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  35: شرح دعاى كميل، ص

  سخن ناشر

بزرگان از عرفاء، از دعا به عنوان التزام . رود دعا، سخن گفنت انسان با پروردگار و وسيله ارتباط خملوق با خالق به مشار مى
  .دادند امهّيت فراواىن مىاند؛ لذا انبياى عظام و اهل بيت كرام، به اين امر  عملى به توحيد نام برده

نام » انسان األدعيه«در بني ادعيه وارده، اهل دل از دعاى كميل به جهت دارا بودن مضامني عاىل و عرفاىن، به عنوان 
  .اند برده

دعاى كميل، بر اساس روايات وارده، از افق دانش نبوت پيامربى چون حضرت خضر عليه السالم و امامت معصومى 
اى   عليه السالم طلوع كرده و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم نيز به اين دعا عنايت ويژهچون امرياملؤمنني

اى جوشان و جاودانه از مسائل عاىل اهلى، اعتقادى،  توان به عنوان دعاىي جامع و چشمه از دعاى كميل مى. داشتند
  .اخالقى و عرفاىن نام برد

كه غالباً خمتصر و يا اين كه دعا را از   -هاى خمتلف شده در اين دعا، با وجود شرحبنابراين براى پى بردن به حقايق مطرح 
وجود شرحى جامع و به زبان روز  -باشد اى خاص مورد شرح قرار داده و يا به خاطر قدمت تأليف به زبان روز منى دريچه

فته در  آمد؛ زيرا ىب بسيار ضرورى به نظر مى   .هاى اهلى اين دعا پى خنواهيم برد صدفمدد شرح و توضيح، به گوهرهاى 

با عنايت به منابع اصيل اسالمى و با توّجه به اين كه خود  -مّد ظّله العاىل -عّالمه حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان
   نت آناند و مهيشه اهتمام و توّجه خاص به قرائت و برپاىي و زنده نگاه داش از ايّام كودكى پيوندى عميق با اين دعا داشته

  36: شرح دعاى كميل، ص

  .اند، بر اساس مباىن قرآىن، رواىي و عرفاىن، شرحى جامع، مستند و علمى بر اين دعا نوشتند در بني مردم منوده

اين شرح با توّجه به پيوند روحى و عاطفى مؤلف با اين دعاى شريف و با نظر به اين كه برگرفته شده از قلم دانشورانه 
  .رود رحى پرنكته و معنوى به مشار مىباشد، ش ايشان مى
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در خور توجه است كه اين شرح در ابتدا در يك جلد منتشر گرديد، سپس بعد از حتقيق و اضافه منودن مطالب عميق 
  .شود هاىي كه پيش از اين خمتصر شرح شده بود، با اشراف معظم له، در سه جلد منتشر مى براى بسط خبش

  :بدين گونه استأهم تغيريات در جمموعه جديد 

  .هاى خمتلفى از دعا شرح خبش

  .ويرايش و حتقيق جديد منت

  .استخراج منابع و بررسى جمدد آيات و روايات

  .اضافه منودن فهرست موضوعى مطالب به فهارس فىن سابق

رت و سريع 30تقسيم دعا به    .هاى خمتلف دعا تر خماطبان حمرتم به خبش خبش جهت دسرتسى 

يه كساىن كه در عرضه اين اثر در هيأت جديد ما را يارى منودند، خصوصاً حمقق حمرتم و فاضل ارمجند در پايان، از كل
حجة االسالم حممد جواد صابريان، و مهكاران حمرتم ايشان حمققني حمرتم حجج اسالم سيد على غضنفرى و على اصغر 

اىي اين اثر را تقبل منود، تقدير  ظهريى و نيز فرهيخته گرامنايه جناب حجة االسالم واملسلمني مرداىن پور كه زمحت بازبيىن 
  .شود و تشكر مى

اى پربار از حقايق معنوى،  اميد است اين اثر براى دانشوران، درى براى ورود به اين گنجينه اهلى، و براى اهل حال، سفره
  .اى براى يوم النشور باشد و براى مهه ما ذخريه

   واحد حتقيقات دار العرفان

  37: دعاى كميل، ص شرح

  پيش گفتار

ران شركت  اين فقري در سن يازده سالگى مهراه پدرم در شب هاى ماه مبارك رمضان در يكى از جلسات معروف مذهىب 
كه عاملى عامل و وارسته بود، با بياىن » آيت اللَّه حاج سّيد حمّمد مهدى الله زارى«كردم، در آن جلسه مرحوم  مى

هاى مجعه دعاى شريف كميل را با حلن ملكوتى و قلىب  كرد و شب را جهت هدايت مردم بيان مى سحرانگيز معارف اهلى
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كرد، بصورتى كه كسى در آن دعا شركت نداشت مگر اين كه  ريزان در تاريكى مطلق قرائت مى سوزان و چشمى اشك
  .گرفت حتت تأثري آن دعاى معنوى و حلن پرشور و پر سوز آن مرد خدا قرار مى

دعاىي كه از افق قلب موالى . م مانند ديگر مردم از طريق عاشقانه خواندن او جمذوب اين دعاى با عظمت شدممن ه
  .عارفان و امام عاشقان براى تصفيه جان مردم و زمينه سازى براى توبه گنهكاران طلوع كرده است

هاى مجعه در ميان  را حفظ منودم و شب اولني مرتبه كه اين دعا را در آن جملس شنيدم، بتوفيق حق پس از سه روز دعا
  .خواندم خانواده يا مجع دوستان هم كالسى خود مى

پس از آن كه به حوزه عليمه قم مشّرف شدم و مدتى از حتصيالمت گذشت و به عنايت خداى سبحان به عرصه تبليغ وارد 
  پس از گذشت مدتى اندك،. زار كنمهاى مجعه جلسامت را به خواندن اين دعا برگ شدم، بر خود الزم دانستم كه شب

  38: شرح دعاى كميل، ص

جلسات دعامي در مهه ايران و خارج از كشور خواستاران زيادى پيدا كرد و شركت مردم بيش از حد تصور شد و مردم از 
  .طلبد گري دست يافتند، كه سخن گفنت از آن نتايج، كتاب جداىي مى آن جمالس به نتايج چشم

از من درخواست منود كه جهت استفاده » حجة االسالم و املسلمني رحيميان«موالى متقيان، جناب در شب والدت 
مردم شرحى بر اين دعا بنويسم تا مردم با خواندن آن، با معرفىت بيشرت به بُن دعا توّجه كنند و با بصريت در جلسات 

  .مربوطه به اين دعا شركت منايند

ين دعا در حد بضاعت خود موّفق شدم، و اينك اين شرح دعاى كميل در اينجانب به لطف حضرت حق به شرح ا
  .انتظار ّمهت مشا در استفاده از آن

در پايان از زمحات دوستان واحد حتقيقات مؤسسه دار العرفان كه زمحات حتقيق و ويراستارى و آماده سازى اين شرح را 
  .كنم اند تشكر مى براى چاپ متقبل شده

   انحسني انصاري: فقري

   شوال مصادف با روز شهادت 25

   امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم
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   مشسى 1381/ 10/ 10برابر با 

  39: شرح دعاى كميل، ص

  نگاهى به دعا

  .نياز است پيشگاه حضرت ىب دعا، اظهار احتياج و نياز، به

يدسىت و فقر و مسكنت و ندارى به حمضر غّىن مطلق و مالك جهان   .هسىت است دعا، بيان 

  .نوا از كرميى باوفا و مددخواهى ناتواىن از تواناىي شكست ناپذير است دعا، درخواست گداىي ىب

اى ضعيف، مسكيىن ذليل، مستكيىن بيچاره، از پروردگارى رحيم، خداىي مهربان، حكيمى لطيف  دعا، كمك خواسنت بنده
  .و مسيعى بيناست

و خشوع، انكسار و خضوع، به درگاه سلطاىن قّدوس، عزيزى مقتدر،  دعا، نشان دادن فروتىن و تواضع، خاكسارى
  .غفورى ودود، معبودى يكتا و داناىي قوّى است

گاه  دعا، حمبوب خدا و معشوق سالكان و نور چشم عارفان و راز و نياز مشتاقان و چراغ شِب دردمندان و تكيه
  .مستمندان و نور قلب نيازمندان است

   دعا در قرآن

  ساحل كرامت، فراهم آورنده فضاى هدايت، ايت، درياى ىب ض ىبمنبع في

  40: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد نازل كننده سفره دانش و حكمت، حضرت رّب العزّة در قرآن جميد مى

  .»1« »ُقل َما يَعبَـُؤا ِبُكم َرّىب َلوال ُدَعاؤُُكم«

  .دگارم هيچ اعتنا و نظرى به مشا نكنداگر دعاى مشا نباشد، پرور : بگو» اى پيامرب رمحت، به مردم«
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اعتنا و نظرى كه سفره شقاوت را از . دعا، وسيله جلب اعتناى خدا و زمينه جذب رمحت اهلى به سوى دعا كننده است
  .گسرتاند چيند و مائده سعادت و خوشبخىت را براى دعا كننده مى خيمه حيات انسان برمى

دالن، در قرآن جميد  گاه صاحب ذاكران، جليس شاكران، ياور بندگان، تكيهحمبوب حمّبان، معشوق عاشقان، انيس 
  :فرمايد مى

  .»2« »َوِإذا َسأََلَك ِعَبادى َعّىن فَِإّىن َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإذا َدَعانِ «

دعاى دعا كننده را چون مرا كه من يقيناً نزديكم، ]  پاسخش اين است[هنگامى كه بندگامن در باره من از تو سؤال كنند، 
  .كنم خبواند مستجاب مى

او نزديكى است كه انسان را به وجود آورده و او را در رحم مادر . كس به بندگان نزديك نيست آرى، جز خدا هيچ
و  پرورش داده و از رحم مادر به دنيا انتقال داده و در دنيا، سفره مادى و معنويش را براى اين مهمان باكرامت گسرتده

نظريى چون قرآن و امامان معصوم عليهم السالم را  انبيا را براى هدايت او به سعادت دنيا و آخرت برانگيخته و نعمت ىب
اش را با غذاى مناسب و گوارا  كند و رنج گرسنگى اش را با آب زالل و صاف درمان مى براى او قرار داده و درد تشنگى

  .سازد برطرف مى

   تنهاييش را با زن و فرزند و دوستان و ياران. رساند ان مىهايش را به درم بيمارى

______________________________  
  .77): 25(فرقان ). 1(

  .186): 2(بقره ). 2(

  41: شرح دعاى كميل، ص

مشكالتش را هر چند شديد و . د ها مى حمّبتش را در دل. پوشاند ها مى اش را با انواع لباس برهنگى. كند جربان مى
افزايد و اين مهه را جز خدا چه كسى  به ارزش و اعتبار و آبرويش مى. خبشد سالمتش را تداوم مى. گشايد سخت باشد مى

  ها و حاجات او آگاهى دارد؟ تواند براى او فراهم آورد و چه كسى چون خدا به متام احواالت و نيازمندى مى

  :قرآن جميد فرموده تا جاىي كه در. تر است آرى، او از مهه به انسان نزديك
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  .»1« »َوَلَقد َخَلقَنا اِإلنساَن َونَعَلُم ما تـَُوْسِوُس ِبِه نَفُسُه َوَحنُن أَقْـَرُب ِإلَيِه ِمن َحبِل اْلَوريدِ «

  .ترمي دانيم و ما از رگ گردن به او نزديك كند مى هر آينه انسان را به وجود آوردمي و آنچه را نـَْفس او به آن وسوسه مى

ها  ها و قلب ها برترند و جان و قلب آنان از مهه جان ه از نظر عقل و درايت و بصريت و كرامت از متام انسانانبيا، ك
دانند،  ترين آگاهى است و واقعيات را آن چنان كه هست مى تر است و آگاهى آنان به حقايق غيب وشهود كامل نوراىن

رشته استوار و حمكم، مّتصل بودند و شب و روزى نبود كه خبشى  جان و دىل وابسته به دعا داشتند و با مهه وجود به اين
  .از عمر خود را صرف دعا نكنند و از راه دعا به حمضر حمبوب حاضر نشوند

آنان دعا را مايه رشد جان، تصفيه دل، زدودن غبار ماّديت از باطن، شستشوى خيمه حيات از كدورت هجران و عامل 
داشتند كه هيچ درخواست كننده از درگاه ربوىب بدون رسيدن به مقصد و روا شدن دانستند و يقني  حّل مشكالت مى

   به مهني خاطر به استجابت دعا، مؤمن بودند و در اين زمينه هيچ شك. گردد حاجت بر منى

______________________________  
  .16): 50(ق ). 1(

  42: شرح دعاى كميل، ص

كردند و اطمينان  متام دعاها، قبوىل دعا را خاضعانه از حضرت حق درخواست مى دادند و در و ترديدى به خود راه منى
  .رسد نياز به اجابت مى داشتند كه دعاى نيازمند در پيشگاه حضرت ىب

  :كند قرآن جميد اين حقيقت را از زبان پاك و دل تابناك حضرت ابراهيم عليه السالم حكايت مى

  .»1« »َعَلى اْلِكَربِ ِإَمساِعيَل َوِإسَحاَق ِإنَّ َرىبِّ َلَسِميُع الدَُّعآءِ  احلَْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِىل «

مهه سپاس و ستايش ويژه خداست كه مرا در سّن پريى و ساخلوردگى دو فرزند برومند چون امساعيل و اسحاق خبشيد، 
  .يقيناً پروردگارم اجابت كننده دعاست

خوردگى از پروردگار مهربان درخواست فرزند كرد و  عليه السالم در سّن سالبه واسطه نريو و قدرت دعاى حضرت زكريّا 
 حيىي عليه السالم را عطا كرد -كه در سّن نازاىي قرار داشت  -خداى عزيز درخواستش را اجابت فرمود و به او و مهسرش

»2«.  
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   مسيح عليه السالم به دنبال تقاضاى يارانش، به وسيله دعا از حضرت حق درخواست

______________________________  
  .39): 14(ابراهيم ). 1(

يَرُِثِين َوَيِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ * َوِإينِّ ِخْفُت اْلَمَواِىلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنْت اْمرََأِيت َعاِقراً فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِّياً «). 2(
يّاً يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُـ * َرِضّياً  َقاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم وََكاَنْت اْمرََأِيت َعاِقراً َوَقْد * َبشُِّرَك بُِغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي َملْ َجنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ

  .9 -5): 19(مرمي . »ِمْن قـَْبُل وََملْ َتُكْن َشْيئاً َقاَل َكَذِلَك َقاَل رَبَُّك ُهَو َعَلىَّ َهنيٌِّ َوَقْد َخَلْقُتَك * بـََلْغُت ِمْن اْلِكَربِ ِعِتيّاً 

نازا بوده است، پس مرا از سوى خود ]  از شروع زندگى[و مهانا من پس از خود از خويشاوندامن بيمناكم، و مهسرم 
. ار دهقر ] خود[مورد رضايت ]  از هر جهت[كه از من و خاندان يعقوب ارث بربد، و او را پروردگارا، . فرزندى عطا كن

: گفت. امي پيش از اين مهنامى براى او قرار نداده] و[دهيم،  اى زكريا، ما تو را به پسرى كه نامش حيىي است، مژده مى
فرشته [ام؟،  پروردگارا، چگونه برامي پسرى خواهد بود در حاىل كه مهسرم نازا بوده است و خود نيز از پريى به فرتوتى رسيده

بر من آسان است، و مهانا تو را پيش از ] كار[اين : پروردگارت فرمود]  كه گفىت، وىل[ چنني است: گفت] وحى به او
  .اين در حاىل كه چيزى نبودى آفريدم

  43: شرح دعاى كميل، ص

اى از غذاهاى مطبوع از آمسان  نزول مائده آمساىن كرد و خداى عزيز دعايش را مستجاب فرمود و براى او و يارانش سفره
  .»1« نازل فرمود

ها و  وجود مبارك حضرت حق، بندگان را در متام حاالت، به دعا كردن فرمان داده و از آنان خواسته در خوشى
ها به پيشگاه عزّتش پيشاىن ذلت سايند و به درگاه رمحتش دست به دعا بردارند و با دىل فروتن و اشكى مايه   ناخوشى

د و به وعده قطعى و حتمى و يقيىن او در مورد استجابت دعا اميدوار گرفته از قلب شكسته، نيازهايشان را از او خبواهن
باشند و قاطعانه اعالم كرده است كه آن را كه از دعا تكّرب ورزد، خوار و ذليل و سرافكنده و عليل و پست و فرومايه به 

  :دوزخ درآورد و اين مهه را در ظاهر و باطن يك آيه بيان فرموده

   اْدُعوِىن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعن ِعَباَدِتىَو قاَل َربُُّكُم «
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______________________________  
نِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِ «). 1( َشاَء رَبَُّك َما  ُغُروراً َوَلْو وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِىبٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اْإلِ

أَفـََغيـَْر اللَِّه أَبـَْتِغي * َولَِتْصَغى ِإلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َاليـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َوِليَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتِفُونَ * فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ 
َناُهْم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن َربَِّك بِاحلَْقِّ َفَال َتُكوَننَّ َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِإَلْيُكْم ا  ِمْن ْلِكَتاَب ُمَفصًَّال َوالَِّذيَن آتـَيـْ

َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ * اْلُمْمَرتِينَ    .115 -112): 6(م انعا. »َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدًال َالُمَبدِّ

و اين گونه براى هر پيامربى دمشناىن از شياطني انس و جن قرار دادمي، كه براى فريب مردم مهواره گفتارى باطل وىل به 
كردند، پس آنان و آنچه را به  خواست چنني منى كنند، و اگر پروردگارت مى ظاهر آراسته و دلپسند به يكديگر القاء مى

ما به عنوان آزمايش بندگان از القاى گفتار باطل توسط شياطني انس و جن به يكديگر [و . اگذاربافند و  دروغ به هم مى
براى رسيدن به [هاى كساىن كه به آخرت اميان ندارند به آن القائات متمايل شود، و آن را بپسندد و  تا دل]  مانع نشدمي

ايتاً اجنام دهندهر عمل زشىت ر ]  منتهاى شقاوت كه كيفر جلاجت و عناد آنان است آيا جز . ا كه خبواهند اجنام دهند، 
به تفصيل بيان ]  مهه معارف و احكام در آن[خدا حاكم و داورى بطلبم؟، در حاىل كه اوست كه اين كتاب آمساىن را كه 

پروردگارت به  از سوى]  قرآن[دانند كه اين كتاب  مى]  به ويژه دانشمندان آنان[شده به سوى مشا نازل كرد؛ و اهل كتاب 
]  جوىي نيست هاى اهل كتاب از روى حقيقت در اين كه معجزه خواهى منكران و خمالفت[درسىت و راسىت نازل شده؛ پس 

اى نيست؛ و او  و سخن پروردگارت از روى راسىت و عدل كامل شد، سخنان او را تغيري دهنده. از ترديدكنندگان مباش
  .شنوا و داناست

  44: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّم َداِخرِينَ 

ورزند به زودى خوار و  در حقيقت كساىن كه از پرستش من كرب مى. مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم: و پروردگارتان فرمود
  .در دوزخ درآيند

   دعا در روايات

ايتش گسرتده، و لطف و  ت ىباحسان و فضل حق نسبت به مهه موجودات به ويژه انسان، فراگري است و سفره رمح
  .مهرباىن و كرمش براى مهگان آماده است

  .باشد درگاهش درگاه نوميدى نيست، و پيشگاهش پيشگاه خبل و طرد كردن منى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

فضل و جود و كرم و خبشش دائمى است و دست عطايش براى عطا كردن به مهگان باز و چشم انتظاريش براى روى 
  .گى استآوردن بندگان به درگاهش مهيش

  :به حضرت داود عليه السالم خطاب فرمود

كنيد كه سزاوار دوسىت منم؟ من خداىي هستم كه با من خبل نيست، با داناييم  چرا با من دوسىت منى: زمينيان را بگو«
م ام تبديل نيست، رمحتم فراگري است، از فضل و كر  جهل نيست، با صربم ناتواىن نيست، در صفتم تغيري نيست، در گفته

برنگردم، در ازل بر خود رمحت نوشتم، عود حمّبت سوختم، دل بندگامن به نور معرفت افروختم، من دوست آمن كه مرا 
  .دوست است، رفيق آمن كه مرا رفيق است، مهنشني آمن كه در خلوِت ذكر با من است، مونس آمن كه به ياد من انس دارد

  .يابد سزاوار است كه مرا نبازدداود، هر كه مرا جويد، مرا يابد، و او كه مرا 

   كنند؛ دفع بال از ماست، از ديگرى داود، نعمت از ماست، شكر ديگرى مى

______________________________  
  .60): 40(غافر ). 1(

  45: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »!!گردند گريزند وىل عاقبت باز مى برند؛ مى بينند؛ پناهگاهشان حضرت ماست، به ديگران پناه مى مى

ها، به انضمام آيات قرآن،  گونه منت اين. خورد هاى باارزش اسالمى، فراوان به چشم مى چنني منت زيبا و پرمعناىي در كتاب
مژده عظيمى از جانب خداست كه بندگان به فضل و احسانش اميد بندند و براى روا شدن حاجاتشان، دست گداىي به 

افتد كه مهّمى از مهماتشان و  دن به مقاصد و مطالبشان، دعاست و كمرت اتفاق مىسوى او بردارند و بدانند كه راه رسي
به مهني خاطر، روايات اسالمى به ويژه روايات صادره از جانب اهل بيت . حاجىت از حاجاتشان بدون دعا برآورده شود

  .اند عصمت و طهارت عليهم السالم، براى دعا جايگاهى خاص و ارزشى ويژه باز كرده

  :رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده از

  .»2« »ِإنَّ الدُّعاَء ُهَو الِعباَدة«

  .يقيناً دعا عبادت است
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  :و از آن حضرت نقل شده

  .»3« »الدُّعاءُ ُمخُّ الِعباَدةِ «

  .دعا مغز عبادت است

  :از امام باقر عليه السالم روايت شده

  .»4« »أَفَضُل الِعباَدِة الدُّعاءُ «

  .برترين عبادت دعاست

  :و از آن حضرت روايت شده

______________________________  
  .58/ 8: حمّجة البيضاء). 1(

  .10، حديث 1، فصل 19: ؛ الدعوات2، باب 282/ 2: حمّجة البيضاء). 2(

  .16، باب 300/ 90: ؛ حبار األنوار2، باب 282/ 2: حمّجة البيضاء). 3(

  .8625، حديث 3، باب 30/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب 283 /2: حمّجة البيضاء). 4(

  46: شرح دعاى كميل، ص

َعن ِعباَدِتِه ٍء أفَضُل ِعنَد اللَِّه عزَّ وجلَّ ِمن أن ُيسَئَل َويُْطَلَب ِممّا ِعنَده، َوما َأَحٌد أَبَغض ِإَىل اللَِّه ِممّن َيسَتكِربَ  َما ِمن َشى... «
  .»1« »َوال َيسَئُل ما ِعنَدهُ 

تر از آن كه از  چيزى نزد خدا برتر از خواسنت و درخواست فيوضاتى كه نزد اوست نيست، و كسى در پيشگاه او مبغوض
  .دعا به درگاهش تكّرب ورزد و از فيوضات حضرتش درخواست نكند، نيست

  :از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده
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  .»2« »رِض الدُّعاءُ َأَحبُّ اَألعماِل إَىل اللَِّه تـََعاىل ِىف األَ «

  .ترين كارها نزد خدا بر روى زمني، دعاست حمبوب

  :و نيز آن حضرت فرمود

ناجاِة َسَبُب النَّجاةِ . َوَخيـُْر الدُّعاِء َما َصَدَر َعن َصْدِر َنِقىٍّ َوقـَْلِب َتِقىٍّ . الدُّعاءُ َمفاتِيُح النَّجاِح َوَمقاليُد الَفالحِ «
ُ
. َوِىف امل

فزَعُ . َيكوُن اَخلالصُ َوِباِإلخالِص 
َ
  .»3« »َفِإذا اشَتدَّ الَفزَُع َفِإَىل اللَِّه امل

و در مناجات، . رتين دعا، دعاىي است كه از سينه صاف و دل پاك درآيد. دعا كليدهاى پريوزى و خمازن كامياىب است
  .وسيله جنات و رهاىي به اخالص است

  .استتاىب سخت شود، پناه جوىي به درگاه خد و چون ىب

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

  .»4« »فَِإذا نـََزَل الَبالءُ فـََعَليُكم بِالدُّعاِء َوالتََّضرُِع ِإَىل اللَّهِ ... «

  .هنگامى كه بال نازل شود، حتماً به دعا و زارى به درگاه خدا روى آوريد

______________________________  
  .8626، حديث 3، باب 30/ 7: ؛ وسائل الشيعة2دعاء، حديث ، باب فضل ال466/ 2: الكاىف). 1(

  .8628، حديث 3، باب 30/ 7: ؛ وسائل الشيعة8، باب فضل الدعاء، حديث 467/ 2: الكاىف). 2(

  .2، باب 284/ 2: ؛ حمّجة البيضاء2، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 468/ 2: الكاىف). 3(

  .2، باب 284/ 2: ؛ حمّجة البيضاء2الدعاء، حديث ، باب اهلام 471/ 2: الكاىف). 4(

  47: شرح دعاى كميل، ص

  :و آن حضرت فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»»1« َعَليَك ِبالدُّعاِء؛ فَِإنَّ فيِه ِشفاًء ِمن ُكلِّ داءٍ «

  .بر تو باد به دعا؛ زيرا دعا درمان از هر دردى است

   ارزش دعا به صورت گروهى

كنند و به پيشگاه  نشينند و به شكل دسته مجعى به تضرع و انابه اقدام مى اهل دعا هنگامى كه گرد هم به دعا مى
تر  كنند، يقيناً دعايشان به اجابت نزديك برند و مهگان دست گداىي به درگاهش دراز مى حضرت حق ناله و زارى مى

اى درمانده، عاشقى  سوخته، مستمندى از راه مانده، بيچارهاست؛ زيرا در مجعيِت دعا كننده، بدون شك دردمندى دل 
اش، عامل جلب  وارسته، عارىف دلداده و خملصى ارزنده قرار دارد كه دعا و حال و زارى و اخالصش، و اضطرار و ناله

و چه بسا بنا بر آنچه كه در معارف اهليه . رمحت و جذب رأفت و مايه اجابت و سبب جوشش عفو و مغفرت است
ها و  مده، خداى مهربان به خاطر او دعاى ديگران را هم مستجاب كند و به زارى و ناله آنان رمحت آرد و خواستهآ

  .اش پُر كند حاجاتشان را برآورد و آنان را مشمول عفو و مغفرت قرار دهد و كشكول خاىل آنان را از فيوضات خاّصه

اى از  هاى معرفت و ابواب رمحت رسيده كه به پاره زل علم و خزانهدر اين زمينه روايات بسيار مهمى از منابع وحى و منا
  :شود ها اشاره مى آن

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .2، باب 285/ 2: ؛ حمّجة البيضاء1، باب أن الدعاء شفاء من كل داء، حديث 470/ 2: الكاىف). 1(

  48: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »اجَتَمَع َأربـََعٌة َقطُّ َعلى أمٍر واِحٍد َفَدعوا إّالتـََفرَّقوا َعن إَجابَةٍ َما «

كنند، مگر اين كه با مستجاب شدن آن  هرگز چهار نفر بر كار واحدى جهت دعا به خاطر گشايش آن كار اجتماع منى
  .شوند دعا، از يكديگر جدا مى

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »ِمُع أربَعوَن َرجًال ِىف أمٍر واِحٍد إّالاْسَتجاَب اللَُّه َتعاىل َهلُم َحّىت َلو َدَعْوا َعلى َجَبٍل َألزاُلوهُ ال َجيتَ «
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كند،  كنند، مگر اين كه خداى تعاىل دعايشان را مستجاب مى چهل مرد جهت دعا براى گشايش كارى واحد اجتماع منى
  .دارند آن را از ميان برمىتا جاىي كه اگر بر ضد كوهى دعا كنند 

  :كند عامل رباىن، شيخ حّر عاملى رمحه اهللا در كتاب وسائل الشيعة روايت مى

ؤِمنَني، َوُمْرُهم َأن َيدُعوِىن َمَعكَ : ِإنَّ اللََّه أوَحى إىل عيَسى عليه السالم«
ُ
  .»3« »يا ِعيَسى، تـََقرَّْب إَىل امل

  .مؤمنني بپيوند، و آنان را فرمان ده مهراه تو به درگاه من دعا كننداى عيسى، به مجع : خدا به عيسى وحى فرمود

  :فرمود امام صادق عليه السالم مى

  .»4« »كاَن أىب عليه السالم إذا َحَزَنُه أمر َمجََع الِنساَء َوالصِّبياَن ُمث َدعا َوأمَُّنوا«

آورد،  د، زنان و كودكان را به حال اجتماع گرد مىكر  دار مى پدرم مهواره چنني بود، هنگامى كه كارى او را حمزون و غّصه
  .گفتند كرد و آنان آمني مى آن گاه دعا مى

______________________________  
  .354/ 19: ؛ جامع أحاديث الشيعة2، باب االجتماع ىف الدعاء، حديث 487/ 2: الكاىف). 1(

  .354/ 19: ديث الشيعة؛ جامع أحا5772، حديث 36، باب 239/ 5: مستدرك الوسائل). 2(

  .229: ؛ أعالم الدين8856، حديث 38، باب 104/ 7: وسائل الشيعة). 3(

  .158: ؛ عّدة الداعى8860، حديث 39، باب 105/ 7وسائل الشيعة ). 4(

  49: شرح دعاى كميل، ص

   نااميدى و يأس، از اوصاف كافران

را به دعا دعوت فرموده و مستجاب شدن دعا را ضامن  دعا كننده بايد به اين حقيقت آگاه باشد كه خداى مهربان او
شده و اجابت دعا بر حضرت او كارى بسيار سهل و آسان است؛ زيرا متام موجودات هسىت در سايه فرمانرواىي مطلق 

  .كند اش فراهم مى هاى اجابت را براى بنده دعا كننده اويند، و او با يك فرمان و با بكارگريى يك دستور متام زمينه
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بنا بر اين، ابداً سزاوار نيست كسى در پيشگاه خداى مهرباىن كه قدرت و بصريت و كرم و لطف و مغفرت و فيض و 
حمّبت خاص دارد، نااميد و مأيوس  -ويژه به هنگام دعا و مناجات و راز و نياز به -اش ايت است و به بنده رمحتش ىب

  :فران به خداستنااميدى و يأس به فرموده قرآن جميد صفت كا. باشد

  .»1« »َال تـَْيَئُسوا ِمن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَئُس ِمن َرْوِح اللَِّه ِإّال اْلَقوُم اْلَكاِفرونَ «

  .شود از رمحت خدا نااميد مباشيد؛ زيرا جز گروه كافران كسى از رمحت خدا نااميد منى

  :نااميد مباشيدكند كه از رمحت خدا مأيوس و  قرآن جميد اكيداً سفارش مى

  .»2« »ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ «

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»3« »الَفاِجُر الرَّاِجى ِلَرْمحَِة اللَِّه َتعاَىل أقْـَرُب ِمْنها ِمَن الَعاِبِد اْلُمَقنَّطِ «

  .نزديكرت است بدكاِر اميدوار به رمحت خداى بزرگ، از عابِد نااميد به رمحت خدا

______________________________  
  .87): 12(يوسف ). 1(

  .53): 39(زمر . از رمحت خدا نوميد نشويد). 2(

  .17109، باب القنوط، حديث 5046/ 10: ؛ ميزان احلكمة5869، حديث 140/ 3: كنز العمال). 3(

  50: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1« »َروِح اللَِّه أشدُّ َبرداً ِمَن الزَّمَهريرِ الَيأُس ِمن «

  .سردى نااميدى از رمحت خدا، از سرماى شديد سردتر است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

در روايات و معارف اسالمى، نااميدى و يأس از رمحت خدا از گناهان كبريه به حساب آمده، و به نااميد از رمحت خدا 
  .وعده قطعى عذاب داده شده است

بنا به آيات و روايات، . دعايش به سرعت به هدف اجابت نرسد، نبايد دچار يأس و نااميدى شود دعا كننده از اين كه
شايد اجابت دعايش مصلحت نبوده و يا احتماًال زمان و ظرف اجابت نرسيده است و ممكن است براى اين كه دعا و 

ره اند براى اين كه اند، يا خواسته مناجات را ادامه دهد، از اجابتش مانع شده اى مهيشگى عايد او شود،  نصيىب ابدى و 
  .زمان اجابت دعايش را قيامت قرار دهند

در هر صورت نااميدى از رمحت حق، به هيچ صورت، عقلى و شرعى و اخالقى و انساىن نيست، و مؤمِن به حضرت 
  .دهد گرايد و يأس و دلسردى به خود راه منى حق، هرگز به نااميدى منى

هاى باارزش اسالمى ثبت شده از آن  مسائل مربوط به دعا و اجابت آن، رواياتى بسيار مهم، در كتاب در زمينه مطالب و
  :مجله

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َوِإنَّ .  ُأِحبُّ َأْن َأَمسَع َصْوَتهُ َقِد اْسَتَجبُت لَُه، َولِكِن اْحَبُسوُه ِحباَجِتِه؛ فَإىنِّ : ِإنَّ الَعبَد َلَيدُعو فـََيقوُل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لِْلَمَلَكْنيِ «
  :الَعْبَد لََيْدُعو فـََيقوُل اللَُّه تَباَرَك َوَتعاَىل 

  .»»2« !!َعجِّلوا َلُه حاَجَتُه؛ فَِإّىن ابِغُض َصْوَتهُ 

______________________________  
  .13507، حديث 64، باب 59/ 12: ؛ مستدرك الوسائل21، حديث 348/ 2: اخلصال). 1(

، حديث 21، باب 62 -61/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، باب من أبطأت عليه اإلجابة، حديث 489/ 2: الكاىف). 2(
8728.  

  51: شرح دعاى كميل، ص
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من دعايش را مستجاب كردم، وىل حاجتش را : فرمايد كند، پس خداى عز و جل به دو فرشته مى به راسىت بنده دعا مى
كند، پس خداى تبارك و تعاىل  اى دعا مى و بنده. دهد؛ زيرا من دوست دارم صدايش را بشنوم نگاهداريد تا دعا را ادامه

  :فرمايد مى

  .در برآورده شدن حاجتش شتاب كنيد؛ زيرا من از صدايش نفرت دارم

ا َدَعا الرَُّجُل بِالدُّعاءِ : قُلُت ِألِىب َعبِداللَِّه عليه السالم: َعن َمنصور الصَّيَقل قالَ  : قالَ . َفاسُتجيَب َله ُمثّ ُأخَِّر َذلَك ِإىل حنيٍ  ُرمبَّ
  .»1«  نـََعمْ : وَِملَ َذاَك ِلَيزَداَد ِمَن الدُّعاِء؟ قالَ : قُلتُ . نـََعمْ : فقالَ 

كند و مستجاب  چه بسا مردى دعا مى: به حضرت امام صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد منصور صيقل مى
  :افتد، فرمود ت به تأخري مىشود، سپس تا مدتى ظهور اجاب مى

  .آرى: براى چيست، براى اين است كه بيشرت دعا كند؟ فرمود: گفتم. آرى

  شرايط دعا

اين شرايط . دعا كننده، اگر خبواهد دعايش مستجاب شود، الزم است پيش از ورود به عرصه دعا، شرايطى را رعايت كند
ها مهچون الكاىف، حمّجة البيضاء، وسائل الشيعة، جامع  معتربترين كتابدر روايات نقل شده از اهل بيت عليهم السالم در 

  .ثبت است... احاديث الشيعة و

  :شرايط دعا بدون تفسري و توضيح عبارت است از

پاكى از حق الناس، اخالص، صحيح خواندن منت دعا، حالل بودن   -از قبيل وضو، غسل، تيمم - طهارت شرعيه
دعا، مطيع خدا بودن، اجتناب از معصيت، اصالح عمل، دعا در سحر، دعا در مناز كسب، صله رحم، صدقه قبل از 

  وتر، دعا

______________________________  
  .8727، حديث 21، باب 61/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب من أبطأت عليه اإلجابة، حديث 489/ 2: الكاىف). 1(

  52: شرح دعاى كميل، ص
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  .»1« فتاب، دعا در چهارشنبه بني ظهر و عصر، صلوات پيش از دعاوقت فجر صادق، دعا در طلوع آ

   شب مجعه

رتين و مناسب دانند، و  ها مى ترين شب روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم شب مجعه را براى دعا از 
  .آورند شب مجعه را در ارزش و عظمت هم پايه شب قدر به حساب مى

اگر بتوانيد شب مجعه را به مناز و دعا و ذكر و استغفار : گويند ه يافتگان به حرمي قدس مىبزرگان دين و اهل بصريت و را
به صبح برسانيد، از اجنامش غفلت نورزيد؛ زيرا خداى مهربان، براى افزودن كرامت اهل اميان، فرشتگان را در شب مجعه 

  .حمو كنندفرستد، تا حسناتشان را بيفزايند، و گناهانشان را  به آمسان اول مى

  :در حديث معترب، از حضرت صادق عليه السالم روايت شده

اندازد، تا در روز مجعه حاجتش را  كند و خداى تعاىل قضاى حاجتش را به تأخري مى چه بسا مؤمن براى حاجىت دعا مى
  .»2« روا كند

  -بر طلب آمرزش از خداوندمبىن  -و نيز در تفسري گفتار يعقوب نىب عليه السالم كه در پاسخ درخواست فرزندانش
  :گفت

  .»3« »َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َرّيب «

______________________________  
  .349 -268/ 2: در ابواب خمتلف؛ حمّجة البيضاء 466/ 2: الكاىف). 1(

، باب 273/ 86: ؛ حبار األنوار83، حديث 35: الدعوات. »ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْدُعو فـَيـَُؤخُِّر اللَُّه َحاَجَتهُ ِإَىل يـَْوِم اجلُُْمَعةِ «). 2(
  .17، حديث 2

  .98): 12(يوسف . براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد). 3(

  53: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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  .»1« »استغفار را تا سحر شب مجعه به تأخري انداخت]  يعقوب عليه السالم[« 

  :امام باقر عليه السالم فرمودحضرت 

آيا بنده : دهد كه از اّول شب تا آخر شب از جانب رّب اعلى ندا دهد اى دستور مى خداى تعاىل هر شب مجعه به فرشته
مؤمىن هست كه پيش از طلوع فجر مرا براى دنيا و آخرتش خبواند تا من دعاى او را مستجاب كنم؟ آيا بنده مؤمىن هست  

اش را بپذيرم؟ آيا بنده مؤمىن هست كه من روزى او را تنگ كرده باشم و  فجر از گناهش توبه كند تا توبهكه پيش از طلوع 
از من خبواهد پيش از طلوع فجر روزى او را زياد كنم، پس روزى او را وسعت دهم؟ آيا بنده مؤمن بيمارى هست كه از 

عافيت خبشم؟ آيا بنده مؤمن غمگِني حمبوسى هست كه من درخواست كند پيش از طلوع فجر او را شفا دهم، تا او را 
پيش از طلوع فجر از من خبواهد او را از زندان رهاىي خبشم و اندوهش را برطرف كنم، تا دعايش را به اجابت برسامن؟ آيا 

ام گريم بنده مؤمن مظلومى هست كه پيش از طلوع فجر از من خبواهد براى دفع ستم ستمكار به خاطر او از ستمكار انتق
  .»2« دهد و حقش را به او برگردامن؟ فرشته حق پيوسته تا طلوع فجر اين ندا را سر مى

______________________________  
َلَة اجلُُْمَعة«). 1( ، باب 271/ 86: ؛ حبار األنوار1242، حديث 422/ 1: من ال حيضره الفقيه. »َأخََّرَها ِإَىل السََّحِر لَيـْ
  .13، حديث 2

 آِخرِِه َأال َعْبٌد ُمْؤِمٌن َيْدُعوِين ِآلِخَرِتِه ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل لََيْأُمُر َمَلكاً فـَيـَُناِدي ُكلَّ َليـَْلِة ُمجَُعٍة ِمْن فـَْوِق َعْرِشِه ِمْن أَوَِّل اللَّْيِل ِإَىل «). 2(
ِإَيلَّ ِمْن ُذنُوِبِه قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر فَأَتُوَب ِإلَْيِه َأال َعْبٌد ُمْؤِمٌن َقْد قـَتـَّْرُت َعَلْيِه  َوُدنـَْياُه قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر َفُأِجيَبُه َأال َعْبٌد ُمْؤِمٌن يـَُتوبُ 

أَُلِين َأْن َأْشِفَيُه قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر ٌن َسِقيٌم فـََيسْ ِرْزَقُه فـََيْسأَُلِين الزِّيَاَدَة ِيف ِرْزِقِه قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر َفَأزِيَدُه َوأََوسَِّع َعَلْيِه َأال َعْبٌد ُمْؤمِ 
ُلوِع اْلَفْجِر َفُأْطِلَقُه َوُأَخلَِّي َسِبيَلُه َأال َعْبٌد َفُأَعاِفَيُه َأال َعْبٌد ُمْؤِمٌن َمْغُموٌم َحمُْبوٌس َيْسأَُلِين َأْن أُْطِلَقُه ِمْن َحْبِسِه َوأُفـَرَِّج َعْنُه قـَْبَل طُ 

. »َناِدي َحىتَّ َيْطُلَع اْلَفْجرُ َيْسأَُلِين َأْن آُخَذ َلهُ ِبُظالَمِتِه قـَْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر َفَأنـَْتِصَر َلُه َوآُخَذ ِبُظالَمِتِه َقاَل َفال يـَزَاُل يُـ ُمْؤِمٌن َمْظُلوٌم 
  .6469، حديث 36، باب 73/ 6: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 2، باب 282/ 86: حبار األنوار

  54: ص شرح دعاى كميل،

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

از ارتكاب گناه در شب مجعه بپرهيزيد كه كيفر گناهان در آن شب دو چندان است، چنانچه ثواب حسنات چند برابر 
: شود است؛ و كسى كه در شب مجعه معصيت خدا را ترك كند، خدا گناهان گذشته او را بيامرزد و به او گفته مى
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و هركه در شب مجعه با اجنام معصيت اهلى، با خداوند به مبارزه برخيزد، حق تعاىل او را به  ! بگري كردارت را از سر
 بر او دو چندان كند) به كيفر شكسنت حرمت شب مجعه(گناهان مهه عمرش عذاب كند و عذاب گناه شب مجعه او را 

»1«.  

