
 

 1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1(2) دعای بعد از زیارت امام رضا

، موسی الرضا بن ها خدمت حضرت علی داشتیم، در یکی از تشرّف سمقدّدر جلساتی که در مشهد 

را با هم بخوانیم. این توفیق تاکنون به دست نیامده بود؛ و  قول دادم دعای بعد از زیارت امام رضا

شاءاهلل از  امروز تصمیم گرفتم به قولی که دادم عمل کنم و جز این بحث، مطلب دیگری نگویم. إن

های بزرگ و عمیقی که در این دعا وجود دارد، بهره بگیریم؛ دعایی که ظاهراً از وجود مقدّس  درس

 ست.روایت شده ا امام جواد

ی قبل از ورود به بحث، برای نخستین بار نکته کوچکی را پیرامون زیارت، به شما عرض کنم. این نکته

اید که در و دیوار  یا امامزادگان دیده های ائمه خیلی کوچکی است؛ ولی جای تأمّل دارد. در حرم

ما درحالیکه دارید دیوار را خواهید دیوار را ببوسید؛ اکاری است. قطعاً برای شما پیش آمده که میآینه

کشد که دارد خودش  بینید. گاهی اوقات انسان خجالت می بوسید، یکباره عکس خود را در آینه میمی

اید تا خودتان را در آن حرم  راستی شما رفتهبوسد! امّا در این، نکته بزرگی است؛ خیلی بزرگ. به را می

روید؛ آن  کنید؛ به مالقات خویشتن می و زیارت میمالقات کنید. در حرم، حقیقت خودتان را دیدار 

ی آن حقیقت است . در ای از بیکرانه ی ظاهری ما قطرهخویشتن خویش، آن حقیقتی که این جلوه
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ایم که زیارت، برگشتن به  اشاره کرده "ی دیدارتوشهره"گردیم. در کتاب  حرم، به اصل خودمان برمی

 .2اصل است

 باز جوید روزگار وصل خویش  اصل خویشهر کسی کو دور ماند از 

شود. حجّت خدا در درون خود  لذا اگر کسی در باطن خود سیر کند، به مالقات حجّت خدا نائل می

ی آیت عظمای خدا در درون خودمان  و راه دیدار او هم سیر در درون خویشتن است؛ تا به جلوه ستما

ی  . زیارت این است؛ لذا این صحنه، اتّفاقاً صحنه3«اَنْ ُفِسِهمْ   ِق َو فیَسُنريِهْم آياتِنا ِفی اْْلفا» راه پیدا کنیم.

کشیدم که ببوسم؛ چون  آمد، خجالت میخیلی قشنگی است. اوائل وقتی این اتّفاق برای من پیش می

بوسیدم؛ اما بعدها به این معنی منتقل شدم که نه، اصالً حقیقت زیارت همین آینه بود و خودم را می

شود. این  ی ما در آنجا مالقات می شدهی ما، آن خویشتن خویش فراموش شدهآن خودِ گماست. 

 کند. گفت: گردد و خودش را پیدا می شده از اقیانوس بیکرانه به اقیانوس برمیی جدا قطره

 رویم ما ز دریاییم و دریا می

 

 رویمما ز باالییم و باال می 

 

بوسی، خود حقیقی توست که همان حجّت  لذا حاال دیگر این بوسیدن معنا دارد؛ کسی که می

شان همان  اند. حقیقتاز گِل آنها سرشته شده شیعیانشان ؛4«شیَعُتنا ُخِلُقوا ِمن فاِضِل طیَنِتنا»خداست. 

کنند. زیارت  میهای عالم کثرت عبور کنند، به حقیقت خود راه پیدا  حقیقت است و اگر از این الیه

رود. در زیارت، انسان به زیارت خود  کند. انسان به مالقات خودش می چنین توفیقی نصیب انسان می

 اش را.  رود تا خودش را مالقات کند؛ خود واقعی، خود حقیقی رود. می می

زیارت کرد بنا به روایتی که وجود دارد، بعد از اینکه زائر حضرت را  ،موسی الرضابندر زیارت علی

ای به محضر امام معصوم تقدیم کرد؛ دست  عنوان هدیه و تحفهجا آورد و آن را بهو نماز زیارت را هم به

                                            

 .84 - 05  ص دیدار، یتوشهره مهدی، طیّب،. 2

 .05 ی آیه فصلت، ی سوره. 3

 .555 ص ،05 ج بحاراالنوار، جلسی،م. 4
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خواند. امیدوارم عزیزان به حرم که مشرّف  کند و این دعای بسیار زیبا و عمیق را می به دعا بلند می

های  را ترک نکنند. آموزهاین دعا ن، کنند، بعد از نماز زیارتشارا زیارت می شوند و حضرت رضا می

است. مهم  رضای زیارت امامبسیار بلند و عمیقی در این دعاست و این دعا و این معارف بلند، میوه

را خواندید؛ یا زیارت  ی حضرتهم نیست که کدام زیارت را خوانده باشید. اگر زیارت مخصوصه

را خواندید؛ هر زیارتی خواندید و بعد از آن، نماز زیارت را  ی کبیره اهلل را خواندید؛ یا زیارت جامعهامین

جا آوردید، این دعا را بخوانید. اکنون دعا را با هم بخوانیم؛ هم به قصد دعا خواندن و هم توضیح به

مان از خواندن این دعا افزون شود. مختصری درحدّ ترجمه عرض کنم تا بهره

کنم؛ ای خدای من! ای پروردگار  خدایا! من از تو درخواست می :«ُمْلِكهِ  ی الّااِمُم فللُ ُلَك يا اَ اَ سْ اَ  ینّ اِ لّلُهمَّ اَ »

ی هستی که در ملک و  کنم. تو که هستی؟ تو اهلل من! ای معبود من! من از تو درخواست می

حاکمیّتت، پایداری. حکومت تو، حکومت متزلزل نیست، حکومت چند روزه نیست، حکومت جاودان 

 در فرمانرواییت پایدار و دائمی.  :«ُمْلِكهِ  اِمُم ِفیالاّ »است: 

اینها را مقایسه کنید با حکومتهای ظاهری  .«ُسْلطانِهِ  یْلُمطاُع فاَ »و در عزّتت پایداری.  :«ِعزِّهِ  یْلقاِمُم فاَ » 

های ظاهری بشری، چند صباحی بیشتر نیست و عزّت آن قدرتمندان و حکّام هم  بشری. حکومت

ْلُمطاُع اَ »افتند.  پایدار نیست. چند روزی بر سر قدرت هستند و عزیز؛ و بعد از آن به خواری و ذلّت می

 یْلُمطاُع فاَ »پذیر نیست؛  فرمانرواییت، تمرّد و تخلّف، امکان تو فرمانروایی هستی که در :«ُسْلطانِهِ  یف

افتد مگر به اذن  ی توست. برگی از درخت نمی ی ذرّات عالم وجود تحت مشیّت و ارادههمه. «ُسْلطانِهِ 

شود مگر به اذن تو. دیگر فرمانروایان دستوراتشان بعضاً اجرا  جا نمیای در این عالم جابه تو. ذرّه

شود؛ امّا تو نه؛ هیچ مخلوقی راهی برای تمرّد از مشیّت تو، ندارد. ؛ از آن تمرّد و تخلّف میشود نمی

و در کبریا و عظمت و بزرگی، هیچ شریکی برای تو نیست. رئیس جمهور یک  :«يامِهِ ِكْبر   یْلُمتَ َفرُِّد فاَ »

تو در کبریایی و بزرگیت، کشور را اگر در نظر بگیریم، رئیس جمهور یک کشور دیگر همتای اوست؛ امّا 

هیچ شریک و همتایی نداری؛ در کبریایی خودت متفرّدی.
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ُا فاَ » آید؛ اگر پادشاه  برخالف فرمانروایان دیگر که باالخره مرگ به سراغشان می ؛«یَِّة بَقامِهِ َدْيُموم یْلُمتَ َوحِّ

خره این قدرت و منصب را از العمر هم باشند، با فرا رسیدن مرگ باالالعمر یا رئیس جمهور ماداممادام

دست خواهند داد؛ امّا تو یکتا فرمانروایی هستی که در بقا و ماندگاری خودت دائم هستی و حکومت و 

 وجود تو زائل نیست.

