،بریم. مدل ماببه کار  مانزندگی اجتماعی

  .گوید بیاییم، ببینیم به ما چه می های دینی خودمان سراغ آموزهبه ! نباشدغرب و شرق عالم 

لقت پوشاندی؛ نگذاشتی گناهان مرا ببینند. من در آخرت به خدایا گناهان زیادی را در دنیا از من بر خَ

 ترم. پوشی تو محتاج مراتب به پرده

ْن ع باد َك الص ال ح  ی َقْد ه  ا لّٰ  ََحٍد م   :ْشهاد  س  ااْلَ و ُرؤ  ىّٰ ی يَ ْوَم اْلق ياَمة  َعليَن َفال تَ ْرَضْحن  َاْحَسْنَت ا َلیَّ ا ْذ َلْم ُتْظه ْرها ال 

ها و  حدی از بندگان صالح تو به آلودگینگذاشتی ا کهت کردی به من محبّخیلی خدایا در دنیا 

خوب دنیا  را حفظ کردی. خدایا بین مردمم آبرویمطّلع شوند؛ نگذاشتی  ؛بردب های من پی خرابکاری

 ی هائمّو  ینبیّالنّ در برابر خاتم م در برابر اشهاد،آبروی مرا حفظ کردی، پس بیا در روز قیامت ه

 مرا برمال کنی، چگونه جلوی رویم را حفظ کن. خدایا اگر بخواهی عیوبآب معصومین

بیا ایا خدُرؤوس  ااْلَْشهاد :  َفال تَ ْرَضْحن ی يَ ْوَم اْلق ياَمة  َعلىّٰ بایستم؟!  ، جلوی حضرت زهراپیغمبرت

حال که در دنیا آبرویم را  را مفتضح نکن و آبرویم را نبر.م در حضور شاهدان الهی،هم روز قیامت و 

 حفظ کردی، در آخرت هم حفظ کن.

ْن َعَمل  ی َو َعْرُوَك َاْفَضُل وُدَك َبَسَط َاَمل  جُ  یه  ا لّٰ  خدایا من و این آرزوهای بزرگ؟! من و آرزوی لقاء تو؟!  ی:م 

قدر گسترده کرد که یک  جود تو بود که آرزوهای مرا این وُدَك َبَسَط َاَمل ی:جُ من کجا و این آرزوها؟ 

دیدم، آرزو کنم و امید هم داشته باشم که به آنها  هم نمی ن چیزهای بزرگی را که به خواب شبچنی
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با  خواهم! اصالً از تو میدارم  ییهاچیز ببین من چه ،اری و معصیت و آلودگیهمه خرابک نبا ایبرسم! 

را بسط داده و آرزوهای م تو،منتهای  و بی کرانه آن جود بیوُدَك َبَسَط َاَمل ی: جُ ا امّ ؛یمهم تناسب ندار

ْن َعَمل ی: گسترده کرده است.  هر دو جای  ،طاعت و معصیت من خدایا اعمال من،َو َعْرُوَك َاْفَضُل م 

تر از عفو و  کوچک یهیچ قید و شرط استغفار دارد و عفو تو از عمل من برتر است. هرچه من کردم، بی

اگر گناه من   18ی:َذْنب    م نْ   َاْعَظمُ   يما  فَ َعْرُوكَ َعظ    ع ْنَدكَ   یَذْنب    كانَ    ا نْ  :فضل توست. در تعقیبات نماز هم داریم

ت کند این آرزو را اینها را گفت تا جرأ تر است. زرگ است، عفو تو از گناه من بزرگتو ب در محضر

 بگوید:

مسرّت و نشینی،  روزی که بین خلق به داوری میخدایا  :اد َك ی ف يه  بَ ْيَن ع بقائ َك يَ ْوَم تَ ْقض  ب ل   یَفُسرَّن   یه  ا لّٰ 

َرة    ُوُجوه  .تو را ببینم کن تا نم نصیبمانی دیدار و لقاء خودت را شاد خدایا  19.رَبِّها ناظ َرة    ا لىّٰ  ؛يَ ْوَمئ ٍذ ناض 

مسرّت و شادمانی دیدار و وصال  خودت محروم نکن؛ا از دیدار رم ،نشینی ری خلق میروزی که به داو

این آرزوها؟! این است که گفت:   این شخص آلوده کجا و این دعاها،حاال خودت را نصیب من کن.