  .ها دعاى كميل جايگاه خاّصى دارد كه از ميان آنبراى شب مجعه منازها و دعاها و اوراد و اذكار زيادى نقل شده،  

______________________________  
َلَة اْجلُُمَعِة فَِإنَّ السَّيَِّئَة ُمَضاَعَفٌة َواحلََْسَنَة ُمَضاَعَفٌة َوَمْن تـََرَك َمْعصِ «). 1( َلُه ُكلَّ  َيَة اللَِّه َليـَْلَة اجلُُْمَعِة َغَفَر اللَّهُ اْجَتِنُبوا اْلَمَعاِصَي لَيـْ

َلَة اْجلُُمَعِة ِمبَْعِصَيِتِه َأَخَذُه اللَّ  ُه َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِّ َما َعِمَل ِيف ُعُمرِِه َوَضاَعَف َما َسَلَف ِفيِه َوِقيَل َلُه اْسَتْأِنِف اْلَعَمَل َوَمْن بَاَرَز اللََّه لَيـْ
َِذِه اْلَمْعِصَيةِ  ، باب 73/ 6: ؛ مستدرك الوسائل28، ذيل حديث 2، باب 283/ 86: حبار األنوار. »َعَلْيِه اْلَعَذاَب ِ

  .6470، حديث 36

  55: شرح دعاى كميل، ص

   شرح حال كميل بن زياد خنعى

  :كند را چنني بيان مى» كميل«نسب » ابن حزم اندلسى«

يك بن هيثم بن سعد بن مالك بن حارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النََّخع«   .»1« »كميل بن زياد بن 

   قبيله كميل

اى   قبيله. از قبائل ميىن است كه افراد آن در طلوع فجر اسالم مشرف به دين اسالم شدند» َمذِحج«قبيله بزرگى از » خنع«
  :كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى آن دعاى خري فرمود

  .»اللَُّهمَّ بارِْك ِىف النََّخعِ «

  .پروردگارا، خنع را مبارك گردان

 از اين قبيله مبارك، در صدر اسالم، به اوج فضيلت و كمال دست يافتند و در ركاب پيامرب خدا صلى اهللا عليه و مرداىن
  .ها به شهادت رسيدند و زبانزد خاص و عام شدند آله در جنگ
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  .سردار شجاع و با امياِن حمكم، يكى از اين مردان است» مالك بن اشرت خنعى«

مقام او . منني عليه السالم جنگيد و در آخر با شربت عسِل مسموِم معاويه، به شهادت رسيداو جانانه در ركاب امرياملؤ 
در حدى است كه امرياملؤمنني عليه السالم هنگام شنيدن خرب شهادت او اشك رخيت و مصيبت او را بسيار سنگني و از 

  :مصائب دهر دانست و فرمود

______________________________  
  .415: ساب العربمجهرة أن). 1(

  56: شرح دعاى كميل، ص

ترين ستون و صخره آن بود، و اگر از سنگ  آفرين خدا بر مالك كه هر چه داشت از او بود، او اگر از كوه بود البّته بزرگ
راسىت كه خبدا سوگند مرگ تو جهاىن را ويران ساخت، و مويه كنان بر چون توىي بايد ! بود مهانا سنگ سخىت بود، مالكا

  .مويه سر دهند

  :سپس فرمود

  .»رّب العاملني ِإنَّا للَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعوَن، و احلمد للَّه«

  .ما مهه از خدائيم و به سوى او باز خواهيم گشت، و سپاس ويژه پروردگار جهانيان است

است، خداوند مالك را رمحت  گذارم كه مرگ او از مصائب روزگار  خداوندا، من اين مصيبت بزرگ را به حساب تو مى
كند كه او به عهد خود وفا كرد و پيمان خود را به اجنام رساند و به ديدار خدايش شتافت، با اين كه ما با خود عزم  

ترين  امي كه بر هر مصيبىت پس از مصيبت رحلت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله صرب پيشه سازمي كه راسىت آن بزرگ كرده
  .»1«  مصيبت است

  .»2«  است» كميل بن زياد خنعى«و يكى از ياران با وفا و صاحب سر امرياملؤمنني عليه السالم از اين قبيله، 

   والدت كميل

   در كتب رجال و تراجم از تاريخ والدت كميل ذكرى به ميان نيامده بلكه به
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______________________________  
َعَلى َجَبٍل َلَكاَن َأْعَظَم أَرَْكانِِه َوَلْو َكاَن ِمْن َحَجٍر َلَكاَن َصْلداً أََما َواللَِّه لَيَـُهدَّنَّ َمْوُتَك َعاَلماً فَـ للَِّه َدرُّ َماِلٍك َلْو َكاَن ِمْن «). 1(

ْهِر ِمْثِلَك فـَْلَتْبِك اْلبَـَواِكي ُمثَّ قَاَل ِإنَّا للَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعوَن َواحلَْْمُد للَِّه َربِّ اْلعاَلِمَني  ِإينِّ َأْحَتِسُبُه ِعْنَدَك َفِإنَّ َمْوَتُه ِمْن َمَصاِئِب الدَّ
 ولِ َحنَْبهُ َوَلِقَي َربَُّه َمَع أَنَّا َقْد َوطَّنَّا أَنـُْفَسَنا َأْن َنْصِربَ َعَلى ُكلِّ ُمِصيَبٍة بـَْعَد ُمَصابَِنا ِبَرسُ   فـََرِحَم اللَُّه َماِلكاً فـََقْد َوَىف ِبَعْهِدِه َوَقضى

م 84: »مفيد«األماىل . »اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفِإنـََّها َأْعَظُم اْلُمِصيَبةِ    .جملس 

  .1176/ 3: معجم قبائل العرب). 2(

  57: شرح دعاى كميل، ص

لذا . سال عمر منوده است 70ق به شهادت رسيده و به حسب نقل كتب تراجم . ه 82حسب مشهور، او در سال 
  در االصابة گفته است كه» ابن َحَجر عسقالىن«گرچه . ق متولد شده است. ه 12فت كه او در سنه توان نتيجه گر  مى
  سال 100ق متولد شده است و نقل ديگرى است . ه 10به اين معىن كه او قبل از سنه  »1« »أن لكميل ادراكا«
  .»3«  و يا كمرت عمر منوده است »2«

   شخصيت كميل

نوراىن و عصر بابركت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم را درك منود و از انوار  ، هجده سال، روزگار»كميل«
ره   .»4« مند شد ملكوتى مقام نبّوت 

  .»5«  او از خواّص و بزرگان اصحاب امرياملؤمنني و حضرت جمتىب عليهما السالم است

ورد اطمينانش به حساب آورده است و با آن حضرت در را يكى از ده نفر ياران م» كميل«امرياملؤمنني عليه السالم 
  .»6«  جنگ صفني حضور داشت

رتين شيعيان و عاشقان و حمّبان و عالقه» كميل«   .»7«  مندان به امرياملؤمنني عليه السالم بوده است از 

   مسائل و سفارشات و وصاياىي كه امرياملؤمنني عليه السالم به كميل داشته از اميان

______________________________  
  .486/ 5: اإلصابة). 1(
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  .47/ 9: البداية والنهاية). 2(

  .10: »على بن احلسني اهلامشى«كميل بن زياد النخعى ). 3(

  .486/ 5: اإلصابة. قد أدرك من احلياة النبويّة مثاين عشرة سنة). 4(

  .314/ 6: مستدركات علم الرجال). 5(

  .217/ 6: »ابن سعد«؛ الطبقات الكربى 664/ 11: ؛ تاريخ طربى47/ 9: ية والنهاية؛ البدا486/ 5: اإلصابة). 6(

  .620، حديث 23، باب 399/ 33: ؛ حبار األنوار226/ 2: ارشاد القلوب). 7(

  58: شرح دعاى كميل، ص

  .حكايت دارد» كميل«العاده  عظيم و معرفت فوق

را به قّوت اميان و قدرت روح و انديشه پاك » كميل« -مذهبچه شيعه مسلك و چه سىن  - دانشمندان و علماى بزرگ
  .اند و خلوص نّيت و ختّلق به اخالق محيده و آراستگى به اعمال شايسته، ستوده

  .بزرگان هر دو مسلك، بر عدالت و جاللت و عظمت و كرامت او اتفاق نظر دارند

  :گويد صاحب قاموس الرجال در توثيق كميل مى

كه آن را براى فرزندش نوشته و وصاياى خود   »1« از علماى بزرگ است در كتاب كشف احملجة كه» سيد بن طاووس«
روان مردم از امرياملؤمنني عليه السالم راجع به خلفاء سؤال منودند، : گويد منايد مى را در آن به او مى بعد از جنگ 

ها  ان را براى گواهى احضار كن، يكى از آنفرمود كه ده نفر از اشخاص مورد اطمين» عبداللَّه بن عباس«حضرت به 
  .»2« بود كه حضرت او را مورد اطمينان قرار داد» كميل«

حواريني، : در كتاب منتخب التواريخ، معاصرين امرياملؤمنني عليه السالم را به سه دسته» حاج مريزا هاشم خراساىن«مرحوم 
  .منايد ياران و خواص اصحاب آن حضرت تقسيم مى

» اويس قرىن«و » حممد بن اىب بكر«، »ميثم متار«، »عمرو بن محق خزاعى«: مرياملؤمنني عليه السالم را چهار نفرحواريني ا
  :گويد سپس مى. را ذكر منوده است» كميل بن زياد«ها  ذكر كرده و خواص اصحاب حضرت بسيارند كه از مجله آن
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  تاد و سه هجرى دردر سال هش» حجاج بن يوسف«از بزرگان تابعني بود كه » كميل«

______________________________  
  .173: كشف احملجة). 1(

  .600/ 8: قاموس الرجال). 2(

  59: شرح دعاى كميل، ص

  .سن نود سالگى او را به قتل رسانيد

مينان كميل را در مهه امور مورد اط  - على رغم اختالىف كه از دير باز با پريوان اهل بيت عليهم السالم دارند - اهل سنت
  .»1« اند معرىف كرده

  :گويد مى» كميل«كه از علماى بزرگ معتزىل است، درباره » ابن اىب احلديد«

  .»كان من شيعة على و خاصته«

  .كميل از شيعيان خاص على بود

  :گويد درباره او چنني مى» ذهىب«

  .»2« »شريف مطاع من كبار شيعة عليّ «

  .و از بزرگان شيعيان على بودكميل مردى شريف و در ميان قومش فرمانروا، 

  :گفته است» ابن كثري دمشقى«

  .»3« »كان شجاعاً فاتكاً و زاهداً عابداً «

  .كميل مردى شجاع و دلري و زاهد و عابد بود

  :گويد مى» ابن اثري«
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  ،»5«  و كان خصيصاً بأمرياملؤمنني »4« ...كان رجًال ركيناً 

  .امرياملؤمنني عليه السالم بودكميل مردى باوقار و از اصحاب خاص 

______________________________  
  .314/ 6: مستدركات علم الرجال). 1(

  .516/ 5: تاريخ اإلسالم). 2(

  .47/ 9: البداية والنهاية). 3(

  .472/ 4: الكامل ىف التاريخ). 4(

  .482/ 4: الكامل ىف التاريخ). 5(

  60: شرح دعاى كميل، ص

  :گويند در تاريخ مى» حممد بن جرير طربى«الطبقات و صاحب » ابن سعد«

  .»1« »كان شريفاً مطاعاً ىف قومه«

  .كميل مردى شريف و در ميان قومش فرمانروا بود

  :گويد در االصابة مى» ابن حجر عسقالىن شافعى«

  .»2« »كان شريفا مطاعا، ثقة، قليل احلديث«

  .حاديث اندك روايت كرده استكميل مردى شريف فرمانروا و مورد اعتماد بود و ا

  .»3« كند كه كميل از ثقات و رؤساى شيعه و عابدان كوفه بود مؤلف الغارات از بعض روات نقل مى

دالن و اهل سري و سلوك و مشتاقان لقاى حمبوب، كميل را صاحب سّر امرياملؤمنني عليه السالم و خزانه  عرفا و صاحب
  .»4« شناسند معارف معنوى موىل املوحدين مى
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  :سخنان گرانقدر و مشهور حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم به اوست از آن مجله» كميل بن زياد«از مجله امتيازات 

______________________________  
  .664/ 11: ؛ تاريخ طربى217/ 6: »ابن سعد«الطبقات الكربى ). 1(

  .486/ 5: اإلصابة). 2(

  .539: »ترمجه«الغارات ). 3(

  :پريامون شخصيت و شرح حال كميل در اين مصادر اشاراتى شده است). 4(

؛ 986مشاره  229/ 7: ؛ التاريخ الكبري717مشاره / 1: ؛ العلل و معرفة الرجال123/ 9: »ابن سعد«الطبقات الكربى 
؛ 946مشاره  167/ 7: ؛ اجلرح و التعديل42: ؛ املراسيل ألىب داود1421و  1420مشاره  398: تاريخ الثقات للعجلى

ذيب الكمال 337/ 3: الثقات البن حّبان ذيب التهذيب4740مشاره  9/ 3: ؛ الكاشف1149/ 3؛  / 8: ؛ 
  .322: ؛ خالصة تذهيب التهذيب65مشاره  136/ 2: ؛ تقريب التهذيب809مشاره  446، 445

  61: شرح دعاى كميل، ص

   وصيت امرياملؤمنني عليه السالم به كميل

كند كه  نقل مى» سعد بن زيدبن ارطاة«صاحب حتف العقول كه با سلسله اسناد خود از » شعبه حرّاىن حسن بن«روايت 
  :گويد مى

خواهى تو را خرب دهم به وصيىت كه  مى: كميل بن زياد را ديدم و از فضائل امرياملؤمنني از او سؤال كردم، در جواب گفت
رت : آرى، بعد گفت: است از دنيا و هر چه در آن است؟ در جواب گفتم امرياملؤمنني به من منوده و آن وصيت براى تو 

  :امرياملؤمنني به من چنني وصيت منود

را خبوان و توكل بر خدا كن،  »الحول وال قوة اال باللَّه« بگو، و سپس ذكر »بسم اللَّه الرمحن الرحيم« اى كميل، هر روز
و صلوات بفرست و به خدا پناه برب و بعد به ما پناهنده شو، و  ها درود را بگو و بر آن) ائمه معصومني(سپس اسامى، 

  .مهچنني خود و اوالد و آنچه دارى، مهه را به خدا و ما بسپار، كه از شر آن روز مصون خواهى ماند
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آداب را من . آموزم اى كميل، به حتقيق، پيغمرب را خدا ادب آموخت و پيغمرب مرا ادب آموخت و من مؤمنني را ادب مى
  .براى بزرگان به ارث گذاشتم

اى كميل، هيچ علمى نيست مگر آن كه من آن را گشودم و هيچ چيزى نيست، مگر آن كه امام قائم عليه السالم آن را 
  .ختم كند

بعضى از ايشان از بعضى ديگرند، و خداوند ) اى كميل، پيامربان و ائمه معصومني از يك نسل و شجره طيبه هستند كه
  .ستشنوا و آگاه ا

  .اى كميل، علمت را جز از ما مگري، تا از ما حمسوب شوى

  ).بايد در كارها با شناخت و معرفت وارد شوى(اى كميل، هر حركت و كارى از تو نياز به شناخت دارد 

  بگو كه با آن، هيچ چيز ضرر »بسم اللَّه« اى كميل، هنگام غذا خوردن،

  62: شرح دعاى كميل، ص

  .شفاى هر دردى است رساند و در اسم خدا منى

دهى و خدا در اين كار تو  اى كميل، هنگام غذا خوردن، كساىن را با خود شريك كن و خبل مكن؛ زيرا تو مردم را رزق منى
نيكو كن و با گشاده روىي با او ) خورد كسى كه با تو غذا مى(اخالق خود را با وى . فرمايد را ثواب بسيار عطا مى
مت مزن و با او درشىت مكنگذا برخورد كن و به خدمت   .ر خود 

خورند سهم  شوى، غذا خوردن خود را طول بده تا كساىن كه با تو غذا مى اى كميل، هنگامى كه مشغول غذا خوردن مى
  ).و ديگران نيز از غذا و روزى خود استفاده كنند. (خود را از سفره برگريند

را در مقابل روزى كه به تو داده جبا بياور و هنگام سپاس گزارى  اى كميل، وقىت كه از غذا خوردن فارغ شدى، سپاس خدا
  .گزارى كنند و بدين وسيله اجر تو زياد شود صداى خود را بلند كن تا ديگران نيز سپاس

اى كميل، معده خود را پر از غذا نكن و جاىي براى آب و تنفس باقى نگهدار و دست از غذا خوردن برمدار مگر زماىن 
و بدان كه سالمت ) شود يعىن غذا خوب جذب مى(گريى  آن مايل باشى و اگر چنني كىن، از غذا نريو مى كه هنوز به

  .بدن از كم خوردن و كم نوشيدن است
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  .منايد كند وصله رحم مى دهد و به مؤمنان يارى مى اى كميل، بركت در مال كسى است كه زكات مى

ها مهربانرت باش و  م و خويش غري مؤمنت عطا و خبشش كن و به آناى كميل، به قوم و خويش مؤمن خود، بيشرت از قو 
  .نسبت به آنان بيشرت عطوفت كن و به فقرا و مساكني صدقه بده

  .كند اى كميل، نيازمندى را حمروم نگردان گرچه به نصف دانه انگور يا خرما باشد، بدرسىت كه صدقه نزد خدا رشد مى

  63: شرح دعاى كميل، ص

و آبروى او، ) احكام دين(رتين زينت و آرايش مؤمن، فروتىن است و مجال او، عفت و شرف او، ياد گرفنت اى كميل، 
  .باشد ترك بگو و مگو مى

باالتر از بعضى ديگرند؛ پس بپرهيز از حبث و كشمكش ) از نظر فكرى(اى كميل، در هر صنفى، قومى است كه بعضى 
اى پست ها باش كه خدايتعاىل ايشان را توصيف كرده كه  فرا داد از او حتمل كن و از آن و اگر به گفته تو گوش. با انسا

ها را حتمل  يعىن ناسزاى آن. (كنند ها برخورد مى هر گاه طرف خطاب نادانان قرار گريند، با آرامش با آن: فرمايد مى
  ).كنند مى

دورى كن و از منافقني اجتناب كن و با خائنني  اى كميل، در هر حال حق را بگو و پشتيبان پرهيزكاران باش، از فاسقني
  .مهنشني مباش

ها كسب مال يا اعتبار كىن و بپرهيز از  ها رفت آمد داشته باشى و با آن اى كميل، دِر ظاملان را مكوب، براى آن كه با آن
به حضور در  تعظيم كردن و اطاعت ايشان يا حضور در جمالس ايشان به كارى كه سبب غضب خدا برتوگردد، و اگر

ها توجه  ها به خدا پناه برب و به جتمالت آن جملسشان ناچار شدى دائما به ذكر خدا باش و بر او توكل كن و از شر آن
ها گوشزد منا؛ زيرا تو  ها به خدا تعظيم كن و عظمت خدا را به آن ها را منكر باش و پيش آن نكن و در دل، كارهاى آن

  .ماىن ها امين مى شّر آن شوى و از بدين وسيله تأييد مى

رتين كارى كه بندگان خدا پس از اقرار به خدا و اولياى خدا، مى توانند اجنام دهند، عفت و بردبارى وصرب  اى كميل، 
  .است

ها را  ها صرب كن و براى خشنودى خدا و با عّزت، آن اى كميل، فقر و ناچارى خود را به مردم آشكار مكن و بر آن
  .بپوشان
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ل، باكى نيست كه برادرت را از سّر خود آگاه سازى، اما كدام برادر؟ كه هنگام سخىت تراپست نگرداند و هنگام اى كمي
   هاى ماىل، پشتيبان تو باشد و عقب زيان

  64: شرح دعاى كميل، ص

ندارى و اگر گرفتارى نشيىن نكند و اگر چيزى از او بپرسى بر تو خيانت نكند و تو را تنها نگذارد تا بداند كه تو گرفتارى 
  .داشته باشى آن را اصالح كند

كند و در فقر و بيمارى او را  گويد و تفقد حال او مى هاى او را به او مى اى كميل، مؤمن آئينه مؤمن است، يعىن عيب
  .كند يارى مى

رت از برادر نيست   .اى كميل، مؤمنني با يكديگر برادرند و هيچ چيز نزد برادر اوىل و 

ل، اگر برادرت را دوست ندارى، برادرش نيسىت، مؤمن كسى است كه پريو ما ائمه معصومني باشد و گفتار ما را اى كمي
باشد  بگويد؛ پس كسى كه از گفتار ما ختلف كند از ما بريده و كسى كه از ما جدا شود به ما ملحق منى گردد و با ما منى

  .در درك اسفل از آتش است) در آن صورت(پس 

كند، پس كسى كه اظهار درد دل با تو منود، آن را مستور كن، مبادا آن را  ، هر افسرده دىل اظهار درد دل مىاى كميل
  .براى غري، اظهار و افشا كىن؛ زيرا افشاى آن، توبه ندارد و گناهى كه توبه نداشته باشد عاقبت آن آتش دوزخ است

شود و سر آل  ابل جربان و گذشت نيست و از كسى حتمل منىاى كميل، فاش كردن سّر آل حممد صلى اهللا عليه و آله ق
  .حممد صلى اهللا عليه و آله را جز به مؤمن موفق و با هوش نگوييد

. دهد كه خداى تعاىل به وسيله آن تو را جنات مى  »الحول وال قوة ال باللَّه« اى كميل، در هنگام هر شدت و سخىت بگو
پس هنگامى كه رزق تو ديرتر رسيد استغفار كن، خداوند . خبشد ند آن را فزوىن مىكه خداو   »احلمدللَّه« و نزد نعمت بگو

  .دهد در كار تو گشايش مى

بپرهيز از اميان عاريىت، و اگر ) يعىن اميان ثابت و اميان عاريىت(مستقر و مستودع، : اى كميل، اميان بر دو قسم است
شوى كه مالزم راه و روشى باشى   باشى، هنگامى به آن موفق مى خواهى حتماً مستحق آن باشى كه اميان مستقر داشته مى

  كه ترا
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  65: شرح دعاى كميل، ص

  .به راه احنراىف نكشاند و از راه دست بر نگرداند

  .اى كميل، براى كسى اجازه نيست واجىب را ترك كند و در اجنام مستحبات به زمحت و مشقت بيفتد

  .را جنات ده كه شيطان در مال و اوالد تو شركت نكنداى كميل، به وسيله واليت و دوسىت، خود 

اى كميل، به حتقيق كه گناهان تو بيشرت از كارهاى نيك تو است و غفلت تو از ياد خدا بيشرت از ذكر و ياد خداست و 
  .هاى خدا بيش از عمل و كارهاى تو است نعمت

ها عافيت  يعىن سرآمد متام نعمت(تو عنايت كرده اى كميل، بريون از نعمتهاى خدا نيسىت، در حاىل كه عافيت را به 
  .بنا بر اين هيچگاه از محد و متجيد و تسبيح و تقديس و شكرگزارى و ياد او فارغ مباش) است

  :ها فرموده هاىي نباشى كه خداى تعاىل درباره آن اى كميل، سعى كن از آن

ها  ها داد پس آن و نسبت فسق به آن »1« »برد ها خدا را فراموش كردند، پس خدا خودشان را از ياد خودشان آن«
  .فاسقند

اى كميل، كار آن نيست كه مناز خبواىن و روزه بگريى و صدقه دهى؛ بلكه كار آن است كه مناز تو با قلب پاكيزه و كار 
  .خداپسند و خشوع كامل باشد

  .و حالل نيست مناز تو قبول خنواهد شدگزارى؟ اگر از راه مشروع  و ببني در چه لباسى و بر چه زمني و فرشى مناز مى

  گويد، از دل است و دل انسان قوامش به غذا گريد و مى زبان آنچه مى! اى كميل

______________________________  
  .19): 59(حشر . »َنُسوا اللََّه َفأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم أُْولِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ «). 1(

  .ا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ اينان مهان فاسقانندو مانند كساىن مباشيد كه خد

  66: شرح دعاى كميل، ص
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  .پذيرد كىن؟ اگر از راه حالل نيست، خداى تعاىل تسبيح وذكر ترا منى ببني دل خود را به چه وسيله تغذيه مى. است

دهيم، پس كسى كه از من چنني رخصىت را نقل  ها رخصت منى اى كميل، بفهم و بدان ما كسى از مردم را در ترك امانت
كنم هر آينه شنيدم از  سوگند ياد مى. كند بتحقيق بيهوده و گناه است و به واسطه دروغى كه گفته جزايش آتش است

حبش رد كن، امانت را به صا! يا ابااحلسن: پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله، يك ساعت قبل از وفاتش كه سه مرتبه فرمود
  .خواه نيكوكار باشد يا بدكار، خواه امانت كوچك باشد يا بزرگ ولو يك رشته نخ باشد

و استحباىب در مناز مجاعت نيست مگر با ) يعىن با اذن و اجازه او(اى كميل، جنگ وجهادى نيست مگر با امام عادل 
  ).مأموم داشته باشديعىن امام مجاعت حتما بايد يك مزيت به (امامى كه داراى فضيلت است 

بود، هر آينه در دعاى خود به سوى  شد و در روى زمني يك مؤمن پرهيزكار مى اى كميل، اگر پيامربى روى زمني ظاهر منى
بلى قسم به خدا خطاكار بود تا اين كه خداى :) بعد فرمود. (خدا، يا خطاكار بود و يا به هدف رسيده و مصيب بود

  .منود كرد و اهلّيت و شايستگى او را گواهى مى و به مقام پيامربى او را منصوب مىفرستاد  تعاىل يك پيامرب مى

  .پذيرد مگر از رسول يا نىب يا وصى باشد دين، دين خداست و خداوند قيام بر دين را از هيچ كس منى! اى كميل

، يا واليت از طرف امام ها نبوت و رسالت و امامت است و غري از اين) رهربى جامعه مسلمني به واسطه! (اى كميل
  .پذيرد بدرسىت كه خداوند كارهاى نيك را از پرهيزكاران مى. گزار دارند يا متحري و بدعت

   خداى تعاىل كرمي و حليم و عظيم و رحيم است، خداوند ما را به! اى كميل

  67: شرح دعاى كميل، ص

او را در خود پياده كنيم و مردم را نيز وادار به آن  امر كرده ما را كه اخالق. اخالق و صفات خويش راهنماىي منوده است
پس ما، اين وظيفه را ادا منودمي و بدون ختلف و دوروىي، آن را به مردم رسانيدمي و بدون تكذيب، احكام . اخالق مناييم

  .دستورات اهلى را تصديق منودمي و بدون شك و ترديد آن را قبول كردمي

و اين متنا را ندارم كه با من خمالفت نكنند و . تم كه چاپلوسى كنم تا مرا اطاعت كننداى كميل، به خدا قسم، من آن نيس
  .دهم كه مرا امرياملؤمنني بگويند رشوه به اعراب منى

ره ما از آخرت، باقى و ثابت است ره دنيا زوال پذير وگول زننده است و  ره و رشدند،    .اى كميل، كساىن كه از دنيا 
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شت  روند، وىل چيزى كه ما از آخرت مى مردم به سوى آخرت مىاى كميل، متام  خواهيم رضاى خدا و درجات عاليه 
  .دهد است كه خداى تعاىل آن را به پرهيزكاران ارث مى

شت نشد پس او را به عذاب دردناك و پسىت دائمى خرب ده! اى كميل   .كسى كه ساكن 

  .بر توفيقى كه به من عنايت فرموده استگذارم  من خداى را در هر حال سپاس مى! اى كميل

  .»1« يعىن وقت متام شده كه اين خود دستورى است درباره نظم در وقت و كارها. اگر خواسىت بروى برخيز

______________________________  
  .171: حتف العقول). 1(

  68: شرح دعاى كميل، ص

   ذكر حقايقى عميق براى كميل

  :گويد خود مىدر رجال » نيشابورى« - 1

» كميل«از خواص اصحاب امرياملؤمنني عليه السالم است كه حضرت او را رديف خود بر شرت سوار كرد سپس » كميل«
  :از امرياملؤمنني سؤال كرد

تو كجا، : امرياملؤمنني به او فرمود -سؤال از حقيقت ذات مقدس است» كميل«ظاهرا مقصود  -حقيقت چيست؟
  حقيقت ذات كجا؟

هاىي كه از اسرار  بلى تو صاحب سر من هسىت وىل رشحه: آيا من صاحب سر تو نيستم؟ حضرت فرمود: فتگ» كميل«
  .رسد كند به تو مى دروىن من سرريز مى

حقيقت، كشف سبحات جالل است : كند؟ حضرت فرمود آيا شخصى مثل مشا سائل را مأيوس مى: گفت» كميل«پس 
  .»1«  بدون اشاره

  و علم با آگاهى است »2« انسان بايد بداند كه خدا در وهم او نيايد: فرمود. يان فرماييدبيش از اين ب: عرض كرد
»3«.  
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  .پاره منودن حجاب به واسطه غلبه سر: حضرت فرمود. بيشرت بيان فرماييد: عرض كرد

______________________________  
شود  كه حقيقت ذات را جز از طريق تنزيه منى  يا اين. شود درك كرد يعىن حقيقت ذات را جز از طريق كشف منى). 1(

  .كنيم شناخت، يعىن ذات مقدس را منزه دانسنت از متام چيزهاىي كه ما آن را تصور مى

كلما ميزمتوهم باوهامكم ىف ادق نظر فهو خملوق «: مهان طورى كه در جاىي ديگر امرياملؤمنني عليه السالم فرمود). 2(
  .در وهم مشا بايد خدا نيست و خملوق مشا است يعىن آنچه» مثلكم مردود اليكم

هنگامى كه انسان از عامل موهومات رها شد و علم خالصى پيدا كرد كه در او هيچ گونه ومهى نباشد، : يعىن). 3(
در لغت به معىن بر طرف شدن ابر و صاف شدن هوا است،  » صحو«چون . كند آجناست كه علم، كشف حقيقت مى

گريد، وقىت آن ابر موهومات برطرف شد، آفتاب حقيقت  به منزله ابر است كه جلوى معلومات را مىكه تقريباً موهومات 
  .است» صحو املعلوم«شود كه  ظاهر مى

  69: شرح دعاى كميل، ص

هاى توحيد  گريد و آثار آن بر هيكل نورى است كه از صبح ازل تابيدن مى: حضرت فرمود. بيشرت بيان فرماييد: عرض كرد
  .افكند مىپرتو 

  .»1« چراغ را خاموش كن كه صبح طالع گرديد: فرمود. بيشرت بيان فرماييد: عرض كرد

  كند نقل مى» كميل«سخىن است كه خود » كميل بن زياد خنعى«و از سخنان آن حضرت به  - 2

شيد چون آه چون به آجنا رسيد آهى ك. امرياملؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم دستم را گرفت و به صحرا برد
  :اندوهناك، سپس فرمود

رتين آن ها ظرف اى كميل، اين دل   .گومي حفظ كن هاست، پس آنچه را برايت مى ترين آن دارنده ها نگاه هاست، و 

روند و با هر بادى  دانشمند ربّاىن، دانشجوى بر راه جنات و مگساىن ناتوان كه به دنبال هر صداىي مى: مردم سه گروهند
  .اند د، به نور دانش روشىن نيافته و به ركىن حمكم پناه نربدهكنن حركت مى

رت از ثروت است، دانش تو را مى   .پاىي پايد و تو ثروت را مى اى كميل، دانش 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نيكى كردن با ثروت با از بني رفنت ثروت از بني . يابد كند و دانش با خرج شدن افزايش مى ثروت را خرج كردن كم مى
  .رود مى

  شود، انسان با ناخت دانش ديىن است كه انسان به آن جزا داده مىاى كميل، ش

______________________________  
بلى، ولكن يرشح عليك ما : ما َلَك َواَحلقيَقة فقال او لست صاحب سرك قال: يَا أمريَاملؤِمنني، َما اَحلقيَقَة؟ فقالَ «). 1(

زدىن بياناً، قال عليه : فقال. يقة كشف سبحات اجلالل من غري اشارةاحلق: او مثلك ختيب سائًال؟ فقال: فقال. يطفح مىن
نور يشرق من : هتك السر لغلبة السر، فقال زدىن بياناً، قال: قال. زدىن بياناً : حمو املوهوم وصحو املعلوم، فقال: السالم

نور الرباهني . »طلع الصبح اطف السراج فقد: فقال. زدىن بيانا: صبح االزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره، فقال
  .131/ 1: »مال هادى سبزوارى«؛ شرح األمساء احلسىن 62/ 6: ؛ روضات اجلنات221/ 1: »جزائرى«

  70: شرح دعاى كميل، ص

  .آورد كند و بعد از مرگش، نام نيك به دست مى كمك معرفت، كسب طاعت مى

  .دانش حاكم، و ثروت حمكوم است

اند،  اند، و دانشمندان تا جاىي كه روزگار باقى است باقى اند مرده ن در حاىل كه زندهاى كميل بن زياد، ثروت اندوزا
  .ها موجود است شخصشان با از دنيا رفنت گم شده، و شخصيّتشان در دل

. دادم يافتم انتقال مى اى مى دانش فراواىن است اگر براى آن افراد شايسته -اش فرموده اشاره به سينه -بدان كه در اين جا
گريد و با  يامب وىل از او بر آن امين نيستم، ابزار دين را براى دنيا به كار مى آرى، شخص تيز فهمى را براى اين علوم مى

  .فروشد هاى حق بر اوليائش بزرگى مى هاى خداوند بر بندگانش و به حجت نعمت

اى كه  ريتى نيست، به اولني شبههيامب كه پريو حامالن حق است و او را در اطراف و جوانب آن بص يا كسى را مى
  .بدان كه نه اين را اهلّيت است نه آن را. شود گردد، آتش شك در دلش افروخته مى عارضش مى

يامب كه حريص به لذت شده و به آساىن مطيع شهوت گشته، يا كسى كه شيفته مجع كردن مال و انباشنت  يا كسى را مى
ترين موجود از نظر شباهت به اين دو طايفه  نده دين نيستند، نزديكآن است، اين دو نفر به هيچ وجه رعايت كن

  .مريد علم با مرگ حامالنش به اين صورت مى. زارند چهارپايان رها شده در علف
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ى منى ماند، قاميى آشكار و مشهور، يا ترسان و  خداوندا، آرى زمني از كسى كه به حّجت خدا براى خدا قيام منايد 
  .اهلى و بّيناتش باطل نگرددپنهان، تا داليل 

خداوند داليل و . اينان چند نفرند، و كجايند به خدا قسم عددشان اندك و نزد خداوند از نظر منزلت بسيار بزرگند
  .كند، تا به افرادى شبيه خود بسپارند و بذر آن را در دهلايشان كشت كنند بّيناتش را به وجود آنان حمافظت مى

  71: شرح دعاى كميل، ص

اند آسان  اند و آنچه را ناز پروردگان سخت گرفته انش با حقيقت بصريت به آنان روى منوده، و با روح يقني در آميختهد
اىي كه ارواحشان به حمّل برتر آوخيته مهنشني دنيا  اند مأنوس شده اند و به آنچه نادانان از آن وحشت كرده يافته اند و با بد
  .اند شده

اى كميل، اگر . آه آه كه چه مشتاق ديدار آنامن. زمني، و دعوت كنندگان به دين خدا هستنداينان جانشني حق در 
  .»1« خواهى باز گرد مى

  :مهچنني در كالم ديگرى به كميل بن زياد خنعى فرمود - 3

  اى كميل، مردم خود را فرمان بده كه روز را به دنبال به دست آوردن مكارم بروند

______________________________  
، قَاَل ُكَمْيُل ْبُن زِيَادٍ «). 1( َأَخَذ ِبَيِدي أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني َعِليُّ ْبُن َأِيب َطاِلٍب : َو ِمْن َكالٍم َلُه عليه السالم ِلُكَمْيِل ْبِن زِيَاٍد النََّخِعيِّ