شوند و افراد تحت حکومت آنها بعضاً مورد  فرمانروایان دیگر مرتکب ظلم می :«يَِّتهِ َبر  یْلعاِدُل فِ اَ »

چنین است؛ امّا تو در ی حکومتها این گیرند. در همه مورد ستم و جفا قرار می توجّهی، و مهری، بی بی

 کنم. خدایا از چون تویی درخواست می. «يَِّتهِ َبر  یْلعاِدُل فِ اَ »حکومتت عادلی: 

کنند و کسی را محکوم  کنند و حکم صادر میدیگر فرمانروایان وقتی داوری می :«یَِّتهِ َقض یْلعاِلُم فاَ »

بهره از علم و دانایی و براساس در بسیاری از موارد، از حقیقت مسأله آگاه نیستند و بی کنند، می

تو فرمانروایی هستی که در قضاوت،  :«یَِّتهِ َقض یْلعاِلُم فاَ »کنند. امّا  ها، حکم صادر می حدسیّات و گمان

 کنی. ی خویش، حکم صادر میداوری و حُکمت، بنابر علم بیکرانه

کنی، نه از این روست که آن فرد  اگر کیفری را جاری و تنبیهی را عملی نمی :«یِر ُعُقوبَِتهِ تَْأخ یْلَكريُم فاَ »

ای؛ امّا شخص ای؛ یا اینکه گیرش آوردهمقصّر و محکوم، از دسترس تو خارج است و گیرش نیاورده

ر سرزمین خودمان بینید؛ درسد. شما در دنیا می بسیار توانمندی است و زورت به مجازات کردنش نمی

دانند که او فالن جرم را مرتکب  بینیم که شخص خطاکاری هست و همه هم می هم گاهی اوقات می

کند او را احضار و محاکمه کند؟ لذا به تأخیر انداختن کیفر او از شده است؛ امّا کدام دادگاه جرأت می

از کشور خارج شده و از قلمرو این خاطر این است که آن فرد گریخته و سر ناتوانی و عجز است؛ یا به

حکومت بیرون رفته و امکان احضار و مجازاتش وجود ندارد. امّا خدایا در مورد تو چنین نیست. تو اگر 

اندازی، از سر کرم و بزرگواری توست؛ نه از سر عجز و عدم دسترسی به فرد  کیفری را به تأخیر می

 است کنم.محکوم. خدایا! من آمدم از چون تو خدایی درخو

خدایا! حاجات من، تنها رو به تو دارد. من  :«َمْوُقوَفٌة َلَاْيكَ  یَو آمال لَْیكَ اِ َمْصُروَفٌة  یحاجات یلهاِ »

دانم. آنچه به آن محتاجم، شناسم؛ جز تو هیچ کس را در این عالم، کاره نمی الحاجاتی جز تو نمی قاضی
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کار عملی است؛ رو به هیچ کس نیاوردم که اگر قرار است به دستم بیاید، فقط به دست تو این 

 یحاجات»احتیاجات خودم را برای او طرح کنم و امید داشته باشم که او حاجات مرا برآورده کند؛ نه، 

فرق است میان حاجات و آمال. -آرزوهای بلندی هم که دارم  :«َمْوُقوَفٌة َلَاْيكَ  یَو آمال» .«لَْیكَ اِ َمْصُروَفٌة 

هایی است که کار فرد لنگ آنهاست؛ انسان محتاج آنهاست؛ امّا آمال، و نیازمندیها  حاجات، خواسته

آمال من هم  -آن آرزوهای بلندی است که کارم لنگ آنها نیست؛ امّا همّت بلندم خواستار آنهاست

های بلند مورد امید من، فقط از  متوقّف به توست. عملی شدن آن آرزوهای بلند و دستیابی به آن قلّه

 پذیر است. ذر تو امکانرهگ

خدایا هر کار خیری که به انجام آن موفّقم  :«لَْیهِ اِ  رِيِقیَعَلْیِه َو طَ  ِمْن َخْیٍر، فَاَْنَت َدلِیِلی یَو ُكلََّما َوف َّْقَتنِ »

کردی، تو بودی که مرا به انجام آن کار خیر راهنمایی کردی؛ و تو بودی که راه من به سوی آن عمل 

ر خودم نبود، فهم خودم نبود، توانمندی خودم نبود، شایستگی خودم نبود. این شایسته بودی. هن

هر خیری  :«ِمْن َخْیرٍ  ُكلََّما َوف َّْقَتِنی»کارهای خیری که به دست من جاری شد، اصالً به من ربطی ندارد. 

که بخواهم ام  کارهنویسم. من چه که تو مرا به انجام آن موفّق کردی، من آنها را به حساب خود نمی

به حساب خودم بنویسم؟ من هر چه دارم از توست. وجودم که این کار خیر را با آن انجام دادم،  آنها را

مال توست. حیاتی که دارم، مال توست. علمی که دارم، مال توست. قدرتی که دارم، مال توست. 

موختی، دین مال توست. ای که دارم، مال توست. اینکه آن کار خیر را از رهگذر دین به من آ اراده

های انجام آن کار خیر را برای من آماده و فراهم کردی، کار تو بود. پس این کار خیر چه اینکه زمینه

و این  ؛«لَْیهِ اِ  ُكلََّما َوف َّْقَتِنی ِمْن َخْیٍر، فَأَْنَت َدلِیِلی َعَلْیِه َو َطرِيِقی»ربطی به من دارد؟ این متعلّق به توست. 

خشکاند. انسان اگر بیشترین اعمال صالح را هم با این روحیه  ی عُجب را می اعتقاد ریشهنوع تفکّر و 

ام که بنابر  بار برایتان گفته بیند. در داستان سلمان چندین خالی میانجام دهد، همیشه خودش را دست

طبق همان  در مدائن از دنیا رفت، امیرالمومنین آنچه نقل شده، زمانی که سلمان فارسی

را غسل دادند و او را کفن  ای که به او داده بودند، با طیّ االرض به مدائن رفتند، سلمان وعده

 کردند و روی کفن یا روی خاک گورش این دو بیت را نوشتند:
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 وَفَدْتُ عَلَی الْکَریمِ بِغَیْرِ زادٍ

 وَ حَمْلُ الزّادِ اَقْبَحُ کُلِّ شَیْءٍ

 الْقَلْبِ السَّلیـمِمِنَ الْحَسَناتِ وَ  

 إذَا کَانَ الْوُفُودُ عَلَی الْکَریــــمِ

ای از اعمال صالح و چه  ای؛ چه توشه بر شخص کریم با دست خالی وارد شدم، بدون هیچ توشه

روم. سلمانی که در  خالی دارم پیش خدا میای از قلب سلیم. منِ سلمان هیچ چیز ندارم؛ دست توشه

و پشت سر اهللها، در رکاب رسول سلمانی که در جنگ ی دهم ایمان است، قلّه

جا آورده است، سلمانی شمشیر زده است، سلمانی که آن همه طاعات و عبادات به امیرالمؤمنین

 خالی. امیرالمؤمنینگوید دستترین قلب را دارد، قلبی که سرشار از ایمان است؛ او می که سالم

رود؛ چون هیچکدام از اعمال خالی دارد پیش خدا مین دستراستی سلماکنند. به هم اغراق نمی

داند. قلب سرشار از ایمانی که  داند؛ همه را توفیق الهی میخیری را که انجام داده، متعلّق به خود نمی

 بیند. خالی میداند؛ لذا خود را دستداند، هنر خودش نمیدارد را عطای خدا می

کند. هر فرمانروایی،  ها او را خسته نمی ای قدرتمند و توانایی که درخواست :«بُ تَ ُئوُدُه اْلَمطالِ يا َقايرًا ال»

پی از او درخواست درروند و پیهر ثروتمندی، هر شخص سخاوتمندی وقتی مکرّراً افراد پیش او می

ها در محضر او،  شود؛ امّا خدای متعال، قدیری است که طرح درخواستکنند، باالخره خسته میمی

 دهد.  ها می شود؛ همواره با همان شادابی نخستین، گوش به طرح خواسته خسته شدن او نمی موجب

آورد؛ ای فرد ثروتمند و دارایی که هر انسان راغب و مشتاق، به او روی می :«َلْیِه ُكلُّ راِغبٍ اِ  اُ ّیًا يَ ْلجَ يا َمل»

 ها و آرزوهای بزرگ، تویی. خواستهی  ی مشتاقان و مرجع طرح همه آورد. پناهگاه همه به او پناه می

َعمِ ما زِْلُت مَ » بینم که همیشه  کنم، می ی زندگیم تا به امروز نگاه میوقتی به گذشته :«ْصُحوبًا ِمْنَك بِالن ِّ

را ببینید!  رضابین زائر امام ام که تو به من دادی. روح انصاف، روح حقیقتهایی بوده غرق نعمت

ای؛ خدایا؟ هیچ چیز به من ندادی. دیگران را ببین چه کارشان کرده گوید: این چه وضعش است نمی

َعمِ ما زِْلُت مَ »گوید:  اما مرا هیچ. می هایی بودم که تو به من  همواره من غرق در نعمت :«ْصُحوبًا ِمْنَك بِالن ِّ

انسان ، روح رضا را به رضاکنید. گفتیم که زیارت امام را زیارت می رضادادی. شما دارید امام