ُجوُدَك َبَسَط َاَمل ی.

کنم.  از تو عذرخواهی میام، دارم  آمدهخدایا من  قَ ُبول  ُعْذر ه : َلْيَك اْعت ذاُر َمْن َلْم َيْستَ ْغن  َعنْ ی ا  اْعت ذار   یه  ا لّٰ 

بگوید کند؛ امّا  عذرخواهی ن است کهایکند؛ یک شکل خواهی ممکن است عذر صورت به دو انسان

کارش فقط دست  ؛محتاج است انسانوقت  ا یکامّ مهم نیست. ، نپذیرفت؛نپذیرفتحاال عذرم را هم 

 ؛فت، مشکل حل استرا پذیر اگر او عذرش آید. برنمی یاز دست کس دیگر کاریو این شخص است 

خدایا اْعت ذار ی ا لَْيَك اْعت ذاُر َمْن َلْم َيْستَ ْغن  َعْن قَ ُبول  ُعْذر ه :  ه یا لّٰ  و درمانده و بیچاره است.ا ،اگر نپذیرفتامّا 

 ی نیاز نیست. من با همه است که از پذیرفته شدن عذرش بی عذرخواهی کسی ،عذرخواهی من نزد تو

                                            

تعقیبات  الجنان، قمّی، مفاتیح محدّثو  80، ص 5الوسائل، ج  نوری، مستدرک ؛ محدّث38، ص 83مجلسی، بحاراالنوار، ج  .98
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ه گون حاال که این باد رفته است.بر  هستیم ی همه واالّ مرا بپذیری؛ وجود محتاجم که تو عذرخواهی

َبْل ُعْذر   است، بدکاران نزد او به عذرخواهی که  سیکترین  ای کریم :ونَ يئُ يا اَْكَرَم َمن  اْعَتَذَر ا لَْيه  اْلُمس   یَفاق ْ

 .بدکار و آلوده را هم بپذیر پذیرد، عذر من ی بدکاران را می روند و او عذر همه می

ْنَك رَجائ  ی َو ی َو ال ُتَخيِّْب َطَمع   تَ ُردَّ حاَجت  ال یه  ا لّٰ  به دست رد  ؛خدایا حاجتم را رد نکن ی:ی َو َاَمل  ال تَ ْقَطْع م 

ودت نبر. یوس نکن و امید و آرزویم را از خام مأ به تو طمع بستهآن خاطر  بهدر آنچه مرا  ام نزن؛ سینه

و  طمع به خلق بسیار مذمومدانید،  طور که می همانطوری نشود که خدای ناکرده از تو مأیوس شوم. 

عْ ا لَيْ  یه  ا لّٰ طمع به خدا بسیار ممدوح است؛ در دعاها داریم:  ی طمعم را به تو  خدایا همه 21:تُ َک َطم 

 21.ين  الدِّ   يَ ْومَ   یيَئت  َخط    یيَ ْغر َر ل    َانْ   َاْطَمعُ   یَو الَّذ  ن هم داریم: بستم. در قرآ

در این روح رجا و امید داند چگونه  خدا می ی:ی َلْم تُعاف ن  يَحت  َاَرْدَت َفض  ی َو َلْو ی َلْم تَ ْهد ن  َلْو َاَرْدَت َهوان   یه  ا لّٰ 

ید. خدایا اگر تو بیاسراغ فرد به ی تردید س و حتّسر سوزن یأیک گذارد  نمی !زند موج میمناجات 

 همه اینخواستی مرا خوار کنی،  یا خدایا اگر تو می کردی؛را هدایت نمیکنی، م خوارمرا خواستی  می

از َلْو َاَرْدَت َهوان ی َلْم تَ ْهد ن ی.  کردی: همه لطف و احسان به من نمی این دادی؛ هدایای بزرگ به من نمی

خدایا اگر يَحت ی َلْم تُعاف ن ی: َو َلْو َاَرْدَت َفض  خواهی مرا خوار کنی؛ یقین دارم.  فهمم که تو نمی اینجا می

دادی!  ها نجاتم نمی بحرانهمه  ایناز  ؛دادی عافیت نمیبه من مرا مفتضح و رسوا کنی که  خواستی می

خدا ، خوانده شودیقین  بااگر این مناجات واقعاً خواهی مفتضح و خوارم کنی.  نمیتو من یقین دارم که 

 کند! داند با انسان چه می می

                                            

 تُ ُت َکَرَمَک َطم عْ ُت َو ا ذا رََأيْ عْ الَی ُذنُوب ی َفز  ُت َموْ ا ذا رََأيْ . عین عبارت را نیافتیم؛ ولی تعبیر طمع به خدا در ادعیه آمده است؛ از جمله: 24

الجنان، اعمال  ی، مفاتیحقمّ محدّثو  13مجلسی، زادالمعاد، ص ؛ 580، ص 2المتهجّد، ج  الحسن، مصباح بن طوسی، محمّد :و ...