يَا ُكَمْيَل ْبَن زِيَاٍد ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب أَْوِعَيٌة َفَخيْـُرَها أَْوَعاَها : َحَر تـَنَـفََّس الصَُّعَداَء ُمثَّ قَالَ عليه السالم َفَأْخَرَجِين ِإَىل اْجلَبَّاِن فـََلمَّا َأصْ 
تْـَباُع ُكلِّ نَاِعٍق ميَِيُلوَن َمَع ُكلِّ رِيٍح َملْ فـََعاِملٌ َربَّاِينٌّ َوُمتَـَعلٌِّم َعَلى َسِبيِل َجنَاٍة َوَمهٌَج َرَعاٌع أَ : َفاْحَفْظ َعينِّ َما أَقُوُل َلَك، النَّاُس َثالثَةٌ 

 َحيُْرُسَك َوأَْنَت َحتُْرُس اْلَماَل َواْلَماُل تـَنـُْقُصهُ َيْسَتِضيُئوا بُِنوِر اْلِعْلِم وََملْ يـَْلَجُئوا ِإَىل رُْكٍن َوثِيٍق، يَا ُكَمْيُل، اْلِعْلُم َخيـٌْر ِمَن اْلَماِل اْلِعْلمُ 
ْنَساُن اْلِعْلُم يـَزُْكوا َعَلى اِإلنـَْفاِق َوَصِنيُع اْلَماِل يـَُزوُل ِبَزَوالِِه، يَا ُكَمْيَل ْبَن زِيَاٍد َمْعرَِفُة اْلِعْلِم دِ النـََّفَقُة وَ  يٌن يَُداُن ِبِه ِبِه َيْكِسُب اْإلِ

يَل اُألْحُدوثَِة بـَْعَد َوَفاتِِه َو اْلِعْلُم َحاكِ  ٌم َواْلَماُل َحمُْكوٌم َعَلْيِه، يَا ُكَمْيُل َهَلَك ُخزَّاُن اَألْمَواِل َوُهْم َأْحَياءٌ الطَّاَعَة ِيف َحَياتِِه َو مجَِ
ْهُر َأْعَيانـُُهْم َمْفُقوَدٌة َوأَْمَثاُهلُْم ِيف اْلُقُلوِب َمْوُجوَدٌة، َها ِإنَّ   -َيِدِه ِإَىل َصْدرِهِ َوَأَشاَر بِ  - َهاُهَنا َلِعْلماً َمجّاً َواْلُعَلَماءُ بَاقُوَن َما َبِقَي الدَّ

يِن ِللدُّنـَْيا َوُمْستَ  َر َمْأُموٍن َعَلْيِه ُمْستَـْعِمًال آلََة الدِّ ْظِهراً بِِنَعِم اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه َوِحبَُجِجِه َعَلى َلْو َأَصْبُت َلُه َمحََلًة بـََلى َأَصْبُت َلِقناً َغيـْ
َقاداً حلََِمَلِة احلَْ  ، َأْو قِّ َالَبِصريََة َلُه ِيف َأْحَناِئِه يـَنْـَقِدُح الشَّكُّ ِيف قـَْلِبِه ِألَوَِّل َعاِرٍض ِمْن ُشبـَْهٍة َأال ال َذا َو ال َذاكَ أَْوِلَيائِِه، َأْو ُمنـْ

ِة َسِلَس اْلِقَياِد لِلشَّْهَوِة َأْو ُمْغَرماً بِاجلَْْمِع َواإلدَِّخاِر، لَْيَسا ِمْن ُرَعاِة الدِّ  ٍء َشَبهاً َِِما اَألنـَْعاُم  ٍء أَقْـَرُب َشيْ  يِن ِيف َشيْ َمنـُْهوماً بِاللَّذَّ
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ٍة ِإمَّا َظاِهراً َمْشُهوراً َوِإمَّا َخائِفاً َمْغُموراً السَّاِئَمُة َكَذِلَك َميُوُت اْلِعْلُم ِمبَْوِت َحاِمِليِه، اللَُّهمَّ بـََلى ال َختُْلو اَألْرُض ِمْن قَاِئٍم للَِّه ِحبُجَّ 
ِه َقْدراً َحيَْفُظ اللَُّه ِِْم ُحَجَجُه َوبـَيـَِّناتِِه ُطَل ُحَجُج اللَِّه َوبـَيـَِّناتُُه وََكْم َذا َوأَْيَن، أُولَِئَك َواللَِّه اَألقـَلُّوَن َعَدداً َواَألْعَظُموَن ِعْنَد اللَّ لَِئّال تـَبْ 

ْم، َهَجَم ُِِم اْلِعْلُم َعَلى َحِقيَقِة الَْبِصريَِة َوبَاَشُروا ُروَح اْلَيِقِني َواْسَتَالنُوا َما َحىتَّ يُوِدُعوَها ُنَظرَاَءُهْم َويـَْزَرُعوَها ِيف قـُُلوِب َأْشَباِههِ 
نـَْيا ِبَأْبَداٍن أَْرَواُحَها اَألْعَلى، أُولَِئَك ُخَلَفاءُ اللَِّه ُمَعلََّقٌة بِاْلَمَحلِّ  اْستَـْوَعَرُه اْلُمتـَْرفُوَن َوأَِنُسوا ِمبَا اْستَـْوَحَش ِمْنُه اجلَْاِهُلوَن َوَصِحُبوا الدُّ

َعاُة ِإَىل ِديِنِه آِه آِه َشْوقاً ِإَىل ُرْؤيَِتِهْم اْنَصِرْف يَا ُكَمْيُل ِإَذا ِشْئتَ    .147خطبه : ج البالغة. »ِيف َأْرِضِه َوالدُّ

  72: شرح دعاى كميل، ص

  .ها باشند و شب را از پى قضاى حاجت خفته

آوازها را فرا گرفته، احدى دىل را شاد نكند مگر اين كه خداوند براى وى از آن شادى لطفى  قسم به كسى كه شنواييش
بيافريند، و چون بالىي به او رسد آن لطف مهانند آب به سوى آن روان گردد تا آن بال را از او دور كند مهان گونه كه شرت 

  »2« .»1« غريب را از آبگاه دور منايند

______________________________  
يَا ُكَمْيُل ُمْر أَْهَلَك َأْن يـَُروُحوا ِيف َكْسِب اْلَمَكارِِم َويُْدِجلُوا ِيف َحاَجِة َمْن ُهَو : َوقَاَل عليه السالم ِلُكَمْيِل ْبِن زِيَاٍد النََّخِعيِّ «). 1(

ُسُروراً ِإّال َوَخَلَق اللَُّه َلُه ِمْن َذِلَك السُُّروِر ُلْطفاً َفِإَذا نـَزََلْت ِبِه نَائَِبةٌ نَاِئٌم فـََوالَِّذي َوِسَع َمسُْعُه اَألْصَواَت َما ِمْن َأَحٍد َأْودََع قـَْلباً 
  .143خطبه : ج البالغة. »َجَرى ِإَليـَْها َكاْلَماِء ِيف احنَِْدارِِه َحىتَّ َيْطُرَدَها َعْنُه َكَما ُتْطَرُد َغرِيَبُة اِإلِبلِ 

  :گويد مى 47/ 9: ور است تاجاىي كه ابن كثري دمشقى در البداية والنهايةاين روايت يكى از روايات مشه

القلوب أوعية فخريها «وقد روى عن كميل مجاعة كثرية من التابعني و له األثر املشهور عن على بن أىب طالب اّلذي أوله 
  .لَّه عن قائلهو هو طويل قد رواه مجاعة من احلفاظ الثقات و فيه مواعظ و كالم حسن رضى ال» أوعاها

  :توان به اند مى از مصادر خمتلفى كه رواياتى از كميل نقل كرده). 2(

مشاره  243/ 7: ؛ التاريخ الكبري288: ؛ تاريخ خليفة148: ؛ طبقات خليفة179/ 6: »ابن سعد«الطبقات الكربى 
و  529و  517/ 1ق  4: ؛ أنساب األشراف481/ 2: ؛ املعرفة والتاريخ1423مشاره  398: ؛ تاريخ الثقات1036
/ 2: ؛ تاريخ اليعقوىب141/ 7: »ابن أعثم«؛ الفتوح 458؛ فتوح البلدان 54و  45و  41و  30/ 5و  543و  534
؛ اجلرح و 365و  350/ 6و  446و  404و  403و  326و  323و  318/ 4: ؛ تاريخ طربى206، 205

؛ مروج الذهب 415: ؛ مجهرة أنساب العرب341/ 5: »ابن حبّان«؛ الثقات 905مشاره  175، 174/ 7: التعديل
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؛ 110: ؛ سراج امللوك265: ؛ عني األدب221/ 1: ؛ اإلرشاد ىف معرفة علماء البالد275: ؛ التنبيه و اإلشراف1749
؛ 147، 146/ 1: ؛ ديوان املعاىن6مشاره  56: »طوسي«؛ رجال 19/ 1: »طوسى«؛ األماىل 186/ 1: اخلصال

ج البالغة ؛331/ 3: اجلليس الصاحل ؛ 127/ 1: ؛ صفة الصفوة80، 79/ 1: ؛ حلية األولياء497 -495: شرح 
 212/ 2: ؛ العقد الفريد481و  472/ 4و  379و  376و  205و  183و  144و  138/ 3: الكامل ىف التاريخ

  ؛213و 

ذيب الكمال355و  120/ 2: عيون األخبار ؛ 430و  383): سالمتاريخ اإل(؛ عهد اخللفاء الراشدين 1150/ 3: ؛ 
روحني البن حّبان6978مشاره  415/ 3: ؛ ميزان االعتدال5109رقم  533/ 2: املغىن ىف الضعفاء ؛ 221/ 2: ؛ ا
؛ 323: ؛ خالصة تذهيب التهذيب70رقم  136/ 2: ؛ تقريب التهذيب811رقم  448، 447/ 8: ذيب التهذيب
  .اشاره منود 7501مشاره  318/ 3: ؛ اإلصابة67/ 1: ية؛ التذكرة احلمدون47، 46/ 9: البداية و النهاية

  73: شرح دعاى كميل، ص

   فرمانرواىي كميل

بود كه گويا در كنار فرات قرار داشت، وىل او در » هيت«فرماندار امرياملؤمنني عليه السالم در شهرى به اسم » كميل«
ها و  ق بعضى از آبادى. ه 39در سال » معاويه«اداره كردن حوزه مأموريتش تسلط كاىف نداشته، بطورى كه لشكر 

ها دفاع كند و اين براى او نقطه ضعفى بود و براى جربان   نتوانست از آن» كميل«روستاهاى او را مورد محله قرار داد و 
  .بود محله منود» معاويه«كردن آن به قرقيسا كه حتت تصرف 

  :طالب ارزنده را فرمودامرياملؤمنني عليه السالم به او اعرتاض كرد و اين م

تـََعاِطَيَك اْلَغاَرَة َعَلى َأْهِل ِقْرِقيِسَيا  أَمَّا بـَْعُد َفِإنَّ َتْضِييَع اْلَمْرِء َما ُويلَِّ َو َتَكلَُّفُه َما ُكِفَي َلَعْجٌز َحاِضٌر َو َرْأٌي ُمَتبـٌَّر َو ِإنَّ «
َا َمْن َميْنَـُعَها َو َال يـَُردُّ اجلَْْيَش َعنـَْها َلَرْأٌي َشَعاٌع فـََقْد ِصْرَت ِجْسراً ِلَمْن َأرَاَد اْلَغاَرَة مِ َوتـَْعِطيَلَك َمَساحلََِك الَِّيت َولَّيـَْناَك لَْيَس هلََ  ْن ا ِ

َشوَْكًة َوال ُمْغٍن َعْن َأْهِل ِمْصرِِه  َأْعَداِئَك َعَلى أَْولَِياِئَك َغيـَْر َشِديِد اْلَمْنِكِب َو ال َمِهيِب اجلَْاِنِب َوال َسادٍّ ثـُْغَرًة َوال َكاِسٍر ِلَعُدوٍّ 
  .»1« »َوال ُجمٍْز َعْن َأِمريِه

دار شدن وى كارى را كه ديگرى بايد گزارد، ناتوانىي است آشكار  اما بعد، واگذاردن آدمى آنچه را بر عهده دارد و عهده
امي، و كسى در آجنا  اىي كه تو را بر آن گماردهدلريى تو در غارت مردم قرقيسيا و رها كردن مرزه. اى تباه و نابكار و انديشه
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اى تا از دمشنانت  تو پلى شده. اى نارساست نيست كه آن را بپايد، و سپاه دمشن را از آن دور منايد، رأىي خطا و انديشه
   نه. هر كه خواهد از آن بگذرد و بر دوستانت غارت برد

______________________________  
  .61نامه : ج البالغة). 1(

  74: شرح دعاى كميل، ص

نه مرزى را تواىن بست، نه شوكت دمشن را تواىن . قدرتى دارى كه با تو بستيزند، نه از تو ترسند و از پيشت گريزند
  .نه نياز مردم شهر را بر آوردن تواىن، و نه تواىن امري خود را راضى گرداىن. شكست

   شهادت كميل

به » حجاج بن يوسف ثقفى« شريف و پاك است كه به خاطر لياقتش به دست ، انساىن بزرگوار و شخصيىت»كميل«
  .شرف شهادت نايل آمد؛ شهادتى كه حمبوبش على عليه السالم او را از آن خرب داده بود

برخاست » كميل«خوخنوار، زماىن كه از جانب حاكم ستمگر اموى، واىل عراق شد، به جستجوى » حجاج بن يوسف«
به قتل  -كه در فرهنگ بىن اميه باالترين گناه بود  -حمبت اهل بيت عليهم السالم و به گناه شيعه بودنتا او را به جرم 

  .برساند

زماىن  . را از بيت املال قطع كرد» كميل«حقوق منسوبان و اقوام » حجاج«پنهان داشت، » حجاج«خود را از » كميل«
  :از قطع حقوق اقوامش آگاه شد گفت» كميل«كه 

  .»چيزى منانده، شايسته نيست وجود من سبب قطع رزق و روزى گروهى شود از عمر من«

  :گفت» حجاج«. رفت» حجاج«از حمّل و مركزى كه پنهان بود درآمد و به نزد 

  .»براى به كيفر رساندنت در جستجوى تو بودم«

  :گفت» كميل«
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من و تو به زودى به سوى خداست، موالى آنچه از دستت برآيد اجنام ده، از عمر من جز زماىن اندك منانده، بازگشت «
  .»من به من خرب داده كه قاتل من توىي

  75: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« آن گاه حجاج فرمان داد تا سر كميل را از بدن جدا كردند

  .بني جنف و كوفه معروف خاص و عام و زيارتگاه اهل دل است» ثويّه«مرقد مطهر او در منطقه 

   دعاى كميل

عاشق و عاشقان عارف، بيدار دالن منصف و شايستگان به حقايق مّتصف، جايگاه دعاى كميل را در ميان مهه عارفان 
آورند، دعاى   دانند؛ چنان كه انسان را اشرف خاليق به حساب مى دعاها، چون جايگاه انسان در ميان مهه موجودات مى

  .منايند مى» األدعيه انسان«مشارند و از آن تعبري به  كميل را اشرف مهه دعاها مى

   مدرك دعاى كميل

در بسيارى از كتب ادعيه سندى براى دعا نوشته نشده است چراكه شهرت آن به قدرى بوده است كه احساس نياز به 
ذكر سند نشده و جامعيت آن از جهت فصاحت و بالغت و سنخيت دعا با دعاهاى امرياملؤمنني عليه السالم كاشف 

  .ملؤمنني عليه السالم استاست كه از منشآت امريا

______________________________  
  .47/ 9: ؛ البداية والنهاية486/ 5: اإلصابة). 1(

: ُكَمْيٌل َذِلك َقالَ َلمَّا َوِيلَ احلَْجَّاُج َطَلَب ُكَمْيَل ْبَن زِيَاٍد فـََهَرَب ِمْنُه َفَحَرَم قـَْوَمُه َعَطاُهْم فـََلمَّا َرَأى  : َرَوى َجرِيٌر َعِن اْلُمِغريَِة قَال«
َلَقْد ُكْنُت : َفَخرََج َفَدَفَع بَِيِدِه ِإَىل احلَْجَّاِج فـََلمَّا َرآُه َقاَل َلهُ . أَنَا َشْيٌخ َكِبٌري َوَقْد نَِفَد ُعُمِري ال يـَْنَبِغي َأْن َأْحرَِم قـَْوِمي َعَطاُهمْ 

ال َتْصِرْف َعَليَّ أَنـَْياَبَك َوال تـَْهِدْم َعَليَّ فـََو اللَِّه َما بَِقَي ِمْن ُعُمِري ِإّال ِمْثُل َكَواِهِل : فـََقاَل َلُه ُكَمْيلٌ . ُأِحبُّ َأْن َأِجَد َعَلْيَك َسِبيًال 
السالم أَنََّك َقاتِِلي فـََقاَل َلهُ  ْؤِمِنَني عليهاْلغَُباِر َفاْقِض َما أَْنَت قَاٍض َفِإنَّ اْلَمْوِعَد للَِّه َوبـَْعَد اْلَقْتِل احلَِْساُب َوَلَقْد َخبـََّرِين َأِمريُاْلمُ 

بـََلى َقْد ُكْنَت ِفيَمْن قـََتَل ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن اْضرِبُوا : قَالَ . َذاَك ِإَذا َكاَن اْلَقَضاءُ ِإلَْيكَ : فـََقاَل َلُه ُكَمْيلٌ . احلُْجَُّة َعَلْيَك ِإذاً : َحجَّاجٌ 
  .»ُعنـَُقُه َفُضرَِبْت ُعنـُُقهُ 
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  76: ص شرح دعاى كميل،

  :گويد در قاموس الرجال مى» حمقق شوشرتى«

  .»1« اند دعاى كميل از دعاهاى معتربى است كه عامه و خاصه آن را روايت كرده

  :برخى از مدارك دعاى كميل عبارتند از

  :در كتاب مصباح املتهجد درباره دعاى كميل چنني گويد» شيخ طوسى« - 1

ذا الدعاء يف ليلة النصف من شعبانروي أن كميل بن زياد النخعي رأى أمريامل« اللهم إين :  ؤمنني عليه السالم ساجدا يدعو 
  .»2« »ء أسألك برمحتك اليت وسعت كل شي

  .خواند روايت شده كه كميل بن زياد امرياملؤمنني را ديد كه در شب نيمه ماه شعبان در حال سجده اين دعا را مى

روزى با موالمي حضرت امرياملؤمنني : روايت كرده كه كميل بن زياد گفت در كتاب اقبال األعمال» سيد بن طاووس« - 2
اى آن شب را  هر بنده: على عليه السالم در مسجد بصره نشسته بودم، شب نيمه شعبان را يادآور شدمي، حضرت فرمود

. مستجاب گرددبه عبادت و احياء بگذارند و دعاى حضرت خضر عليه السالم را در آن شب خبواند، البته دعاى او 
: اى؟ عرض كردم اى كميل، براى چه كار آمده: چون حضرت به منزل آمد شب به خدمت او رفتم، چون مرا ديد پرسيد

  .ام براى دعاى خضر آمده

  .بنشني: فرمود

 اى كميل، چون اين دعا را حفظ مناىي و هر شب مجعه يك مرتبه و يا در هر ماهى يك مرتبه و يا در هر ساىل يك مرتبه،
گردد و گناهان تو  كند و رزق و روزى تو زياد مى يا در طول عمر يك مرتبه خبواىن شر دمشنان دفع و خدا تو را يارى مى

  .آمرزيده خواهد شد

______________________________  
  .603/ 8: قاموس الرجال). 1(

  .844: مصباح املتهجد). 2(
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  77: شرح دعاى كميل، ص

در مصاحبت من بسر بردى تو را شايسته آن ديدم كه با اين دعاى مبارك ممتاز و سرافراز  اى كميل، چون مدت زيادى 
كند به نقل  شروع مى» سيد بن طاووس«سپس . و خود حضرت امالء فرمودند و من نوشتم. بنويس: پس فرمود. گردامن

  .»1«  دعاى معروف

  :ن شب مى گويددر مصباح در اعمال نيمه شعبان در ضمن دعاهاى آ» شيخ كفعمى« - 3

  .»2« »مث ادع مبا روى ان امرياملؤمنني يدعوا به ليله النصف من شعبان و هو ساجد«

  .خواند سپس در نيمه شعبان اين دعا را كه از امرياملؤمنني روايت شده خبوان كه حضرت در حال سجود آن را مى

بر اين است كه دعاى كميل » جملسى«شناس آگاه، حضرت  نظري، حمقق خبري، حديث نظر و رأى دقيق عالمه كم - 4
  .رتين دعاست

بيان » كميل«جريان تعليم دعا را به » سيد بن طاوس«بزرگوار نيز در كتاب زاد املعاد، به نقل از كتاب اقبال » جملسى«
  .»3« فرمايد مى

   و اما آنچه در پيش خواهد آمد شرحى است بر دعاى كميل كه با تكيه بر آيات

______________________________  
  .331/ 3: اإلقبال باألعمال احلسنة). 1(

  .555: »كفعمى«املصباح ). 2(

ما معىن : كنت جالسا مع موالي أمرياملؤمنني عليه السالم يف مسجد البصرة و معه مجاعة من أصحابه فقال بعضهم«). 3(
َوالَّذي نـَْفُس َعِليٍّ ِبَيِدِه ِإنَّهُ ما ِمْن . ليلة النصف من شعبان: قال عليه السالم» ِفيها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ «قول اللَّه عز وجل 

َلة الّنصِف ِمن َشعبان إىل آِخِر السَّنَ  ِة يف ِمْثَل تِْلَك َعْبٍد إّالَوَمجيُع ما َجيْري َعَلْيِه ِمن َخْريٍ َوَشرٍّ من خري و شر مقسوم له يف لَيـْ
ْقِبلَ 

ُ
ما : مَوما ِمْن َعْبٍد ُحيييها َوَيدُعو ِبُدعاء اِخلْضر عليه السالم إّالُأجيب َلُه فـََلّما اْنَصَرف َطَرقتُه لَيًال فقال عليه السال. ةاللَّيَلة امل

ة يا كميل، إذا َحِفْظت هذا الدُّعاء فادُْع ِبِه ُكّل َليلَ ! اجلس: فقال. يا أمرياملؤمنني، ُدعاء اخلضر: قلت! جاَء ِبَك يا ُكميل
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ْغِفَرة
َ
يا كميل أوِجب َلَك طُول . ُمجعة أو يف الشَّهر مرَّة أْو يف السَّنة َمرَّة أو يف ُعمرك َمرَّة تكف وتنصر وترزق ولن َتعِدم امل

  ...اكتب : الصُّحَبِة لَنا أْن َجنُود َلَك ِمبا سألت، مث قال

  78: شرح دعاى كميل، ص

  .نگارش در آمده استبه  - از منابع اصيل شيعى -و روايات اهل بيت

  79: شرح دعاى كميل، ص

  31ا 

   اش مهيشگى اندازه است و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب

كنم به رمحتت كه مهه چيز را فراگرفته و به تواناييت كه به آن بر مهه چيز چريه شدى و در  خدايا، من از تو درخواست مى
شده است و به قدرت و عظمتت كه به آن بر مهه چيز غلبه كردى و به برابر آن هر چيزى فروتىن منوده و مهه چيز خوار 

عزّتت كه چيزى در برابر آن نايستد و تاب و توان نياورد و به عظمت و بزرگيت كه مهه چيز را پر كرده و به سلطنت و 
قى است و به امسائت كه ات كه بر فراز مهه چيز است و به ذاتت كه پس از فناى مهه چيز با فرمانرواىي مطلق و مهه جانبه

هاى مهه چيز را پر كرده و به دانش و داناييت كه به مهه چيز احاطه كرده و به نور ذاتت كه به سبب آن مهه موجودات  پايه
  .اى نور، اى پاك از هر عيب، اى آغاز هر آغاز و اى پايان هر پايان. غيىب و شهودى به تابش آمد و روشن شد

  80: شرح دعاى كميل، ص

  

  1ش خب

  

   ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيمِ 

  

   اش مهيشگى اندازه است و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب
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  »بسم اللَّه«علت ابتداء به 

  .احتمال دارد به سبب چند دليل باشد »بسم اللَّه«  ايىت چون شروع دعاى شريف كميل با منبِع نورى ىب

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از پروردگاِر جهانيان امرياملؤمنني عليه السالم از  - 1
  :روايت كرده است كه فرمود

  .»1« ُكّل أَمٍر ِذى باٍل ال يُذَكر ِبسِم اللَِّه ِفيِه فـَُهَو أَبتَـرُ 

  .سدر  هر كار بزرگى كه در آن نام خدا ياد نشود، تباه و ضايع است و به حمصول و نتيجه منى

  :كند در كتاب پرقيمت مكارم األخالق از حضرت موسى بن جعفر عليه السالم روايت مى» طربسى«مرحوم  - 2

هُ أَمٌر يـَُغمُّهُ َأو َكرَّبَتُه ُكربٌَة فـََرَفَع َرْأَسُه ِإَىل السََّماِء ُمثَّ قاَل َثالَث َمرّاتٍ  ِإّال فـَرََّج اللَّهُ  » مِ ِبسِم اللَِّه الرََّمحِن الرَِّحي«: َما ِمن َأحٍد َدمهََّ
  .»2«  ُكربـََتُه َوَأْذَهَب َغمَُّه ِإن شآَء اللَُّه َتعاىل

   اى فرا گريد و سر خود را به آمسان بردارد و سه كس نيست كه او را غم و غصه هيچ

______________________________  
  .9032، حديث 17، باب 170/ 7: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 25: تفسري امام عسكرى عليه السالم). 1(

  .15، باب 159/ 92: ؛ حبار األنوار346: مكارم األخالق). 2(

  82: شرح دعاى كميل، ص

اش را از ميان بردارد، اگر خداى  بگويد، مگر اين كه خدا ناراحتيش را برطرف كند و غصه» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«بار 
  .متعال خبواهد

  :در حديث بسيار مهّمى آمده - 3

  .»1« »ِبسِم اللَِّه الرَّمحِن الرَّحيمِ «ال يـَُردُّ ُدعاءٌ أوَّلُُه 

  .شود باشد مردود درگاه حق منى» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«دعاىي كه ابتدايش 
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  :اند اند و فرموده هاى آتش دوزخ را نوزده عدد مشرده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله زبانيه - 4

كه نوزده » بسم اللَّه الرمحن الرحيم«او را از اين نوزده زبانيه رهاىي خبشد اشتغال به خواندن كسى كه خبواهد خداى تعاىل 
  .»2« حرف است پيدا كند، تا خداى مهربان هر حرىف از آن را سپر و حائلى از آن نوزده زبانيه قرار دهد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه - 5

را به كودكى بياموزد، خداى تعاىل براى آن كودك و پدر و مادر و آموزگارش » م اللَّه الرمحن الرحيمبس«هرگاه آموزگارى 
  .»3« برات آزادى از دوزخ را ثبت كند

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه - 6

ها در ميزان، سنگني  د، كفه حسنات آنشون وارد مى» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«در روز قيامت، امت من در حال گفنت 
ها  با اين كه سيئات آن(چرا كفه حسنات امت حممد، برترى يافت : شود سوال مى) ها از سوى پريوان ديگر آئني. (شود مى

  بيشرت

______________________________  
  .5929، حديث 16، باب 304/ 5: ؛ مستدرك الوسائل131، حديث 52: الدعوات). 1(

 َفِإنـََّها ِتْسَعَة َعَشَر َحْرفاً لَِيْجَعَل اللَُّه ُكلَّ َمْن َأرَاَد َأْن يـَُنجَِّيُه اللَُّه ِمَن الزَّبَانَِيِة التِّْسَعَة َعَشَر فـَْليَـْقرَأْ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «). 2(
، حديث 45، باب 387/ 4: ؛ مستدرك الوسائل22 ، فصل42: جامع األخبار. »َحْرٍف ِمنـَْها ُجنًَّة ِمْن َواِحٍد ِمنـُْهمْ 

  .53، ذيل حديث 29، باب 257/ 89: ؛ حبار األنوار4989

ًة ِللصَِّيبِّ َوبـَرَاَءًة ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم فـََقاَل الصَِّيبُّ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم َكَتَب اللَّهُ بـَرَاءَ : ُقلْ : ِإَذا قَاَل اْلُمَعلُِّم لِلصَِّيبِّ «). 3(
؛ حبار 4988، حديث 45، باب 386/ 4: ؛ مستدرك الوسائل22، فصل 42: جامع األخبار. »َألبـََوْيِه َوبـَرَاَءًة لِْلُمَعلِّمِ 

  .53، حديث 29، باب 257/ 89: األنوار

  83: شرح دعاى كميل، ص

  :گويند مى) ها آن(؟، پيامربان )است
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اى  ها را در كّفه ، كه اگر آن نام)»رحيم«، »رمحن«، »اللَّه«: ( هاى حق بوده گفتارشان سه نام از نامبراى اين كه ابتداى  
  .»1« تر آيد سنگني) به بركت اين سه نام(ها  اى، كّفه حسنات آن ند و سّيئات متام خلق را در كّفه

  :از امام رضا عليه السالم روايت شده - 7

  .»2«  تر است ه اسم اعظم حق از سياهى چشم به سپيدى آن نزديكب» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«

اش مهراه  رسد و خواننده با اسم اعظم حق شروع شود، يقيناً به اجابت مى - خبصوص دعاى كميل -بدون شك اگر دعا
  .گريد هايش مورد پذيرش حق قرار مى با خواسته

شراب طهورى است كه وقىت كام جان و گلوى قلب از دست ساقى عشق سركشد، وجد و حال و نشاط و  »بسم اللَّه«
شود و تا رسيدن به وصال حمبوب سر از پا نشناخته  كند و جمذوب جاذبه معشوق مى شورى بريون از توصيف پيدا مى

  .كند بدون خستگى و مسىت راه را طى مى

 از مى عشق مست خواهم شد
 

 دست خواهم شد وز نگاهى ز

  پيش باالى سرو باالىي
 

 خواهم افتاد و پست خواهم شد

  

______________________________  
م يف امليزان، فيقال» ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «: أميت يأتون يوم القيامة و هم يقولون«). 1( أال ما أراجح : فتثقل حسنا

إن ابتداء كالمهم ثالثة أمساء من أمساء اللَّه لو وضعت : عليه و آله؟ فتقول األنبياء عليهم السالمموازين أمة حممد صلى اهللا 
م   .32/ 1): تنبيه اخلواطر(جمموعة ورّام . »يف كفة امليزان و وضعت سيئات اخللق يف كفة أخرى لرجحت حسنا

، 15، باب 289/ 2: التهذيب. »اللَِّه اَألْعَظِم ِمْن نَاِظِر اْلَعْنيِ ِإَىل بـََياِضَها ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم أَقْـَرُب ِإَىل اْسمِ «). 2(
: »صدوق«؛ األماىل 11، حديث 30، باب 5/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم42: ؛ جامع األخبار15حديث 

  .4، حديث 11، باب 232/ 90: ؛ حبار األنوار641

  84: شرح دعاى كميل، ص
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  ر اگر بود ساقىغمزه يا
 

 باده ناخورده مست خواهم شد

 اى خواهد گر از اين دست باده
 

 مى كش و مى پرست خواهم شد

 در ره او ز پاى خواهم ماند
 

 رفته رفته ز دست خواهم شد

  گرچه در عشق نيست گشتم فيض
 

 «1» باز از عشق مست خواهم شد

  

   دورمناىي از اشارات و لطايف بسم اللَّه

   اْسم

  .به معناى رفعت و بزرگى و بلندى و برترى است» مسّو«بنا به اعتقاد بزرگان علم لغت برگرفته از » اسم«كلمه 

در اين كالم نوراىن و اثرخبش آورد تا انسان به هنگام جارى كردنش » با«را با اتصال به حرف » اسم«خداى مهربان لفظ 
كر اسم دوست به حضرت دوست متوسل شود، و بداند كه توسل به دوست خواهد با ذ  بر زبان توّجه داشته باشد كه مى

هاى اخالقى و آيينه جان را از  شود، بلكه تا صفحه دل را از آلودگى با جارى كردن اسم او فقط به زبان ميسر منى
روح توّسل و زمينه  هاى معنوى پاك نكند و زبان را به آب استغفار، از سخنان ياوه و بيهوده و ذكر اغيار نشويد، ناپاكى

و نيز به اين حقيقت اهّم عنايت داشته باشد كه بدون طهارت دل و پاكى جان . جلوه حمبوب بر باطن وجود فراهم نگردد
ادىب و   نيازى حضرت دوست، جارى كردن نام مباركش بر زبان، كمال ىب و اخالص در نيت و توّجه به فقر ذاتى خود و ىب

  گستاخى است؛

   دهان به مشك و گالبهزار بار بشومي
 

  ادىب است هنوز نام تو بردن كمال ىب

  

ترين  ترين مقام تعّلق و تدّنس، و اين پست حضرت حق در برترين مراتب پاكى و تقّدس است و انسان خاكى در پست
بسم «  مهربانكند، به مهني خاطر خداى  مقام بدون واسطه و سبب از مرحله رذالت به اوج عّزت و جاللت ترقى منى

را بني خود و انسان وسيله و واسطه قرار داد تا انسان با اتصال به معنا و مفهوم اين كالم عرشى و جتلى دادن  »اللَّه
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د و زمينه جلوه قابلّيت مشاهده مجال و جالل از روزنه غيب بر او  حقايق آن در جان فرشى، قدم مهت بر نردبان رفعت 
  .فراهم آيد

  تا حرف »با« اشاره به بدايت و شروع حركت و سلوك است و از »با«  حرف: صاحبدىل آگاه گفتهعارىف عاشق و 
اسم در بيابان بيكران و  »الف«  حمو شدن. پايان است اى ىب كه رمزى از سّر معرفت است بياباىن بيكران و باديه  »سني«

راه تا انانّيت و منّيت و خودى و خودّيت را در پرتو  اشاره به اين دارد كه سالك اين »سني« و »با«  پايان بني باديه ىب
انوار توحيد حمو نكند و در آتش عشق و حمّبت دوست نسوزاند و جز حال تسليم و بندگى از او باقى مناند، به سّر 

  .مراد راه نيابد »ميم«  معرفت نرسد و در عرصه نوراىن

ى او به مهگان است و اغلب به عوام از مردم تعلق دارد كه اهل اشاره به بّر و نيك »با«  گروهى از اهل حال برآنند كه
نشانه حمّبت اوست كه نصيب اخّص  »ميم« عبارت از سّر او به خواص است كه ارباب قلوبند، و »سني« نفوسند، و

  .اخلواص است كه اصحاب اسرارند

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه

كه به (سناى اهلى است » سني«اى اهلى، » با«اره به امسى از امساى حسىن است؛ هر حرىف از اين حروف سه گانه، اش
  »ميم«و ) معناى بلندى و رفعت نور اوست

______________________________  
  .424، غزل 836/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  86: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  جمد و بزرگوارى حضرت حق است

 »ُحمصى«  گوياى كلمه  »ميم« ، و»مسيع« كنايه از  »سني« ، و»بصري«  اشاره به »با« :اند جمذوبان عاشق گفتهمجعى از 
  .يعىن مشاركننده است

بصريم، پس ظاهر و باطن مهه اعمال و كارهايت : شود كه به اين معاىن آگاهى داده مى »بسم اللَّه«  گويا به قرائت كننده
ايتاً نَفس شنوم، ُحمصى ها و دعاهاى تو را مى يجه مهه گفتهبينم، و مسيعم، در نت را مى كنم؛ بنا بر اين  هايت را مشاره مى ام، 

ام از گفتار  در سايه بصريمت از ريا و خودمناىي در عمل اجتناب كن تا تو را لباس پاداش ابدى بپوشامن، و در سايه مسيعى
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غفران و اصالح دهم، و در سايه حمصى بودمن يك نَفس غافل بيهوده و باطل بپرهيز، تا تو را خلعت فيض و صفا و 
  .مشو، تا عوض آن حضور لقايت خبشم

  :گويند عارفان عاشق و سالكان جمذوب و سوختگان آتش حمّبت حمبوب، مى

ره  »بسم اللَّه«  از معاىن و مفاهيم ملكوتى و عرفاىن و عرشى طن مند شود كه بر بالى دوست صرب كند، و سّر و با كسى 
  .مشاهده برسد» ميم«خود را به سلوك در صراط مستقيم مشغول سازد، تا به فضاى نوراىن 

  امي تا به دامان تو ما دست توّال زده
 

  امي به توّالى تو بر هر دو جهان پا زده

ادمي به كوى تو صنم روى نياز  تا 
 

  امي پشت پا بر حرم و دير و كليسا زده

  ساغر نيست درخور مسىت ما رطل و خم و
 

  امي ما از آن باده كشانيم كه دريا زده

  مهه شب از طرب گريه مينا من و جام
 

  امي خنده بر گردش اين گنبد مينا زده

ادمي سر اندر قدم پري مغان   تا 
  

  

______________________________  
: ؛ التوحيد1، باب معاىن االمساء، حديث 114/ 1: الكاىف. »َواْلِميُم َجمُْد اللَّهاْلَباءُ بـََهاءُ اللَِّه َوالسُِّني َسَناءُ اللَِّه «). 1(

  .2و  1، باب معىن بسم اللَّه الرمحن الرحيم، حديث 3: ؛ معاىن األخبار2، حديث 31، باب 230

  87: شرح دعاى كميل، ص

  

 جاى ديوانه چه در شهر ندادند مها
 

  امي زدهمن و دل چند گهى خيمه به صحرا 

  

   اللَّه
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اسم جامع و نام كاملى است براى ذات مقدسى كه مستجمع مهه صفات كمال، مجال و جالل  »اللَّه«  كلمه مبارك
  .است

  :مندرج است »اللَّه« سه معنا در: اند گفته

  .دائم ازىل و قائم ابدى و ذات سرمدى است - 1

  .ارواح و افهام در طلب او سرگشته و ناتوان عقول و اوهام در معرفت او متحري و سرگردانند و - 2

  .مرجع رجوع و بازگشت مهه خاليق و موجودات است - 3

  :اند اصحاب لطايف و اشارات گفته

در صورتى كه نيت صادقانه دلش   -اسم اعظم است و اساس توحيد بر آن است و كافر به سبب گفنت اين كلمه »اللَّه«
  .يابد كفر به اوج اميان انتقال مىاز پسىت   -گفتار زبانش را بدرقه كند

كافر، با گفنت اين كلمه از دنياى غفلت و ناپاكى و از عرصه تنهاىي و وحشت، به دايره هوشيارى و پاكى و انس و 
م يا نام ديگر گويد، از كفر بريون نيايد و وارد دايره اسال »ال إله إّال الرمحن«، »ال إله إّالاللَّه«  اگر به جاى. امنيت درآيد

  .رستگارى و فالح بندگان در گرو ذكر اين نام نوراىن و كلمه طيّبه و اسم عرشى است. نشود

شروع و ابتداى هر كار به آن درست آيد و پايان و اختتام، . منقبت كمال ذاكران به شرف اين اسم، كامل و متام است
هاى واليت به آن  و استوارى و تأييد پايه »هحممد رسول اللَّ «  استحكام قواعد رسالت به اوست كه. به آن انتظام يابد