رساند. و حال، اثر آن را ببینید! هر زائری، حتّی فقیرترین زائر در  ی رضا می دهد و او را به مرتبه می
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گوید؛ یعنی آن معرفت در او شکوفا صورت ظاهر، گرفتارترین، بیمارترین و... او دارد این عبارات را می

َعمِ ْصُحوبًا ما زِْلُت مَ »شده که این حقیقت را کشف کرده است که  : من در طول زندگی خود «ِمْنَك بِالن ِّ

 ام. های تو بوده همواره غرق در نعمت

ی احسان و کرامتی که تو در پیش گرفته  ها به شیوه و این نعمت :«ْحساِن َو اْلَكَرمِ جاريًا َعلٰى عاداِت ااْلِ »

ری به من ندادی، هایت را با دشوابودی، در طول زندگی من جریان داشت؛ بر من منّت ننهادی، نعمت

 های تو بودم.  رایگان احسان کردی، کرم کردی و به من عنایت کردی. من یک عمر غرق نعمتبه

کنم، به آن قدرت و توانمندی  خدایا! من از تو درخواست می :«ْشیاءِ یِع ااْلَ َجم یَك بِاْلُقْارَِة الّناِفَذِة فلُ اَ سْ اَ »

ی تو و تحت قدرت تو هستند.  ی ذرّات این عالم به ارادهی اشیاء نفوذ دارد. همهکه در همه

َرِم الَّذ» عاءِ اَ َتْحُجُبُه بِ  یَو َقضاِمَك اْلُمب ْ و به آن قضای مبرمی که تو مقدّر کردی؛ آن قضای  :«ْيَسِر الاُّ

ترین دعاها،  ترین قضای تو با ساده حتمی. مقدّر کردی که چیزی حتماً واقع شود؛ امّا همین حتمی

در نظر بگیرید. فرض کنید  مقتدر را شود. تو اینقدر لطیفی! یک فرمانروای ط تو دگرگون میتوس

دستوری قاطع صادر کرده و گفته است: این دستور غیر قابل برگشت است و باید اجرا شود. امّا او 

َك َو َقضامِ »دهد:  آنقدر لطیف است که با کوچکترین درخواست طرف مقابل، آن دستور را تغییر می

َرِم الَّذ عاءِ اَ َتْحُجُبُه بِ  یاْلُمب ْ  کنی. ترین مقدّرات خود را دگرگون می ترین دعاها، محکم . با ساده«ْيَسِر الاُّ

کنم به آن نگاهی که به کوهها  و از تو درخواست می :«َلى اْلِجباِل فَ َتشاَمَختْ اِ َنَظْرَت ِبها  یَو بِالنَّْظَرِة الَّت»

 یدند و برافراشته شدند. ها قد کشانداختی و کوه

ها گسترده و مسطّح ها انداختی و زمین و با آن نگاه یک نظر به زمین ؛«یَن فَ َتَسطََّحتْ َرضَلى ااْلَ اِ َو »

 شدند. 

 و با آن نظر، نگاهی به آسمانها انداختی و آسمانها مرتفع شدند. : «ماواِت فَاْرتَ َفَعتْ َلى السَّ اِ َو »

َرتْ َلى اْلِبحاِر اِ َو » و با آن نظر به دریاها نگاه انداختی و دریاها شکافته شدند. از تو با این نظرت  :«فَ تَ َفجَّ

یابند و دگرگون  ی عالم تحت یک نگاه تو اینگونه سامان می کنم؛ با این نظر که همه درخواست می

بلِ مؤمن است که ایم که هر کدام از اینها معانی باطنی هم دارد. جبال، شاید ج شوند. اشاره کرده می
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: شامخ و «اَمَختْ فَ َتش»اگر تو یک نظر بر مؤمن بیندازی،  .5«َحرُِّکُه الَعواِصفُ تُ  الُمؤِمُن َکالَجَبِل الّراِسِخ ال»

خواهم تبدیل کند. نمی کاملیک انسان  بلندی  ست که مرا به قلّه شود. یک نگاه تو کافی ا رفیع می

م. همین معانی ظاهری دعا را درک کنیم؛ چون اگر بخواهیم ی معانی عرفانی عبارات شو وارد جنبه

دهد. از تو  ی چنین چیزی را نمی شود و فرصت به ما اجازه وارد معانی عرفانی شویم، بحث مفصّل می

ی عالم با آن یک نگاه تو شکل گرفته و سامان خواهم به اعتبار چنین نگاهی که تو داری؛ که همه می

 اه توست.یافته و تحت نفوذ آن نگ

ای کسی که باالتر از ابزارهای بینایی بشر قرار داری؛ فراتر از آن  :«َدواِت َلَحظاِت اْلَبَشرِ اَ يا َمْن َجلَّ َعْن »

 هستی که بشر بتواند با ابزارهای بیناییش تو را ببیند. 

نه تنها جسم نیستی که با چشم بدن بتوان تو را دید، بلکه  :«َو َلُطَف َعْن َدقاِمِق َخَطراِت اْلِفَكرِ »

ترین تفکّرات  تر از آنی که دقیق های حکیمانه هم راه به تو ندارد. ناپیداتر و لطیف ترین اندیشه لطیف

فالسفه، حکما، متکلّمان و اندیشمندان به تو راه پیدا کند. تو هم از دید ظاهری بشر، فراتری و هم از 

ی بشر بیرونی. ادراک عقالن

خدایا تو حمد نشدی، مورد حمد و ستایش قرار  :«َحْمااً  یال بِتَ ْوفیٍق ِمْنَك يَ ْقَتضاِ  یال ُتْحَمُا يا َسیِّا»

-کس بهی حامد دادی. هیچ اینکه توفیق حمد کردن را تو به آن بندهمگر  :«ال بِتَ ْوفیٍق ِمْنكَ اِ »نگرفتی 

آورد، بر اساس توفیقی جا میکس حمد و سپاس تو را به خودی خود توانایی حمد تو را نداشت. هر

دهی. آیا خود این توفیق که تو به او دادی، یک نعمت جدید نیست؟ بله هست.  است که تو به او می

 یال بِتَ ْوفیٍق ِمْنَك يَ ْقَتضاِ  یال ُتْحَمُا يا َسیِّا»حال، آیا این نعمت جدید، خودش جای سپاس و تشکّر ندارد؟ 

آورند، اقتضای یک  جا میآورند و همین حمدی که به جا میبا توفیق تو افراد حمد تو را به. «َحْمااً 

حمد جدید دارد؛ چون این یک عطای جدید بود؛ یک نعمت جدید بود؛ یک موهبت جدید بود که تو 

 جا آورند. این توفیقِ حمد، خود جای حمد دارد. به ایشان دادی که توانستند حمد تو را به
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و خدایا! در برابر کوچکترین نعمتت مورد شکر و  :«الَّ اْستَ ْوَجْبَت ِبها ُشْكراً اِ ْصَغِر ِمنٍَّة اَ ال ُتْشَكُر َعلٰى  وَ »

این  .خاطر همان شکری که شاکر کرد، مستوجب شکر جدیدی شدیسپاس واقع نشدی، مگر اینکه به

ی آن فهمید واسطهگزاری شد؟ فهمی را که به جا آورد، چگونه موفق به شکر ای که شکر تو را به بنده

که این چیزی که دارد، چیز ارزشمند و خوبی است، چه کسی به او داده بود؟ آن فهمی که پیدا کرد 

سی به او داد؟ این که چه کاین فهم را که اگر کسی چیز خوبی به انسان بدهد، انسان باید تشکر کند؛ 

ای و عطای توی خداست، این فهم را چه کسی به او داد؟ اینکه فهمید این چیز خوب را تو به او داده

بداند از تو به چه شکلی باید تشکّر کرد، این شیوه و راه شکر را چه کسی به او آموخت؟ اینکه در 

چه کسی به او داد؟ پس در هر شکری که  عمل، موفّق شد به آن شیوه از تو تشکّر کند، این توفیق را

: «الَّ اْستَ ْوَجْبَت ِبها ُشْكراً اِ ْصَغِر ِمنٍَّة اَ َو ال ُتْشَكُر َعلٰى »آید، شکرهای متعدّدی بر انسان واجب شد.  جا میبه

خاطر همان شکری در برابر کوچکترین لطف و عنایتت، مورد شکر و سپاس واقع نشدی مگر اینکه به

جا آورد. کرد، مستوجب شکر جدیدی شدی. حال، او باید تشکّر موفّقیّت در شکر را هم بهکه این بنده 

های تو را به شماره درآورد؟ ای خدای من!  شود نعمت خدایا! کجا می :«ینَ ْعماُؤَك يا ِاَله ُتْحصىٰ  َفَمتىٰ »

ِان تَ ُعّاوا نِعَمَة الِل ال »های تو فراتر از این است که بتوان برشمرد. قرآن فرمود:  شود؟ نعمت چگونه می

آورید، قابل احصاء و شمارش نیست. های الهی را به عدد، به شمارش در بخواهید نعمت اگر :6«ُتحصوها

و عنایات و عطایا و نعم تو را به شماره شود الطاف  خدایا! کجا می :«ینَ ْعماُؤَك يا ِاَله ُتْحصىٰ  َفَمتىٰ »

 درآورد؟ 

تنها های تو را داد؟ نه توان جزا و پاداش الطاف و محبّت خدایا! چطور می ؛«آالُؤَك يَا َمْواَلیَ  َو ُتجازىٰ »

تایی را هم که شناختم و برشمردم، توانم بشناسم و بشمارم، بلکه آن چهار های تو را نمی ی نعمتهمه

تو بدهم؟ هر چه دارم، تو توانم؟ من از خودم چه دارم که به  توانم پاداش و جزا بدهم. چگونه می نمی

 مال خودت بود که ای! اینکه نشد پاداش. چیزهایی که تو به من دادی، مال من نبود؛خود به من داده
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و پاداش زمانی است که چیزهایی که مال خودم است، بتوانم در قبال نعمت تو به تو  جزا به من دادی.