 ی ثمالی. سحرهای ماه رمضان، دعای ابوحمزه

 سجّادیّه، دعای شانزدهم. ی صحیفه، سجّاد امام: ْمر  اْلُمْذن ب ينَ اَ ب ها َصالُح  یرَْأَفت َك ال ت   یَطَمعا  ف   یب هذا نَ ْرس   خُ َوبِّ اُ 
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نَ ْيُت ُعُمر  ی ف  ما َاظُنَُّك تَ ُردُّن  ی ه  ا لّٰ  نه اینکه  شود؛ باورم نمیمن خدایا اصالً  ْنَك:ا م  ی طََلب هی ف  ی حاَجٍة َقْد َاف ْ

در ی عمرم را  همهدر حاجتی که که  م ظنّ و گمان و احتمال هم بدهمتوان ی نمیحتّشود،  باورم نمی

 ندهی. آخربه من حاجت را آن ام بزنی و  ، دست رد به سینهما هاه رسیدن به آن هزینه و صرف کردر

چنین دارد که من حتّی احتمال  ی، اصالً جاا هخودت را به من شناساندتو گونه که  آنچگونه باور کنم؟ 

توانم بکنم که در آن حاجتی که  ظنّ و گمان هم نمی ما َاظُنَُّك:بدهم؟ باور که هیچ! چیزی را هم 

به ی عمرمان  ا همهمحاال خالی برگردانی.  ی عمرم برای آن هزینه شد، تو مرا مأیوس و دست همه

ی لطیف عارفانه است؛  اینجا یک نکتهی عمرمان را صرف چه چیز کردیم؟  همه؟ دنبال چه بودیم

 خودت حواست نبود.  به دنبال خدا بودی؛دنبال هرچه بودی، به گوید  می

 حیاتند همه ی هچشم ی هجویند  این خلق که درپی صراطند همه

 در آب به دنبال فراتند همه  را طلبند و خود ندانند آن حق می

هرچه دلت را  ؛ت و ...لذّ لوپست و مقام و لوو ،ولو پول ا برده بود، خدا دلت را برده بود؛دلت رهرچه 

 گفت: برده بود، او دلت را برده بود.

 بداند یا نداند عاشق اوست  کس عاشق خوبان مهروست آن هر

رده گری ک تاالر جلوهاین لقایی است که در  مهآن ی تاالر عالم هست، ناشی از ها نهیتی در آیابیّهر جذّ

ت آفریده است. ابیّهمه جذّ های تاالر منعکس شده و این ینهیدر آکه  ستهای جمال او جلوه است؛

من  ند. بنابراینها هستتصویرآن عاشق صاحب ]در حقیقت[ تصویرها هستند، آن کسانی که عاشق 

خودم حالیم نبود، به  بودم،که . دنبال پول هم ام واقع دنبال تو بودهال فیعمرم را در هر راهی فنا کردم، 

بال دنبال پست و مقام و قدرت بودم، دناگر پول افتاده بود.  ی عکسش در آینه ؛بودمدنبال غنای مطلق 

ها و زیبارویان بودم،  دنبال زیباییاگر و مقام افتاده بود. پست  ی عکسش در آینه قدیر مطلق بودم؛

ها و زیبارویان افتاده بود. لذا عمرم را صرف هرچه  ی زیبایی در آینهعکسش  بال جمیل مطلق بودم؛دن

ی عمرم را  این حاجتی که همهدویدم. حاال  دنبال تو میداشتم دانستم، ولی  م هم نمیکردم، خود
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یعنی به لقاء و  ا محروم کنی و نگذاری به آن برسم؟برایش هزینه کردم، چگونه احتمال بدهم که تو مر