  .»على وّىل اللَّه«  است كه

  ماند باقى مى »للَّه« آن را حذف كنند »الف«  از خواص اين اسم آن است كه چون

  88: شرح دعاى كميل، ص

ْلُك َوَلُه اَحلْمدُ « :ماند كه باقى خواهد» له«اول را بيندازند » الم«و اگر  »1« »للَِّه األمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعدُ « :كه
ُ
 »َلُه امل

  .»3« »ُقل ُهو اللَُّه َأَحدٌ « :باقى ماند كه داللت بر ذات دارد» هو«دوم را بيندازند » الم«و اگر  »2«
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 خوشا آن سر كه سوداى تو دارد
 

 خوشا آن دل كه غوغاى تو دارد

  مَلك غريت برد افالك حسرت
 

 جنوىن را كه شيداى تو دارد

  در سر متناى وصالت دمل
 

 سرم در دل متاشاى تو دارد

  فرود آيد به جز وصل تو هيهات
 

 سر شوريده سوداى تو دارد

 دمل كى بازماند چون به پرواز
 

 هواى قاف عنقاى تو دارد

 طپم بر ساحل هجر چو ماهى مى
 

 كه جامن عشق در پاى تو دارد

 دل و جان را كنم مأواى آن كو
 

ر   مأواى تو دارددل و جان 

 م در پاى آن شوريده سر كو
 

 سر شوريده در پاى تو دارد

  

 فدايت چون كنم بپذير جانا
 

 چرا كاين سر متناى تو دارد

  چگونه تن زند از گفت و گويت
 

 «4» چو در سر فيض هيهاى تو دارد

  

   الرَّْمحن

شناسى، صيغه مبالغه  است؛ و بنا به عقيده بزرگان علم حنو و صرف و لغت» رمحت«اش لغت  ريشه و پايه »رمحن«  كلمه
  و نزد. است و داللت بر كثرت دارد

______________________________  
  .4): 30(روم ]. كه روميان پريوز شوند[و فرمان خداست، و آن روز ). 1(

  .1): 64(تغابن . ها خمصوص اوست يشفرمانرواىي ويژه اوست، مهه ستا). 2(
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  .1): 112(اخالص . او خداى يكتاست: بگو). 3(

  .305، غزل 754/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 4(

  89: شرح دعاى كميل، ص

سابقه خدمت  خبشنده رمحت عام بر مهه موجودات و خملوقات، ىب«: دانشمندان دين و متخصصان معارف اهليه، به معناى
افاضه وجود و كماالت، به كّل ذرّات به حسب مقتضاى «: و در زبان اهل كشف و يقني به معناى. است »و عبادت

  !است، كه اگر اين افاضه نبود، نه از وجود خربى بود نه از كمال اثرى» حكمت و قابليت موجود

  :اند و اهل بصريت گفته

  .ات استاراده حق به رساندن خري و دفع شر از مهه موجود »رمحن«  معناى

اى از اين جلوه رمحاىن در آيات سوره مباركه  هاى ظاهرى و باطىن از جهىت جلوه رمحانيت حق است و گوشه مهه نعمت
  .الرمحن بيان شده است

 اّول دفرت به نام ايزد دانا
 

 صانُع پروردگار حىُّ توانا

  اكرب و اعظم خداى عامل و آدم
 

 صورت خوب آفريد و سريت زيبا

  خبشندگى و بنده نوازىاز در 
 

 مرغ، هوا را نصيب ماهى دريا

  خورند منعم و درويش قسمت خود مى
 

 برند پشه و عنقا روزى خود مى

 حاجت مورى به علم غيب بداند
 

 در ُبن چاهى به زير صخره صّما

  كند شكر از ىن جانور از نطفه مى
 

 برگ تر از چوب خشك و چشمه زخارا

  مگس حنلشربت نوش آفريد از 
 

 خنل تناور كند زدانه خرما

  نياز و بر مهه مشفق از مهگان ىب
 

ان و بر مهه پيدا  از مهه عامل 
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  پرتو نور سرادقات جاللش
 

 از عظمت ماوراى فكرت دانا

  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش
 

 كند كه موى بر اعضا محد و ثنا مى

 هركه نداند سپاس نعمت امروز
 

 بر نصيب رمحت فرداحيف خورد 

 بار خدايا مهيمىن و مدبّر
 

 وز مهه عيىب مقّدسى و مربّا

  ما نتوانيم حق محد تو گفنت
 

 با مهه كّروبيان عامل باال

  

  90: شرح دعاى كميل، ص

  

  سعدى از آجنا كه فهم اوست سخن گفت
 

 «1» ورنه كمال، تو وهم كى رسد آجنا

  

   الرَّحيم

خداىي  «: يعىن. به عقيده اربابان علوم عربيت صفت مشبهه است، از اين جهت داللت بر ثبات و دوام دارد »رحيم«  مه
  .»اش مهيشگى و ثابت است كه رمحت و مهرباىن

  :اند اهل دين گفته

رمحت رحيميه ويژه مردم مؤمن و صاحبان يقني است كه به سبب پذيرش هدايت و رعايت حالل و حرام حق و آراسته 
  .اند ها سزاوار و شايسته آن شده گزارى در برابر نعمت ن به حسنات اخالقى و سپاسبود

  :در آثار اسالمى آمده
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ها چه مؤمن و كافر و چه نيك و بد است و رمحت  رمحت رمحانيه به معناى روزى خبشيدن به عموم موجودات و مهه انسان
  .آمرزش اهل اميان در دنيا و آخرت است: به معناى افاضه كماالت معنوى به نوع انسان و نيز: رحيميه به معناى

و رمحت رحيميه . معناى عافيت مندرج است؛ يكى عافيت دنيوى و ديگر عافيت أخروى» رحيمّيت«و » رمحانّيت«در 
  .شامل مطيعان است به قبول حسنات و عبادات، و شامل عاصيان از اهل اميان است به آمرزش و حمو سيّئات

ن به سبب بندگى، به انتظار نزول رمحتند و بدان وبدكاران به عّلت نيازمندى ومفلسى وبيچارگى نيكان و نيكوكارا
  .اند وشرمندگى، اميدوار اين موهبت

  :گفته» ابن مبارك«

______________________________  
  .1مشاره : »سعدى شريازى«ديوان اشعار ). 1(

  91: شرح دعاى كميل، ص

  !آن كه اگر چيزى از او نطلىب خشم گريد »رحيم« آن است كه چون از او درخواست كىن دست گريد، و »رمحن«

  :عارىف فرموده

در رزق و روزى به . خداى متعال رمحان است به روزى دادن به جانداران و رحيم است به آمرزش سيئآت اهل اميان
جتارت را از دست مگذار كه خالف شرع و عقل است؛ رمحانيتش اعتماد كن نه به كسب و جتارت خويش، وىل كسب و 

و در آمرزش گناهان به رحيميتش تكيه كن نه بر عمل خود، وىل عمل را ترك مكن كه خالف خواسته حق و مهراهى با 
  .شيطان است

  :اند گروهى از اهل ِسّر گفته

  :بنده را سه حالت است

  .حالت معدومى كه نياز به هسىت داشت: اّول

  هسىت و موجودّيت كه حمتاج به اسباب بقاست؛حالت : دوم
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  .حالت حضور در قيامت و احتياج به آمرزش و مغفرت: سوم

  :و اين سه حال در اين سه اسم مندرج است

مستجمع مهه صفات كمال اوست، انديشه كن كه چگونه تو را از ديار نيسىت و عدم، به عرصه هسىت و : يعىن »اللَّه«
  .وجود آورد

  .بنگر كه چگونه اسباب و ابزار بقا و زندگيت را فراهم آورد اوست، »رمحن«

  .اوست، باش تا فرداى قيامت ببيىن كه تو را در پناه رحيمّيت آورد و پرده آمرزش بر گناهانت فرو پوشد »رحيم«

  :اند اربابان بصريت و صاحبان درايت و عاشقان حقيقت گفته

زق و احسان است، و قلب را متناى معرفت و اميان، و روح را انسان را قلب و نفس و روح است، نفس را هواى ر 
   ها به درخواست رمحت و رضوان، و هر يك از آن

  92: شرح دعاى كميل، ص

به رزق و  »رمحن«  ذوق معرفت و اميان يابد و نفس از اسم »اللَّه«  قلب از نام. امسى از اين امسا نصيب خود گريند
  .پوشيده به رمحت و رضوان شود »رحيم« احسان رسد و روح از اثر

كسى كه قلب و جانش با مفاهيم اين سه نام مبارك درآميزد، از بندگى و عبادت هر معبودى جز خدا خالصى يابد و 
ره   .مند كند نسبت به بندگان خدا منبع خبشايش و خبشندگى شود و مهه را از لطف و مهرباىن خود 

   آثار بسم اللَّه

و گنجينه فيض رباىن، در متام اوقات بيدارى و ابتداى هر كارى مطلوب و حمبوب است؛ و گوينده ذكر اين كالم نوراىن 
چون با توّجه به معاىن آن و با خلوص نيت و به قصد توّسل به حضرت حق و به خاطر تصفيه باطن از كدورات ماديات 

رهها و تعلقات بيجا و رفع تأّلمات و مشكالت گويد، از آثار عظيمه و فايده   .مند شود ى ارزنده آن 

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است
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را خبواند، حق تعاىل به عدد هر حرىف از آن چهار هزار حسنه براى او نويسد و چهار » بسم اللَّه الرمحن الرحيم«هركس 
  .»1« هزار سّيئه از او حمو كند و چهار هزار درجه او را باال برد

  :اين مضمون آمده در روايىت به

  بگويد، شيطان هم غذاى او نشود و اگر» بسم اللَّه«هركس هنگام غذا خوردن 

______________________________  
َة آالِف َسيَِّئٍة َوَرَفَع َلُه َأْربـََعَة أَْربـَعَ َمْن قـََرأَ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم َكَتَب اللَّهُ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َأْربـََعَة آالِف َحَسَنٍة َوَحمَا َعْنُه «). 1(

: ؛ حبار األنوار4995، حديث 45، باب 388/ 4: ؛ مستدرك الوسائل22، فصل 42: جامع األخبار. »آالِف َدَرَجةٍ 
  .53، ذيل حديث 29، باب 258/ 89

  93: شرح دعاى كميل، ص

  »2« .»1« ددمشغول غذا خوردن شود و از خواندن آن غفلت ورزد شيطان رفيق او گر 

  كسان اى كرمت هم نفس ىب
 

  كسان جز تو كسى نيست كس ىب

  كسم و هم نفس من توىي ىب
 

  رو به كه آرم كه كس من توىي

 اى ز مجال تو جهان غرق نور
 

 نور به طوق تو حجاب ظهور

  جز تو كسى نيست به باال و پست
 

  ما مهه هيچيم توىي هرچه هست

  

 متاشاى تواى دو جهان حمو 
 

 جز تو كسى نيست شناساى تو

  

***______________________________  
نـََعم، ُكلُّ َماِئَدٍة َملْ يُْذَكْر ِبْسِم اللَِّه َعَليـَْها : َهْل يَْأُكُل الشَّْيطَاُن َمَع اِإلْنَساِن؟ فـََقالَ : ُسِئَل النَِّيب صلى اهللا عليه و آله«). 1(
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، ذيل 29، باب 258/ 89: ؛ حبار األنوار22، فصل 42: جامع األخبار. »َمَعُهْم َويـَْرَفُع اللَُّه اْلبَـرََكَة َعنـَْها يَْأُكُل الشَّْيَطانُ 
  .53حديث 

هاى الكاىف، معاىن  توانيد در كتاب شرح و تفصيل حقايق و اشارات و لطايف مربوط به بسم اللَّه الرمحن الرحيم را مى). 2(
ل الشيعة، حبر احلقايق، مفاتيح الغيب و تفسري فاحتة الكتاب كه تأليف يكى از دانشمندان پس از األخبار، التوحيد، وسائ

  .است مالحظه كنيد» فيض كاشاىن رمحه اهللا«عصر 

  94: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٍ  اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِبَرْمحَِتَك الَِّىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ 

  

   كنم، به رمحتت كه مهه چيز را فراگرفته مىخدايا، من از تو درخواست 

هريك از كلمات اين مجله عرشى و كالم ملكوتى و گنجينه آمساىن، داراى رموز و اشارات و لطايف و اسرار است كه تا 
  .شود جاىي كه اين اثر اقتضا دارد به شرح آن پرداخته مى

تشديددار قرار گرفته تا مرتبه عاىل و » ميم«جاى آن  حذف شده و به» يا«است،  »يا اللَّه«  پايه و اصلش: »الّلهم«
برترى شأن و عظمت و بزرگى حق را بنمايانند، كه هم چنان كه وجود مقّدسش در مرتبه وجود بر مهه موجودات تقّدم ازىل 

ه و حرىف اين حقيقت مراعات شود و آن را بر هر كلم »اللَّه«  دارد و چيزى بر او پيشى نگرفته، سزاوار است در كلمه
مقّدم كرد، تا ميان وجود حقيقى و وجود لفظى، توافق به عمل آيد و فرقى در رعايت شأن، بني شأن حقيقى و لفظى 

  .باقى مناند

 »الّلهم«  دهد و با زبان قال و حال دهد و وجود مقّدس او را ندا مى دعا خواىن كه حضرت اللَّه را مورد توّجه قرار مى
اگر كشش و جاذبه و اذن و اجازه حضرت معشوق نبود، عاشق شيدا، قدرت يك كلمه سخن   گويد، بايد بداند كه مى

ادن در عرصه دعا براى او نبود، و زبان قالش الل، و پديد آمدن حالش حمال  گفنت با معشوق را نداشت و نريوى قدم 
  .بود
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گويد، و لسان حال دعا خوان، با لطف و كرم او گشوده  مى »الّلهم«  زبان ندا دهنده حق، با اتصال به قدرت حق
  .شود مى

   دعا خوان بايد به اين حقيقت آگاه باشد كه تا خواست حمبوب نباشد، بيان

  95: شرح دعاى كميل، ص

درخواست خواهنده امكان ندارد و تا اراده حضرتش در وجود عبد جتّلى نكند، عبد براى دعا و طلب حاجت به پيشگاه 
  .رود منىاو 

زبان قال و لسان حال دعا خوان در دست اراده . اى از امر اوست حيات وجود دعا خوان رشحه. آرى، دعا تعليم اوست
  .اوست؛ پس مهه چيز از او و در سيطره مالكيت و قدرت اوست

  از خودى اى خدا جنامت ده
 

  زين حميط بال جنامت ده

  يكدم از من مرا رهاىي خبش
 

  جنامت دهاز غم ماسوا 

  دمل از وحشت جهان بگرفت
 

  زين ديار فنا جنامت ده

 نفس اّماره قصد من دارد
 

 «1»  از بالى هوا جنامت ده

  

در » من«. است، وىل در اين جا به معناى منّيت كه بوىي از فرعونيت دارد نيست» من«به معناى  »إىنّ «: »إّىن أسألك«
. اين فراز ملكوتى و بقّيه مجالت دعا اشاره به مِن طبيعى و مِن عقالىن و مِن عاىل و مِن وجودى و مِن استقالىل ندارد

ى» من«   .دى و خاكسارى استدسىت، نيازمن در اين عرصه معنوى به معناى فقر ذاتى، 

دعا خوان در اين مقام از مِن ذاتِى خود، جز فقر و انكسار، ذلت و بيچارگى، تضرّع و زارى، خشوع و خضوع و 
بيند و از حضرت حمبوب، جز رمحت و كرامت، لطف و حمّبت، احسان و عدالت و عفو و  مسكنت و خوارى، منى

نياز، و گداىي و خواهش خاك نشيىن  درخواست نيازمند از ىب كه  -كند، به اين خاطر دست سؤال مغفرت مشاهده منى
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كند، و درخواست و سئوالش را با كمك گرفنت از رمحت واسعه  دراز مى - ناچيز، از مقامى بلندمرتبه و غىن بالذات است
  .دارد او اظهار مى

______________________________  
  .32غزل : »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  96: ى كميل، صشرح دعا

  .رمحت حمبوب مهه چيز را فرا گرفته و به ظاهر و باطن مهه چيز احاطه دارد: »ء برمحتك اّلىت وسعت كّل شى«

   هاىي از رمحت واسعه گوشه

گاه نوراىن هسىت  خانه نيسىت به عرصه اين رمحت واسعه، فيض عاّم حضرت اوست كه مهه چيز را از بركت آن، از تاريك
يك را در جايگاه خاص خودش مستقر كرد و وسائل و ابزار منّو و رشد و تعاىل و تربيت مادى و معنوى سفر داد و هر 

  .اى خبل در اختيارشان گذاشت هر كدام را به فراخور قابليت و لياقت و ظرفيت و استعدادشان فراهم، و بدون ذرّه

  :آمده »1«  در كتاب شريف انيس الليل

كند، بدون اين كه رساندن نورش را از چيزى دريغ ورزد  چون آفتاب است؛ از افق طلوع مى داستان و َمَثل فيض عام اهلى
ره دادن به موجوداتى كه در شعاعش به سر مى هنگام طلوعش آنچه در عرصه تصّرف نورش قرار . برند خبل كند و از 

  .كند دارد، از وى به اندازه قابليت و استعدادش كسب نور مى

ترينش در احاطه اين فيض عام و رمحت  ها تا كوچك ترين آن موجودات غيىب و شهودى هم از بزرگ به مهني صورت مهه
از دايره احاطه رمحتش بريون  -ها ديده نشود ترين ميكروسكوپ گرچه از نظر كوچكى با قوى  -واسعه است؛ و چيزى

كنند و به كمال  ه آن رشد و منو مىبرند و در ساي نيست و هريك به اندازه استعداد و قابليت، از حضرتش نصيب مى
  .رسند مادى و معنوِى خود مى

  از كران تا كران هسىت، از غيب و شهود هسىت، از ظاهر و باطن هسىت، از باال

______________________________  
  .41: انيس الليل). 1(
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ان هسىت، مهه و مهه با متام ايت خالق  هويت وجود خود، در دايره رمحت واسعه و فيض ىب و پسِىت هسىت، از عيان و 
اى از حلظات از اين فيض جدا نيستند و  برند و آىن از آنات و حلظه هسىت و رازق هسىت و پروردگار هسىت به سر مى

  .ماند منى اى جدا شوند، آثارى از آنان در كشور هسىت بر جاى و به فرض اين كه بتوانند حلظه. قدرت جدا شدن ندارند

اجياد موجودات، رزق خملوقات، رشد و منو نباتات، جنبش مجادات، نزول آيات، ظهور بّينات، بعثت پيامربان، هدايت  
گمراهان، راهنماىي گم گشتگان، حيات جانداران، پديد آمدن فرشتگان، زنده شدن مردگان، ثواب نيكوكاران، مكافات 

شت و دوزخ، آمرزيده شدن عاصيان از اهل اميان و بدكاران، شايستگى مؤمنان، ذلت كافران،  برپا شدن قيامت، ظهور 
  .آنچه كه در مهه هسىت براى مهه چيز از خري و خوىب وجود دارد، شعاعى از فيض عام و رمحت واسعه حضرت حق است

  ما گدايان خيل سلطانيم
 

  شهر بند هواى جانانيم

 بنده را نام خويشنت نبود
 

  ند آنيمهرچه ما را لقب 

 گر برانند و گر ببخشايند
 

  دانيم ره جباىي دگر منى

 زند مششري چون دل آرام مى
 

  سر ببازمي و رخ نگردانيم

 دوستان در هواى صحبت يار
 

  زر فشانند و ما سر افشانيم

 مر خداوند عقل و دانش را
 

  عيب ما گو مكن كه نادانيم

 هر گلى نو كه در جهان آيد
 

  هزار دستانيمما به عشقش 

 تنگ چشمان، نظر به ميوه كنند
 

  ما متاشاكنان بستانيم

  نگرى تو به سيماى شخص مى
 

  ما در آثار صنع حريانيم

  هرچه گفتند جز حكايت دوست
 

  در مهه عمر از آن پشيمانيم
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 وجود صحبت يار سعديا ىب
 

  مهه عامل به هيچ نستانيم

  جان عزيز بتوان گفتترك 
 

 «1»  ترك يار عزيز نتوانيم

  

مرغ . انداز تأّمل ما بريون است ايت و رمحت واسعه حضرت حق از دسرتس فهم ما و چشم فيض عام و عنايت ىب
  .انديشه از پرواز در آن عرصه، ممنوع، و شاهباز عقل از رسيدن به حقيقت آن، حمروم است

ان و آشكار  ، يا مهه»ء كل شى«  مشارش موجودات و خملوقاتى كه در سايه رمحت واسعه قرار دارند و اين حقيقت به 
ها مركب گردد و فرشتگان و جن و انس نويسنده شوند، امكان  ها حميط است، گرچه مهه درختان قلم شود و متام آب آن

  !!ها هم براى اين مهه نويسنده مقدور منيباشد ندارد؛ بلكه مشارش اندكى از آن

ما براى فهم نصيىب بسيار اندك از رمحت واسعه حق كه مهه موجودات را فرا گرفته، الزم است به متاشاى امورى چند از 
اى از اين درياى  هوّيت و حيثّيت بعضى از خملوقات مادى و برخى از واقعيات معنوى برخيزمي، شايد روح تشنه ما به جرعه

كه حلظه به حلظه از   -اى از اين خورشيد معنوى را خود را فرو نشاند و جلوهايت دست يابد و اندكى از آتش عطش  ىب
  .نظاره كنيم -كند افق وجود موجودات طلوع مى

   جهان هسىت

ارزياىب جهان هسىت كه رمحت واسعه حق، ظاهر و باطن آن را فراگرفته، از نظر طول و عرض و حجم و تعداد موجوداتى  
  .گريى و مشارش نيست كس قابل اندازه يچبرند براى ه كه در آن به سر مى

______________________________  
  .439غزل : »سعدى شريازى«ديوان اشعار ). 1(

  99: شرح دعاى كميل، ص
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هاى  اى از آن براى مدتى اندك مهمان است و از مواهب و نعمت اى از اين ساختمان را كه انسان روى سيّاره وىل گوشه
توان با عينك دانش و بينش متاشا   كند، مى شود استفاده مى سّياره و آنچه از آمسان بر او نازل مى قرار داده شده در اين
اى ناچيز معلوم شود كه فراگريى رمحت واسعه حق چه معنا دارد، و چه حقيقت عظيم و واقعيت  كرد، تا به اندازه ذرّه

ت آورى است؟   !حريان كننده و 

كوچكرتند، تا ستارگان و  » يك هزارم ميليمرت«هاىي كه از ميكرون  بيىن و ويروس ى ذرّهها مهه چيز در جهان، از باكرتى
  .ها كيلومرت از ما دورند، از امت ساخته شده است هاىي كه ميليون كهكشان

  .شوند ها هم ديده منى اى ريزند كه با نريومندترين ميكروسكوپ ها به اندازه امت

ترين بناها  يليون امت وجود دارد، اگر بتوانيم سر سنجاق را به اندازه يكى از عظيمميليون ميليون م 55در سر يك سنجاق 
  .ها خبزد بزرگ كنيم، هر امت مانند مگسى است كه روى يكى از ستون

الكرتون واحد . اند هاى الكرتون، پروتون و نوترون آفريده شده از تركيب سه ذرّه اصلى به نام» به رمحت حق«ها  امت
  .منفى، پروتون واحد الكرتيسيته مثبت و نوترون از جهت الكرتيكى خنثى است الكرتيسيته

چرخند، به مهان صورت   ها روى مدارى به دور هسته مى الكرتون. دهند ها با هم، هسته امت را تشكيل مى ها و نوترون پروتون
  .»1« گردد كه ماه دور زمني مى

اين كه ماده و مصاحل ساختمان جهان چگونه پديد آمد و . ان هستندمشار، مصاحل ساختمان جه هاى بريون از دايره امت
  :ها به چه كيفيت صورت گرفت، جز آفريدگار يكتا كسى بر آن آگاه نيست آفرينش آن

______________________________  
  .11: افق دانش). 1(

  100: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوال َخْلَق أَنـُْفِسِهمَما َأْشَهدتـُُّهم َخْلَق السَّماواِت َواالْرِض «

  .ها و زمني و آفرينش خودش قرار ندادمي ما انسان را شاهد آفرينش آمسان
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اند  هاى خود پس از حتقيقات علمى فراوان ثبت كرده آنچه از نظر قرآن حمقق است و عموم دانشمندان بزرگ هم در كتاب
كه در فضا سرگردان بودند، وىل چنان در پراكندگى به سر   ذرّات دود و گاز: اين است كه مصاحل جهان عبارت بودند از

  .كردند بردند كه به ندرت با يكديگر تصادم مى مى

  .»2« »ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السَّمآِء َو ِهَى ُدخانٌ «

  .اى از دود بود ها توّجه فرمود، در حاىل كه توده سپس به آفرينش آمسان

ها ذرّه و   به اين ترتيب كه ميليون. ترين آمسان به ماست پرداخت آمسان پايني، كه نزديكآن گاه با آفرينش ستارگان به تزئني 
كرد و باالخره توده انبوه  هاى ابر، ذرّات را به سوى مركز جذب مى توده. گاز به شكل ابرهاى عظيم به دور هم گرد آمدند

كرد و گرما توليد  كديگر اصطكاك پيدا مىاين ذرّات با ي. گشت شد و ذرّات آن به يكديگر نزديك مى ابر مجع مى
. داد انداخت و فضاى تاريك را روشىن مى يافت كه توده را به تابش مى شد، و گاهى در مركز ابر گرما چنان شّدت مى مى

ان ها درآمدند و از آن پس در جهان تاريك نور پيدا شد و آمسان دنيا به ستارگ ها توده ابر به صورت ستاره سراجنام ميليون
  .زينت گرفت

ناور فضا ابرى ىب خوردند و با  شكل در مهه جا به طور يكنواخت پخش شده بود، ذرّات ماده به هم مى در بيابان 
   كرد، اين درياى شد و شروع به چرخيدن مى شدند، ابر به درياىي متالطم و خروشاىن از گاز تبديل مى يكديگر تركيب مى

______________________________  
  .51): 18(كهف ). 1(

  .11): 41(فصلت ). 2(

  101: شرح دعاى كميل، ص

ها و شكسنت امواج نامرئى كه هر يك به  خروشيد، و تالطم نامرئى خيزاب غريد و مى چرخيد و مى دود و گاز مهچنان مى
دند و در دل هم فرو لغزي خوردند و بر هم مى ها به هم مى انگيخت، موج بزرگى اقليمى بود در دل اين دريا طغيان برمى

  .آميختند رفتند و به هم مى مى

  .در ميان اين درياى جوشان، طرحى مارپيچى از اثر چرخش ماّده دّوارى پيدا شد
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دم گيىت به پيدايش   گرفت، در سپيده اين صفحه مدّور و گسرتده، با مياىن برآمده و بازواىن كه آهسته آهسته شكل مى
  .نامند، منظومه مشسى در يكى از بازوان آن قرار دارد ا كهكشان راه شريى مىاين شكل مارپيچ كه آن ر . گراييد

در سايه رمحت حق و به قدرت او، پيدايش خورشيد و منظومه آن به اين صورت بود كه در يكى از بازواِن كهكشان، 
اى   ديد به شكل فرفرهگر  ها را به گردش واداشت، و مهچنان كه مى طوفاىن پرآشوب پديد آمد و جريان تند گازها، آن

  .هاى نوراىن بر گرد آن روان شدند گسرتده و عظيم درآمد و پاره

چرخيد، تا اين كه كم كم گازها به مركز آن كشيده شدند و در آجنا  آور مهچنان مى اين فرفره عظيم در اين كهكشان حريت
  :ى كردبه صورِت گوِى عظيم و فروزاىن تراكم يافت و سراجنام به صورت خورشيد جتل

  .»1« »َوَجَعَل اْلَقَمَر فيِهنَّ نوراً َوَجَعَل الشَّْمَس ِسراجاً «

  .ها روشىن خبش گردانيد و خورشيد را چراغ فروزان قرار داد و ماه را در ميان آن

ورت  اى از آن به ص اى فرا گرفته بود از هم پاشيد و هر پاره هاى گاز و غبارى كه گرداگرد خورشيد را چون هاله سپس پاره
   هر گرداب، مسريى جداگانه. گرداىب درآمد

______________________________  
  .16): 71(نوح ). 1(

  102: شرح دعاى كميل، ص

  .برخى نزديك به خورشيد و بعضى از خورشيد دور بودند. گرديد داشت و در آن مسري به دور خورشيد مى

  .دوردست، سرما حاكم بودهاى  هاى نزديك خورشيد، گرما و در گرداب در گرداب

آمد و مانند شبنم به روى  از برخى ذرّاِت گاز، خبار آب پديد مى. در هر گرداب، ذرّات گاز و غبار، پيوسته در گردش بود
چسباند و گاهى نيز به  ها را به يكديگر مى رسيدند، رطوبت شبنم آن نشست، و چون ذرّات غبار به هم مى ذرّات غبار مى

  .آمدند خ زده آب و ِگل درمىهاى ي شكل پاره

ها به  اين پاره. كشيد ها را به سوى يكديگر مى نريوى جاذبه، آن. ها در گردش بودند ها از اين پاره در هر گرداب، ميليون
اى   اين گوى عظيم با نريوى جاذبه. آوردند ساختند و گوى عظيم و چرخاىن پديد مى تر مى هاى بزرگ پيوستند و توده هم مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

به قدرت و رمحت  - شد و سراجنام تر مى كشيد و روز به روز بزرگ هاى پريامون خود را به سوى خويش مى داشت، پارهكه 
  .اين گوى به صورت زمني پديدار شد - خدا

عطارد از مهه به خورشيد . گرديد هر سيّاره در مسري خود ِگرد خورشيد مى. ها رخ منودند بعد ساير سّيارات نيز از گرداب
هاى عظيِم مشرتى، زحل، اورانوس و نپتون  در آن سوى مريخ، سّياره. تر بود و پس از آن زهره، زمني و مريخ بودند نزديك

  .»1« به دور خورشيد گردش داشتند، و بسى دورتر از نپتون، سياره پلوتو بود

نور، با سرعت . يندجهان، مهان اندازه بزرگ است كه امت كوچك است، و بشر هرگز خنواهد توانست حّد آن را بب
  باورنكردىن در هر ثانيه سيصد هزار كيلومرت

______________________________  
  .27 -20: گذشته و آينده جهان). 1(

  103: شرح دعاى كميل، ص

  !!ترين ستاره چهار سال در راه است تا به ما برسد كند؛ با وجود اين سرعت، نوِر نزديك حركت مى

تواند ستارگاىن را در فضا ببيند كه نورشان پس از هزار  اليفرنيا كه قطر آينه آن پنج مرت است مىك» پالومار«تلسكوپ كوه 
  !!رسد ميليون سال به ما مى

توانيم ببينيم به قدرى زياد است كه اگر صد سال متام شب و روز به  هاى نوين مى تعداد ستارگاىن كه اينك با تلسكوپ
  .»1«  امي ها را نشمرده يه يك ستاره بشمارمي پس از پايان اين مدت هنوز مهه آنها بپردازمي و در هر ثان مشارش آن

تر است و الاقل شامل هزار ميليون ستاره است؛ طول آن  كهكشان، قرص عظيمى است كه قسمت مركزى آن ضخيم
  !!صد هزار سال نورى و ضخامت آن در مركز، بيست هزار سال نورى است

ها را ببينيم، احتماًال در جهان صد و  هاى جنومى امروزى آمسان و كهكشان ترين دوربني ا بزرگتوانيم ب تا جاىي كه ما مى
  .»2«  پنجاه ميليون كهكشان وجود دارد و فاصله متوسط بني دو كهكشان مهسايه، دو ميليون سال نورى است
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دود رصد شده، و قسمت اعظم هاى حم اى از جهان ناشناخته است و فقط به وسيله تلسكوپ اين جمموعه عظيم، گوشه
افتد و جز  ها بريون است و هرگز طول و عرض و حجم و حدود آن به دست دانش منى آن از دسرتس ديد تلسكوپ

  .اش از چگونگى و هويتش آگاه نيست آفريننده

رمحىت كه . ستآفرينش در احاطه رمحت حق ا: نظري، آيت كبري، صاحل خبري، حضرت امري عليه السالم بنا به گفته بصري ىب
  .گريى و نظام آن شد مايه اجياد و رشد و منو و رساندن خري و دفع شر و زمينه شكل

______________________________  
  .94 -89: افق دانش). 1(

  .118: افق دانش). 2(

  104: شرح دعاى كميل، ص

   ترين مهمان جهان انسان، شريف

ها، اراده  به دنبال آراسته شدن خانه هسىت و نظام گرفنت جهان و آماده شدن مواّد الزم و گسرتده شدن سفره كامل نعمت
حضرت حمبوب بر اين تعلق گرفت كه از باب رمحت و مهربانيش، مهماىن شريف، و موجودى حمرتم، و خملوقى مرّكب از 

ن خليفه معنوى خود براى مدتى اندك در مهماخنانه جهان بر جسم و جان و مغز و قلب و فطرت و كرامت، به عنوا
 -آيد هاى مستمر عناصر هسىت به وجود مى كه بر اثر فعاليت  - ها ختت تكليف قرار دهد، تا با استفاده از مهه نعمت

بندگى و  هاى آمساىن و هدايت انبيا و امامان عليهم السالم، در راه قدرت و انرژى كسب كند و آن را مهاهنگ با كتاب
عبادت خالق و خدمت به خملوق و هم نوع خود بكار گريد؛ سپس از داالن مرگ وارد جهان ديگر شود و در آجنا براى 

ره هاى ىب هاى مثبتش از نعمت ها و تالش ابد به مزد كوشش شت عنرب سرشت  مند شده،  پايان مادى و معنوى حق در 
  .و سرور و شادماىن مباندجاودانه در سايه رمحت حق به سالمت و خوشى 

  .نشينيم اى از آثار رمحت واسعه حق كه از هر طرف ظاهر و باطن انسان را فرا گرفته مى اكنون به متاشاى گوشه

   مراحل شكل گريى حيات انسان

  :فرمايد قرآن جميد، حياِت جنيىن انسان را به اطوار و مراحل خمتلفى تقسيم كرده، مى
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  .»1« »راً َوَقْد َخَلَقُكم َأْطَوا«

  .خدا مشا را در مراحل خمتلفى آفريد

______________________________  
  .14): 71(نوح ). 1(

  105: شرح دعاى كميل، ص

   خاك: مرحله اول

  .»1« »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طنيٍ «

  .هاى خاك آفريدمي ما انسان را از عصاره و فرآورده

حيوانات هم از نباتات . گريد مولود غذاهاى گوناگوىن است كه از نباتات و گوشت و لبنيات سرچشمه مىنطفه انسان، 
  .گريند كنند و نباتات هم از خاك مايه مى تغذيه مى

  .مولود خاك است -آيد كه بعداً به صورت انساىن درمى  -بنا بر اين نطفه انسان

ها در  عصاره آن... آهن، مس، كلسيم، يد و: در بردارد از قبيلدهد عناصرى كه زمني  اكتشافات جديد هم نشان مى
كند و به توليد مثل  هاى مواد خاكى تغذيه مى انسان وجود دارد و انسان، به وسيله نباتات و حيوانات از عصاره

  .خيزد برمى

   آب: مرحله دوم

  .»2« »ُهَو الَّذى َخَلَق ِمَن املآِء َبَشراً «

  .يداوست كه بشر را از آب آفر 

  .از نظر زيست شناسان، انسان مانند اسفنجى است كه آب او را فرا گرفته است

  .جسِم يك فرِد هفتاد كيلوىي، از پنجاه ليرت آب تشكيل شده است، و اين نسبت ثابت است
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  .اگر شخصى بيست درصد آب بدنش را از دست بدهد، ديگر سالمىت خود را باز خنواهد يافت

______________________________  
  .12): 23(مؤمنون ). 1(

  .54): 25(فرقان ). 2(

  106: شرح دعاى كميل، ص

ها، عمًال  وىل آِب خارج از ياخته. باشد و عمًال فاقد منك است هاى بدن انسان، داراى مقدار زيادى پتاسيم مى آِب ياخته
ها، جزء به جزء به آِب درياىي شباهت  ياختهپتاسيم ندارد، بلكه داراى مقدار زيادى منك است و اين تركيِب آب خارج از 

گرفت و بعداً زماىن كه موجودات آىب به خشكى روى  ها سال قبل، اولني اشكال حيات در آن شكل مى دارد كه ميليون
  .ها در خشكى ممكن نبود آوردند، درياى درون را نيز با خود آوردند؛ چون بدون آن زندگى براى آن

سواد  اى ىب انگيز قرآن كه در صحراىي خشك و سوزان و بدون ابزار علمى و در جامعه آرى، اين است معجزه شگفت
  :اعالم كرد

  .»اوست كه بشر را از آب آفريد«

   علق: مرحله سوم

  .»1« »َخَلَق اإلْنساَن ِمْن َعَلقٍ «

  .آفريد] كرمكى شبيه زالو[پروردگار انسان را از علق 

چسبد؛ و به معناى زالو و حيوان شناور خون خوار نيز آمده  رحم زن مى در لغت، كرمكى است كه به ديواره» علق«
كنند   هاى زنده شناورى را مشاهده مى گذارند، انبوه كثريى از كرمك امروزه وقىت اسپرماتوزئيد را زير ميكروسكوپ مى. است

  .چسبند شوند، مانند زالو به ديواره رحم مى ها وقىت وارد رحم مى كه اين كرمك

در حدود چهار سانتيمرت مكعب است، كه در هر يك سانتيمرت آن صد تا دويست ميليون حيوان زنده » اتوزئيداسپرم«
   اين حيوانات. شود شناور يافت مى
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______________________________  
  .2): 96(علق ). 1(

  107: شرح دعاى كميل، ص

  .كنند ، حركت مى»1« »اوول«انگيز، دسته مجعى به قصد رسيدن به  حريت

ها در حدود چهار صد عددشان  ختمدان يك زن جوان، تقريباً شامل سيصد هزار هزار ختمك نارس است، وىل از مهه اين
  .شوند رسيده و بالغ مى

هاى لوله كوتاهى كه از ختمدان تا  اى كه حمتوى آن است، به روى دنباله هنگام قاعدگى، ختمك، پس از تـََرك خوردن كيسه
رساند و به اين ترتيب ختمدان، خود را  هاى لرزان اين لوله، خود را به زهدان مى افتد و با حركت مژه مىزهدان كشيده شده 

  !كند براى پذيرش اسپرم نر آماده مى

   ارزش اجياد از آب ىب: مرحله چهارم

  .»2« »ُمثَّ َجَعَل َنْسَلهُ ِمن ُسالَلٍة ِمن ماٍء َمهنيٍ «

  .مقدار پديد آورد خالصه آب ىبآن گاه خدا نسل بشر را از چكيده و 

هاى جنسى نر با ماده لزجى، مهراه نطفه مرد، خود را به  ها و ياخته ها و به تعبري قرآن جميد علق ها يعىن مهان كرمك اسپرم
  .پيوندد رسانند و پس از رسيدن به داخل رحم، ناگهان نربد شگفىت ميان آنان به وقوع مى دهانه رحم مى

كيلومرت در ساعت براى تصرف ختمك زن به   15دويست ميليون اسپر شركت دارند كه با سرعت در اين نربد عجيب، 
  .رسند ها به جدار ختمك مى كشد كه اولني صفوف اسپرم كنند و طوىل منى سوى آن حركت مى