 ای. بدهم. من از خود چه دارم؟ هر چه دارم، تو به من داده

شود مکافات  ها و کارهای نیکی را که تو کردی، چگونه می این احسان :«یَو ُتكاَفیُء َصنامُِعَك يا َسیِّا»

توان همتای آن چیزی داد؟ همتای آن نعمت که تو به من دادی را من کجا دارم که  کرد؟ چگونه می

بتوانم به تو بدهم؟ 

کنند، از نعمتهای توست؛ خودِ این حمد، مین حمدی که حامدان میه :«َو ِمْن نَِعِمَك َيْحَمُا اْلحاِمُاونَ »

 خود این تشکّر.

و از اثر شکر و تشکّر توست که شاکران موفّق به شکرگزاری تو  :«َو ِمْن ُشْكِرَك َيْشُكُر الّشاِكُرونَ »

 َو ِمنْ »کنی، بازتاب حمد خداست. شوند. این چقدر بلند است! یعنی همین حمدی که شما می می

تشکّری  :«َو ِمْن ُشْكِرَك َيْشُكُر الّشاِكُرونَ »های توست.  خودِ حمد حامدان، از نعمت :«نَِعِمَك َيْحَمُا اْلحاِمُاونَ 

 کنی.  کنند، بازتاب تشکّری است که تو از آنها میکه شاکران از تو می

نُوِب فَو اَنْ » بخشی و عفو ی اعتماد ما هستی که می نقطه خدایا! در گناهان، تو: «ی َعْفِوكَ َت اْلُمْعَتَمُا ِللذُّ

کنی.  می

و تو کسی هستی که بر خطاکاران، بالهای ستّاریّت خود را  :«یَن َجناَح ِسْتِركَ َو الّناِشُر َعَلى اْلخاِطئ»

ی ستّاریّت خود را بر خطایا و اعمال زشت  کنی؛ پرده ها مخفی میگسترانی؛ گناهان آنها را از دید می

 افکنی.  آنها می

ها و مشکالت و درگیریهای  خدایا! تویی که با دست خودت، گرفتاری: «َو اَْنَت اْلكاِشُف ِللضُّرِّ بَِیِاكَ »

 کنی. افراد را برطرف می

ها، اعمال خطا و بدی که حلم تو خدایا! چقدر سیئات، زشتی :«َدِخَلتْ  َفَكْم ِمْن َسیَِّئٍة َاْخفاها ِحْلُمَك َحّتیٰ »

آنها را مخفی کرد! این بنده جلوی چشم تو، از دست تو شمشیر گرفت و به روی تو شمشیر کشید. 

رویم و در  عصیان و معصیت همین است. ما با قدرتی که خود خدا به ما داده است، به جنگ خدا می

گیرد، قدرتی را که  کنیم. امّا خدا چقدر حلیم است که جان ما را نمیبرابر خدا سرکشی و تمرّد می
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کند، کیفر  آشوبد و ما را درجا نابود نمی کند، برنمی برای آن معصیت به ما داده، از ما سلب نمی

افکند که آبروی ما جلوی دیگران هم نرود. چقدر  ی ستّاریّتش را بر گناه ما می کند؛ برعکس، پرده نمی

قدر ادامه پیدا کرد م است! خدایا! چه بسیار بدیهای ما را که حلم تو پوشاند و این پوشاندن آنخدا حلی

 که آن بدی محو شد و از بین رفت.

خدایا! چه بسیار حسنه و کارهای نیک که فضل  :«اُتكَ از َعُظَمْت َعَلْیها ُمج َو َحَسَنٍة ضاَعَفها َفْضُلَك َحّتیٰ »

رابر کرد تا اینکه پاداشی که تو به آنها دادی، بسیار عظیم شد. یک عمل تو آنها را مضاعف و چندین ب

قدر بزرگ کردی، بزرگ ارزش که این بنده انجام داد را تو آنکوچک، یک عمل ناقص، یک عمل بی

کردی، بزرگ کردی؛ سپس عطایی بزرگ و پاداشی بزرگ در قبال آن دادی؛ پاداشی که هیچ سنخیّتی 

انجام داده بود، نداشت. با عملی که این عبد 

ْحَساُن َو اْلَفْضلُ  َو َاْن يُ ْرجىٰ  َجَلْلَت َاْن ُيخاَف ِمْنَك ِاالَّ اْلَعْالُ » خدایا! تو فراتر و بزرگتر از آن  :«ِمْنَك ِاالَّ ااْلِ

هستی که از تو به سبب عدلت ترسیده شود. تو موجودی ترسناک نیستی؛ تو یک موجود عادل 

خاطر ترسند. تو بزرگتر از آنی که جز به وای عادلی. مجرمینند که از تو میهستی؛ تو یک فرمانر

خاطر احسان و تفضّل تو. عدالتت، کسی از تو بترسد و بزرگتر از آنی که کسی به تو امید ببندد، مگر به

دهی، از سر فضل و عطای بدون استحقاق است.  هیچ کس از تو طلبکار نیست. اگر چیزی به کسی می

مستحق است؟ چه کسی از خدا طلبکار است؟ چه کسی توانسته آنطور رفتار کند که از خدا  چه کسی

دادیم، مال خدا بود. کدامیک مال خودمان بود؟ صالحی انجام طلبکار شود؟ اشاره کردم؛ هر عمل 

پاداش کارهای  بهتوفیقش، فهمش، وجودش، حیاتش، همه چیزش مال خدا بود. بنابراین اگر امید 

خاطر این است که خدا را خاطر این است که ما از خدا طلبکاریم، نه؛ بلکه بهد دارد، نه بهنیک وجو

ْحَساُن َو اْلَفْضلُ  َو َاْن يُ ْرجىٰ »دانیم؛  صاحب فضل و احسان می  .«ِمْنَك ِاالَّ ااْلِ

حال که جز به سبب عدل تو، کسی از تو : «َعْاُلكَ ی ِبما َيْحُكُم ِبِه َجَبُه َفْضُلَك َو ال َتْخُذْلنفَاْمُنْن َعَلیَّ ِبَما َاوْ »

خاطر تفضّل و احسان تو، کسی امید پاداش نیک از تو ندارد، پس بر من زائر ترسد و جز به نمی

گونه که فضل تو  بر من منّت بنه و آن: «َجَبُه َفْضُلكَ فَاْمُنْن َعَلیَّ ِبَما َاوْ »منّت بنه،  الرّضاموسیبن علی
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کند، خوار نکن. یعنی  ، با من رفتار کن و مرا به اقتضای چیزی که عدالت تو ایجاب میکند ایجاب می

ی  دانم و تو اگر بخواهی با عدالتت با من رفتار کنی، من شایسته من از یک سو خودم را مجرم می

دهم؛  خذالن و خواریم؛ و از سوی دیگر، عمل خیری هم اگر به دستم جاری شده، به خودم نسبت نمی

خالی هستم؛ امیدی ندارم که در قبال این عمل، تو به من عطایی کنی. پس تو به اعتبار ا دستلذ

فضلت که عطای بدون استحقاق است، با من رفتار کن و به اقتضای عدلت که کیفر مجرم است، با من 

 رفتار نکن.

آقای من! ای خدای من! اگر زمین ای موالی من! ای : «یَلساَخْت ب یْو َعِلَمِت ااْلَْرُض ِبُذنُوبَسیِّای لَ »

کرد. خدایا!  برد و نابود می ام، مرا در درون خودش فرو میخبردار بود که من چه گناهانی مرتکب شده

 تو آنها را پوشاندی و لذا زمین هم از همه گناهان من خبر ندارد.