 ؟وصال تو برسم

بُّ َو تَ ْرضيُد َكميُد َو ال يَب  فَ َلَك اْلَحْمُد اََبدا  اََبدا  دائ ما  َسْرَمدا  َيز   یه  ا لّٰ  هیچ  ؛ستخدایا حمد مختصّ تو :ىّٰ ا ُتح 

 اند. تو را ستوده ،هر چیزی را بستایند یعنی ست؛حمد مختصّ تو ی حمد نیست. دیگری شایستهکس 

 مدح ز هر نقشی مداحی نقاش است پس  نقشی ز استادی نقاش است زیبایی هر

گفتند  قتی میو کردند. اصالً هرچه حمد در عالم واقع شد، در واقع داشتند تو را حمد میفَ َلَك اْلَحْمُد: 

داشتند تو  ی زیبایی، عجب منظرهگفتند  یوقتی مکردند؛  حمد میتو را داشتند عجب تابلوی زیبایی، 

ی آنها  کردند؛ چون تو خالق همه را حمد می زیبایی، توعجب انسان گفتند  میکردند؛  را حمد می

 الواقع مال توست.  هرچه حمد در عالم واقع شده است، فیی. هست

. حمد مختصّ توست. منتها تویی که سزاوار حمد هستیفقط  معنای دیگر این است که درفَ َلَك اْلَحْمُد 

حمد پایدار  مدی که حمد جاودانه و همیشگی است؛ح: يدُ ال يَب  َو  يدُ اََبدا  اََبدا  دائ ما  َسْرَمدا  َيز  چه حمدی؟ 

ست و این حمد، حمدی چنین حمدی سزاوار تو افزونی است؛ به حمد فزاینده و رو فناناپذیر است؛و 

 .شوی خشنود می ،کند گونه حمد می از کسی که تو را اینداری و  است که تو دوست می

ششمین فراز را با هم مرور کردیم و هنوز  و کنیم. تا سیاجازه بدهید سخن را به همین حمد ختم 

ی دیگری در  شاءاهلل اگر عمری بود و تا آخر ماه شعبان، جلسه فرازهای زیادی باقی مانده است. ان

 کنیم.  خدمت شما بودیم، فرازهای بعدی را هم با یکدیگر مرور می

صلوات طور که گفتم، ات را بخوانیم. همانبه هر تقدیر، امیدوارم عزیزان دل من! بنشینیم و این مناج

ر توحید ندارید. محال چون تا پا به وادی والیت نگذارید، راه به شه ه را ظهرها ترک نکنید؛شعبانیّ

لذا صلوات شعبانیّه را ظهرها ترک . ، مگر از طریق صراط والیتبه شهر توحید وارد شوداست کسی 

که  ربهتچه . اگر اهل سحرخیزی هستید که های شب برای خلوت گذاریدبه را عبانیّمناجات شنکنید و 

در قبل از اینکه به خواب بروید،  ،را که خواندید ءنماز مغرب و عشادر آن فضا بخوانید؛ اگر هم نه، 

ی  ی کنید که جذب همهیعنی کار خورید؛خلوتی بنشینید و این مناجات را بخوانید. بخوانید یعنی ب
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مناجات درست خوانده اگر این  داند خدا می ی زبانتان باشد. خدای نکرده لقلقهه نه اینک وجودتان شود؛

 این تازه در حدّ کند! اش با جان و دل انسان چه می هر جمله ،خورد ای که به تار می عین زخمه ،شود

این مناجات  در قالب ،خواندند این مناجات را میوقتی  بیت خود اهلاینکه  ت؛فهم کوتاه ماس

ی خودمان  گانهفهم کودکانه و بچّ دانستند و بس. ما در حدّ خودشان می ،گفتند د با خدا چه میداشتن

ها در جان و دل  ءاهلل سعی کنیم حقیقت این مناجاتشا عرض من این است که انولی  کنیم؛ گو میباز

و به آن جایی دمان حاکم شود شاءاهلل بر وجو ا، آن یقین، آن باور و آن حال انق شود. آن رجما متحقّ

کند که اهل این مناجات به  داری میبر مناجات پردهاین  فرازهای آخررساند برسیم.  مناجات میاین که 

داند از  نیم به مدد این مناجات که خدا میشاءاهلل ما هم بتوا . اندنآور و سر از کجا درمی رسند کجا می

 نائل شویم.ت به مراتبی از مراتب عبودیّ ،های بهشت است اعظم گنج

 

هُمَّ 
مْ  َالل ٰ ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