بني مانند  در زير ذرّه -جنبد هايشان به سرعت مى كه ُدم  -ها كرمك. گريند ناگهان هزاران كرمك، ختمك را در بر مى
   زارى هستند كه با وزش نسيم، موج ن

______________________________  
  .سّلول ماده). 1(
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  .8): 32(سجده ). 2(

  108: شرح دعاى كميل، ص

  .ها نتواند خود را در آغوش ختمك فرو برد، اين عمل ادامه دارد زنند و تا زماىن كه يكى از كرمك مى

شكافد و  گردد، تا اين كه اولني اسپرم پوسته را مى نفرى باشد كه به درون ختمك وارد مىكند اولني  هر اسپرم كوشش مى
در اين هنگام، پروتوپالمساى ختمك . شود شود، و به حمض ورود، ُدم كرمك قطع شده، حمل ورود متورم مى وارد ختمك مى

  .رد آن شوندهاى ديگر نتوانند وا كند تا كرمك نيز منقبض گشته، مايعى از خود خارج مى

شود، و چنانچه اراده حق و رمحت  آميزد و انسان توليد مى بنا بر اين از دويست ميليون اسپرم، تنها يك اسپرم با ختمك مى
  .يابد قلو پرورش مى شود در اين صورت در رحم زن، جنني دوقلو يا سه اش تعلق بگريد، دو يا سه اسپرم وارد مى واسعه

  »ختمسّلول «امشاج : مرحله پنجم

  .»1« »ِإنّا َخَلْقَنا اإلْنساَن ِمن نُْطَفٍة أَْمشاجٍ «

  .ما انسان را از نطفه خملوط پديد آوردمي

وارد رحم  -ها را در بر گرفته يعىن ياخته جنسى ماده كه يكى از كرمك - براى اين كه انساىن به وجود آيد، ابتدا بايد ختمك
تر است؛ به اين خاطر وقىت  ياخته جنسى نر يعىن اسپرم بزرگ هزار بار از 250ختمك، دانه سپيدى است كه . شود

هاى سّلول نر كه تعدادشان به  برد و با كرموزوم ها را در خود فرو مى كند، يكى از آن ختمك، با سيل اسپرم برخورد مى
  آميزد هاى سّلول ختمك مى نصف تقليل يافته با كروموزوم

______________________________  
  .2): 76(ان انس). 1(

  109: شرح دعاى كميل، ص

  .ناميده شده» امشاج«آيد كه در اصطالح قرآن  اى بنام سّلول ختم پديد مى و در نتيجه، موجود تازه
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رتين وضع زندگى براى سّلول نر و سّلول ماده فراهم باشد، قادر به ادامه زندگى نيستند و به زودى مى مريند، مگر  اگر 
  .را به وجود آورند - »امشاج«يا به تعبري قرآن  -ب شوند و سّلول ختمآن كه با يكديگر تركي

شود  تقسيم مى... ابتدا به دو، سپس به چهار و بعد به هشت و. منايد پس از عمل لقاح، سّلول ختم شروع به تقسيم مى
  .آيد اى سلوىل به وجود مى و به مهني صورت بر اثر تقسيمات متواىل، توده

   دى جننيصورت بن: مرحله ششم

َُصوُِّر َلُه اَألْمساءُ احلُْْسَىن «
  .»1« » ُهَو اللَُّه اخلاِلُق الباِرُئ امل

  .هاى نيكو ويژه اوست گر، مهه نام اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورت

رحم ها براى بناى پيكره انسان، حتويل  انبوه كثريى از سّلول - يعىن مصاحل ساختمان جنني -ها پس از تكميل شدن سّلول
  .گردد شود و در رحم، ساختمان جنني آغاز مى داده مى

مشار، به قدرت پروردگار و در سايه رمحت واسعه و مهربانيش از يكديگر جمزّا شده، هر كدام به  هاى ىب ابتدا اين سّلول
يك، ذرّات مهني طور هر ... هاى گوش و هاى چشم، سّلول هاى مغز، سّلول شوند؛ سّلول جايگاه خمصوص خود روانه مى

ها ساخته و پرداخته و  دهند و به اين ترتيب پيكر جنني به وسيله سّلول عضو خود را پيدا كرده، تشكيل عضوى مى هم
  .شود صورت بندى مى

   اين. گلوله كوچكى كه در طرف چپ جنني قرار دارد، منبع تغذيه جنني است

______________________________  
  .24): 59(حشر ). 1(

  110: اى كميل، صشرح دع

يه و وارد خون  گلوله كه در خون شناور است، عصاره غذا و آب و تنّفس را كه توسط دستگاه هاى گوارش و اكسيژن 
  !كند شده است، گرفته و از راه ناف به بدن طفل منتقل مى

  .تر است رشيد روشناين است رمحت واسعه اهلى كه مهه چيز را فرا گرفته و آثارش در ذرّه ذرّه بناى خلقت از خو 
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   پيچيده شدن جنني در سه پرده: مرحله هفتم

  .»1« »َخيُْلُقُكْم ىف بُطوِن أُمَّهاِتُكْم َخْلقاً ِمن بـَْعِد َخْلٍق ىف ظُُلماٍت َثالثٍ «

  .آفريند، آفرينشى بعد از آفرينش ديگر در سه تاريكى هاى مادرانتان مى خدا مشا را در شكم

  .پرده آالنتوئيد -3پرده كوريون  - 2پرده آمينوس  -1: ها عبارتند از اين پرده. گريد در بر مى به تدريج، سه پرده جنني را

كند، تا فضاىي به نام  شودو از اطراف توسعه پيدا مى اى است كه از منوِّ سطح خارجى جنني حاصل مى ، پرده آمينوس
  .آيد س، مايع زالىل پديد مىآورد و آن گاه در حفره آمينو  حفره آمينوس در پشت جنني به وجود مى

  .ماند ، خارج از پرده آمينوس قرار دارد و به كمك آن، جنني حمفوظ مى پرده كوريون

ها  اين پرده. كند ، در ناحيه شكمى جنني است و مربوط به لوله هاضمه آن بوده، به جذب غذا كمك مىپرده آالنتوئيد
  ارده زياىن به جنني وارد آيد، و در فاصله ميان پرده آم ينوس و جنني،گذارند از ناحيه هوا، نور، آب، باد و ضربات و  منى

______________________________  
  .6): 39(زمر ). 1(

  111: شرح دعاى كميل، ص

گردد و در آن خنثى و مستهلك  اى به شكم وارد شود، اين ضربه به مايع منتقل مى مايعى وجود دارد كه هر گاه ضربه
  .شود مى

  .شود اى از آثارش در اوضاع و احوال جنني ملس مى رمحت واسعه حق كه مهه چيز را فرا گرفته و گوشه اين است

   دميده شدن روح: مرحله هشتم

  .»1« »ُمثَّ أَْنَشأناُه َخْلقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَُّه َأْحَسَن اْخلَاِلقنيَ «

رتين آفرينندگان استآفرين باد . آفرينشى ديگر پديد آوردمي] جنني را در[آن گاه    .بر خدا كه 
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انگيزى از قدرت خداست و هنوز بسيارى از حقايق آن به  كه خود دنياى شگفت  - پس از پايان صورت بندِى جنني
مرحله دميدن روح فرا  -اند صورت اسرارآميز مانده و تاكنون ابزارهاى علمى و افكار قومي به كشف آن دسرتسى پيدا نكرده

  .عجايب بسيار پيچيده است رسد كه خود از مى

دمد و جنني مرده را  آورد، يعىن جان در او مى انگيزترى در جنني پديد مى اش، حتّول شگفت حضرت حق، به رمحت و اراده
  !!كند زنده مى

  .»2« »َونـََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي«

  .و از روح خود در او بدمم

دهان بگذارد، و به مهني خاطر است كه نوزاد بالفاصله پس از گريد كه انگشت خود را در  از اين پس، جنني تعليم مى
  !تواند پستان مادر را مبكد توّلد مى

______________________________  
  .14): 23(مؤمنون ). 1(

  .29): 15(حجر ). 2(

  112: شرح دعاى كميل، ص

م   تولّد: مرحله 

  .»1« »َواللَُّه َأْخَرَجُكم ِمْن بُطوِن أُمَّهاِتُكمْ «

  .هاى مادرانتان بريون آورد خدا مشا را از شكم

جنني كه نُه ماه متام در . افتد انگيزترين حوادثى است كه در دستگاه آفرينش اتفاق مى داستان توّلد نوزاد، يكى از شگفت
قابل  سكوت و تاريكى و گرماى مطبوع رحم زندگى كرده، اينك به اراده خدا و در سايه رمحت حق، وارد حميطى جديد كه

شود و براى اين كه بتواند خود را با حميط جديد وفق دهد و مهاهنگ كند، رمحت اهلى مهه  مقايسه با حميط قبل نيست مى
  .نوع استعداد و نريوى الزم را به او خبشيده است
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شود، وىل  وارد حميطى كه حرارتش كمرت يا بيشرت است مى -درجه است 37كه داراى حرارتى به ميزان   -او از رحم مادر
از تاريكى قدم به روشناىي . چگونگى اين مهاهنگى از معماهاى علم طب است. كند خود را با حميط جديد مهاهنگ مى

از حميطى مرطوب و لزج به حميطى . كند كننده دنياى جديد را با چشمان كوچك و لطيفش حتمل مى گذارد و نور خريه مى
كرد، اينك با  تا پيش از والدت از راه ناف تغذيه مى. دهد ه وفق مىآيد و خود را با خشكى حميط بالفاصل خشك مى

هاى رمحت واسعه حق است كه مهه چيز را فرا   ها جلوه اين »2« !كند خورد و بدون واسطه از هوا تنّفس مى دهان غذا مى
رخيزد و با تضرّع و مشار حضرت دوست ب هاى ىب گرفته و در اين مقام است كه انسان بايد با متام وجود به شكر نعمت

  :زارى و ذلت و مسكنت و زبان حال و قال براى تكميل سفره مادى و معنويش بگويد

  .ءٍ  اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِبَرْمحَِتَك الَِّىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ 

______________________________  
  .78): 16(حنل ). 1(

  .»يص و تصرفبا تلخ«، 70 -51: گذشته و آينده جهان). 2(

  113: شرح دعاى كميل، ص

   هاىي ديگر از عجايب انسان جلوه

ها،  تر از رمحت واسعه اهلى نسبت به انسان نظر اندازمي، شايد اين شگفىت اى عجيب اى ديگر و پرده الزم است به گوشه
رت در باطن ما به سوى حجاب غفلت را از آيينه دل ما بردارد و جان ما را به نورانيتش نوراىن كند و سبب شوق بيش

  .عبادتى خالص گردد و نفرت ما را از گناه و معصيت، تا جاىي كه به ما مصونيت خبشد، افزون كند

هاى ساخته  ترين ماشني دهد كه پرقدرت هاست و وظايفى را اجنام مى انگيزترين ماشني ماشني مغز انسان از نظر علم، حريت
  .ها ناتوان است بشرى از اجنام آن

حافظه انساىن فقط به . دهد ز وظايف مغز، ثبت و ضبط وقايع گوناگون است كه نريوى حافظه را تشكيل مىيكى ا
  :اند براى نشان دادن قدرت حافظه مثاىل آورده. قسمت كوچكى از مغز ارتباط دارد

براى درج اين فرض كنيم مردى پنجاه سال از عمرش گذشته باشد و خبواهد خاطرات خود را بدون كم و زياد بنويسد، 
ميليون نسخه روزنامه به قطع بزرگ كه در بيست صفحه و سراسر با حروف ريز چاپ شده باشد  160خاطرات معادل 
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مكانيسم به ياد آوردن خاطرات گذشته، از بسيارى از جهات، مانند نوارهاى ضبط صوت است، فرقى  . نياز خواهد بود
  .شود و هيچ گونه احتياجى به چرخيدن ندارد از اعصاب بدن تأمني مىكه دارد اين است كه نريوى برِق نوارهاى مغز، 

مطابق حساب دقيق، اگر خبواهند ماشيىن بسازند كه كم و بيش كار يك مغز انساىن را اجنام دهد، بايد دستگاهى دو برابر 
يه نريوى برق آن متام برق حاصله از بزرگ ترين ساختمان بزرگ يه كنند، و براى  ترين آبشار جهان را به آن  هاى جهان 

شود، بايد متام آب آن آبشار براى  هاى اين ماشني گرم مى هاى الكرتوىن و سيم اختصاص دهند، و چون ناگزير المپ
  خنك كردن آن، گرداگرد ماشني بگردد و با

  114: شرح دعاى كميل، ص

  .موىل را از نظر تفّكر و انديشه اجنام دهداين مهه كار، ماشني اخرتاعى خنواهد توانست متام وظايف مغز يك انسان مع

شود و كودك با خاطرى آرام و بدون اشتباه از شري  فرمان مكيدن شري از پستان مادر، از مغز كودك به دو لب صادر مى
  .كند مادر تغذيه مى

سودمند و گوارا در پيكر مادر يك كارخانه شيمياىي اتوماتيك وجود دارد كه خون را به صورت يك غذاى بسيار لطيف و 
  .هاى گوارش وى مناسب است كند، كه براى تغذيه نوزاد و دستگاه تبديل مى

دارد و كم كم شروع به كار  گذارد، كارخانه شريسازى سر از خواب برمى پس از آن كه جنني در رحم مادر قدم مى
ت والدت شريى كه با مزاج نوزاد سازگار رود تا در وق هر چه جنني رشد كند فعاليت اين كارخانه رو به افزايش مى. كند مى

  .باشد آماده شود

تر شود و دستگاه گوارش وى نريومندتر گردد اين كارخانه در حمصول خود تغيرياتى  پس از والدت، هر چه كودك بزرگ
  !دهد مى

رهآور و فعل و انفعاالت و تغيري و حتوالت كه مهه و مهه در  انگيز و واقعيات حريت اين حقايق شگفت ورى انسان  راه 
  !!پايان او و رأفت و لطف فراگريش چيز ديگرى است؟ گريد، جز جلوه رمحت خدا و مهر ىب اجنام مى

ت آور، بايد در راه سپاس گذارى از حضرت حمبوب  اين انسان است كه با دّقت و تأمل و تفّكر و انديشه در اين امور 
، و خبصوص فيوضات معنوى، دست گداىي به پيشگاه او بردارد و با قدم بگذارد و هر حلظه براى جلب فيوضات بيشرت

  .ءٍ  اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِبَرْمحَِتَك الَِّىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ : مهه وجود بگويد
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   دستگاه تنّفس

  .دهند جنام مىميليون بار عمليات قبض و بسط ا 500ها در يك دوره زندگى معتدل در حدود  ريه

ها جذب ذرّات  كار اين غده. شود اى ترشح مى در دستگاه تنّفس، صدها هزار غّده وجود دارد كه از آن مايع چسبنده
  .شوند زيان آورى است كه در گرد و غبار وجود دارند كه در حني تنّفس داخل بدن انسان مى

  .شدند بستند و منجر به مرگ مى تنّفس را مىهاى  اگر اين مايع نبود، ذرّات مزبور در ظرف چند حلظه لوله

  .كنند هاى تنّفس، موهاى بسيار ريزى وجود دارد كه آجنا را پيوسته متيز و پاكيزه مى در لوله

رسانند و در  خبش را به جهاز هاضمه مى كنند و ذرّات زيان ها را جاروب مى بار متام لوله 12اين موها در مدت يك ثانيه، 
  .دهند ا از دست مىآجنا تأثري خود ر 

رسانند كه در كربن و اكسيد خون، به اكسيژن  هاى ريوى را به هواى تصفيه شده مى ميليون كيسه 750هاى تنّفس،  لوله
  .شود خبش تبديل مى حيات

است كه رمحت  »ء كل شى« آور، يكى از اجزاء دستگاه تنّفس، با اين حجم كوچك و كار عظيم و فعل و انفعال حريت
  .را فرا گرفته و به آن احاطه كامل دارداهلى آن 

   پوست

  :شود ها اشاره مى پوست بدن داراى منافع بسيار زيادى است كه به بعضى از آن

اگر . شود ها اجنام مى بيىن وجود دارد كه مقدارى از تنّفس انسان به وسيله آن هاى بسيار ريز و ذرّه در پوست، سوراخ - 1
  .ماند نده منىها بسته شود انسان ز  اين سوراخ
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دهند تا حرارت بدن مهيشه منّظم باشد و باال  كنند و آن را از بدن بريون مى هاىي است كه اجياد عرق مى داراى غّده - 2
  .نرود

  .هاى روغىن است كه پيوسته موها و خود را تازه و نرم نگاه دارند داراى غّده - 3

  .ارجى، خط دفاعى كشور بدن استهاى خ در برابر محله ميكروب - 4

  .دهد ها كمك مى كند و در اين كار به كليه شود به وسيله عرق دفع مى هاىي را كه در بدن پيدا مى سم - 5

  .كند هاى سودمند بدن جلوگريى مى از بريون آمدن مايع - 6

و نازكى اجسام را به ما  مهان حّسى كه سردى، گرمى، زبرى، صاىف، نرمى، سفىت، ضخيمى . مركز حّس المسه است - 7
  .دهد گزارش مى

پوست، جسمى است كه رمحت خدا او را فرا گرفته و اگر اتصال به رمحت خدا نداشت، اين مهه فعل و انفعال سودمند 
  .گرفت در جهت حيات انسان در آن اجنام منى

  اى كه درد مرا توىي درمان
 

  اى كه راه مرا توىي پايان

  كمر خدمتت به دل بستم
 

  هر چه گوىي به جان برم فرمان

  ام تن به خدمت تو به دل داده
 

  ام دل به طاعت تو به جان داده

  

  هر چه خواهى بيار بر سر من
 

  يك دمم از درت وليك مران

 به خيال تو زنده است اين سر
 

  به هواى تو زنده است اين جان

  گر نه در سر خيال توست مقيم
 

  توست روانور نه در جان هواى 

 سر نيستم من، به جز تن ىب
 

  جان نيستم، غري قالب ىب
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  يكدم ار وصل تو دهد دستم
 

اش جان و جهان مى   دهم در 
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 نه جهان خواهم و نه جان، جانا
 

 «1»  هم جهان فيض را توىي هم جان

  

   سيستم دفاعى بدن

انسان را آفريد، از باب حمّبت و لطف و رأفت و رمحتش در برابر دمشنان مهاجم، يعىن  خداى تعاىل، هنگامى كه پيكر
  :ها، پنج خط دفاعى براى وى قرار داد ها و بيمارى ميكروب

  .اى فرا گرفته است كه سراسر بدن را مانند قلعه  پوست، - 1

دن قرار دارند و ِكرِم رنگ هستند و گاهى هاى پنبه مانندى كه زير پوست ب بافت: كه عبارتند از  هاى لنفاوى، بافت - 2
  .دهند تغيري رنگ مى

اگر دمشن، از پوست گذشت، با مقاومت . ها در بعضى نقاط بدن ضخيم و در بعضى نقاط ديگر نازك هستند اين بافت
  .شود هاى لنفاوى روبرو مى نسج

اى از اعضاى بدن را احاطه كرده و رنگ آن متناسب با  اى كه پاره پرده خماط عبارت است از پرده هاى خماط، پرده - 3
  .خود عضو بوده و وظيفه آن دفاع از عضو است

خماط «اى كه بريون قلب را احاطه كرده است و آن را  يكى پرده: بعضى از اعضا، مانند قلب، داراى دو پرده خماط هستند
  .گويند» خماط داخلى«ديگر آن كه در درون قلب است و آن را نامند و  مى» خارجى

اگر دمشن از خطوط مقدم دفاعى بدن گذشت و به درون معده راه يافت، ترشى معده او را نابود  ترشى معده، - 4
  .كند مى
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   هاى خبيثى موجودات كروى شكلى هستند كه با ميكروب هاى سپيد، گويچه  - 5

______________________________  
  .801، غزل 1139/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(
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. خيزند، تا مهگى را به ديار نيسىت رهسپار كنند اند، به جنگ برمى اند و داخل خون شده كه از خطوط دفاعى بدن گذشته
شوند مهه نوع مهكارى را  رد كشور بدن مىهاى پاك و طّيىب كه وا هاى سپيد، با ميكروب نكته قابل توّجه اين كه اين گويچه

  .»1« دارند

ها را فرا گرفته كه اينگونه بشر را از حوادث و آفات حفظ  مگر نه اين است كه رمحت اهلى و رأفت رمحاىن، مهه اين
  است؟به راسىت انسان چه اندازه مورد رمحت خد. دهند كنند و او را در مسري حيات با فعل و انفعاالت خود يارى مى مى

  !!گذارد؟ رمحىت كه ظاهر و باطن و ذرّه ذرّه وجود او را فرا گرفته و يك حلظه او را تنها منى

  ها انگيز آن گياهان و منافع شگفت

هاىي كه در وجودشان است و نقشى كه در بقاى  ها و انواع ويتامني مشاره گياهان و عدد نباتات و فعل و انفعاالت آن
  .داند منى - هاست كه به وجود آورنده آن  -به عهده دارند را كسى جز خداها  حيات و در زندگى انسان

ها را فرا گرفته است، به   هستند و رمحت اهلى، ظاهر و باطن مهه آن »ء كل شى« از آجنا كه نباتات و گياهان جزئى از
  .شود مى ها و نقشى كه در خيمه حيات، براى بقاى موجودات به عهده دارند اشاره اى از وجود آن گوشه

ها و  اى حياتى است كه حرارت غريزى بدن انسان اكسيژن، ماده. در هوا مقدار حمدودى گاز و اكسيژن موجود است
  .ها و مهه جانداران به آن بستگى دارد و زندگى انسان و حيوان بدون آن ممكن خنواهد بود حيوان

______________________________  
  .133 -88: هاىي از او نشانه). 1(

  119: شرح دعاى كميل، ص
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گردد و دستگاه پخش خون آن را به  شود و با خون تركيب مى ها مى هنگام نفس كشيدن، مقدارى اكسيژن وارد ريه
  .رساند هاى خمتلف بدن مى قسمت

د سوزاند و حرارت غريزى را به وجو  هاى گوناگون بدن با حرارتى ضعيف، آهسته و آرام مى اكسيژن، غذا را در سّلول
ها  اين گاز در بازگشت جمدد خون به ريه. شود اجياد مى» كربونيك«در اثر احرتاق غذا، گازهاى زهرآگيىن به نام . آورد مى

  .شود ها شده و از راه تنّفس بريون رفته جزء هوا مى با خون داخل آن

  .ددهن گريند و گاز كربونيك حتويل مى كار مهه جانداران مهني است كه اكسيژن هوا را مى

شود؟ چرا كه مقدارش حمدود و معني بوده و در اثر تنّفس  آيد كه؛ چرا اكسيژِن هوا متام منى در اين جا پرسشى پيش مى
  .ميلياردها انسان و جاندار ديگر در هزاران سال بايد متام شده باشد

اگر . دهد بريون مى گرم كربن خالص از ريه  250ساعت، در ضمن تنّفس، به طور معمول  24هر فردى از انسان، در 
جمموع افراد بشر را فرضاً سه ميليارد بدانيم، در ظرف يك سال دويست و هفتاد و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تن  

  .كنند شود و تقريباً برابر مهني مقدار را جانوران در ضمن تنّفس اجياد مى توليد مى -كه گازى ّمسى است  -كربونيك

رود؟ اگر در هوا موجود است بايد تعادلش با اكسيژن  شود به كجا مى به طور تصاعدى افزوده مىاين گاز ّمسى كه دم بدم 
ها و جانداران مهگى زنده  پس چرا انسان. م خبورد، زيرا اكسيژن پيوسته در حال كم شدن و كربن در حال افزايش است

  !اند؟ اند و به كام مرگ نيفتاده مانده

  :پاسخ اين سؤال اين است

  ها ترين راه، انسان ت اهلى اين مشكل را به آساىن حل كرده و با آسانرمح
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  .بار اين گاز جنات داده است و جانداران را از خطر مرگ

هاى زنده ديگرى  و تنّفس كننده. اشان براى كسى معلوم نيست اى بر موجودات زنده اين جهان افزوده كه مشاره او سلسله
  .ها درست بر خالف نفس كشيدن جانداران است كرده كه تنّفس آنرا اجياد  
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دهند، در نتيجه تعادل را ميان اين دو گاز هوا  گريند و اكسيژن حتويل مى كشند، كربن را از هوا مى ها وقىت نفس مى آن
  .اين موجودات زنده و خدمت گذاران ديرينه، سلسله گياهان هستند. كنند برقرار مى

دارد و اكسيژن را در  دهد و كربن را در تنه خود نگاه مى هاى خود اجنام مى گريى را از هوا به وسيله برگ  گياه، عمل كربن
  .كند، به مهني خاطر خبش مهم وجود گياهان از كربن است هوا ارسال مى

ى هر برگى را فرا  بر اساس آيات قرآن و كالم ملكوتى امام عاشقان و امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل، رمحت اهل
آثار رمحت فراگري حضرت حق در تنه، شاخه، برگ، . كند گرفته كه اين گونه بساط حيات را از خطر نابودى حفظ مى

كند دچار  بيند بيمار است و آن كه تدبر منى آن كه منى. هاى گياهان با چشم سر قابل مشاهده است ها و گل شكوفه
  .سرطان جهل و غفلت است

ها براى سالمت بدن و رفع گرسنگى و لّذت بردن  و شعور خدا داده، از انواع سبزجيات و حبوبات و ميوه انسان، با عقل
رنگ، : اين جمموعه، در كارگاه عظيم بدن او، به آنچه كه مورد نياز بدن است از قبيل. كند و ادامه حيات استفاده مى

  ...و استخوان، پوست، عصب، پى، رگ، خون، مو، ناخن، انرژى، حرارت

  .شود به سبب رمحت اهلى تبديل مى

  چشم دل باز كن كه جان بيىن
 

  آنچه ناديدىن است آن بيىن

  گر به اقليم عشق روى آرى
 

  مهه آفاق گلِستان بيىن
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 بر مهه اهل آن زمني به مراد
 

  گردش دور آمسان بيىن

 آنچه بيىن دلت مهان خواهد
 

  دلت مهان بيىن آنچه خواهد
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 ىب سر و پا گداى آجنا را
 

  سر به ملك جهان گران بيىن

 هم در آن پابرهنه قومى را
 

  پاى بر فرق فرقدان بيىن

 هم در آن سر برهنه مجعى را
 

  بر سر از عرش سايبان بيىن

 گاه وجد و مساع هر يك را
 

  بر دو كون آستني فشان بيىن

  دل هر ذرّه را كه بشكاىف
 

  آفتابيش در ميان بيىن

  هرچه دارى اگر به عشق دهى
 

  كافرم گر ُجوى زيان بيىن

  جان گدازى اگر به آتش عشق
 

  عشق را كيمياى جان بيىن

  از مضيق جهات در گذرى
 

  وسعت ملك ال مكان بيىن

  آنچه نشنيده گوش آن شنوى
 

  و آنچه ناديده چشم آن بيىن

  تا جباىي رساندت كه يكى
 

  جهان و جهانيان بيىن از

  

  با يكى عشق ورز از دل و جان
 

  تا به عني اليقني عيان بيىن

 كه يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 «1» «وحده ال إله إّالهو»

  

   نقش حشرات و حيوانات در حيات و هسىت

ها در عامل هسىت،  عظيم وجود آن از مشاره حشرات و حيوانات و جانوران خشكى و دريا و پرندگان و خزندگان و منافع
  .آگاهى ندارد -ها را فرا گرفته كه رمحتش ظاهر و باطن هر يك از آن  -ها كسى جز خالق آن
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______________________________  
  .»هاتف اصفهاىن«ديوان اشعار ). 1(

  122: شرح دعاى كميل، ص

ر عظيمى از وجودشان آشكار شود و در اين عرصه، ها سبب شده است كه آثار بسيا رمحت فراگري او نسبت به مهه آن
  .خاصى دارد ها جايگاه سودگريى انسان از آن

  :حشرات بارور كننده. 1

اگر  . درخت ميوه هم نر است و هم ماده، هم گرده دارد كه مانند نطفه مرد است و هم ختمك كه نشانه مادگى اوست
  .بالعكس نرسد، ميوه و مثرى وجود خنواهد داشتنوع خود و يا  گرده درخت نر، به ختمك درخت ماده هم

رتين . براى بارورى بعضى از گياهان، حضرت رمحان، حشرات بسيار ريزى را به وجود آورده است كه اين وظيفه را با 
  .رسانند گرده اين را به ختمك آن و گرده آن را به ختمك اين مى. دهند شكل اجنام مى

كنند؛ گرده سيب را به ختمك هلو، و گرده زردآلو را به ختمك  زبردست اشتباه منىشگفىت اين جاست كه اين مأموران 
  .كنند رسانند، بلكه سيب را به سيب، و هلو را به هلو تلقيح مى خربزه منى

  :گاو و گوسفند. 2

  .هر چيزى در طبيعت به اندازه احتياج موجودات است، سخىن است درست: گويند دانشوران علوم طبيعى كه مى«

اده شده است، وىل خداى متعال، كه رمحتش مهه  آرى، در حيوانات پستاندار، شري در سينه مادران به اندازه نياز نوزادان 
مستثىن كرده؛ چرا كه شري اين  -كه در مهه پستانداران جارى است  -چيز را فرا گرفته، گاو و گوسفند را از اين قانون كّلى

  .آيد هاست، بلكه غذاى كاملى براى بشر نيز به مشار مى حيوانات نه تنها غذاى نوزادان آن

  هاى در حال رشد و يا شري گاو و گوسفند براى نوزادان و كودكان و حىت انسان

  123: شرح دعاى كميل، ص
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ترين احتياجات غذاىي بشر را تأمني  هاى شريى، يكى از بزرگ تكامل يافته ارزش غذاىي بسيار مهمى دارد و فراورده
  .»1« »كند مى

ايت خود اين  شود؟ خداى متعال در سايه رمحت ىب آيا رمحت و لطف خداى متعال در حق انسان به روشىن ديده منى
ها بسيار كم  هاى احتماىل آن ها بسيار سرشار و زيان حيواناتى كه سود آن. حيوانات را در خدمت انسان قرار داده است

  .باشد مى

  .برد و سر تا پاى وجود اين حيوان، خدمت گزارى به انسان است ره مىبشر از متام اعضا و جوارح گوسفند 

  :آور اين كه با وجود تنوع و گروه بندى گوسفند به نكته قابل توّجه و شگفت

پشمى، گوشىت و شريى، خوراك هر سه گروه اين حيوان يكى است و اين قدرت پروردگار عامل است كه در وجود يك 
كه گروهى   -كند و خوراك و پوشاك انسان را سه فرآورده پرارزش براى حيات انسان تبديل مى حيوان، يك نوع غذا را به

  .منايد تأمني مى -هم در ميانشان قدر ناشناس وجود دارد

جلوه آثار رمحت حق در اين موجود . است كه رمحت اهلى، او را فرا گرفته است »ء كل شى« گوسفند، يك جزء ناچيز از
  .ها نياز دارد كه توضيح و تفسريش كتاباى است   به اندازه

  :زنبور عسل. 3

  :گويند گياه شناسان مى

ها از سه  دهند و زمان شريه دهى آن ها در سرتاسر روز شريه ندارند، بلكه در وقت معّيىن از روز شريه مى بيشرت گل«
  ها، شريه خود را گل. كند ساعت جتاوز منى

______________________________  
  .174/ 1: هاىي از او شانهن). 1(

  124: شرح دعاى كميل، ص
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اى بعد از ظهر شريه خود را در  گاه، برخى هنگام ظهر و دسته اى در صبح پاره. كنند مهگى در يك وقت عرضه منى
شناسند و ساعت شري دهى هر گلى را  ها را مى زنبور عسل گياه شناس و وقت شناس است، گل. دهند معرض قرار مى

  .»1« »اش را مبكد رود تا شريه و در مهان وقت به سراغ آن گل مىداند،  مى

كند كه در  اى شريين، مصّفا، خومشزه، انرژى خبش و خوشرنگ مى سپس شريه گل را در كارگاه وجود خود تبديل به ماده
ها جنبه  راى انسانها به فرموده قرآن ب و عالوه بر مهه اين. نظري و از فاسد شدن مصون است متام مواد غذاىي جهان ىب

  .»2« »ِفيِه ِشفاءٌ لِلنَّاسِ « :ها دارد درمان از بيمارى

انگيز، صدها كتاب نوشته شده كه هر ورقش نشانگر رمحت فراگري حضرت حق  در باره زنبور و زندگى اين موجود شگفت
  .نسبت به مهه شئون اين موجود به ظاهر كوچك، وىل بسيار بزرگ است

   نظري هدايت نعمت ىب

اى از ساختمان جهان براى مدتى معّني جاى  رمحت اهلى و لطف فراگري آن حضرت اقتضا كرده كه انسان را در گوشه
ها كه از طريق فعل و انفعاالت عناصرى چون ابر و باد و مه و خورشيد و فلك  دهد و او را از انواع مواهب و نعمت

ره به دست مى... و شود در اختيار او   ها را كه از طريق نباتات تأمني مى بوبات و ميوهمند كند و انواع سبزجيات و ح آيد 
هاى حالل درياىي و هواىي و زميىن روزى دهد و ابزار و وسائل الزم را براى به پا كردن خيمه  گذارد و وى را از گوشت

  زندگى براى او

______________________________  
  .92/ 2: هاىي از او نشانه). 1(

  .69): 16(حنل ). 2(

  125: شرح دعاى كميل، ص

تأمني كند، تا با تكيه بر عقل و خرد و به كارگريى اراده و اختيار و آزادى و حريت، هدايت تشريعى را كه به عبارت 
ديگر صراط مستقيمى است كه كتب آمساىن و نبوت انبيا و واليت امامان عليهم السالم و به خصوص قرآن جميد آن را 

هاى خود را  ها است، انتخاب كند و از اين راه، تكاليف و وظايف و مسئوليت نظريترين نعمت و از ىباند  ترسيم كرده
ها اقدام كند و از اين طريق به رشد و   نسبت به خالق دريابد و صادقانه و عاشقانه مهراه با ّمهىت بلند و عاىل به اجراى آن
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ست، به آباد كردن آخرت ابدى و سراى جاوداىن بپردازد و كمال مطلوب برسد و در اين چند روز حمدودى كه در دنيا
ره شت، مهيا كند خود را براى    .گريى از رضوان اللَّه و 

يابد كه رمحت  هاى مادى و معنوى حضرت رّب العزّه بيانديشد و با دّقت و تأّمل بنگرد، مى انسان اگر به متام نعمت
ان، ظاهر و باطن و غيب و شهود و ملك و ملكوت و مهه شئون او را رحيمّيه پروردگار و فيض عام و خاص خداى مهرب

فرا گرفته، و سعه رمحت حضرت دوست او را در خود فرو پوشانده و وى را آن چنان مورد مهر و حمّبت خود قرار داده كه 
  !!اده استموجودى از موجودات حىت فرشته مقرب را اين گونه مورد عنايت و لطف و رأفت و كرم و رمحت قرار ند

گذارد و با كمك اميان براى رسيدن به لقاء دوست  در اين زمان است كه با چراغ معرفت، قدم عشق در جاده تكليف مى
هاى وجودش و رگ و پى و اعضا  ورزد و با متام سّلول اى از بندگى حق و خدمت به خلق دريغ منى كند و حلظه حركت مى

و حريانش و زبان گويايش و سينه سوزانش و پوست و گوشت و  و جوارحش و دل شيدا و عاشقش و جان واله
اش، خاضعانه و خاشعانه، روزانه و شبانه در پيشگاه حمبوب ازىل و ابدى به عنوان توّسل و متّسك  استخوانش و مهه هسىت

  :دارد به رمحت سرمدى عرضه مى

  126: شرح دعاى كميل، ص

  

  ملكا ذكر تو گومي كه تو پاكى و خداىي
 

  جز به مهان ره كه توام راه مناىي نروم

  مهه درگاه تو جومي مهه از فضل تو پومي
 

  مهه توحيد تو گومي كه به توحيد سزاىي

  تو حكيمى تو عظيمى تو كرميى تو رحيمى
 

  تو مناينده فضلى تو سزاوار ثناىي

  برّى از رنج و گدازى برّى از درد و نيازى
 

  چون و چراىيبرّى از بيم و اميدى برّى از 

  نتوان وصف تو گفنت كه تو در فهم نگنجى
 

  نتوان شبه تو جسنت كه تو در وهم نياىي

  مهه عّزى و جالىل مهه علمى و يقيىن
 

  مهه نورى و سرورى مهه جودى و جزاىي

  مهه غيىب تو بداىن مهه عيىب تو بپوشى
 

  مهه بيشى تو بكاهى مهه كّمى تو فزاىي
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 «َصَمٌد لَْيَس َلُه ِضد» «َكِمْثِلهأَحٌد ليَس  »
 

  تو گوىي كه مر آن را تو سزاىي» ِلَمِن اْلُمْلك»

 لب و دندان سناىي مهه توحيد تو گويد
 

 «1»  مگر از آتش دوزخ بودش روى رهاىي

  

خدمت به انسان با انتخاب صراط مستقيم و هدايت قومي اهلى و عمل به تكاليف و وظايف و رعايت حالل و حرام و 
  خلق خدا، بنا به فرموده قرآن جميد از اجر

______________________________  
  ).بعض ابيات(در هجاى معجزه : »سناىي غزنوى«ديوان اشعار ). 1(

  127: شرح دعاى كميل، ص

شت كه مهه و مهه رمحت خدا نسبت به  اوست عظيم، اجر غري ممنون، اجر كرمي، اجر كبري، رضاى حق، خلود در 
  .شود مند مى ره

  رمحت خدا

انسان اگر در طول مسري زندگى به سبب جهل يا غفلت يا نسيان يا عاملى ديگر دچار خطا و عصيان شود، با بازگشت 
به حق و توسل به توبه و انابه و جربان خطا و گناه به صورتى كه دستور داده شده، يقيناً مورد عفو و آمرزش و مغفرت و 

به خصوص اگر توبه و انابه او مهراه با دعاى كميل در شب مجعه شود؛ شىب كه شب رمحت . گريد مىرمحت حق قرار 
است و شىب كه با خواندن دعاى كميل، نازل شدن باران غفران و عفو و رمحت پروردگار مهربان و خداى ستوده صفات، 

  .حتمى و قطعى است

  .»1« »ِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنوَب َمجيعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغفوُر الرَّحيمُ أَنـْفُ   ُقل يا ِعباِدَى الَّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى«

اى بندگامن، اى كساىن كه بر خود اسراف روا داشتيد، از رمحت خدا مأيوس و نااميد مشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را 
  .ر آمرزنده و مهربان استآمرزد، مسلماً او بسيا مى

 »َواللَُّه َرؤوٌف بِاْلِعبادِ « ؛»2« »ِإنَّ اللََّه َغفوٌر َرحيمٌ « :آياتى كه در قرآن كرمي به مجالت ملكوتى و عبارات عرشى مانند
   َأنَّ اللَّهَ « ؛»4« »َواللَُّه َيْدعوا ِإَىل اجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَةِ « ؛»3«
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______________________________  
  .53): 39(زمر ). 1(

  .39): 5(؛ مائده 199، 192، 182، 173): 2(بقره . يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است). 2(

  .30): 3(؛ آل عمران 207): 2(بقره . مهربان است و خدا به بندگان). 3(

شت و آمرزش دعوت ). 4(   .221): 2(بقره . كند مىو خدا به توفيق خود به سوى 

  128: شرح دعاى كميل، ص

 »اللََّه كاَن َعُفّواً َغفوراً   ِإنَ « ؛»3« »َواللَُّه ذو الَفْضِل اْلَعظيمِ « ؛»2« »َواللَُّه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيشاءُ « ؛»1« »َغفوٌر َحليمٌ 
شود فراوان  ؛ ختم مى»7« »َربََّك واِسُع اْلَمْغِفَرةِ   ِإنَ « ؛»6« »ُم الرّاِمحنيَ َوُهَو َأْرحَ « ؛»5« »ِإنَّ اللََّه كاَن تـَّواباً َرحيماً « ؛»4«

با توّجه به عمق اين آيات، روى آوردن به سوى حضرت حق و توبه از گناه و جربان عصيان و خطا، واجب و . است
  .نااميدى از رمحت حضرت او حرام و گناه كبريه است

   وسعت رمحت اهلى در قيامت

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت كرده» ابوسعيد خدرى«

چون مؤمنان گنهكار را به دوزخ برند، آتش بر آنان سرد شود تا بريونشان آورند، آن گاه از طرف حضرت اللَّه به فرشتگان 
شت درآوريد كه درياى مرمحت من و امتنان و ل: خطاب آيد كران و فضل و  طفم ىباينان را به فضل و رمحت من به 
  .پايان است احسامن ىب

  :از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه فرمود

اى امت حممد، هر حقى كه من دارم بر مشا خبشيدم و تنها حقوق مشا بر : دهد روز قيامت از حتت عرش منادى ندا مى
  مهديگر باقى مانده است پس يكديگر را

______________________________  
  .235): 2(بقره . و بدانيد كه خدا بسيار آمرزنده و بردبار است). 1(
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  .105): 2(بقره . دهد و خدا هركه را خبواهد به رمحت خود اختصاص مى). 2(

  .105): 2(بقره . و خدا داراى فضل بزرگى است). 3(

  .43): 4(نساء . كننده و بسيار آمرزنده است يقيناً خدا مهواره گذشت). 4(

  .16): 4(نساء . پذير و مهربان است خدا مهواره بسيار توبه). 5(

  .64): 12(يوسف . ترين مهربانان است و او مهربان). 6(

  .32): 53(جنم . يقيناً آمرزش پروردگارت گسرتده و وسيع است). 7(

  129: شرح دعاى كميل، ص

شت شويد   .»1« ببخشاييد و به رمحت من داخل 

  :در روايت آمده

بنده من نعمتم را سربار معصيت ساخىت و : اى از اهل اميان را حاضر كنند، خطاب رسد وقىت روز قيامت شود، بنده«
از پيشگاه رمحت . بنده از خجلت معصيت سر در پيش افكند. چندان كه نعمت را بر تو افزودم تو بر عصيان افزودى

 »كردى تو را آمرزيدم و قلم عفو بر آن كشيدم مىاى بنده من، سر بردار كه مهان ساعت كه معصيت : خطاب رسد
»2«.  