ْتن» هایی در برابر خالق  ها و معصیت اگر کوهها خبردار شده بودند که من چه عصیان :«یَاِو اْلِجباُل َلَهاَّ

 بردند. کوبیدند و از بین می کردند؛ می ام، مرا زیر خودشان منهدم می عالم کرده

ماواُت اَلْخَتَطَفْتن» ام، شدند که من چه گناهان عظیمی مرتکب شده ها خبردار می : اگر آسمان«یَاِو السَّ

 داشتند.  بردند و از میان برمی ربودند و می مرا می

ام، مرا در دل اگر دریاها خبر داشتند که من چقدر گناهان عظیم مرتکب شده :«یِو اْلِبحاُر اَلَْغَرقَ ْتناَ »

ها پوشاندی، بلکه  کردند. خدایا! تو با ستّاریتت، نه تنها گناه مرا از چشم انسان خود غرق و نابود می

ی گناهان من خبردار  همه ی گناهان من پی ببرد، نگذاشتی کوهها از نگذاشتی زمین هم به همه

شوند، نگذاشتی آسمانها، چه آسمانهای طبیعت و چه آسمانهای ماوراء طبیعت، یعنی ملکوت و 

ام و نگذاشتی دریاها چقدر معصیت و گناه کرده ام،من چه کردهاهلل خبردار شوند که مالئکةملکوتیان، 

تواند برای گناه در آن حضور پیدا کند،  میهایی که انسان  ام. عرصهپی ببرند که من چه گناهانی کرده

کند، یا پرواز کرده و ی کوه ایستاده و گناه می کند، یا بر قلّه کجاست؟ یا روی زمین ایستاده و گناه می

ها  ی این عرصه کند. خدا گناهان مرا از همه کند و گناه میکند، یا در دریا شنا میدر آسمان گناه می

که بر روی آن ایستادم و نشستم و گناه کردم، خبردار شود، نه گذاشت پوشاند. نه گذاشت زمینی 



 

 13 

ی آن باال رفتم و آنجا معصیت کردم، خبردار شود، نه گذاشت آسمانی که در آن پرواز  کوهی که از قلّه

ور شدم و در آنجا معصیت کردم، از معاصی و  کردم، خبردار شود و نه گذاشت دریایی که در آن غوطه

 اخبر شود.گناهان من ب

ای آقای من! ای آقای من! ای آقای من! ای سرور من! ای  :«ی َمْواَلَی َمْواَلَی َمْواَلیَ َسیِّای َسیِّای َسیِّا»

ای که در ظاهر سیّد و موالی منی، در باطن سیّد و موالی منی، در سرّ  سرور من! ای سرور من! یعنی

نی، در برزخ هم سیّد و موالی منی، در قیامت هم من هم سیّد و موالی منی. در دنیا سیّد و موالی م

 سیّد و موالی منی. ای آقای من! ای موالی من!

ام. ببینید! از ی تو نشستهام و بر سر سفرهام، مهمان تو بودهبسیار آمده :«یاَفِتكَ َقْا َتَكرََّر ُوُقوفی ِلض»

بیند که  ام، میخوب انجام داده خالی است. اگر بخواهد بگوید کارخالی دستخودش هیچ ندارد. دست

ی شرمندگی من بود. باید  ام؟ کارهای خوبی که انجام دادم، بیشتر مایهندارد. کار خوب کجا انجام داده

هایی که انجام ها و معصیت ی طاعتاز همه «:ِمن ُکّل طاَعٍة و َمعصیٍة أسَتغِفُر اللَ  و»از آنها هم توبه کنم؛ 

خاطر این کارهای کنم. من کجا کار خوب دارم که بگویم خدایا بهاستغفار میی آنها ام، از همهداده

ام، به من لطف کن؛ نه، چه چیز را مبنا قرار داده است؟ خدایا! من باالخره یک خوبی که من انجام داده

ُوُقوفی  َقْا َتَكرَّرَ »ام. ام؛ در این عالم مهمان تو بودهام و روزی خوردهی تو نشسته عمر بر سر سفره

خدایا! این وقوف و توقّف من در میهمانی تو مکرّر شد. یک عمر بر خوان رزّاقیّت تو نشستم  ؛«یاَفِتكَ ِلض

 ی تو هستم.  و از ارزاق معنوی و مادّی تو بهره بردم، باالخره مهمان آشنای سفره

اهلل هستم،  آشنای ضیافتیک مهمان دیرحال که من  :«یَن ِلَمْساَلَِتكَ َفال َتْحرِْمنی ما َوَعْاَت اْلُمتَ َعرِّض»

ا َفال َتْحرِْمِنی م»خدایا! از آنچه وعده کردی به کسانی که از تو درخواست کنند بدهی، مرا محروم نکن: 

 .«لَِتكَ ْاَت اْلُمتَ َعرِِّضیَن ِلَمْساَ َوعَ 

شناسند؛ فقط عارفان تو را میاند. ای کسی که عارفان به معرفت تو راه پیدا کرده :«ینَ يا َمْعُروَف اْلعارِف»

ی عارفان! ای کسی که فقط عارفان  ای شناخته شده :«ینَ يا َمْعُروَف اْلعارِف»دیگران خبری از تو ندارند. 

 به معرفت تو راه دارند!
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تری  کنند. این عبارت معانی عمیق ای کسی که عابدان راستین تنها تو را عبادت می :«ينَ يا َمْعُبوَد اْلعاِبا»

ا َمْعُبوَد ي»ها را بزند یا نه. کند که بعضی حرف دارد؛ منتها انسان چه بگوید؟ انسان تأمّل میهم 

او . «ينَ يا َمْعُبوَد اْلعاِبا»: ای کسی که هر کس هر چه را عبادت کرد، تو را عبادت کرد. «اِبِاينَ اْلع

کرد؛  ر حقیقت تو را عبادت میجای تو اشتباه گرفت. او دخواست تو را عبادت کند، امّا چیزی را به می

شاید هم . «ينَ يا َمْعُبوَد اْلعاِبا»ولو در صورت ظاهر، معبودش یک بت بود، موجودی بود، مخلوقی بود. 

 دانم.معنای آن، این باشد. نمی

کنند؛ یعنی شما از هر کس  ای کسی که تشکّرکنندگان از تو تشکّر کردند و می :«ينَ يا َمْشُكوَر الّشاِكر »

ای؛ از هرکس تشکّر کنی. تشکّر از مخلوق، تشکّر از خالق است. ر کنی، در واقع از خدا تشکّر کردهتشکّ

 بینم کاری که این شخص کرده، کار ارزشمند و لطف بزرگی بوده ی این است که من میتشکّر نتیجه

تشکّر از  این تشکّر در واقعدهد. لذا است، چیز خوبی بوده است و لذا روح تشکّر به من دست می

ی کیست؟  خداست؛ چون مخلوقی که این کار خوب را در حقّ تو کرد، خود این مخلوق ساخته

نوشته و یا در  "شراب طهور"کتاب مبحث شکر در ی خداست. مثال آن، همان است که  ساخته

عریف الواقع دارد از خدا ت کند، فی ام که انسان از هر چه تعریف می ام. گفتهتدریس آن شفاهاً گفته

روی دیوار نقّاشی شده است. هر  های زیبایی از حرم ائمه کند. االن در این حسینیه، منظره می

بوده است! دستش درد   به! عجب نقّاشی گوییم: به کنیم و می کدام از ما یکی از اینها را زیباتر تلقی می

نکند! چقدر قشنگ کشیده است! با گفتن این جمله که قشنگ کشیده است، در واقع از چه کسی 

الواقع از چه ها تعریف کنید، فیهرکدام از این تابلوکنید؟ از نقّاشی که آن را کشیده است. از  تجلیل می

ی اینها یک نفر بوده است؛ لذا از هرکدام از اینها تعریف کنید، در کنید؟ نقّاش همهکسی تعریف می

 اید. گفت:واقع از توانمندی هنری آن نقاش تعریف کرده

 اش استپس مدح ز هر نقشی، مداحی نق  زیبایی هر نقشی، ز استادی نقّاش است

نقّاش عالم وجود، خداست. کسی که به تو این همه خوبی کرد را خدا آفریده است؛ پس وقتی از او 

کنی که او را آفریده و ایجاد کرده است؛ پس در واقع، آن خوبی  کنی، داری از کسی تشکّر میتشکّر می
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گردد؛  ی شاکران به تو برمی هشکر و تشکّرهای هم :«ينَ يا َمْشُكوَر الّشاِكر »را خدا به تو کرده است. 