  :و نيز روايت شده

اى را نزديك آرند، آن بيچاره به خاطر گناه بسيار سر به زير اندازد و از شرمسارى به گريه درآيد، از درگاه عّزت و  بنده«
امروز كه سر شرمسارى و خجلت خنديدى تو را شرمسار نساختم،  كردى و مى آن روز كه گناه مى: رمحت خطاب رسد

آورى چگونه تو را عذاب كنم، گناهت را خبشيدم و اجازه درآمدن به  كىن و زارى و گريه مى اى و گناه منى به پيش انداخته
  .»3« »جنت را به تو مرمحت كردم

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده
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در خزانه (جّن و انس و چهارپايان نازل كرد و نود و نه ديگر را خدا را صد رمحت است، از آن صد رمحت، يكى را بر 
  نگاه داشت تا در آخرت بر) احسان خود

______________________________  
َلُكْم َوَقْد بَِقَيِت التَِّبَعاُت بـَيْـَنُكْم فـَتَـَواَهُبوا يـَُناِدي ُمَناٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحتَْت اْلَعْرِش يَا أُمََّة ُحمَمٍَّد َما َكاَن ِيل ِقبَـَلُكْم فـََقْد َوَهْبُتُه «). 1(

  .386/ 8: ؛ حمّجة البيضاء17، حديث 19، باب 7/ 6: ؛ حبار األنوار148: عّدة الداعى. »َواْدُخُلوا اْجلَنََّة ِبَرْمحَِيت 

  .31/ 1: تفسري منهج الصادقني) 2(

  .31/ 1: تفسري منهج الصادقني) 3(

  130: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« بندگان نثار فرمايد

  :رمحه اهللا، از امام صادق عليه السالم روايت شده» شيخ صدوق«نظري،  شناس كم از رئيس حمدثني، حديث

شده، در عفو  چون قيامت برپا شود، رمحت واسعه اهلى چنان جلوه كند و از گناهكاران فوج فوج بيامرزد، كه شيطاِن رانده
  !!»2« خدا به طمع افتد

  :ر روايىت بسيار مهم آمدهد

چون بنده مؤمن را در قرب گذارند و سر قرب را بپوشانند و دوستان و رفيقان برگردند و او را در كنج حلد تنها گذارند، 
بنده من در اين تاريكى تنها ماندى و آنان كه به خاطر : حضرت عّزت از روى لطف و رمحت به او خطاب كند

و رضاى آنان را به رضاى من برگزيدى از تو جدا شدند و تو را تنها گذاشتند و رفتند، شان معصيت مرا كردى  خشنودى
اى فرشتگان من، : پس به فرشتگان خطاب شود. امروز تو را به رمحت واسعه خود بنوازم چنان كه خاليق تعّجب كنند

ست، برويد او را يارى كنيد و درى از ياور و دور از وطن است اكنون در اين حلد مهمان من ا كس و ىب ام غريب و ىب بنده
شت به رويش بگشاييد و انواع رياحني و طعام نزدش حاضر كنيد و پس از آن او را به من واگذاريد كه مونس او تا 

  .»3« قيامت خواهم بود
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______________________________  
َا ِعَباَدهُ ِإنَّ للَِّه ِماَئَة َرْمحٍَة أَنـَْزَل ِمنـَْها َرْمحًَة َوا«). 1( ج . »ِحَدًة بـَْنيَ اجلِْنِّ َواِإلْنِس َواْلبَـَهاِئِم َوَأخََّر ِتْسَعًة َوِتْسِعَني َرْمحًَة يـَْرَحُم ِ

  .13، ذيل حديث 8، باب 219/ 6: ، باب يف سعة رمحة اللَّه حبار األنوار384/ 8: ؛ حمّجة البيضاء374: احلق

؛ روضة 205: »صدوق«األماىل . »َنَشَر اللَّهُ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َرْمحََتُه َحىتَّ َيْطَمَع ِإْبِليُس ِيف َرْمحَِتهِ  ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمةِ «). 2(
  .1، حديث 14، باب 287/ 7: ؛ حبار األنوار502/ 3: الواعظني

، باب 286/ 7: نوارروايات باب رمحت خداى متعال به طور مفصل در حبار األ. 31/ 1: تفسري منهج الصادقني). 3(
، باب ىف سعة رمحة اللَّه، و كتاب تفسري فاحتة الكتاب 383/ 8: ما يظهر من رمحته تعاىل ىف القيامة، و حمّجة البيضاء 14

  .و ديگر تفاسري قرآن نقل شده است

  131: شرح دعاى كميل، ص

   هاىي از رمحت داستان

  :در روايىت آمده

. جايگاه حساب درآورند، و نامه عمل او را كه پر از گناه است به دست چپ وى دهندچون روز قيامت شود، عبد را به 
به زبان جارى كند و با خواندن خدا به رمحت، نامه  »بسم اللَّه«  عبد، وقِت گرفنت نامه به خاطر عادتى كه در دنيا داشته
اى نيست تا  اين جا نوشته: ظرش نيايد، گويداى در آن نامه به ن را بستاند، چون بگشايد آن را سپيد يابد و هيچ نوشته

در اين نامه سيئات و خطاهايت نوشته بود، وىل به بركت اين آيه زايل شد و حضرت عّزت از تو  : فرشتگان گويند. خبوامن
  .»1«  گذشت

  حضرت عيسى عليه السالم و گناهكار

  :در روايات آمده

ناگاه گنهكارى تباه روزگار كه در آن زمان به . گذشت ز راهى مىروزى حضرت عيسى عليه السالم، با مجعى از حواريون ا
اش روان   آب ندامت از ديده. اش افروخته شد آتش حسرت در سينه. فسق و فجور معروف و مشهور بود آنان را بديد

  .گشت
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  :آه جگر سوز از دل پرخون بركشيد و با زبان حال گفت. تريگى روزگار و تاريكى حال خود را معاينه ديد

ى چشم پرآب   يا رب كه منم دست 
 

  جان خسته و دل سوخته و سينه كباب

  نامه سيه و عمر تبه، كار خراب
 

  از روى كرم به فضل خويشم درياب

  

   ام و با اين پس با خود انديشيد كه هر چند در مهه عمر قدمى به خري برنداشته

______________________________  
  .74: الكتاب تفسري فاحتة). 1(

  132: شرح دعاى كميل، ص

آلودگى و ناپاكى قابليت مهراهى با پاكان را ندارم، اما چون اين گروه دوستان خدايند، اگر به مرافقت و موافقت ايشان دو 
  .رفت سه گامى بروم ضايع خنواهد بود؛ پس خود را سگ اصحاب ساخت و به دنبال آن جوامنردان فريادكنان مى

ديد كه به  -كه به نابكارى و بدكارى شهره شهر و مشهور دهر بود  -حواريون باز نگريست و آن شخص رايكى از 
باك را كجا لياقت مهراهى با ماست و بودن اين  يا روح اللَّه، اى جان پاك، اين مرده دل ىب: آيد، گفت دنبال ايشان مى

ن تا ما را دنبال نكند و از مهراهى ما جدا شود كه مبادا شومى  پليد ناپاك از پى ما در كدام مذهب رواست؟ او را از ما برا
  !!گناهانش دامن زندگى ما را بگريد

حضرت عيسى عليه السالم در انديشه شد تا به آن شخص چه گويد و چگونه عذر او را خبواهد، كه ناگاه وحى اهلى در 
كار از سر گريد، كه هر عمل خريى تا امروز از او   يا روح اللَّه، دوست خودپسند و دچار پندار خود را بگوى تا: رسيد

صادر شده به خاطر نظر حقارتى كه به آن مفلس انداخت از ديوان و دفرت عمل او حمو كردمي و آن فاسق گناهكار را 
ه بشارت ده كه به آن حسرت و ندامت كه به پيشگاه ما پيش آورد، مسري توفيق به روى او گشودمي و دليل عنايت را در را

  .»1«  هدايت به محايت او فرستادمي

  جوان گناهكار
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  :اند در كتاب انيس الليل نقل كرده» آيت اللَّه كلباسى«در تفسري منهج الصادقني، و » اللَّه كاشاىن مال فتح«

ز اش را جتهي مردم به خاطر آلودگى او جنازه. جواىن از زمره اهل معصيت و طغيان از دنيا رفت» مالك دينار«در زمان 
  .اى انداختند و رفتند نكردند، بلكه در مكان پسىت و حمّل پر از زباله

______________________________  
  .63: تفسري فاحتة الكتاب). 1(

  133: شرح دعاى كميل، ص

 بدن بنده ما را بردار و پس از غسل و كفن در گورستان: شبانه در عامل رؤيا از جانب حق تعاىل به مالك دينار گفتند
او از گروه فاسقان و بدكاران است، چگونه و با چه وسيله مقّرب درگاه احدّيت : عرضه داشت. صاحلان و پاكان دفن كن

  شد؟

  :در وقت جان دادن با چشم گريان گفت: جواب آمد

  .يا َمْن َلُه الدُّنيا َو اآلِخَرُة إْرَحْم َمن لَْيَس َلُه الدُّنيا َو اآلخرَةُ 

  .اوست، رحم كن به كسى كه نه دنيا دارد نه آخرت اى كه دنيا و آخرت از

مالك، كدام دردمند به درگاه ما آمد كه دردش را درمان نكردمي؟ و كدام حاجتمند به پيشگاه ما ناليد كه حاجتش را 
  .»1« »برنياوردمي؟

   دعاى مستجاب

معصيىت آراست، چهار درهم براى خريد كه از زمره عارفان و اهل حال بود ثرومتندى جملس » منصور بن عمار«در زمان 
  .وسائل پذيراىي به غالمش داد و او را روانه بازار كرد

بايستم و گوش فرا دهم كه منصور بن : رفت به جملس منصور بن عمار گذشت، گفت غالم در راهى كه به سوى بازار مى
ى عمار چه مى كيست كه : گويد كند و مى ب مىدست از جملسيان خود چيزى طل گويد؟ شنيد منصور براى فردى 
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رت از اين نيست كه چهار درهم را به : چهار درهم انفاق كند تا چهار دعا در حق او كنم؟ غالم پيش خود گفت چيزى 
  .جاى خريد طعام و شراب براى اهل معصيت به او دهم تا در حق من چهار دعا كند

  منصور. من كنچهار دعا در حق : چهار درهم را به منصور پرداخت و گفت

______________________________  
  .45: ؛ انيس الليل110/ 8: تفسري منهج الصادقني). 1(

  134: شرح دعاى كميل، ص

دعا كن كه خدا مرا از اسارت بندگى و : اول: گفت. به چه امورى نسبت به تو دعا كنم؟ دعايت را بيان كن: گفت
عوض اين چهار درهم انفاق : سوم آن كه. خواجه مرا توفيق توبه عطا فرمايد: دوم آن كه. بردگى نسبت به اربامب آزاد كند

  .ام را مورد آمرزش قرار دهد ام و اهل جملس خواجه مرا و خواجه: چهارم آن كه. شده را به من عطا كند

ى به سوى خواجه بازگشت   .منصور، چهار دعا كرد و غالم با دست 

چهار دعا كدام : خواجه گفت. خواجه، چهار درهم دادم و چهار دعا خريدم اى: كجا بودى؟ غالم گفت: خواجه گفت
تو اى : دوم آن كه. تو در راه خدا آزادى: خواجه گفت. از قيد بردگى آزاد شوم: دعاى اول اين كه: است؟ غالم گفت

. ه من عطا فرمايدخدا عوض چهار درهم را ب: سوم آن كه. توبه كردم: خواجه گفت. خواجه توفيق توبه از گناه ياىب
آنچه بر : خواجه گفت. خداى مهربان من و تو و اهل جملس را بيامرزد: چهارم آن كه. خواجه چهار درهم به او داد

خواجه شبانه در عامل رؤيا صداى هاتفى . عهده من بود جبا آوردم، آمرزش من و تو و اهل جملس از عهده من بريون است
تو با اين فقر و مسكنت به وظيفه خود رفتار كردى، حاشا به كرم ما كه با وجود كرم  اى بنده،: را از جانب حق شنيد كه

  .پايان به وظيفه خود عمل نكنيم، ما تو را و غالمت و متام اهل جملس را آمرزيدمي ىب

   ورود بر خداى كرمي

اد از منطقه بريون كنند و زىن خواهند جواىن را به خاطر گناه و فس ديد گروهى مى. كرد مردى حكيم از گذرگاهى عبور مى
  .كند از پى او سخت گريه مى

اين بار او را ببخشيد، : دمل رحم آمد، از او نزد مجع شفاعت كردم و گفتم. مادر اوست: اين زن كيست؟ گفتند: پرسيدم
   اگر به گناه و فساد بازگشت بر مشاست
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  135: شرح دعاى كميل، ص

  .كه او را از شهر بريون كنيد

پس از مدتى به آن ناحيه بازگشتم، در آجنا از پشت در صداى ناله شنيدم، گفتم شايد آن جوان را به : گويد حكيم مى
. در زدم، مادر در را باز كرد، از حال جوان جويا شدم. زند خاطر ادامه گناه بريون كردند و مادر از فراق او ناله مى

مادر مهسايگان را از مردن من آگاه مكن، : ش نزديك شد گفتاز دنيا رفت وىل چگونه از دنيا رفتىن؟ وقىت اجل: گفت
اند، دوست ندارم كنار جنازه من حاضر شوند، خودت  ام و آنان مرا به گناه مشاتت و سرزنش كرده من آنان را آزرده

است با من دفن  نقش  »بسم اللَّه الرمحن الرحيم«  ام و بر آن دار جتهيز من شو و اين انگشرت را كه مدتى است خريده عهده
گشتم   به وصيتش عمل كردم، وقىت از دفنش برمى. كن و كنار قربم نزد خدا شفاعت كن كه مرا بيامرزد و از گناهامن درگذرد

  .»1«  مادر برو آسوده باش، من بر خداى كرمي وارد شدم: گوىي شنيدم

   توبه به دنبال توبه

  :گويد در منطق الطري مى» عطار«

پس از توبه بر اثر غلبه هواى نفس دچار معصيت شد، . روى گناه و كثرت معصيت توفيق توبه يافتمردى پس از گناه «
بار ديگر توبه كرد وىل توبه خود را شكست و گرفتار گناه شد تا جاىي كه به عقوبت و جرميه و مكافات و كيفر بعضى از  

حاصلى تباه كرده و نزديك به رحلت شده به  گناهانش مبتال شد و به اين حقيقت آگاهى پيدا كرد كه عمرش را به ىب
خيال توبه افتاد، وىل از خجالت و شرمسارى روى توبه نداشت و چون دانه گندم روى تابه سرخ شده از آتش در سوز و  

   گداز بود، تا وقت

______________________________  
  .337/ 1: تفسري روح البيان). 1(

  136: شرح دعاى كميل، ص

چون اول توبه كردى تو را خبشيدم، وقىت توبه شكسىت : فرمايد اى گنهكار، خداى مهربان مى: ادى غيىب شنيدسحر از من
ات را پذيرفتم تا بار سوم كه توبه شكسىت و  توانستم از تو انتقام بگريم مهلتت دادم تا توبه كردى و توبه در حاىل كه مى

  .»1« »پذيرم ات را مى به هسىت توبه كن كه توبهخود را در معصيت غرق كردى؛ اكنون اگر به خيال تو 
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  دهند دعاى راه گم كرده را پاسخ مى

  :كند در منطق الطري روايت مى» عطار«

آيد، وىل ندانست  شىب حضرت روح االمني در سدرة املنتهى قرار داشت، شنيد از جانب خداى مهربان نداى لبيك مى«
مالحظه كرد . لبيك را بشناسد، در متام آمسان و زمني كسى را نيافت خواست شايسته شنيدن. اين لبيك در جواب كيست

  .رسد از پيشگاه حضرت حق پياپى جواب لبيك مى

اى كه  اهلى، مرا به سوى بنده: اى كه سزاوار مقام جواب باشد نيافت، عرضه داشت دوباره نظر كرد اثرى از چنان بنده
  .دهى راهنماىي كن اش را مى پاسخ ناله

ار مى. به خاك روم نظر انداز: دخطاب رسي گريد بتش را  نظر كرد ديد بت پرسىت در بتخانه روم در حاىل كه چون ابر 
  .زند صدا مى

حجاب از برابرم برگري، كه چگونه است كه بت : جربئيل از مشاهده اين واقعه در جوش و خروش آمد، عرضه داشت
گوىي، خطاب  خواند و تو از روى لطف و رمحت جوابش را مى كند و او را به زارى مى پرسىت بت خود را ستايش مى

  :رسيد

  ام دلش سياه شده به اين خاطر راه را گم كرده، وىل چون مرا از كيفيت راز بنده

______________________________  
  .45: انيس الليل). 1(

  137: شرح دعاى كميل، ص

در آن هنگام زبان او به . سرامي تا به اين وسيله راه را پيدا كند مىگومي و به پاسخش لبيك  و نيازش خوش آمد جواب مى
  .»1« »!!خواندن خداى مهربان گشوده شد

   از شقاوت به سعادت

هاى عرفاىن و علمى است و به قلم يكى از دانشمندان پس از  ترين كتاب صاحب تفسري فاحتة الكتاب كه يكى از مهم
  :كند ده روايت مىرمحه اهللا نوشته ش» فيض كاشاىن«عصر 
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چندان رقم . در بىن اسرائيل عابدى بود دامن انقطاع از صحبت خلق درچيده و سر عزلت در گريبان خلوت كشيده بود«
ها او را دوست گرفتند و جربئيل كه حمرم اسرار پرده  طاعت و بندگى در اوراق اوقاتش ثبت كرده بود كه فرشتگان آمسان

: فرمان رسيد. ديدار او از حضرت حق درخواست نزول از دايره افالك به مركز خاك منودوحى بود در آرزومندى زيارت و 
  .در لوح حمفوظ نگر تا نامش را كجا بيىن

عنان عزميت از ديدار وى باز  . زده شد از نقشبندى قضا شگفت. خبتان ديد جربئيل نظر كرد نام عابد را مرقوم در دفرت تريه
  .باشد ها را قوت و نريو منى برابر حكم تو طاقت نيست و مشاهده اين شگفىتاهلى، كسى را در : كشيد و گفت

كاشىت اكنون به ديدار او  چون آرزوى ديدن وى را داشىت و مدتى بود كه دانه اين هوس در مزرعه دل مى: خطاب رسيد
  .برو و از آنچه ديدى وى را آگاه كن

و بدىن حنيف ديد، دل از شعله شوق سوخته و سينه از آتش حمّبت جربئيل در صومعه عابد فرود آمد، او را با تىن ضعيف 
   وار پيش حمراب طاعت سوزناك ايستاده و زماىن سّجادوار از روى فروتىن به خاك تضرّع افروخته، گاهى قنديل

______________________________  
  .46: انيس الليل). 1(

  138: شرح دعاى كميل، ص

  .و زارى افتاده

خبتان  اى عابد، خود را به زمحت مينداز، كه نام تو در لوح حمفوظ داخل صحيفه تريه: وى سالم كرد و گفتجربئيل بر 
  .است

عابد پس از شنيدن اين خرب چون گلربگ تازه كه از وزش نسيم سحرى شكفته شود، لب خندان كرد و چون بلبل 
  .به حركت آورد »احلمد للَّه«  نوا كه در مشاهده گل رعنا نغمه شادى سرايد زبان به گفنت خوش

ميزىن؟،  »احلمد للَّه«  بايد كرد نعره »انّا للَّه«  اندوز تو را ناله اى پري فقري، با چنني خرب دلسوز و پيام غم: جربئيل گفت
نيت و مسّرت اظهار مى تعزيت و تسليت روزگار خود مى   !!كىن بايد داشت، نشانه 
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ام و او موال، بنده را با خواهش موال خواهشى نباشد و در پيش ارادت او  بندهاز اين سخن درگذر كه من : پري گفت
ارادتى مناند، هرچه خواهد كند، زمام اختيار در قبضه قدرت اوست، هرجا خواهد بربد، عنان اقتدار در كف مشّيت اوست 

شت منى »احلمد للَّه« هرچه خواهد كند،   !هيمه دوزخ به كار آمي شامي، بارى براى اگر او را براى رفنت به 

فرمان حق رسيد در لوح نگر تا ببيىن  . جربئيل را از حالت عابد رقت و گريسنت آمد، به مهان حال به مقام خود بازگشت
  ؟چه رنگ رخيته »2« »َويـَْفَعُل اللَُّه ما َيشاءُ « چه نقش انگيخته و صورتگر »1« »َميُْحوا اللَُّه ما َيَشاءُ َو يـُْثِبتُ «  كه نقاش

اهلى، در اين قضيه چه سّرى : وى را حريت دست داد، عرضه داشت. خبتان ديد جربئيل نظر كرد نام عابد را در ديوان نيك
   است و در تبديل و تغيري ُجمرمى به

______________________________  
  .39): 13(رعد ). 1(

  .27): 14(ابراهيم ). 2(

  139: شرح دعاى كميل، ص

  است؟َحمرمى چه حكمت 

ى، چون عابد را از آن حال خرب كردى نناليد و پيشاىن جزع بر : جواب آمد اى امني اسرار وحى و اى مهبط انوار امر و 
بر زبان راند و مرا به مجيع  »احلمد للَّه«  زمني مناليد، بلكه قدم در كوى صرب گذاشت و به حكم قضاى من رضا داد، كلمه

خبتان  خبتان زدودم و در زمره نيك نامش را از گروه تريه »احلمد للَّه« كرد كه به بركت گفتار  حمامد خواند، كرم و رمحتم اقتضا
  .»1« »ثبت كردم

  اهلى رمحتت درياى عام است
 

 «2»  اى ما را متام است وز آجنا قطره

اگر آاليش خلق گنهكاردر آن دريا فرو شوىي به 
وىل روشن شود   يكبار نگردد تريه آن دريا زماىن

مصيبت  كار جهاىن خداوندا مهه سر گشتگانيم
ديده و آغشتگانيم زسر تا پا مهه پيچيم بر 
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چه سر چه پا مهه هيچيم بر هيچ مهه بيچاره  پيچ
  بر اين بيچارگّى ما ببخشاى مانده پاى بر جاى

«3» 

  

***______________________________  
  .107: تفسري فاحتة الكتاب). 1(

  .حكايت بشر حاىف: »عطار نيشابورى«اهلى نامه ). 2(

  .آغاز: »عطار نيشابورى«اسرار نامه ). 3(

  140: شرح دعاى كميل، ص

  

َا ُكلَّ َشىْ    ءٍ  َوِبُقوَِّتَك الَِّىت قـََهْرَت ِ

  

   كنم به تواناييت كه به آن بر مهه چيز چريه شدى و از تو درخواست مى

ها در جنب قدرت او هيچ  ها و تواناىي مهه قدرت. انتهاست ايت و ىب ىبقدرت و تواناىي حق كه عني ذات مبارك اوست، 
ها شعاعى كم نور از قدرت  مهه قدرت. با قدرت او نبايد به طور مستقل از قدرتى و قدرمتندى سخن گفت. و پوچند

  .»ال حول وال قّوة اّال باللَّه« :حضرت اوست

  :د و سخن به اين نتيجه رسيد كهخمتصراً بررسى ش »ء كل شى«  در سطور گذشته كلمه

ها و چگونگى كميت و   اند و مشاره آن هاىي كه به اراده حضرت او به وجود آمده متام خملوقات و آفريده: يعىن »ء كل شى«
  .داند و تا قيامت خنواهد دانست ها را كسى منى كيفيت بسيارى از آن
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ها و نباتات و گياهان و حيوانات و پرندگان  ها و سحاىب كهكشاناز ميلياردها ميليارد موجودات كيهاىن و اجرام آمساىن و  
ها و موجودات غيىب و  ها، ميكروب ها، ويروس و چرندگان و خزندگان خشكى و دريا و انبوه بريون از مشاره آميب

ها را به  ره آنتواند مشا تواند آگاه شود؟ و كدام حسابگر مى اند، چه كسى مى ها و زمني را پر كرده فرشتگاىن كه آمسان
  دست آورد؟

نه آفرينش از دسرتس  »ء كل شى« ايتش بر مهربان خداى هسىت، با اين قدرت ىب و به مهه چيز غلبه دارد و چيزى در 
  .تواند بريون باشد قدرت او بريون نيست و منى

  141: شرح دعاى كميل، ص

ها ميلياردها  كه گاهى يكى از آن  -موجودات ميانش راها و  ها و ستارگانش را، منظومه ها و اجرامش را، كهكشان آمسان
به طور معّلق در مدارى معّني، و حركىت منّظم به قدرتش حفظ منوده و از افتادن و متالشى شدن آن  -ميليارد تن وزن دارد

  .دارد اش نگاه مى در پناه تواناىي

هاىي كه در هر يك از  ها و زمني و انواع موجودات و شگفىت و آفرينش آمسان »1« قدرت خداوند هيچ حمدوديىت ندارد
فته شده است، منونه آن   .اى كوچك از آن است ها 

ها دست  اى ناچيز از اين شگفىت ترين امكانات و وسايل به گوشه انسان بعد از هزاران سال كاوش و با دستياىب به پيشرفته
  .كران قدرت و عظمت حضرت حق است اى از اقيانوس ىب شود، ذرّه ار عامل ديده مىيافته است و آنچه در گوشه و كن

  :قرآن كرمي در آيات خمتلف، قدرت ناحمدود حضرت حق را بيان منوده است

  .»2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشى   تـََباَرَك الَِّذى بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى«

  .به دست اوست و او بر هر كارى تواناست]  مهه هسىت[واىي مهيشه سودمند و با بركت است آن كه فرمانر 

دهد، نه كمرت و نه  به معناى كسى است كه هر چه اراده كند به مقتضاى حكمت اجنام مى» قدرت«از ماده » قدير«
  .»3« رود و به مهني جهت اين وصف جز درباره خداوند به كار منى. بيشرت
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______________________________  
باشد؛ و اين به آن خاطر است كه امور حمال، ذاتاً  است امور حمال مى» قدرت«تنها چيزى كه خارج از حرمي كلمه ). 1(

  .165/ 4: پيام قرآن. ها نادرست است در مورد آن» قدرت«پذيرند و اصوًال به كار بردن واژه  هسىت منى

  .1): 67(ملك ). 2(

  .»قدر«ماده : املفردات). 3(

  142: صشرح دعاى كميل، 

  :فرمايد اى ديگر مى و يا در آيه

ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط  ُكلِّ َشى   َه َعَلىاللَُّه الَِّذى َخَلَق َسْبَع َمساَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيْـنَـُهنَّ ِلتَـْعَلُموا َأنَّ اللَّ «
  .»1« »ٍء ِعْلَماً  ِبُكلِّ َشى

شود تا بدانيد كه  ها نازل مى مهواره فرمان او در ميان آن. ها هفت زمني را آفريد خداست كه هفت آمسان و نيز مثل آن
  .خدا بر هر كارى تواناست و اين كه يقيناً علم خدا به مهه چيز احاطه دارد

  .ان ديگر استهاى قدرت حضرت حق، مسأله آفرينش و مرگ، و جتديد حيات مردگان در جه از ديگر نشانه

  .»2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشى   َلُه ُمْلُك السَّمواِت َواْألَْرِض ُحيِْىي َوُميِيُت َوُهَو َعَلى«

______________________________  
  .12): 65(طالق ). 1(

  .2): 57(حديد ). 2(

توان  كه از مجله آنان مى  منايد آيات خمتلفى در قرآن كرمي بر عظمت و قدرت حضرت حق در جهات گوناگون داللت مى
  :به اين آيات اشاره منود

  .54): 30(روم . »َخيُْلُق َما َيَشاءُ َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ «

  .آفريند و او دانا و تواناست هرچه خبواهد مى
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  .120): 5(مائده . »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    للَِّه ُمْلُك السَّمواِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى«

  .هاست، فقط در سيطره خداست، و او بر هر كارى تواناست ها و زمني و آنچه در آن مالكّيت و فرمانرواىي آمسان

  .99): 17(اسراء . »َأن َخيُْلَق ِمثْـَلُهمْ   َأَو َمل يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذى َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض َقاِدٌر َعَلى«

  بيافريند؟]  پس از پوسيده شدن[تواند مانند آنان را  ها و زمني را آفريد، مى كه آمسان  آيا ندانستند خداىي

. »ٍء َقِديرٌ  َشيْ ُكلِّ    ِإنَُّه َعَلى  بـََلى  َأن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى  َأَو َملْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذى َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض وََملْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى«
  .33): 46(احقاف 

ها درمانده و خسته نشد، قدرت دارد كه مردگان را زنده   ها و زمني را آفريد و از آفرينش آن اند خداىي كه آمسان آيا ندانسته
  .كند؟ آرى، او بر هر كارى تواناست

  .40): 70(معارج  .»َفَال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرِب ِإنَّا َلَقاِدُرونَ «

  .ها سوگند كه ما تواناييم ها و مغرب به پروردگار مشرق

  .44): 35(فاطر . »ٍء ِيف السَّمواِت َوَال ِيف اْألَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليماً َقِديراً  َوَما َكاَن اللَّهُ ِليـُْعِجَزهُ ِمن َشيْ «

؛ زيرا او مهواره دانا ]تا از دسرتس قدرت او بريون رود[ند ها و زمني نيست كه بتواند خدا را عاجز ك و هيچ چيز در آمسان
  .و تواناست

  .73): 3(آل عمران . »ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد اللَِّه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ «

كس خبواهد   به دست خداست، به هر] هايش نبّوت، كتاب، معجزه و قبله است، كه از جلوه[فضل و رمحت : بگو
  .دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده و داناست مى

  143: شرح دعاى كميل، ص

  .مرياند، و او بر هر كارى تواناست كند و مى رواىي آمسان ها و زمني، فقط در سيطره اوست، زنده مى مالكّيت و فرمان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كه از مطالعه جمموع مسائل   -علمى كند و از طريق داليل انسان وقىت خود را در برابر اين مهه عظمت و قدرت تصّور مى
  گرفته تا برهان سعه وجودى  »1«  از برهان وجوب و امكان -و يا براهني فلسفى -آيد شگفت آفرينش به دست مى

منايد، و براى بيان  منايد، دست عجز و نياز به درگاه قادر مطلق دراز مى به قدرت اليزال اهلى يقني پيدا مى - »2«
  :دهد خدا را به قدرت ناحمدودش قسم مى درخواست و حاجت خود،

ا كل شى«   »ء وبقوتك الىت قهرت 

  

.______________________________  
شود، و يا وابسته است كه  ناميده مى» واجب الوجود«يا مستقل و ذاتى است كه : وجود از دو حال خارج نيست). 1(
يكى نيست، كه آن خداوند متعال است، و هر چه غري از در عامل بيش از » واجب الوجود«. نام دارد» ممكن الوجود«

است و متام ممكنات نه تنها در آغاز، كه در بقاى خود نيز مّتكى به پروردگار، و خملوق او » ممكن الوجود«اوست 
  .و اين معىن قدرت مطلقه خداوند بر مهه چيز است. هستند

ت؛ اما وجودى كه از هر نظر ناحمدود است، چيزى خارج حمدودّيت انسان موجب عجز او از اجنام بعضى كارهاس). 2(
از حوزه قدرت او وجود ندارد و با توّجه به حضور مطلق و اختيار تاّم او، هيچ مانعى در برابر خواسته او وجود خنواهد 

  .داشت

  144: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٍ  ٍء َوَذلَّ َهلَا ُكلُّ َشىْ  َوَخَضَع َهلَا ُكلُّ َشىْ 

  

   آن هر چيزى فروتىن منوده و مهه چيز خوار شده است و در برابر

ترين كهكشان و  ترين آن، از عظيم ترين موجود معنوى و ماّدى تا كوچك مهه چيز از موجودات غيىب تا شهودى، از بزرگ
تواناييت هاى علمى به چشم نيايد، نسبت به قدرت و  ترين امتى كه هرگز با نريومندترين دستگاه سّياره و ثابت، تا كوچك

ات سر تواضع بر خاك ذّلت  هاى حكيمانه فروتن و خاكسار و ذليل و خوارند؛ مهه مسّخر و فرمانربدارند و در برابر فرمان
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ها نسبت  دارند، و مهيشه و مهه جا براى فرمانربداريت آماده و حاضرند و روح سرپيچى و حالت عصيان در احدى از آن
  .به دستوراتت وجود ندارد

  .ايت تواند، مهه وجودشان عني خضوع و حمض ذلت است استثنا مقهور و مغلوب قدرت ىب كه ىب  موجوداتى

در فرازى از يك دعاى عارفانه و عاشقانه كه از قلب ملكوتى معصومى آگاه و موّحدى بينا بر زبانش جارى شده 
  :خوانيم مى

را ذليل خود كردى و گردن مهه چيز پيش قدرتت افتاده  ات مهه چيز يقيناً تو، آرى تو، خداىي هسىت كه به قدرت و تواناىي
  .كىن دهى و به آنچه اراده فرماىي در مملكت وجود تصرف مى آنچه خبواهى نسبت به مهه چيز اجنام مى. و خاضع است

  .توىي ذات مقدسى كه مهه چيز را آفريدى و كار مهه چيز به دست قدرت توست

  .قّهارّيت و مسّخر قدرت تسخري توستتو موالى مهه چيزى و مهه چيز مغلوب 

  145: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  تو عزيز و كرميى. معبودى جز تو نيست

  مجله ذرّات زمني و آمسان
 

  لشكر حّقند گاه امتحان

 باد را ديدى كه با عادان چه كرد
 

 آب را ديدى كه در طوفان چه كرد

  آنچه بر فرعون زد آن حبر كني
 

  منودست اين زمنيوآنچه با قارون 

 وآنچه آن بابيل با آن پيل كرد
 

 وآنچه پّشه كّله منرود خورد

  وآن كه سنگ انداخت داودى به دشت
 

  گشت سيصد پاره و لشكر شكست

 باريد بر اعداى لوط سنگ مى
 

 تا كه در آب سيه خوردند غوط

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  گر بگومي از مجادات جهان
 

  عاقالنه يارى پيغمربان

 چندان شود كه چهل شرتمثنوى 
 

 «2» چون كشد عاجز شود از بار پر

  

ايتش كه بر مهه چيز غالب و چريه است و وجود مباركى كه  آرى، خداوندى كه رمحتش مهه چيز را فرا گرفته و قدرت ىب
گريه و زارى و فروتىن اش را كه با   مهه چيز در برابر قدرتش خاضع و ذليل است، براى او بسيار آسان است كه دعاى بنده

مستجاب   - گريد آن هم در شىب چون شب مجعه اجنام مى -بارى و با خلوص و خاكسارى و در حالت تضرع و اشك
العاده سهل است كه لشكر آمسان و زمني خود را براى رساندن عبد دعا خوان به مقاصد دنيوى و  كند و براى او فوق
  .اخرويش به كار گريد

داند و  خواند و رمحىت و قدرتى جز رمحت و قدرت او منى ار، خدا را به رمحت و قدرتش مىكسى كه در حال انكس
  .بيند، آيا ممكن است دعايش به هدف اجابت نرسد؟ هرگز منى

______________________________  
  .802: مصباح املتهجد). 1(

  .، دفرت چهارم590: مثنوى معنوى). 2(
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تواند حاجت حاجتمند را روا كند و دعاى دعا خوان را به اجابت برساند و خواسته  عيف و ناتوان است كه منىموجوِد ض
ايت كه مهه چيز در قبضه قدرت اوست، بر وفق مصلحت  ذات غىن و رمحت واسعه و قدرت ىب. خواهنده را پاسخ گويد

  .فرمايد عطا مىكند و خواسته خواهان را  عبد و حكمت خود، دعا را مستجاب مى

  :در دعاى سيزدهم الصحيفة السّجادية آمده

چون و چرا نيازمند به تو هستند؛ پس كسى كه ترميم خأل و شكاف  اى و آنان هم ىب ها را به نيازمندى نسبت داده آفريده
ى اش خواسته و  ه اصلىدسىت و فقرش را از تو درخواست كند، يقيناً حاجتش را از جايگا زندگيش را از تو خبواهد و تغيري 

هاى تو رو كند، يا او را  و كسى كه براى حاجتش به يكى از آفريده. به دنبال مطلبش از راه صحيح و درستش آمده است
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به جاى تو وسيله رسيدن به نيازش قرار دهد، قطعاً خود را در معرض حمرومّيت قرار داده و سزاوار از دست رفنت احسان 
  .تو شده است

شوق آهنگ تو كردم و از باب اطمينان به تو، اميدم را به جانب حضرتت آوردم و دانستم آنچه را از تو  با اشتياق و
كنم، در  خواهم، هرچند زياد باشد، در كنار داراييت اندك است و چيزهاى باارزشى كه خبشش را از تو درخواست مى مى

شود و دست خبشندگيت از  كس تنگ منى ا تقاضاى هيچدايره كرم و بزرگواريت ب. مقدار است جنب تواناييت كوچك و ىب
  .»1«  هر دسىت برتر است

______________________________  
ِبَك فـََقْد َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَِّتِه ِمْن ِعْنِدَك، َورَاَم َصْرَف اْلَفْقِر َعْن نـَْفِسِه . َوَنَسْبتَـُهْم ِإَىل اْلَفْقِر َوُهْم َأْهُل اْلَفْقِر ِإلَْيكَ «). 1(

َوَمْن تـََوجََّه ِحبَاَجِتِه ِإَىل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َأْو َجَعَلُه َسَبَب ُجنِْحَها ُدوَنَك فـََقْد . َطَلَب َحاَجَتُه ِيف َمظَانـَِّها، َوأََتى َطِلَبَتهُ ِمْن َوْجِهَها
. فـََقَصْدُتَك، يَا ِإهلَِي، بِالرَّْغَبِة، َوأَْوَفْدُت َعَلْيَك َرَجاِئي بِالثـَِّقِة ِبكَ . ..تـََعرََّض ِلْلِحْرَماِن، َواْسَتَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فـَْوَت اِإلْحَساِن 

ٍد،  َكَرَمَك ال َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل َأحَ َوَعِلْمُت َأنَّ َكِثَري َما َأْسأَُلَك َيِسٌري ِيف ُوْجِدَك، َوَأنَّ َخِطَري َما َأْستَـْوِهُبَك َحِقٌري ِيف ُوْسِعَك، َوَأنَّ 
  .»َوَأنَّ َيَدَك بِاْلَعَطايَا َأْعَلى ِمْن ُكلِّ يَدٍ 
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ممكنات كه روزگارى عدم حمض بودند و وجودى نداشتند تا قابل ذكر باشند، با اراده و رمحت و قدرت حق وجود يافتند و 
اى از خود ندارند و  ىل در هيچ زمينهتداوم وجودشان بر اثر عنايت و نظر حق و رمحت و قدرت اوست؛ و هيچ استقال

ُمهر فقر ذاتى و خضوع و ذّلت ماهيىت و حيثيىت بر پيشاىن حيات آنان خورده و مهيشه خاكسار و ذليل و خاضع و خوار 
  .در جنب قدرت ازىل و ابدى او هستند

كوس منيت بزند و بر طبل تكّرب ايت او از خود قدرتى نشان دهد و   سزاوار و شايسته انسان نيست كه در برابر قدرت ىب
بكوبد و با خضوع ذاتى و ذّلت هويىت و با اين كوچكى جّثه كه جز مقدارى خاك چيزى نيست و با اين حمدوديت روحى  
كه جز يك نفخه و دم واقعّيىت نيست و با اين حمدوديت عقل كه از پى بردن به حقيقت يك ذرّه ناچيز، عاجز و ناتوان 

موال و خالق و مدبّر و پروردگارش، كه مهه چيز خود را از شعاع رمحت او دارد، عرض و اندام كند،  است، در برابر قدرت
كه عرض و اندامش عامل سقوط و ورشكستگى و افتضاح و آبروريزى و سبب حمرومّيت از رمحت و گرفتار شدن به 

  .چنگال عقوبت و دچار آمدن به عذاب ابد است
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عظمت پروردگار خويش ذليل و خاشع و خاضع است، و سر تعظيم به درگاه ربوىب بنده واقعى، در برابر قدرت و 
  .دهد در برابر غري او، خود را خوار سازد آورد؛ اما به خود اجازه منى فرومى

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

ْؤِمِن كلَّ شى  إنَّ اللََّه َتباَرَك َوتعاىل«
ُ
  .»1« »نـَْفِسهِ ٍء إّالإذالَل  فوََّض إَىل امل

______________________________  
، حديث 12، باب 157/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، باب كراهة التعرض ملا ال يطيق، حديث 63/ 5: الكاىف). 1(

21234.  