 گردد. ی عابدان، عبادتهایشان به تو برمی همانطور که همه

آیی در کنند، تو می پناه بر خدا! ای خدایی که وقتی بندگان ذاکر، یاد تو می: «ينَ يا َجلیَس الّذاِكر »

وقتی این آفرین  نشینی. تو جلیس الذّاکرینی؛ همنشین با ذاکرانی. توی خدای جهان کنارشان می

نشینی؛  آیی بغل دستش مینشینی؛ میآیی جلوی او میکند، تو می ی کوچک حقیرت یاد تو می بنده

 .«ينَ يا َجلیَس الّذاِكر »شوی.  مجلس و همنشین او می هم

 ستاید.  کند و می ی کسی که تو را حمد می ای ستوده شده: «يا َمْحُموَد َمْن َحِمَاهُ »

يا َمْوُجوَد َمْن »یابد؛  ی طلب طالبان! هر کس تو را طلب کند، تو را می ای یافته: «هُ يا َمْوُجوَد َمْن طََلبَ »

 یابد.  کند و تو را می ای کسی که هرکه تو را طلب کند، به تو راه پیدا می: «طََلَبهُ 

َاهُ » ی  تهی کسی که تو را به حقیقتِ توحید شناخت. توصیف شایس ای توصیف شده: «يا َمْوُصوَف َمْن َوحَّ

 خدا توصیف موحّدین است.

ی کسانی که دل به تو سپردند و عاشق و دوستدار تو  ای دوست داشته شده: «يا َمْحُبوَب َمْن َاَحبَّهُ »

 هستند. 

ای فریادرس و دادرس کسی که تو را اراده کرد و دادرسی و فریادرسی را از تو : «يا َغْوَث َمْن َاراَدهُ »

 خواست.

 ای هدف و مقصود کسی که به تو روی آورد و به سمت تو بازگشت! : «اَناَب ِالَْیهِ يا َمْقُصوَد َمْن »

 ای کسی که از غیب خبر ندارد مگر او! : «يا َمْن ال يَ ْعَلُم اْلَغْیَب ِااّل ُهوَ »

وَء ِااّل  يا»  کند مگر او!  ها را برطرف نمی ای کسی که بدی: « ُهوَ َمْن ال َيْصِرُف السُّ

 ای کسی که مدیریّت و تدبیر امور عالم در دست کسی جز او نیست! : « ُهوَ يَُاب ُِّر ااْلَْمَر ِااّل ْن ال يا مَ »

ْنَب ِااّل يا مَ »  گذرد مگر او!  : ای کسی که از گناه نمی« ُهوَ ْن ال يَ ْغِفُر الذَّ

 .آفریند مگر او ای کسی که آفریدگان را نمی: « ُهوَ ِااّل يا َمْن ال َيْخُلُق اْلَخْلَق »
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ی امور عالم تحت  فرستد مگر او. همه ای کسی که باران را فرو نمی: « ُهوَ ْن ال يُ نَ زُِّل اْلَغْیَث ِااّل يا مَ »

ی عالم، هستی و جز تو احدی در این  ی توست. حال که اینچنین است که تو همه کاره مشیّت و اراده

 ای نیست،  عالم کاره

اٍ  َصلِّ َعلىٰ » ٍا َو آِل ُمَحمَّ  درود خود را نثار بر پیامبر خاتم و خاندان او کن.: «ُمَحمَّ

َر اْلغاِفر »  ای بهترین بخشندگان! مرا ببخش.  :«ينَ َو اْغِفْر لی يا َخی ْ

حیایی کردم و جلوی چشم تو فرمان تو را  ام. من بی خدایا! من شرمنده: «ی َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغَفاَر َحیاءٍ َربِّ ِانّ »

ام و از تو  ام. با شرمندگی و حیا و شرم آمده ها شدم. االن شرمنده انواع آلودگی زیر پا گذاشتم و مرتکب

 کنم.  طلب بخشش می

خدایا از اینکه مرا ببخشی، مأیوس نیستم؛ به غفران تو امید دارم. خودم را : «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر رَجاءٍ »

دانم که از اینکه مرا  تو را آنقدر عظیم میدانم؛ امّا غفران، رحمت و عفو  مستحقّ بخشیده شدن نمی

 کنم.  ام و دارم از تو درخواست بخشش میامید نیستم. با امید آمده  ببخشی، نا

کنم؛ طلب مغفرتی که ناشی از برگشتن به  خدایا! از تو طلب مغفرت می: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِانابَةٍ »

قهر کردم؛ رو به دشمن تو، شیطان آوردم، رو به دشمن تو، آغوش توست. من به تو پشت کردم؛ با تو 

نفس امّاره آوردم. فرمان آنها را بردم؛ با تو قهر کرده بودم؛ امّا خدایا! حاال آشتی کردم. رویم را به تو 

 .«َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِانابَةٍ »برگرداندم؛ انابه کردم: 

کنم؛ طلب مغفرتی که ناشی از رغبت و اشتیاق  خدایا! از تو طلب مغفرت می: «ةٍ َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر َرْغبَ »

خواهم. به دنیا رفتم و خودم را آلوده  من است به تو. خدایا! دلم برایت تنگ شده. خدایا! من تو را می

تواند  ی آنها سراب بود. آن آبی که میمرا سیر و ارضا نکرد. فهمیدم که همهاز آنها کردم؛ امّا هیچ کدام 

خواهم مرا  کنم. می طلب مغفرت می: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر َرْغَبةٍ »تشنگی جان مرا سیراب کند، تویی. 

های خود شدم. حال به خودم  طلبی ور در دنیا ببخشی که تو را رها کردم و به دل دنیا رفتم و غوطه

 . «ْسِتْغفاَر َرْغَبةٍ َو َاْستَ ْغِفُرَك ا» آمدم؛
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کنم؛ طلب مغفرت ناشی از رهبت و ترس.  خدایا! از تو طلب مغفرت می: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر َرْهَبةٍ »

ترسم خدایا! چه بالیی بر سر خودم آوردم؟ خدایا من پیامدهای اعمالم را چگونه تحمّل کنم؟  می

ب تو برافروخته شده است، تحمّل کنم؟ خدایا چطور غضب و خشم تو و دوزخی را که از خشم و غض

ترسم که تو مرا برانی. ترسم از تنهایی، میترسم. خدایا می ها و گناهانم میمن از پیامدهای معصیت

اگر تو مرا برانی، جای دیگری نیست که بروم. درِ دیگری نیست که بکوبم. در دعای ابوحمزه 

ات برانی، من  خدایا! اگر مرا در این دل سحر، از در خانه :7«ن باِبکلو نَ َهرتَنی، ما َبرِحُت عَ » خوانیم: می

روم؛ جای  بروم. این هنرم نیست که جای دیگری نمی ی تو آنجا جای دیگری ندارم که از در خانه

 «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر َرْهَبةٍ »دیگری وجود ندارد. 

کنم؛ طلب آمرزش و مغفرتی که در  از تو طلب آمرزش و مغفرت می خدایا!: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر طاَعةٍ »

ی بخشیده  راستی شایستهشود. خدایا! من به خودم نگاه کردم؛ دیدم به مقام فرمانبری از تو انجام می

به خداوند چه گفت؟ گفت: خدایا! اگر من از سر " صحیفه"در  شدن نیستم. دیدید که امام سجاد

هایم از بین برود و پلکهایم بیفتد و صدایم  قدر گریه کنم که چشمن گناهم، آنخاطر کوچکتریشرم، به

خاطر معصیتها دارم، اگر تا آخر عمرم تا آخر عمر قطع شود؛ خدایا! از سر شرم و حیا و خجلتی که به

ام دانم. لذا اگر آمده ترین معصیتم نمی شدن کوچک گونه ادامه دهم، باز هم خود را مستحقّ بخشیدهاین

ُتوبُوا ِاَلى الِل »کنم که به گناهکاران گفتی بیایید توبه کنید:  کنم، فرمان تو را اجرا می و دارم استغفار می

کاران را به مغفرت و رحمت خود دعوت  . تو گناهکاران و معصیت8«ي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ اَ َجمیعًا 

ام و از  ات آمدهفرمان تو که گفتی بیا طلب مغفرت کن، به درِ خانهعنوان اطاعت کردی. خدایا! من به

 کنم.  تو طلب بخشش و مغفرت می
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کنم؛ طلب مغفرتی که ناشی از ایمان است.  خدایا! از تو طلب مغفرت می :«يمانٍ ا َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفارَ »

دانی، پیش تو  رد؛ امّا دلم که میخدایا! دل من درگرو محبّت توست. بدنم، نفسم مرا در کام معصیت ب

ام و  خاطر این پیوند قلبی که با تو دارم، آمدهخاطر این ایمان، بهبود. قلبم سرشار از ایمان به توست. به

 کنم. از تو طلب مغفرت می

ی کنم؛ طلب مغفرت و طلب بخشش کردن کس خدایا! من طلب مغفرت می :«َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِاْقرارٍ »

کنم. خدایا! بد کردم؛ خیلی بد کردم. تو ام و اقرار می ی گناهان و جرائمش است. آمدهکه مُقر به همه

مدام خوبی کردی و من بدی پاسخ دادم. تو مدام به من محبّت کردی و من بغض و کینه تحویلت 

أتبّغُض ّبُب إلیَّ فَ تتح»بینیم: دادم. در تعابیر موجود در دعاهای ماه مبارک رمضان همین مضمون را می

ی من رفتی و من مدام با تو کینه ورزیدم و عداوت کردم. خدایا! قبول : تو مدام قربان صدقه«إلیک

ی گناهانم هستم. در  ام و مُقرّ به همه ات آمدهدارم؛ خیلی بد کردم. خدایا! با شرمندگی به در خانه

اِدماً ُمْنَكِسرًا ُمْسَتِقیاًل ُمْعَتِذرًا ن نَ ْفِسی َعلیٰ   ِاْسَراِفیَو   تَ ْقِصیِریبَ ْعَا  ِاَلِهیا َو َقْا اَتَ ْیُتَك ي»خوانیم:  دعای کمیل می

ام در حالی که اقرار به معاصی خود دارم. مجرم هستم و  خدایا! آمده .9«ُمْستَ ْغِفرًا ُمِنیبًا ُمِقّرًا ُمْذِعنًا ُمْعَترِفاً 

 ام.گونه به پیشگاه تو آمدهکنم. اینهم اعتراف میام خودم را به قانون تحویل بدهم. خودم  آمده

دانم که غیر از  کنم؛ استغفار ناشی از اخالص. می خدایا! نزد تو استغفار می: «صٍ ْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِاْخالَو اَ »

ی درها بسته است غیر  دانم که همه دانم که راه نجاتی جز تو وجود ندارد. میای نیست. می تو بخشنده

ام که مرا راستی آمدهدانم. با اخالص تمام، نه از روی بازیگری، به ی اینها را می ز در تو. خدایا! همها

 کنم.کنم. خالصانه از تو طلب مغفرت میام و دارم از تو عذرخواهی میراستی آمدهببخشی. به

طلب مغفرت ناشی از تقوی، ناشی از کنم؛  خدایا! از تو طلب مغفرت می: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر تَ ْقوىٰ »

کنم.  خداترسی. خدایا از سر تقوی استغفار می
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لٍ » ی اتّکای کنم که ناشی از توکّل است. تنها نقطه استغفار و طلب بخششی می: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر تَ وَكُّ

لٍ َو َاْست َ »ی اعتماد من تویی.  گاه و نقطه من، تویی ای خدای من! تنها تکیه  .«ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر تَ وَكُّ

کنم؛ طلب مغفرت از سوی موجودی ذلیل و  ام و طلب مغفرت میخدایا! آمده: «َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِذلَّةٍ »

ام. با ام. و چقدر آلودگی به بار آوردهدانم چه کرده خوار. خدایا! من در پیشگاه تو ذلیلم؛ خوارم. می

کنم. ام و از تو طلب مغفرت می تو آمده ی خواری به درِ خانه

کنم؛ طلب مغفرت کسی که  و از تو طلب مغفرت می: «هاِرٍب ِمْنَك ِاَلْیكَ  َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر عاِمٍل َلكَ »

ام. این مثال  گریزد. به خاطر دارید که بارها این مثال را زده کند و از تو به سوی تو می برای تو کار می

حاج آقای دوالبی دارم. خداوند ایشان را رحمت کند؛ رضوان اهلل تعالی علیه. گفتیم فرض کنید را از 

ساله صبح تا ظهر در خانه آتش سوزانده است و مادر را ساله یا هفت هشتای شش هفتپسر بچّه

که امروز قدر گویم اینگوید: بگذار ظهر پدرت بیاید، به تو می حسابی ذلّه کرده است. مادر به او می

آید، مادر همه تخلّف کردی. ظهر که پدر به خانه میهمه بدی کردی، ایناذیّتم کردی یعنی چه، این

کند به چغلی کردن؛ که او این کار را کرده، این کار را کرده، این کار را کرده... تا حسابی شروع می

بیند مادر سنگ تمام گذاشت، یخون پدر به جوش بیاید که این بچه را حسابی تنبیه کند. پدر وقتی م

گوید: عجب! او این کارها را کرده است؟! درهای اتاق را ببند که نتواند فرار کند، آن شالّق و  می

الَيمکَن الِفراُر ِمن »کمربند مرا هم بیاور. حاال بچّه در اتاق است و درها همه بسته. کجا راه فرار دارد؟ 

رود، عقب  رود. بچه عقب می را به دست گرفته و به سمت بچّه میی تنبیه  پدر هم تازیانه. 10«ُحکومِتک

کند، آن طرف را نگاه افتد. این طرف را نگاه می رود تا اینکه در سه کنج اتاق گیر می رود، عقب می می

قدر به او نزدیک بیند هیچ جا جای فرار نیست. وقتی اینطور در فشار قرار گرفت و پدر آن کند، میمی

زند و  بیند هیچ جایی وجود ندارد؛ در آغوش پدرش جَست میبه زدن کند، بچه می شد که شروع

گریزم. مگر پدر یعنی این. خدایا از تو به خودت می «هاِرٍب ِمْنَك ِالَْیكَ »اندازد.  دست در گردن او می
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 :«هاِرٍب ِمْنَك ِاَلْیكَ  ٍل َلكَ َو َاْستَ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر عامِ »آید.  تواند مقاومت کند؟ اینجا اشک پدر درمی دیگر می

گریزد. کجا راه گریز دیگری  کند و از تو به خودت می کنم که برای تو کار می من استغفار کسی را می

 وجود دارد؟

اٍ  َفَصلِّ َعلىٰ » ٍا َو آِل ُمَحمَّ  خود را نثار کن،  صلواتپس بر پیامبر خاتم و خاندانش درود و : «ُمَحمَّ

خدایا! بر من و بر پدر و : «یِع َخْلِقَك يا َاْرَحَم الّراِحِمینَ َجم َواِلَایَّ ِبما تُ ْبَت َو تَ ُتوُب َعلىٰ  َو َعلىٰ َو ُتْب َعَلیَّ »

ای و خواهی ی خلق و بندگان و آفریدگان خود را بخشیده مادر من ببخشای؛ بر اساس آنچه همه

 ترین مهربانان!  بخشید، ای مهربان

ای کسی که نامیده : «بِاْلَغُفوِر الرَّحیمِ  بِاْلَغُفوِر الرَّحیِم يا َمْن ُيَسّمىٰ  َغُفوِر الرَّحیِم يا َمْن ُيَسّمىٰ بِالْ  يا َمْن ُيَسّمىٰ »

شدی به غفور و رحیم؛ یعنی بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. ای خدایی که هم در دنیا غفور و رحیمی 

حیمی! هم گناهان ظاهری مرا، هم گناهان و هم در برزخ غفور و رحیمی و هم در قیامت غفور و ر

 . «بِاْلَغُفوِر الرَّحیمِ  يا َمْن ُيَسّمىٰ »باطنی مرا و هم گناهان سرّ مرا، همه را تو غفور و رحیمی. 

اٍ  َصلِّ َعلىٰ » ٍا َو آِل ُمَحمَّ  درود خودت را بر پیامبر اکرم و خاندان پاکش نثار کن : «ُمَحمَّ

َبْل تَ ْوبَت» کنم.  دارم توبه می موسی الرضا بن ی مرا پذیرا باش. خدایا! درکنار علی خدایا توبه: «یَو اق ْ

َبْل تَ ْوبَت»  .«یَو اق ْ

خدایا در اعمال من خیلی آشغال هست؛ خیلی خرابی هست. خدایا این اعمال من : «یَو َزكِّ َعَمل»

َو »ها پاک و تزکیه کن؛  کاستی چیست؟ خدایا تو این اعمال مرا از ریا، از سمعه، از شک، از نقصان و از

 ی مرا قبول کن و اعمال مرا هم خودت تزکیه و درست کن. توبه. «یَزكِّ َعَمل

اینها قابل پذیرش و مورد تشکّر خود قرار بده. خدایا! این تقالّهای مرا پاداش بده : «یَو اْشُكْر َسْعی»

ی من قدردانی شهای کوچک و مذبوحانهنیست؛ امّا تو با لطف خودت آنها را پذیرا شو و از همین تال

 کن. 
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ام و سالحی جز بکاء، من بیچاره !ی من رحم کن. خدایابر این زاری و گریه !خدایا: «یَو اْرَحْم َضراَعت»

سالح . 11«ُه اْلُبكاءُ ِشفاٌء َو طاَعُتُه ِغًنى اْرَحْم َمْن رَْأُس ماِلِه الرَّجاُء َو ِسالحُ   َدواٌء َو ِذْكُرهُ   اْسُمهُ   يا َمنِ »ندارم: 

ها که زورشان به پدر و مادر اید. بچهها را دیدهآید، گریه است. بچه عاجز، فردی که کاری از او برنمی