توان به اين موارد اشاره  شود بيان شده است كه مى در روايات اهل بيت عليهم السالم عواملى كه موجب خوارى انسان مى
. 7. ترك حقوق. 6. حّب حيات. 5. هاى خود بردارى از گرفتارى پرده. 4. طمع. 3. ترك جهاد. 2. خبل. 1: ودمن

  ...و. ظلم. 9. عزّتى كه دين پشتوانه آن نباشد. 8. جوىي از غري درگاه اهلى عّزت
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  ).در برابر غري خدا(يار خوار منودن خويش را خداى تبارك و تعاىل اختيار هركارى را به مؤمن داده است مگر اخت

داند  حىت وجود مبارك رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله كسى را كه ذّلت بپذيرد، از دائره اهل بيت عليهم السالم خارج مى
  :فرمايد و مى

  .»1« »َمْن أقـَرَّ بالذُّلِّ طاِئعاً فـََلْيَس ِمّنا أْهَل البَـْيتِ «

  .بوىن را بپذيرد از ما خاندان نيستهر كه آزادنه خوارى و ز 

لّةَ «لذا وجود مبارك سّيد الشهداء عليه السالم در نربد با اشقيا، نداى    :سر داد و فرمود» َهيهات ِمّنا الذِّ

  .»2« »َمْوٌت ىف ِعزٍّ َخيـٌْر ِمْن َحياٍت ىف ُذلٍّ «

رت از زندگى با ذّلت است   .مرگ با عّزت 

  :عّزت را خدا به او عنايت منوده و آن را در رديف عّزت خود و پيامربش قرار داده استمؤمن واقعى عزيز است و اين 
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  .»3« »َوللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننيَ «

  .عّزت و اقتدار، تنها براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است

   ا كهپذير است؛ چر  اما اين عّزت، با ذّلت در برابر عظمت حضرت حق امكان

______________________________  
  .181، حديث 7، باب 164/ 74: ؛ حبار األنوار58: حتف العقول). 1(

  .4، حديث 26، باب 191/ 44: ، فصل ىف مكارم اخالقه عليه السالم؛ حبار األنوار68/ 4: املناقب). 2(

  .8): 63(منافقون ). 3(

  149: شرح دعاى كميل، ص

  .عزيز واقعى استذليل در درگاه ربوىب، 

در اين فراز نوراىن، امرياملؤمنني على عليه السالم به اين حقيقت اشاره دارد كه مهه چيز و مهه كس، در برابر عظمت خداى 
  .تبارك و تعاىل، فروتن و خوار و ذليل است

خاضع و » ء كل شى«ا كه ذّلت در برابر خداوند امرى اختيارى نيست كه بتوان آن را ناديده انگاشت و يا انكار منود؛ چر 
حىت انسان مغرور و متكّربى كه از عبودّيت حضرتش سرتافته اگر چه تصّور منايد كه خوار . اند ذليل در درگاه خداى متعال

تواند بگريزد و  هاى شكوه و عظمت پروردگار منى و ذليل در برابر قدرت بارى تعاىل نيست، اما از حقايق هسىت و نشانه
ايت، ذلت و   .خوارى خويش در برابر عظمت او را درك خواهد منود در 

خارج » كل شى«اين بنده مؤمن است كه با اظهار ذّلت و خوارى و زبوِىن خود به پيشگاه قادر مطلق، خود را از مدار 
  .منايد تا بتواند به سبب آن، جلب رمحت و نعمت منايد منايد و حقيقت عجز و ناتواِىن خود را ابراز مى منى

  150: دعاى كميل، صشرح 
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َا ُكلَّ َشىْ    ءٍ  َوِجبَبَـُروِتَك الَِّىت َغَلْبَت ِ

  

   كنم به قدرت و عظمتت كه به آن بر مهه چيز غلبه كردى و از تو درخواست مى

امري عارفان و موالى عابدان در اين فقره از دعا، . از جهت لغت به معناى قدرت و عظمت و سلطنت است» جربوت
اى ديگر از قدرت و عظمت  گوشه. خواند صفت جربوت و عظمىت كه بر مهه چيز غلبه پيدا كرده است مىخداوند را به 

ها  حضرت حق جربان كمبودها و نقايص مهه موجودات و ممكنات عرصه هسىت است كه با رساندن انواع خريات و نعمت
  .شود ها در حد عاىل و فراوان و كثري جربان مى و ابزار و وسائل به آن

ها يا يك امت است، يا يك حّبه و  صورت اوليه آن. ه موجودات و ممكنات در ابتداى آفرينش، اشيائى غريقابل ذكرندمه
خداوند، با عظمت و . هر موجودى آنچه را كم دارد يا آنچه را دارد، ناقص است. مقدار اى ناچيز و ىب دانه، يا نطفه

به صورتى كامل و شكلى جامع و هويىت باارزش و حيثيىت كرميانه در  كند تا جربوت خود كمبودها و نواقصش را جربان مى
  .عرصه هسىت جلوه كند و در جايگاه اصلى خودش قرار بگريد

   جربان كمبودها توسط خداى مهربان

چند مورد در اين زمينه از  . اى درخور توّجه و دّقت است مسئله جربان كمبودها و نواقص از جانب حضرت حق مسئله
  :شود، باشد كه اميان ما را به حضرت فياض و منبع جربان كننده كمبودها و نواقص بيفزايد ى علمى نقل مىها كتاب

  151: شرح دعاى كميل، ص

  جربان انرژى مصرف شده خورشيد

  .است »ء كل شى« كند واحدى كوچك از اى از انرژى را تأمني مى خورشيدى كه قسمت عمده

  .ها در برابر آن سرد است ترين آتش سوزانحرارت خورشيد چنان زياد است كه 

  .گراد و گرماى درون آن خيلى بيش از اين مقدار است درجه سانىت 6093حرارت سطح خورشيد معادل 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كند، به طورى كه اگر خواسته  ميليون و چهار صد هزار تن انرژى در فضا پخش مى 12خورشيد در هر ثانيه بيش از 
 679كند توسط ذغال سنگ به دست آورمي، بايد مقدار  ورشيد در يك دقيقه مصرف مىباشيم آن اندازه حرارت را كه خ

  .ميليون ميليارد تن از آن را بسوزانيم

ميليون تن است و اين رقم براى  4شود، بالغ بر  وزن مقدار انرژى كه در هر يك ثانيه به وسيله خورشيد مصرف مى
شود؛ بنا بر اين  مايه مباند، خاموش مى مسلماً اگر آتشى ىب. تن است 126، 144، 000، 000، 000يكسال معادل 

گرايد؟  كند، چرا به خاموشى و سردى منى گريد و در هر سال اين مقدار انرژى مصرف مى اگر خورشيد از خارج چيزى منى
  .در حاىل كه اگر خورشيد از ذغال خالص درست شده بود، بيش از شصت قرن سوخت نداشت

گاز، ضمن عمل . اى عظيم از گاز قرار داده است دهد؛ او خورشيد را توده مى» جربوت«قط صفت پاسخ اين پرسش را ف
  .گريد تراكم و انقباض، انرژى از دست داده را باز مى

گريى دانشمندان بسيارى در شرق و غرب و نوشنت هزاران صفحه كتاب است كه امروز در  اين نكته نتيجه مطالعات و پى
  .ترين مجله به دست ما رسيده است سادهاين زمينه به صورت 
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و جربان انرژى مصرف شده . كند هاى گوناگون جربان مى هاى مصرف شده اشيا را به صورت آرى، اوست كه انرژى
  .ها و آيات جربوتى اوست خورشيد يكى از نشانه

  جربان جزر و مد درياى خزر

درياى خزر، با درياهاى آزاد . رود تر نيز مى تر است و پايني مرت پايني 27/ 6ود سطح درياى خزر از درياى آزاد در حد
تواند از جاذبه  درياى خزر، بر اثر كوچكى به طور كاىف منى. ها نيست پيوستگى ندارد، لذا تابع جزر و مّد عمومى اقيانوس

هاى  ها و ساحل نابود شوند و كرانه هايش ماه استفاده كند، پس بايسىت جزر و مدى نداشته باشد و بگندد و ماهى
  شود؟ چرا چنني نشد و منى. چهارسويش را به آلودگى بكشاند و جاندار و گياهى در آجنا نرويد

بادهاىي را به . دانست كه اين نقيصه را چگونه جربان كند وجود مباركى كه درياى خزر و سواحل آن را به وجود آورد، مى
فرستاد كه آب اين دريا را با فشارى هرچه متامرت به حركت آورند به طورى كه سطح » ميانوا«و » خزرى«و » سرنوك«نام 

  .ريزد باال بربند و پايني بياورند رودهاىي را كه در آن مى
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توانند در برابر فشار آب مقاومت   رانان منى برند كه اغلب قايق اى پر قدرت آب درياى خزر را باال مى اين بادها به اندازه
  .ندكن

وظيفه ديگر اين بادها، حركت ابرها از مشال درياى خزر به جنوب و اجياد بارندگى در سواحل مشاىل ايران است تا در 
  .هايش الله و سنبل بزايد مرغزارهاى آجنا مهيشه گل برويد و بوستان

رودهاى گيالن . ب را اجنام دهندرانند تا عمل ختليه و پاكيزه كردن مردا مى» مرداب انزىل«اين بادها آب دريا را به داخل 
   هاى پى در پى در اثر بارندگى

  153: شرح دعاى كميل، ص

ِگل و الى رودهاىي كه . هاى گياهان جنگلى هستند ها و ختم آلود و پر از ريشه آسا بيشرت اوقات ِگل و كوهبارهاى سيل
ها نيز رشد  ها و ريشه ختم. كنند رداب را پر مىآورند و م كنند، كف آن را باال مى شوند در آجنا رسوب مى وارد مرداب مى

منايند و مهني دو عامل بس است كه بزودى مرداب را خشك كرده تبديل به باتالق كنند، وىل هزاران سال است   و منو مى
  كه مرداب به حال خود باقى است، چرا؟

و » سرنوك«فرستد و مهان موقع كه بادهاى  ها مى خداى جربان كننده براى جلوگريى از آن، آب دريا را به مالقات سيالب
آلود  هاى گل دهند، آب پاك و متيز دريا به جلوى آب ابرها را براى باريدن به سوى جنوب حركت مى» ميانوا«و » خزرى«

 ها در اثر آب شور دريا از بني ها و ختم گردد و ريشه ها رقيق مى شود، غلظت آن ها خملوط مى روند و با آن ها مى رودخانه
  .رود مى

ها را  شوند و اين آب وارد عمل مى» آفتاب بوشو«و » كناروا«، »كراموا«هنگامى كه اين بادها آرام گرفت، بادهاى 
  .شود آلود اجنام مى هاى گل كنند و عمل ختليه مرداب از آب سرازير كرده، از مرداب داخل درياى خزر مى

ها   ب مرداب از مشرق به سوى مغرب هستند و براى اختالط آبنيز مأمور فشار دادن آ» درشتوا«و » گيلوا«بادهاى 
  »1« !!كنند كمك مؤثر مى

  ها جربان كمبود دانه ميوه

هاى گوناگون و به وسيله ساير عناصر، نواقص و   ها تا كاشته نشوند و جربوتى حضرت جبّار به شكل هاى ميوه دانه
  .ها را جربان نكند، قابل استفاده نيستند كمبودهاى آن
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______________________________  
  .151: هاىي از او نشانه). 1(

  154: شرح دعاى كميل، ص

اى كوچك و دربسته، در ظرف عطارى  اى ريز و به حالت ذرّه سيب خومشزه درخىت را دّقت كنيد كه روزى به صورت دانه
  .بود

به سراغ وى آمد تا به ... ور، آب، امالح ووقىت به دست كشاورز در دل خاك تريه قرار گرفت، عناصرى از قبيل هوا، ن
خوراك درآيد و زينت  اراده حضرت حق كمبودها و نواقصش جربان شود و به صورت سيىب خوشرنگ، خومشزه و خوش

  .ها شود جمالس و خوراك انسان

  .براى اين كه بيشرت با صفت جّباريت حضرت حمبوب آشنا شويد، سطور زير را با دّقت خبوانيد

  سيب به طور خالصه عبارتند ازتركيبات 

  ).ليزين، ارژنني، هيستيدين، تريوزين: ها و اسيدهاى آمينه پروتئني( :تركيبات ازته

  ).يد، پتاسيم، بر، فسفر، كلسيم، آهن، مس، سدمي، گوگرد، منگنز، روى، پنيزمي( :مواد معدىن

  ).دكسرتوز، سلولز، پنتوزان، نشاسته( :اى مواد قندى نشاسته

  ).گلوكز، فروكتوز، سوكروز( :قندها

  ).اسيد پكتيك، پكتني، اسيد پكثينيك، پروتو پكتني( :مواد پكتيىن

  ).اسيد ماليك، اسيد سيرتيك، اسيد آگزاليك، اسيد اسكوربيك، اسيد الكتيك( :ها و اسيدها چرىب

  ).ها و كلروفيل ها، فالوون انتوسيانني( :تركيبات رنگى

  ).--- ( :ها ويتامني

  ).كاتاالز، اكسيداز( :ها آنزمي
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  .درصد 84 :آب

  155: شرح دعاى كميل، ص

كند؛ و اگر به جربان بقيه عناصر مادى و  دّقت كنيد كه خداى جّبار چگونه كمبودها و نواقص يك ميوه را جربان مى
كّل اضافه بر آن به جربان نواقص معنوى اشاره شود، بايد مطالىب بسيار مهم در صفحاتى به مشاره صفحات وجود  

  !!موجودات نوشته شود

  به سنگى خبشد آن سان اعتبارى
 

  دارى كه بر تاجش نشاند تاج

  اى خبشد عطايش به خاك تريه
 

  چنان قدرى كه گردد ديده جايش

 زِگل تا سنگ وز ُگل گري تا خار
 

 از او هر چيز با خاصيىت يار

  به آن خارى كه در صحرا فتاده
 

اده   دواى درد بيمارى 

  نرويد از زمني شاخ گياىي
 

  كه ننوشته ست بر برگش دواىي

  در نابسته احسان گشاده ست
 

  بايست دادست به هركس آنچه مى

  ضروريات هركس از كم و بيش
 

  اش پيش مهيا كرده و بنهاده

  چراغ افروز ناز جان گدازان
 

  نياز آموز طور عشق بازان

 اگر لطفش قرين حال گردد
 

 اقبال گردد مهه ادبارها

  خرد را گر نبخشد روشناىي
 

 «1»  مباند تا ابد در تريه راىي

  

***______________________________  
  ).بعض ابيات(در ستايش پروردگار : »وحشى بافقى«فرهاد و شريين ). 1(
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  156: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٌ  َوِبِعزَِّتَك الَِّىت َاليـَُقوُم َهلَا َشىْ 

  

  كنم به عزّتت كه چيزى در برابر آن نايستد و تاب و توان نياورد درخوست مىو از تو 

  .»1«  قرآن 17خداوند متعال در آن، . طبيعت انسان، طالب عّزت و خواهان شرافت است

  .مهه عّزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عّزت مى

  :گويد ت مىدر كتاب املفردا» راغب اصفهاىن«

  .»2« »گردد شود كه مانع شكست خوردن و مغلوب واقع شدن مى عّزت به حالىت اطالق مى«

  عّزت به اين معىن، خمتص به خداى عزوجل است؛ چون غري از او هر كسى در

______________________________  
  .10): 35(فاطر ). 1(

  :متام عّزت از آن خداست ماننددر آياتى ديگر نيز به اين حقيقت اشاره شده است كه 

يعاً ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ «   .10): 65(يونس . »َوَال َحيْزُْنَك قـَْوُهلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة للَِّه مجَِ

خمالفان، تو را غمگني نكند؛ زيرا مهه عّزت و توامنندى براى خداست؛ او شنوا و ]  اساس و تبليغاِت نارواىِ  ىب[و گفتار 
  .داناست

يعاً الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياءَ ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَْبتـَُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزَّ «   .139آيه ): 4(نساء . »َة للَِّه مجَِ

طلبند؟ يقيناً  نان مىگريند؛ آيا عّزت و قدرت را نزد آ مهان كساىن كه كافران را به جاى مؤمناْن سرپرست و دوست خود مى
  .مهه عّزت و قدرت فقط براى خداست
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  .»عزز«ماده : املفردات). 2(

  157: شرح دعاى كميل، ص

ذاتش فقري و در نفسش ذليل است و مالك چيزى خنواهد بود، مگر آن كه خداوند در سايه عّزت خود، به او عّزت 
  :فرمايد چنان كه درباره مؤمنان چنني كرده و مى بدهد؛ هم

  .»1« »َوللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننيَ «

  .عّزت و اقتدار، تنها براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است

منايد، بلكه مالك حقيقى عّزت را خداوند  آيه خنست، اختصاص عّزت به خدا و عدم امكان دسرتسى به عّزت را بيان منى
  .و هر كه در سايه او عّزت يابد، عزيز بالعرض خواهد بود منايد كه او عزيز بالذات است معّرىف مى

  :به مهني دليل به پيامرب خود فرمود

ُر ِإنَّ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتى اْلُمْلَك َمن َتَشاءُ َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاءُ َوتُِعزُّ َمْن َتَشاءُ َوتُ «    َك َعَلىِذلُّ َمْن َتَشاءُ بَِيِدَك اخلَيـْ
  .»2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ 

ستاىن، و  دهى و از هر كه خواهى حكومت را مى خدايا، اى مالك مهه موجودات، به هر كه خواهى حكومت مى: بگو
كىن، هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هر   مقدار مى خبشى و هر كه را خواهى خوار و ىب هر كه را خواهى عّزت مى

  .كارى تواناىي

  آورد با توّجه به مهني ملكّيت تاّم و عّزت مطلق است كه چيزى در برابر عظمت او تاب و توان منى

  »ءٌ  َو ِبِعزَِّتَك الَِّيت ال يـَُقوُم َهلَا َشيْ «

  

  .حال كه عّزت حقيقى از آِن خداست، تنها راه رسيدن به عّزت، اطاعت حضرت خواهد بود. 

______________________________  
  .8): 63(منافقون ). 1(
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  .26): 3(آل عمران ). 2(

  158: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »أَنَا الَعزيُز َفَمْن أراَد ِعّز الداَرْين َفلُيِطِع الَعزيزَ : إنَّ َربَُّكْم يـَُقوُل ُكلَّ يـَْومٍ «

  .خواهد، بايد از عزيز اطاعت كند م، پس هر كس عّزت در دنيا را مىتنها من عزيز : گويد پروردگارتان هر روز مى

  :فرمايد و امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»2« »إذا طََلْبَت الِعّز فاطلُْبُه بالطاَعة«

  .هرگاه عّزت را خواسىت، با اطاعت، آن را به دست آور

دانند، در حاىل   هاى دنياىي مى و تبار و پناه بردن به قدرتفكر و جاهل، عّزت را به مال و ثروت و ايل  هاى كوتاه انسان
  .آورد كه هيچ يك از اين عناوين، عّزت و پايدارى را براى انسان به ارمغان منى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َقْل ِمْن ذُ «   .»3« »ِعزِّ طاَعِة اللَّهِ   لِّ َمعِصَيِة اللَِّه إىلَمْن َأراَد ِعزّاً ِبال َعشريٍَة وِغًىن ِبال ماٍل وَهْيَبًة ِبال ُسلطاٍن فَليـُنـْ

______________________________  
  .63، باب 120/ 68: ؛ حبار األنوار628/ 8: جممع البيان). 1(

  .، ذكر شده است12930، حديث 18، باب 260/ 11: روايىت ديگر به مهني مضمون در مستدرك الوسائل

  .4056حديث : غرر احلكم). 2(

البته امور . ترين آنان فرمانربدارى و اطاعت خداى سبحان است در روايات خمتلف موجبات عّزت بيان شده است كه مهم
طمع نداشنت از مردم، انصاف، پايبندى به حق، عفو و گذشت، تواضع، مناعت طبع، توّكل، شجاعت، : ديگر مانند
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ها، مواردى خاص از عموِم اطاعت است  كه متامى آنذكر شده است  ... حفظ زبان، فرو خوردن خشم، صرب، قناعت و
  .و هر كدام در جايگاه خود، دربردارنده مفهومى از اطاعت و بندگى است

مضمون اين حديث با . 26، حديث 64، باب 178/ 68: ؛ حبار األنوار222، حديث 169/ 1: اخلصال). 3(
، جملس 524: »طوسى«األماىل : الم نقل شده است؛ ماننداز امرياملؤمنني على عليه الس 1تفاوتى اندك در برخى منابع 

، باب 179/ 68: ؛ حبار األنوار12924، حديث 18، باب 258/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1161، حديث 18
  .29، حديث 64

  159: شرح دعاى كميل، ص

ته باشد ىب نياز باشد، و مند باشد، و بدون آن كه ثروتى داش خواهد ىب آن كه ايل و تبارى داشته باشد عّزت هر كس مى
  .بدون آن كه قدرتى داشته باشد به هيبت و شكوه برسد، بايد از خوارى معصيت خدا به عّز طاعت او در آيد

ايت و  مقدار كجا، و نور ىب شعاع جرقه ناچيز و ىب. عّزت در مهه موجودات، شعاعى سوسو زن از عّزت و تواناىي اوست
  !ازىل و ابدى كجا

دهد و هركس را اراده  اساس آيات قرآن عزيز، مهه عّزت از اوست؛ به هركس خبواهد به اندازه لياقتش عّزت مىآرى، بر 
پس عزيز مستقلى برابر او وجود ندارد و  . ستاند خبشد و عّزت داده شده را از هركس خبواهد باز مى نداشته باشد عّزت منى

  .و تواناى شكست ناپذير و غالب غريمغلوب استا. كسى را ياراى ايستادگى در برابر عّزت او نيست

ها و زمني است، از موجودات غيىب   ها و زمني گرفته تا آنچه بني آمسان اش، از آمسان ء با مهه تركيبات وجودى وجود يك شى
 گرفته تا آنچه در مملكت شهود است، پرتوى بسيار اندك از عّزت و توامنندى اوست، و نسبت به حضرت او جز سايه و

  ؟!ايت بياورد منايشى ضعيف از وجود نيست؛ پس چگونه تاب ايستادگى در برابر عّزت ازىل و ابدى و تواناىي ىب

  160: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٍ  َوِبَعَظَمِتَك الَِّىت َمَألَْت ُكلَّ َشىْ 
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   كنم به عظمت و بزرگيت كه مهه چيز را پر كرده و از تو درخواست مى

  فعل اوشناخت فاعل به وسيله 

  .توان از فعل او به دست آورد دانيم كه عظمت و بزرگى هر فاعلى را تا حّدى مى مى

هايش و خمرتى شايسته را از اخرتاعاتش و مهندسى آگاه را از  عظمت فكرى و قدرت علمى مؤلفى گران قدر را از كتاب
  .توان درك كرد هاى با عظمتش مى ساختمان

ايت بودنش، براى ما كه وجودى بسيار حمدود هستيم قابل فهم نيست؛  ابدى و ىب عظمت و بزرگى خدا به خاطر ازىل و
توان با دّقت در جهان هسىت و تأمل در موجودات و توّجه به عظمت آفرينش با عمق  وىل شعاعى از آن عظمت را مى

  .باطن خود ملس كنيم؛ زيرا جلوه عظمتش مهه چيز را پر كرده است

   حقاى از عظمت حضرت  جلوه

  هاى متعدد آفرينش جهان

و حبار األنوار » صدوق«از كتاب اخلصال » سّيد هبة الدين شهرستاىن«نظري اسالم و هيئت اثر عالمه بزرگ،  كتاب كم
و انوار نعمانيه و شرح صحيفه و تفسري نور الثقلني با سلسله سندى قوى و قومي از حضرت صادق عليه » عالمه جملسى«

  :كند السالم روايت مى

  161: شرح دعاى كميل، ص

َعاَملٌ ِمنـُْهْم أنَّ للَِّه َعزَّ َوَجلَّ   َما يُرىِإنَّ للَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِإثـَْىنْ َعَشَر أَْلَف َعاملٍَ ُكل َعاملٍَ ِمنـُْهم َأكبَـُر ِمْن َسبِع َمساواٍت َو َسبِع َأَرِضَني 
  .»1«  َعاَلماً َغيـَْرُهم

ها از  تر است و هيچ كدام از آن ان است كه هر يك از مهه هفت آمسان و زمني بزرگخداى عز و جل را دوازده هزار جه
  !!وجود جهاىن غري از خود خرب ندارد

  :گويند شناس معاصر مى دانشمندان كيهان
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  تر از آمسان و زمني ما است هاىي بزرگ ها و زمني جهان هسىت مركب از هزاران جهان است و هر جهاىن داراى آمسان
»2«.  

عدد، به طور اغلب، در آيات قرآن جميد و روايات، براى بيان حدود و مشاره نيست، بلكه براى بيان كثرت و فراواىن 
ها بيش از چيزى است كه در قرآن و  جهان. است؛ بنا بر اين تصّور نشود كه هسىت حمدود به دوازده هزار جهان است

  .است شناسى بيان شده هاى علم جنوم و جهان روايات و كتاب

   هاى معلق در عرش و منظومه مشسى قنديل

  :از رسول خدا و ائمه طاهرين عليهم السالم روايت شده

شت و  ها و زمني و آنچه در آن خدا صد هزار قنديل آفريده و مهه را به عرش معّلق ساخته و متام آمسان هاست حىت 
در شرح اين » عالمه شهرستاىن« »3« !!ها چيست لداند كه در ساير قندي دوزخ در يك قنديل است و جز خدا كسى منى

ىت در قنديل به منظومه مشسى است: گويد آسا و اين حقيقت پر عظمت مى روايت معجزه   :وجوه مشا

______________________________  
  .2، حديث 2، باب 320/ 54: ؛ حبار األنوار14، حديث 639/ 2: اخلصال). 1(

  .444: اسالم و هيئت). 2(

  .79/ 1: روح املعاىن). 3(

  162: شرح دعاى كميل، ص

  .بيضى است -به عقيده متأّخرين از دانشمندان -شكل قنديل بيضى است و شكل جمموعه نظام مشسى ما هم :وجه اّول

كند و  قنديل مشتمل بر جسم لطيفى است كه در وسط آن است و از خود نور و نار به اطراف پراكنده مى :وجه دّوم
نظام مشسى هم بنا بر عقيده متأخرين، مشتمل است بر كره لطيف خورشيد كه در وسط مستقر است و از خود به 

  .خبشد سّيارات نور و نار مى

و بر ديوار و چيز ديگرى نصب نيست و منظومه مشسى هم معلق در قنديل در هوا معلق و آويزان است  :وجه سّوم
  .فضاست
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تر است و خورشيد  جرم روشىن خبش كه در قنديل است در وسط حقيقى آن نيست و به يك حّد آن نزديك :وجه چهارم
  .هم در وسط حقيقى منظومه مشسى نيست

ت، انطباق اين روايت معجزه  هيئت جديد و خمالفتش با فلسفه قدمي آشكار است و اثر بر مباىن با توّجه به وجوه مشا
صرحياً بر وجود هزاران جهان و منظومه مشسى كه هركدام جداگانه مشتمل بر اراضى سّياره و اقمار و بالد و امصار و ديار 

شت و دوزخ و غريه و اين كه هر يك از جهان ناى آمسان و زمني ا و  ست هاى اين قناديل يك نظام مشسى و به 
  »1« !!داللت دارد

   خورشيدهاى ستارگان غري قابل مشارش

سى ميليون  -شود ها در آمسان به وضوح ديده مى كه شب  - در آغاز قرن بيستم وقىت مردم شنيدند كه در كهكشان ما
   خورشيد وجود دارد، از شدت حريت انگشت

______________________________  
  .460: اسالم و هيئت). 1(

  163: كميل، صشرح دعاى  

  .وىل امروز معلوم شده كه فقط در كهكشان ما ده هزار ميليون ستاره يعىن خورشيد وجود دارد. به دهان بردند و گزيدند

كند و حىت جلوه ابرهاى انبوه  گذرانيم حقري و كوچك جلوه مى ما وقىت هنگام شب بدون دوربني، كهكشان را از نظر مى
ار را  ، يا دوربني »ويلسون«وىل اگر به وسيله يك دوربني بزرگ فلكى مثل دوربني رصدخانه كوه . ندارديك روز زمستان يا 

كه وسعت دهانه آن پنج مرت است، كهكشان را از نظر بگذرانيم » پالومر«بزرگ فلكى مثل دوربني رصدخانه كوه 
  .فهميم چه قدر عظمت دارد مى

ها امكان ندارد و هنوز هيچ منجم  اند كه مشارش دقيق آن رار گرفتهخورشيدها در كهكشان ما طورى يكى پس از ديگرى ق
ده هزار ميليون : اند نتوانسته با دّقت تعيني كند كه در كهكشان ما چند خورشيد وجود دارد، فقط از روى ختمني گفته

اند و  آن را مشردهخورشيد در كهكشان وجود دارد، به اين ترتيب كه يك قسمت از كهكشان را حمدود كرده، خورشيدهاى 
  .كهكشان ما ده هزار ميليون خورشيد دارد: گويند از روى آن مى
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ها  ممكن است مشاره خورشيدها خيلى بيش از اين باشد، چون ستارگان كهكشان آنقدر انبوه است كه قسمىت از آن
وىل عمق شگرف  . ها قرار گرفته ببيند هاىي را كه در عقب آن گذارد كه منّجم، قسمت شود و منى حاجب ديگر مى

در ميان خورشيدهاى كهكشان، . ر وجود دارددهد كه در پس خورشيدهاى ظاهرى، خورشيدهاى ديگ كهكشان نشان مى
  !!ترند خورشيدهاىي هستند كه ده ميليون مرتبه از خورشيد ما بزرگ

  ها كهكشان وجود دارد كه گاهى فاصله ميان يك كهكشان، در جهان ما ميليون

  164: شرح دعاى كميل، ص

  .است »1«  مانند كهكشان ما، با كهكشان ديگر به اندازه دو ميليون سال نورى

هاىي   تواند طيف كهكشان آن دوربني مى. در آمريكاست» پالومر«ترين دوربني فلكى امروز جهان دوربني رصدخانه كوه  قوى
هاىي به چشم  وىل گاهى از ماوراى هزار ميليون سال نورى روشناىي. كه در فاصله هزار ميليون سال نورى است ببيند

  !!هاىي وجود دارد م كهكشانفهماند در آجنا ه رسد كه به منجمان مى مى

 165وزن خورشيد دو بليون بليون تن است و كهكشان ما كه واليت كوچكى از مملكت جهان عظيم است در حدود 
  !!هزار ميليون برابر خورشيد وزن دارد

ا تقريباً با وجود اين مهه ماّده و عنصر كه با مهه بزرگى و عظمتشان در سراسر جهان پراكنده است، بيشرت جهان خاىل ي
  !خاىل است

اى از جهان عظيم  اين گوشه »2« !!ميليون ميليون كيلومرت است 40ترين ستاره ثابت قريب  فاصله ميان ما و نزديك
مشا با مطالعه مهني ارقام و اعداد كه منايشگر  . اند به ما نشان دهند هاى بسيار حمدود جنومى توانسته است، كه دوربني

آن  -توانيد بزرگى و عظمت حضرت حق را و طول و عرض و حجم و وزن آن است آيا مىاى حمدود از جهان،  گوشه
  !درك كنيد؟ -ايت است و مهه چيز را پر كرده هم عظمىت كه ىب

كتاب تكويىن از فعل عظيم حق، و از كتاب . جهان عظيم، فعل و صنعت و كارخانه و كارگاه و كتاب خداست
   توان به ود مىباعظمت او تا حدى بسيار بسيار حمد

______________________________  
  .كند اى سيصد هزار كيلومرت در مدت يك سال طى مى سال نورى عبارت است از مسافىت كه نور با سرعت ثانيه). 1(
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  .449: اسالم و هيئت). 2(

  165: شرح دعاى كميل، ص

  :برآورد كه عظمت حضرت عظيم پى برد و از عمق جان و با مهه وجود فريادى خالصانه

  .»1«  اللَّهُ َأْكبَـُر ِمْن َأْن يُوَصفَ 

  .تر از آن است كه وصف شود خدا بزرگ

ها از رسيدن به   ترين انديشه ها از تعريفش اللند و پاى قوى ترين زبان زيرا نريومندترين واصفان از وصفش عاجزند و بليغ
  !اى از عظمتش لنگ است گوشه

ان را در پيشگاهش بايد بگوييم كه از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله تعليم  آرى، در حد استعداد و فهم خود مه
  :امي گرفته

  .»2«  َما َعَرفْـَناَك َحقَّ َمْعرِفَِتكَ 

 گر كسى وصف او ز من پرسد
 

 نشان چه گويد باز دل از ىب ىب

 اند عاشقان كشتگان معشوق
 

 «3» بر نيايد ز كشتگان آواز

  

***______________________________  
  .9084، حديث 33، باب 191/ 7: ؛ وسائل الشيعة9، باب معاىن االمساء، حديث 118/ 1: الكاىف). 1(

  .1، حديث 61، باب 23/ 68: ؛ حبار األنوار227، حديث 132/ 4: عواىل الآلىل). 2(

  .ديباچه: »سعدى شريازى«گلستان ). 3(

  166: شرح دعاى كميل، ص
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  ءٍ  َوِبُسْلطَاِنَك الَِّذى َعَال ُكلَّ َشىْ 

  

   كنم به سلطنت و فرمانرواىي و از تو درخواست مى

   ات كه بر فراز مهه چيز است مطلق و مهه جانبه

چون و چراى او فوق ظاهر  فرمانرواىي ىب. اى كوچك و ناچيز از عظمت مملكت هسىت را خوانديد در سطور گذشته گوشه
  .جهانيان استو باطن جهان و 

گى و قدرت او بر فراز مهه چيز قرار دارد و مهه چيز در مهه شئون، حمكوم سلطنت و فرمانرواىي آن سلطان  تسّلط و چريه
  .مقتدر است

هركس در اين جهان به حق و به خاطر شايستگى، داراى فرمانرواىي است فرمانرواييش عطا و خبشش خدا به اوست، 
  .دهد گريد و در اختيار ديگرى قرار مى هرگاه اراده كند از او مى

فرمانروايان بايد فرمانرواىي خود را شعاعى از سلطنت و حاكميت و فرمانرواىي حضرت حمبوب بدانند و جز به عدل و 
و چنان كه . گريند احسان فرمان نرانند كه اگر بريون از دايره عدالت و احسان حكمراىن كنند، در زمره ستمكاران قرار مى

كند و  ها را دستگري مى هاست، آن يات قرآن آمده و تاريخ نيز اثبات منوده، دست انتقام خدا كه بر فراز مهه دستدر آ
شوند و به كام عذاب دردناك ابدى فرو  بدون اين كه بتوانند از خود مقاومىت نشان دهند به خاك ذلت و پسىت دچار مى

  .روند مى

و به آب جوشيده از زمني، دستور داد به صورت طوفان درآيد و كفار و مشركني  فرمانرواىي او به آب نازل شده از آمسان
  .زمان نوح را نابود كند

  167: شرح دعاى كميل، ص

فرمانرواىي او، با وزيدن بادى، قوم نريومند عاد را هم چون علف خشكى كه از زمني كنده شود از ريشه به در آورد و در 
  .خامته دادبارشان  اى به زندگى نكبت حلظه
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 فرمانرواىي او، به رود نيل دستور داد تا با موجى خروشان فرعون ستمگر، طاغى و متكّرب را با قومش به ديار نيسىت فرستد
»1«.  