روند؟ با سالح گریه پدر و مادر را  توانند آنها را وادار به کاری کنند. با چه سالحی می رسد و نمی نمی

آورد. خدایا! این زاری  خدا را بر سر رحمت و لطف میکنند. لذا مؤمن هم با سالح گریه تسلیم می

 ساز شمول رحمتت بر من قرار بده.  زمینه موسی الرضا بن های مرا در حرم علی زدن

خدایا! صدای مرا محجوب نکن. صدای من، صدایی نباشد که فقط در عالم : «یَو ال َتْحُجْب َصْوت»

پیدا پروردگاری تو لکوت پیدا نکند، راه به درگاه عنایات طبیعت باقی بماند و راه به آسمانهای معنا و م

مثل کسی که آنقدر بدی کرده و حاال از کسی که صاحب قدرتی است، . «یَو ال َتْحُجْب َصْوت»نکند؛ 

گوید در را ببندید تا دیگر  خواهد او را ببخشد و می کند؛ ولی آن صاحب قدرت نمی طلب بخشش می

 خدایا صدای مرا محجوب قرار نده.: «یَو ال َتْحُجْب َصْوت»را نشنوم. صدایش نیاید و من صدای او 

امید نکن و این درخواست مرا  خدایا! مرا از اجابت درخواستی که از تو کردم، نا: «یَو ال ُتَخیِّْب َمْساَلَت»

 پاسخ قرار نده. بی

 پیامبر و خاندان او واصل کن. یعنی به  ،خدایا! هدایای مرا به موالیان من: «ی ِالَْیِهمْ َو َاْوِصْل َهِايَّت»

رکعتی خواندم و به گونه که سزاوار آنهاست، نه آنگونه که من یک نماز دو آن: «ی َلُهمْ َكما يَ ْنَبغ»

هدیه کردم؛ آنطور که سزاوار آنهاست. این دو رکعت نماز مرا طوری درست کن که  رضا امام

 آنها شود. ای برایی شایستهی آنها شود؛ هدیه زیبنده

ُركَ ِلَك ما يَ ْنَبغی َلَك بَِاْضَعاٍف ال ُيْحصَو ِزْدُهْم ِمْن ذٰ » ی مرا، نماز یا قرآنی که  و خدایا! وقتی آن هدیه: «یها َغی ْ

ی آنها شد و به آنها رساندی، آنگاه  خواندم یا هر کار دیگری که کردم، بزرگ کردی تا اینکه زیبنده
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و به  رضاار خودت است؛ چیزی را که سزاوار است تو به امامچیزی را به آن اضافه کن که سزاو

ُركَ »هدیه بدهی.  بیتپیامبر و اهل قدر آن را چندین برابر، چندین و آن :«َاْضَعاٍف ال ُيْحصیها َغی ْ

برابر، چندین برابر کن که جز خودت کسی نتواند آن را بشمارد؛ و آن را به پیامبر و خاندانش هدیه 

 کن.

َة ِااّل بِالِل اْلَعلیِّ اْلَعظَو ال حَ » یی نیست مگر ای و هیچ توان و توانایی هیچ حول و هیچ قوه: «یمِ ْوَل َو ال قُ وَّ

کارهای من یک از اعمال و  گوید که هیچ میاز جانب خدای علیّ و عظیم. یعنی زائر در فراز پایانی دعا 

که کردم، آن زیارتی هم که کردم، این قرآنی مؤثّر نیست. حول و قوّه در اختیار توست. این دعایی هم 

َة ِااّل بِالِل اْلَعلیِّ اْلَعظیمِ »هم که خواندم، این نمازی هم که خواندم، همه   .«ال َحْوَل َو ال قُ وَّ

ٍا َو آِلِه الطَّاِهر یَاطََیِب اْلُمْرَسل َو َصلَّى الُل َعلىٰ » رسوالن، ترین  و صلوات و درود خدا بر پاک: 12«ينَ َن ُمَحمَّ

 پیغمبر خاتم و خاندان معصوم او باد.

وار کردم. فقط دیدید این دعا چقدر زیباست؟ تازه خدا شاهد است که من فقط یک مرور ترجمه

هایی دارد،  ها چه معانی بلند و چه الیهگرداندم. اینکه هرکدام از این جملهعبارات را به فارسی برمی

تر  تر و عارفانه تر، عمیقکنند که الیه به الیه معانی لطیفباید کمک  شاءاهلل خود امام رضا إن

را درک کنیم. واقعیّت این است که  الرّضاموسیبنفرازهای این دعا و مناجاتِ بعد از زیارت علیّ

بیت عصمت و  و اهل هایی که از جانب پیامبر گوییم، در ادعیه و مناجات آنچه به آن عرفان می

 زند.  م اجمعین به ما رسیده است، موج میطهارت صلوات اهلل علیه

ای که نصیبمان ساخته است، قرار دهد؛ شاکر اینکه ما را بر  اهلل خدا ما را شاکر این عنایت ویژهشاء إن

بیتش میهمان کرده و در چنین ضیافتی ما را مورد عنایت و لطف قرار سر خوان پیامبر خاتم و اهل

ببریم و با تمام شدن ماه مبارک   ی ادعیه و مناجات بهره ن گستردهاهلل از این خواشاء داده است. ان

قدر این دعاها را بخوانیم تا به عمق جانمان بنشیند. این  ادعیه کم نشود. آن کتبرمضان، انس ما با 
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دعاها دعاهایی بشود که دیگر از وجود خودمان سر بزند؛ از درون خودمان سر بزند؛ جنس وجودیمان 

ادعیه سنخیّت پیدا کند تا فقط خواندن لفظی یا فهم عقلی آنها در میان نباشد؛ بلکه با حقایق این 

 به ما رسیده است، بیان حال درونی ما باشد. ای که از معصومین ادعیه

ی ما عنایت را به همهالرّضاموسیبنی حضرت علیّامیدواریم خدای متعال توفیق زیارت شایسته

عرایضم را ختم  رضای امام  . با صلوات خاصهی آن حضرت قرار دهدیستهکند و ما را از زائران شا

 کنم.می

تَك َعلي َمْن َفوَق االْرِض و َمن َتحَت  اللهمَّ َصّل َعلي َعلي بْن موَسي الّرضا المرَتضي االماِم الّتقي الّنقي» و ُحجَّ

هیا َصَلوَة كثیَرًة تاَمًة زاكَیًة ُمَتواِصل ًة ُمَتواِتَرًة ُمَتراِدَفة كاْفَضِل ما َصّلَیَت َعلي َاَحٍا ِمْن الثري الّصّايق الشَّ

 13«اْولیاِمَك.

خواهیم حال که این توفیق بزرگ را به ما داد که در این ایّام خجسته به محضر از خدای متعال می

 موسی الرضا بن ی عالم، علیی زمین و صاحب همه موالیمان، صاحب این سرزمین و صاحب همه

مند شویم. طبیعتاً انسان وقتی دور است، بیش از پیش بهره برسیم، از عنایات و مواهب آن حضرت

کند هم جوّ تیره و تار عالم طبیعت، او را با آلوده کردن به گناه و معصیت و غفلت دچار فرسودگی می

کشد؛ نفس راحت می آید، یکدهد و اینجا که می و هم مواجهه با اهل دنیا مؤمن را تحت فشار قرار می

ی انسان  کنند. روحیّه هم از نفس خودش و هم از دشمنان بیرونیش. هردوی اینها انسان را خسته می

ی آن  رود، همهمی یا به حرم سایر ائمه موسی الرضا بن شود؛ امّا وقتی به حرم علی خسته می

داب و سرزنده شده و نیرو شا موسی الرضا بن نشیند و از جوّ معنوی حرم علی می ها فروخستگی

های ظاهری و باطنیمان با  ی خستگیی ما شده باشد و همه اهلل این عنایت نصیب همهشاء گیرد. ان می

نشسته باشد. اقتضای عالم طبیعت همین چیزهایی است که فرو موسی الرضا بن تشرّف به حرم علی
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غیر منتظره تلقّی نکنید. طبیعت این عالم آزارد؛ اما آنها را چندان  بینیم؛ روح انسان را هم می می

 . گفت:هاست نیش زدنتابند؛ لذا اقتضای طبیعتشان همین  نمی همین است. اهل دنیا مؤمنان را بر

 نیش عقرب نه از ره کین است

 

 اقتضای طبیعتش این است 

 

 ی خستگی به محضر حضرت آمدیم که بگوییم:ی آن توشه هرحال، به لطف خدا با همه به

 ام نیست هیچ دستاویزکه جز والی تو  فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی

 موسی الرضا بنی زائران علیی شما و همهنصیب همه ی حضرت هلل عنایات خاصّهاشاء ان

 اهلل و برکاته. رحمةبشود. و السالم علیکم و 
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