______________________________  
  .در فقرات بعد پريامون عذاب اين اقوام و آيات مربوط به آنان مطالىب بيان خواهد شد). 1(

  168: ، صشرح دعاى كميل

  

  ءٍ  َوِبَوْجِهَك اْلَباِقى بـَْعَد فـََناِء ُكلِّ َشىْ 

  

   كنم به ذاتت كه پس از فناء مهه چيز باقى است و از تو درخواست مى

او مهيشه و مهواره بوده و هست و چيزى در . هسىت او ازىل، ابدى و سرمدى است. ذات مقدس او عني هسىت است
  .نياز است اش مهه چيز را به وجود آورد، در حاىل كه از مهه چيز ىب حكيمانهبه اراده . جنب او نبوده و نيست

  .گريد و او مهيشه و مهواره خواهد بود مدت عمر مهه چيز پايان مى

اى از نفخه اهلى است؛ پس قابليت فنا در مهه  چيزى در جهان هسىت از خودش حيات مستقل ندارد، حيات او رشحه
ت نقص، و بقا، از صفات كمال است؛ در نتيجه، كمال مطلق، بقاى مطلق دارد، و فنا فنا، از صفا. چيز حتمى است

  .ُمهرى است كه بر پيشاىن متام موجودات و بر دفرت حيات مهه چيز خورده است

  :كند پذيرى هر آنچه جز اوست را چنني بيان مى قرآن كرمي، بقاى حضرت حق و پايان

  .»1« »ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َر َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشىْ َوَال َتْدُع َمَع اللََّه ِإهلاً آخَ «

بر مهه [رواىي  و با خدا معبودى ديگر خموان، جز او معبودى نيست، هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است، فرمان
  .شويد ده مىويژه اوست، و فقط به سوى او بازگردان]  جهان هسىت
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______________________________  
  .88): 28(قصص ). 1(

  169: شرح دعاى كميل، ص

  مفهوم فنا

با توّجه به معناى لغوى و با عنايت به اين كه معاد يكى از اصول دين و غري قابل انكار است، به معناى عدم » فنا«
  .حمض و نابودى نيست

  و بارها بر خروج مردگان از قربها اشاره شده است »1« منايد روز رستاخيز مىآيات قرآن كرمي تصريح به وجود برزخ تا 
به معناى » فنا«در نتيجه  »3«  هاى پوسيده از مسائل يقيىن و قطعى است و پوشاندن لباس حيات بر استخوان »2«

دن نظم عامل خلقت نابودى مطلق نيست، بلكه به معىن به هم رخينت نظام جسم و جان و قطع پيوندها و بر هم خور 
  .»4«  است

زمينيان هالك شدند، بعد خداوند : نازل شد، مالئكه گفتند »5« »ُكلُّ َمْن َعَليـَْها فَانٍ «  در تفاسري آمده است كه وقىت آيه
  .»6« »ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشىْ « :اين آيه را نازل فرمود كه

  : در قرآن كرمي، فناى زمني اين گونه بيان شده استفناى هر چيز متناسب با مهان چيز است؛ مثًال 

ُل اْألَْرُض َغيـَْر اْألَْرضِ «   .»7« »يـَْوَم تـَُبدُّ

______________________________  
  .100): 23(مؤمنون . »يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   َوِمن َورَاِئِهم بـَْرزٌَخ ِإَىل «). 1(

  .شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

ْم يَنِسُلونَ   َونُِفَخ ِىف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل «). 2(   .51): 36(يس . »َرِِّ

  .شتابند و در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان مى

  .79): 36(يس . »َخْلٍق َعِليمٌ ُقْل ُحيِْييَها الَِّذى أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ «). 3(
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  .كند، و او به هر چيزى داناست اش مى زنده. مهان كسى كه خنستني بار آن را پديد آورد: بگو

  .14/ 23: بر گرفته از تفسري منونه). 4(

  .26): 55(الرمحن ). 5(

  .413/ 9: كشف األسرار. 88): 28(قصص ). 6(

  .48): 14(ابراهيم ). 7(

  170: شرح دعاى كميل، ص

  .روزى كه زمني به غري اين زمني، تبديل شود

  :ها به اين تعبري آمده است و فناى آمسان

  .»1« »يـَْوَم َنْطِوى السَّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتبِ «

  .پيچيم، مانند درهم پيچيدن طومار روزى كه آمسان را در هم مى

  .فاىن است و فقط وجه اللَّه باقى است» ء كل شى«ه السالم پس مهه چيز و مهه كس و به تعبري حضرت امرياملؤمنني علي

   معناى وجه اللَّه

شود،  مى» يد اللَّه«گونه كه از قدرت خدا تعبري به  مهان. به معناى صورت است و در اين جا معىن كناىي دارد» وجه«
َيُد اللَِّه َمَع «: و امرياملؤمنني على عليه السالم نيز فرمود »2« »ءٍ  ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ «: فرمايد چنان كه در قرآن كرمي مى

  .»3« »اَجلماَعة

 :بيان شده است از آن مجله» وجه«معاىن خمتلفى براى  »4« »َوْجُه َربَِّك ُذو اجلََْالِل َواْإلِْكرَامِ   َويـَبـَْقى«  در تفسري آيه شريفه
  .»5«  معنا شده است »دين ربك«  به »َوْجُه َربِّكَ «

  :فرمايد و در روايىت وجود مبارك حضرت امام سجاد عليه السالم مى
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  .»6« »ِمْنهُ   َحنُْن الوَجه الذى يؤتى«

______________________________  
  .104): 21(انبياء ). 1(

  .83): 36(؛ يس 88): 23(مؤمنون ). 2(

ند، اما اسالم حقيقى خدا را از جسم و دان يهود و نصارى و جموس و ساير فرق كّفار و مشركني، خدا را جسم مى
  .داند جسمانّيت و حىت مرّكب از وجود و ماهّيت بودن نيز منزّه مى

  .127خطبه : ج البالغة). 3(

  .28): 55(الرمحن ). 4(

  .236/ 5: الربهان). 5(

  .10321، حديث 236/ 5: الربهان). 6(

  171: شرح دعاى كميل، ص

  .آن درآيندما آن جهت و سوىي هستيم كه از 

  :فرمايد مى» ابا صلت«امام رضا عليه السالم در ضمن روايىت به 

وجه «ها براى خداوند توصيف كند، كافر است بلكه مراد از  اى ابا صلت، اگر كسى صورت ظاهرى مانند بقيه صورت
  .»1« شود رفتش توّجه مىانبيا و فرستادگان و حجج اهلى هستند كه به واسطه آنان به خداى عّزوجّل و دين و مع» اللَّه

  :توان گفت با توّجه به اين روايات مى

، احكام اهلى،  قرآن، انبيا، ائمه هدى 17ذات و صفات خداوند و هرچه موجب توّجه به خدا باشد اعم از دين، آن، 
باقى  ها ذاتى است و تغيريناپذير است وجه اللَّه است و چون حسن آن... اطاعت، عبادت، اعمال صاحله، تقوى و

  .خواهند ماند
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استعاره براى اين معاىن شده است؛ چرا كه صورت، اشرف اعضا و جممع مشاعر و موضع سجود و حمل ظهور » وجه«و 
  .»2«  آثار خشوع است

______________________________  
يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َفَما َمْعَىن اخلََْربِ ... م قَاَل قـُْلُت ِلَعِليِّ ْبِن ُموَسى الرَِّضا عليه السال: عن عبدالسالم بن صاحل اهلروى). 1(

يَا أَبَا الصَّْلِت، َمْن َوَصَف اللََّه ِبَوْجٍه َكاْلُوُجوِه فـََقْد  : الَِّذي َرَوْوُه َأنَّ ثـََواَب ال ِإَلَه ِإّال اللَُّه النََّظُر ِإَىل َوْجِه اللَِّه فـََقاَل عليه السالم
 َوَجلَّ َوِإَىل ِديِنِه َوَمْعرِفَِتِه َوَقاَل اللَِّه أَنِْبَياُؤُه َوُرُسُلُه َوُحَجُجُه َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم ُهُم الَِّذيَن ِِْم يـُتَـَوجَُّه ِإَىل اللَِّه َعزَّ  َكَفَر َوَلِكنَّ َوْجهَ 

، حديث 236/ 5: الربهان. ٍء هاِلك ِإّال َوْجَههُ  َعزَّ َوَجلَّ ُكلُّ َشيْ َوْجُه َربَِّك َوَقاَل   اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُكلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن َويـَْبقى
1032.  

  .298/ 9: روح البيان). 2(

  172: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٍ  َوبَِأْمسَاِئَك الَِّىت َمَألَْت َأرَْكاَن ُكلِّ َشىْ 

  

   هاى مهه چيز را پر كرده كنم به امسائت كه پايه و از تو درخواست مى

در اين كالم ملكوتى و فراز عرشى، امساى لفظى كه تركيىب از حروفند نيست، بلكه منظور، حقايق و  »امساء« ازمنظور 
  .واقعيات و مصاديقى هستند كه الفاظ بر آنان داللت دارد

هر : هاى مهه چيز را پر كرده و به عبارت ديگر رمحت واقعى، لطف حقيقى، علم ذاتى، عدل عيىن و قدرت فعلى پايه
  .گاه خالقّيت، بارئّيت، مصّوريت، علم، بصريت، عدل، حكمت، رمحت و رأفت حقيقى حضرت حق است يزى جلوهچ

ها  يابد و به سبب آن ها حياتشان دوام مى ها بر پا هستند و از بركت آن اند و به آن موجودات به آن حقايق به وجود آمده
  .خورند روزى مى
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آنچه در مهه شئون . امساى لفظيه كه تركيىب از حروفند، امساى حقيقى نيستند شود كه با دّقت در اين حقيقت روشن مى
  .مؤثر است، امساى حقيقّيه است نه لفظّيه »ء كل شى«  موجودات و هوّيت و حيثّيت

در يكى از دعاهاى وارده از معصوم بنام . در هر صورت، امساى حقيقيه واسطه حتقق حقايق در اين بساط هسىت هستند
  :خوانيم ات مىدعاى مس

تر، كه چون براى باز شدن درهاى  تر، باارزش تر، عزيزتر، برجسته كنم به نام بزرگت، نام بزرگ خدايا، از تو درخواست مى
   بسته آمسان به آن خوانده شوى به رمحت باز شود و هنگامى كه براى گشايش تنگناهاى درهاى زمني خوانده شوى

  173: شرح دعاى كميل، ص

ها خوانده شوى آسان شود و وقىت براى زنده شدن مردگان به آن خوانده شوى  و زماىن كه براى آساىن سخىت گشوده گردد
  .»1« ...زنده شوند، و چون براى برطرف شدن تنگدسىت و پريشان حاىل خوانده شود، برطرف گردد

 »تا« و »را« و »دال« و »فقا« كه مرّكب از» قدرت«دهد، لفظ  آنچه كه امور بيان شده در اين دعا را حتقق مى
  .است، نيست، بلكه حقيقت قدرت و عني قدرت است

ها تعبري به  اند، در حقيقت حقايق موجوده هستند كه در قرآن و روايات از آن را پر كرده »ء كل شى«  هاى امساىي كه پايه
  .شده است» امساء«

   حقيقت امساء احلسىن

. كند ويژه حق است، كه هركدام از كمال خمصوص يا نفى نقصى حكايت مىامساء احلسىن اشاره به صفات مجال و جالل 
  .اين امساء و صفات در آيات خمتلف قرآن آمده است

  :هاى خداى متعال از امساء احلسىن اوست آيد كه مهه نام از تعبرياتى كه در آيات قرآن آمده برمى

َا  َوللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن «   .»2« »َفاْدُعوُه ِ

______________________________  
ا ُدِعيَت ِبِه َعَلى َمَغاِلِق أَبـَْواِب اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسَأُلَك ِبامسَِْك اْلَعِظيِم اَألْعَظِم اَألْعَظِم اَألْعَظِم اَألَعزِّ اَألَجلِّ اَألْكَرِم الَِّذي ِإذَ «). 1(

َذا ُدِعيَت ِبِه َعَلى َمَضاِيِق أَبـَْواِب اَألْرِض ِلْلَفرَِج انـَْفَرَجْت َوِإَذا ُدِعيَت ِبِه َعَلى اْلُعْسِر ِلْلُيْسِر السََّماِء لِْلَفْتِح بِالرَّْمحَِة انـَْفَتَحْت َوإِ 
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مصباح . »ِء اْنَكَشَفتلضَّرَّاتـََيسََّرْت َوِإَذا ُدِعيَت ِبِه َعَلى اَألْمَواِت لِلنُُّشوِر انـَْتَشَرْت َوِإَذا ُدِعيَت ِبِه َعَلى َكْشِف اْلَبْأَساِء َوا
  .96/ 87: ؛ حبار األنوار89: ؛ البلد األمني423: »كفعمى«؛ املصباح 416: املتهجد

  .180): 7(اعراف ). 2(

  :شده است» امساء احلسىن«در قرآن كرمي در سه آيه ديگر حبث از 

  .110): 17(اسراء . » اْألَْمساءُ احلُْْسَىن ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْمحَاَن أَيّاً َما َتْدُعوا فـََلُه « - 1

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد ذات يكتاى او را خوانده[خدا را خبوانيد يا رمحان را خبوانيد، هر كدام را خبوانيد : بگو
  .فقط ويژه اوست]  هاست هم از آن

  .8): 20(طه . » اللَُّه َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن « - 2

  .ها فقط ويژه اوست خداى يكتاست كه جز او هيچ معبودى نيست، نيكوترين نام

  .24): 59(حشر . » ُهَو اللَُّه اْخلَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن « - 3

  .هاى نيكو ويژه اوست گر، مهه نام اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورت

  174: يل، صشرح دعاى كم

  .ها خبوانيد ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به حلاظ معاىن[ها  و نيكوترين نام

رساند كه هر  اين معىن را مى -مفيد عموم است» االمساء«دهد و كلمه  افاده حصر مى» للَّه«كه با تقدمي   -اين آيه شريفه
خدا شريك نيست، مگر اين كه خداوند به اراده و اسم احسن كه در عامل باشد، از آِن خداست و احدى در آن با 

  .مشّيت خود، پرتوى از آن را در افق وجود افرادى جتلى دهد

  :كند مانند ها، اين معىن را تاييد مى ظاهر آيات، بلكه صريح بعضى از آن

يعاً «   .»1« »َأنَّ اْلُقوََّة للَِّه مجَِ

  ].ندا و معبودهاى باطل، هيچ و پوچ[مهه قدرت ويژه خداست 
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يعاً «   .»2« »َفِإنَّ اْلِعزََّة للَِّه مجَِ

  .يقيناً مهه عّزت و قدرت فقط براى خداست

يطُوَن ِبَشيْ «   .»3« »ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاءَ  َوَال حيُِ

  .و آنان به چيزى از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او خبواهد

______________________________  
  .165): 2(بقره ). 1(

  .139): 4(نساء ). 2(

  .255): 2(بقره ). 3(

  175: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ُهَو احلَْيُّ َالِإلَه ِإالَّ ُهوَ «

  .، هيچ معبودى جز او نيست] زوال ىب[اوست زنده 

حقيقت هر اسم كند كه  و مهچنني ظاهر كالم خداى تعاىل در هر جاىي كه ذكرى از امساء خود منوده اين معنا را تأييد مى
  .»2«  حسىن تنها براى خداست

هاى خاصى برخوردارند و بني  از مظاهر حقايق امساء، ائمه طاهرين عليهم السالم هستند كه ميان مهه موجودات از ويژگى
رمحت، هدايت، لطف، رأفت، كرم و غفران حق به واسطه آن بزرگواران به . خدا و مردم تا روز قيامت واسطه فيض هستند

  .رسد رسد و اعمال خوبشان در سايه معرفت و واليت آنان به قبوىل مى م مىمرد

  :در تفسري باارزش الصاىف از حضرت صادق عليه السالم روايت كرده» فيض كاشاىن«حكيم بزرگوار 

  .»3« َناَحنُْن َواللَِّه اَألْمساءُ اُحلْسَىن الَِّذى ال يَقَبُل اللَُّه ِمَن الِعباِد َعَمًال إّالِمبَْعرَِفتِ 
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به خدا قسم امساى حسناى خدا ما هستيم كه خدا عملى از بندگان را جز به معرفت و شناخت آنان نسبت به ما و 
  .كند واليت و جايگاه ما قبول منى

  رساند و حقيقىت را در او ظهور بنا بر اين توّجه به لفظ، انسان را جباىي منى

______________________________  
  .65): 40(» مؤمن«غافر ). 1(

  .65): 20(طه . » اللَُّه َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن «). 2(

  .ها فقط ويژه اوست خداى يكتاست كه جز او هيچ معبودى نيست، نيكوترين نام

  .110): 17(اسراء . » ْسَىن ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْمحَاَن أَيّاً َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْمساءُ احلُْ «

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد ذات يكتاى او را خوانده[خدا را خبوانيد يا رمحان را خبوانيد، هر كدام را خبوانيد : بگو
  .فقط ويژه اوست]  هاست هم از آن

  .24): 59(حشر . » ُهَو اللَُّه اْخلَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن «

  .هاى نيكو ويژه اوست اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، مهه نام

  .7، حديث 1، باب 5/ 25: ؛ حبار األنوار42/ 2: ؛ تفسري العياشى143/ 1: الكاىف). 3(

  176: شرح دعاى كميل، ص

شود از امساى  هسىت ديده مىبايد از دنياى لفظ گذشت و به حرمي حقيقت پيوست، كه آنچه آثار بر صفحه . دهد منى
  .حقيقى يا عني واقعيات است

  .»1«  َوِبإلسِم الَِّذى َخَلْقَت ِبِه اِجلنَّ واإلنس... َوِبإلْسِم الَِّذى َخَلْقَت ِبِه اْلَعرَش، وِبإلسِم الَِّذى َخَلْقَت ِبِه اْلُكْرِسىَّ 

و به حق ... به سبب آن كرسى را به وجود آوردىتو را به حق امسى كه بوسيله آن عرش را آفريدى و به حق امسى كه 
  .امسى كه از بركت آن جّن و انس را پديد كردى
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   اختالف درباره امساء و صفات حضرت حق

  :شوند اگر چه بسيارى در اصل ذات پروردگار اتفاق نظر دارند، اما درباره امساء و صفات اهلى به دو دسته تقسيم مى

در منظر ايشان، تنها آن . دانند مى »ذو اجلالل واالكرام«  خوانند و او را خداىي حسىن مىكساىن كه خدا را به امساى   - 1
اين گروه، هدايت . ها باشد معاىن اليق انتساب به ساحت مقدس پروردگار است كه مبّني كمال و يا نفى نواقص و زشىت

  .اند يافتگان حقيقى و اهل سعادت

خوانند كه خود به دو گروه  ورزيده و غري او را به اسم او، يا او را به اسم غريش مىگروهى كه در امساى اهلى احلاد   - 2
  :شوند تقسيم مى

دهند، مانند مادّيني و دهرّيني كه آفريدن و زنده كردن  گروهى كه صفات خاصه حضرت حق را به غري او نسبت مى  -الف
و . دهند ها كه خري و نفع را به خدايان نسبت مى ا مانند وثىندانند، و ي و روزى دادن و امثال آن را كار ماده و يا دهر مى

   يا مانند بعضى از اهل كتاب كه پيغمرب و بعضى از اولياى دين خود را به صفاتى توصيف

______________________________  
  .35، حديث 125، باب 405/ 92: ؛ حبار األنوار30، فصل 303: »كفعمى«املصباح ). 1(

  177: يل، صشرح دعاى كم

كنند كه جز خداى تعاىل كسى سزاوار و برازنده آن نيست و در اين احنراف برخى از مردم ضعيف االميان نيز  مى
  .اى دارند كه با توحيد سازگار نيست ها نظريه اند؛ چرا كه اسباب هسىت را مستقل در تأثري دانسته و درباره آن شريك

ورزند؛ يعىن صفات نقص و اعمال زشت  دارند، لكن در امساى او احنراف مىگروهى ديگر كه به خداى متعال اميان   -ب
دانند، و علم،  مثًال او را جسم و حمتاج به مكان دانسته و در برخى از شرائط او را قابل درك مى. دهند را به او نسبت مى

كنند، و در  را برايش اثبات مى اراده، قدرت، وجود و بقاىي از قبيل علم، اراده، قدرت، وجود و بقاى مادى و انساىن
  .دهند برخى امور، به او نسبت ظلم و جهل مى

اند كه  خوانند، اهل ضاللت ورزند و غري او را به اسم او، يا او را به اسم غريش مى اين گروه كه در امساى اهلى احلاد مى
  .»1« اى است كه از ضاللت دارند جايگاهشان در دوزخ، به حسب مرتبه
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   احلسىنعدد امساء 

اسم  99در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت عليهم السالم و حىت از طريق عامه رسيده است تعداد امساء احلسىن 
  :از مجله روايت معروىف از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله كه فرمود. دانسته شده است

  .»2« »ا َدَخَل اجلنََّة، انّه َوتْـٌر حيبُّ الَوْترَمْن أحصاه -ِمأة إّالواحداً  -إنَّ للَِّه تسَعٌة َوتسعَني امساً «

______________________________  
  .446/ 8: امليزان). 1(

، 312: »كفعمى«، باب عدد أمساء اللَّه تعاىل؛ املصباح 349: ؛ أعالم الدين8، حديث 29، باب 194: التوحيد). 2(
از صحيح خبارى و صحيح مسلم و مسند امحد و  147/ 3: ورو مهچنني از مصادر عامه در الُدر املنث... و 32باب 

  .سنن ترمذى و كتب معروف ديگر نقل شده است

  178: شرح دعاى كميل، ص

شت مى دارد، هر كس آن -يكصد اال يك اسم -خداوند نود و نه اسم شود، خداوند فرد است و  ها را مشارش كند وارد 
  .فرد را دوست دارد

  .كند اسم را بيان و تفسري مى 99و سپس آن حضرت، آن 

شيخ صدوق رمحه «اند؛ از مجله روايىت كه  اسم براى خداوند ذكر منوده 99روايات ديگرى نيز به صورت خمتصر يا مفّصل، 
  :فرمايد از امام على بن موسى الرضا عليهما السالم از پدرانش از امرياملؤمنني على عليه السالم نقل منوده كه مى» اهللا

للَِّه عّزوجّل ِتْسَعةٌ َوِتْسعوَن امساً َمْن َدَعا اللَُّه ِِما اسَتجاَب َلهُ َوَمْن أحصاَها َدَخَل : ُسول اللَّه صلى اهللا عليه و آلهقاَل رَ «
  .»1« »اجلنَّةَ 

ند ها را مشارش ك كند، و هر كس آن خداوند نود و نه اسم دارد كه هر كس خدا را به آن خبواند، دعاى او را مستجاب مى
شت مى   .شود داخل 

  :گويد بعد از ذكر اين روايت مى» شيخ صدوق رمحه اهللا«مرحوم 
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  .ها و آگاهى از معاىن اين امساء است نه تنها مشارش، بلكه احاطه به آن» احصاء«منظور از 

  .»2« كند هاى نود و نه گانه ذكر مى و سپس شرح مفّصلى در تفسري اين نام

شود و خبشى ديگر، اوصاىف  اوصاف كمالّيه ذاتّيه خداوند است كه صفات مجال ناميده مى خبشى از اين اوصاف، از قبيل
  كند كه به اوصاف جالل معروف است و قسمت زيادى از آن، است كه هر گونه نقص را از ذات مقدسش دور مى

______________________________  
  .9، حديث 195: التوحيد). 1(

  .9يل حديث ، ذ205 -195: التوحيد). 2(

  179: شرح دعاى كميل، ص

  .گويند ها صفات فعل مى صفاتى است كه از ناحيه افعال خداى متعال مشتق شده است كه به آن

البته در بعضى از روايات، عدد امساى اهلى بيش از اين ذكر شده، و حىت در بعضى از دعاها مانند جوشن كبري هزار نام 
است كه بني دو دسته روايات، منافاتى نيست؛ چرا كه نود و نه اسم و صفت، براى وجود مقدس حضرت مشرده شده 

امساء و صفاتى است كه ويژگى و امهيت بيشرتى دارد و بسيارى از امساء و صفاتى كه فراتر از اين نود و نه صفت هستند، 
  .»1«  از اين نود و نه صفت گرفته شده است

  :انتهاى آن ذات واحد حكايت دارد و به گفته شاعر فى است كه از كماالت ىببه اين ترتيب مهه اين صفات، تعبريات خمتل

 وُحْسُنك واِحدٌ   ِعباراتُنا شّىت 
 

 ذاك اجلماِل ُيشريُ   وُكلٌّ إىل

  

  .كنند مثال اشاره مى تعبريات ما خمتلف است وىل حسن تو بيش از يكى نيست و مهه به آن مجال واحد ىب

______________________________  
  .48/ 4: پيام قرآن). 1(
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  180: شرح دعاى كميل، ص

  

  ءٍ  َوِبِعْلِمَك الَِّذى َأَحاَط ِبُكلِّ َشىْ 

  

   كنم به دانش و داناييت كه به مهه چيز احاطه كرده و از تو درخواست مى

دات را احاطه كرده و چيزى گرچه از يك در زمينه علم حق كه علم فعلى و علم حضورى است و ظاهر و باطن مهه موجو 
ها،  از علم او پنهان نيست و مشاره و عدد مهه خملوقات حىت امت - گريند كه ميلياردها از آن، نوك سوزىن جاى مى  -امت

  .ها، برف و باران نزد علم او حاضر است؛ آيات خمتلفى در قرآن كرمي بيان شده است ها، حبّه دانه

  :هاى خمتلف، به احاطه علمى حضرت حق بر مهه چيز، تصريح شده است ه بار در سورهدر قرآن كرمي، بيش از د

  .»1« »ٍء َعِليمٌ  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيْ «

  .و بدانيد كه خدا به مهه چيز داناست

َو ِبِعْلِمَك الَِّذي َأَحاَط «اند كه  فرمودهوجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم نيز در اين فراز از دعا، به اين اصل كلى اشاره 
  .»ءٍ  ِبُكلِّ َشيْ 

هاىي كه از درختان فرو  ها تا برگ شود، از موجودات در دل صحراها و اقيانوس شامل متام موجودات مى» ء كل شى«
ن شده و در انتظار قطرات ها در زير زمني پنها ها و بيابان ها و درّه هاىي كه در هر گوشه و كنارى از جنگل ريزد و دانه مى

  .باران است

  :منايد اى ديگر در قرآن كرمي به اين حقيقت اشاره مى آيه

______________________________  
  .231): 2(بقره ). 1(

  181: شرح دعاى كميل، ص
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َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِىف ظُُلَماِت اْألَْرِض َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َاليـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِىف اْلبَـرِّ «
  .»1« »َوَال َرْطٍب َوَال يَاِبٍس ِإالَّ ِىف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

و به آنچه در خشكى و درياست، آگاه است، و . داند ها را جز او منى و كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آن
هاى زمني، و هيچ تر و خشكى نيست مگر آن كه  اى در تاريكى داند، و هيچ دانه افتد مگر آن كه آن را مى هيچ برگى منى

  .است]  ثبت[در كتاىب روشن 

  .دهد ترين آياتى است كه از علم اهلى خرب مى اين آيه يكى از جامع

اين است كه تا كنون  -و شايد به چشم ما نيز نيايد -است» ء كل شى«كه خبشى ناچيز از   »َما ِىف اْلبَـرِّ «اى از  گوشه
اى است كه ارقام براى بيان آن  اند كه مشاره اين حشرات به اندازه شناسان نزديك به هفتصد هزار حشره مشارش كرده حشره

  .قاصر است

از عده نفوس يك قاره  ها در تكاپو هستند ريزى كه در بريدگى تپه در يك روز تابستاىن كه هوا صاف باشد، مشاره حشرات
اگر ناگهان نژاد بشرى بكّلى از روى زمني معدوم شود، خملوقات ديگر روى زمني به زمحت متوّجه غيبت او . بيشرت است
  .»2« خواهند شد

ان نويسنده كتاب جهان گل داند، و در بعضى از كتب   دانه را بالغ بر يكصد و پنجاه هزار نوع مى ها، گياهان 
  .»3«  ش از هجده هزار نوع گياه توصيف و تشريح شده استشناسى بي گياه

  ها مشارش شده، و بيش از چهل هزار نوع از يكصد هزار نوع از انواع قارچ

______________________________  
  .59): 6(انعام ). 1(

  .190: هاى جهان علم دانستىن). 2(

  .352: ، به نقل از تاريخ علوم325/ 2: پيام قرآن). 3(

  182: دعاى كميل، ص شرح

  .»1«  ها، هفت هزار نوع سيب و سى و پنج هزار نژاد گندم مورد بررسى قرار گرفته است جلبك
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  .انگيز جانواران اعماق درياست است اسرار و عجايب شگفت» ء كل شى«كه باز جزئى از   »َما ِىف اْلَبْحرِ «اى از  و گوشه

البته تعداد اين انواع در سطح . اند را يكصد و چهل هزار نوع ذكر كردهبعضى تعداد انواع جانوران شناخته شده درياىي 
  .ها بسيار زياد است اقيانوس

اى وجود ندارد؛ زيرا تقريباً شعاع آفتاب، تنها تا عمق  شد كه در اعماق درياها، مطلقاً موجود زنده درگذشته چنني تصّور مى
به عالوه آب دريا در اين منطقه . گردد ني عمقى ناپديد مىرود و آخرين اشعه آن در چن ششصد مرتى در آب فرو مى

اما مطالعات بعدى دانشمندان ثابت كرد كه در اعماق خيلى زياد دريا، . بسيار سرد و فشار آب بسيار باالست
 كنند هاست خنثى مى موجودات زنده فراوان و عجيىب هستند، و فشار بسيار زياد آب را با فشارى كه در درون وجود آن

»2«.  

  آفرينش مهه تنبيه خداوند دل است
 

 دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

 كوه و دريا و درختان مهه در تسبيحند
 

 «3» نه مهه مستمعى فهم كند اين اسرار

  

زمني در آيات ديگر قرآن كرمي، علم خداوند به نّيات انسان و اسرار متام موجودات هسىت، و علم به آنچه در آمسان و 
بيان ... است، و علم به اعمال و گفتار و حاالت انسان، و علم به قيامت و باران و آنچه در رحم مادران قرار گرفته و

  .»4«  شده است

______________________________  
  .291: ، به نقل از شناخت خدا325/ 2: پيام قرآن). 1(

  .98: ب، به نقل از دريا ديار عجاي325/ 2: پيام قرآن). 2(

  .443قصيده : »سعدى شريازى«كليات اشعار ). 3(

. »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    لَُّه َعَلىُقْل ِإن ُختُْفوا َما ِىف ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلمُه اللَُّه َويـَْعَلُم َما ِىف السَّمواِت َوَما ِىف اْألَْرِض َوال«). 4(
  .29): 2(آل عمران 
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. داند هاى مشاست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا آن را مى در سينه]  هاى فاسد و افكار باطل تاز نيّ [اگر آنچه : بگو
  .داند و خدا بر هر چيز تواناست ها و آنچه را در زمني است، مى و نيز آنچه را در آمسان

  .3): 6(انعام . »ْعَلُم َما َتْكِسُبونَ َوُهَو اللَُّه ِىف السَّمواِت َوِىف اْألَْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَـ «

ان و آشكار مشا را مى و او در آمسان به دست ] از خري و شر[داند، و نيز به آنچه  ها و در زمني، خداست كه 
  .آوريد، آگاه است مى

ُم اْلغُ «   .78): 9(توبه . »ُيوبِ َأَملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهْم َوَأنَّ اللََّه َعالَّ

ان آيا ندانستند كه خدا اسرار و پنهان سخن گفنت آنان را مى   !هاست؟ داند و قطعاً خدا داناى به مهه 

َوَما َتْدِرى نـَْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض  ْكِسُب َغداً ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِىف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِرى نـَْفٌس مَّاَذا تَ «
  .34): 31(لقمان . »َمتُوُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 

آنچه را در ]  اوضاع و احوال[كند، و  باران را نازل مى] تنها او[يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوست، و 
داند در چه  كس منى آورد، و هيچ به دست مى] و شراز خري [داند فردا چه چيزى  كس منى داند؛ و هيچ هاست مى رحم

  .ترديد خدا دانا و آگاه است مريد؛ ىب سرزميىن مى

  183: شرح دعاى كميل، ص

منايد، موجب  چنان كه انسان را به خدا آشنا و نزديك مى مسأله علم، در حبث شناخت خدا بسيار مهم است؛ زيرا هم
  .بيند اعمال خود مى شود او را نيز در مهه جا حاضر و ناظر مى

  :پايان حضرت حق، آثارى بسيار ارزمشند به مهراه دارد از مجله توّجه به علم ىب

اعتقاد به مراقبت دائمى يك عامل بزرگ نسبت به اعمال انسان مشّوق در مسري زندگى و مانع بروز خطا و عصيان  - 1
  .است

 داند هاى درون دل انسان را مى ، و حىت وسوسه»1«  استتر  وقىت انسان بداند كه خدايش از رگ گردن به او نزديك
   شود كه در متام حلظات زندگى موجب مى »2«
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______________________________  
  .16): 50(ق . »َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ «). 1(

  .ترمي و ما به او از رگ گردن نزديك

  .16): 50(ق . »ِبِه نـَْفُسهُ  َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوسُ «). 2(

  .دانيم كند، مى به او وسوسه مى]  نسبت به معاد و ديگر حقايق[و مهواره آنچه را كه باطنش 

  184: شرح دعاى كميل، ص

  .خود، خدا را ناظر بر اعمال خود بداند، و شرم حضور در برابر حضرتش او را از ارتكاب گناه بازدارد

شود كه در برابر حوادث، تنها نيست و خداوندى كه بر متام  ، موجب اميدوارى انسان مىاين علم و مراقبِت دائمى - 2
ان او عامل است و قدرت و سطلنت و رمحت او بر متام كائنات فائق است، حامى و حافظ اوست   .سّر و 

رينش است و اين اى به وسعت جهان هسىت و گسرتدگى رازها و اسرار عامل آف توّجه به وسعت علم خداوند اشاره - 3
  .هاى علمى است خود عامل مهمى براى حكمت

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم پريامون علم خداوند مى

 َم املاِء بالرّياحيـَْعَلُم َعجيَج الُوُحوِش ِىف الَفَلواِت َوَمعاِصى الِعباِد ِىف اخلََلواِت َواخِتالِف احليتاِن ِىف البحار الغاِمراِت َوَتالطُ «
  .»1« »العاِصفاتِ 

ها، و رفت و آمد ماهيان در درياهاى  گاه ها، و گناه بندگان در خلوت ها و بيابان خداوند، صداى نعره وحوش در دل كوه
  .داند عميق، و پيدايش امواج آب به سبب تند بادها را مى

______________________________  
  .198خطبه : ج البالغة). 1(

  185 :شرح دعاى كميل، ص
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  ءٍ  َوِبُنوِر َوْجِهَك الَِّذى َأَضاَء َلُه ُكلُّ َشىْ 

  

   كنم به نور ذاتت كه به سبب آن و از تو درخواست مى

  مهه موجودات غيىب و شهودى به تابش آمد و روشن شد

   معىن نور در آيات و روايات

  :كه  شده است با اين» نور«ها تعبري به  در قرآن جميد و روايات، از كماالت و ارزش

  .»1«  ، هدايت است»نور«مراد از 

  .»2«  به معناى توفيق براى حركت به سوى اميان است» نور«

  .اسالم: يعىن» نور«

  .معرفت: يعىن» نور«

  .علم: يعىن» نور«

  .»3«  روشناىي دل: يعىن» نور«

  :به معناى قرآن» نور«

  .»4« »َقْد جآءَُكم ِمَن اللَِّه نوٌر وَِكتاٌب ُمبنيٌ «

  .براى مشا از جانب خدا روشناىي و كتاىب روشنگر آمده استقطعاً 

  :به معناى احكام اهلى و مسائل اخالقى و حقايق اعتقادى» نور«

  .»5« »ِإنّا أَنزَْلَنا التـَّْوراَة ِفيها ُهًدى َونُورٌ «
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______________________________  
  .487/ 1: امليزان). 1(

  .331/ 1: روض اجلنان و روح اجلنان). 2(

  .703/ 1: كشف االسرار). 3(

  .15): 5(مائده ). 4(

  .44): 5(مائده ). 5(

  186: شرح دعاى كميل، ص

  .ما تورات را كه در آن رهنمود روشناىي بود نازل كردمي

، نفس كماالت و صفات و امساى حسناى حضرت حق است كه هر »نور«منظور از : با توّجه به اين معاىن بايد گفت
كنند و  به تناسب وجود خود و به اندازه امكان و استعداد و در حّد ظرفيت و قابليت از آن استفاده مى يك از موجودات

ره   .يابند گريى، از ظلمىت كه دچار آن هستند رهاىي مى در اين 

از العاده، از ظلمت عدم به نور هسىت، از ظلمت نقص به نور كمال،  انسان مستعد، در اين موقعيت بسيار مهم و فوق
ظلمت جهل به نور معرفت، از ظلمت ظلم به نور عدالت، از ظلمت كفر به نور اميان، از ظلمت ضاللت به نور 

كه نور   - شود و در حقيقت مطلع الفجر طلوع امساء و صفات حق هدايت، از ظلمت ماديت به نور معنويت آراسته مى
  .شود مى -حمض و روشناىي خالص است

مهان حقايق و كماالتى » نور وجه«منظور از : عارف اهل بيت عليهم السالم شايد بتوان گفتبا توّجه به آيات قرآن و م
  .است كه در هزار مورد در دعاى جوشن كبري آمده است

به خاطر اين است كه مهه صفات عليا و امساء حسىن، عني ذات است و در آن حرمي » نور«و اّما مفرد بودن كلمه 
علم و حكمت و عدل و رمحت و لطف و رمحانيت . و موصوف باشد وجود ندارد مقدس، دوىي كه عبارت از صفت

  .مهه و مهه مهان ذات يكتاى يگانه و فرد و احد است... و
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خورد، شايد معناى اين كالم ملكوتى و مجله  بر هدايت در معارف اهلى زياد به چشم مى» نور«و از آجنا كه استعمال 
  :عرشى اين باشد

  .»كنم به هدايت و راهنماييت كه به سبب آن مهه موجودات هدايت يافتند واست مىخدايا، از تو درخ«

حتمل مهه معاىن آمساىن و مفاهيم ملكوتى را دارد، تا ذوق سليم و قلب نوراىن در موارد الزم  » نور«در هر صورت كلمه 
  .كدام معنا و مفهومش را استعمال كند

  187: شرح دعاى كميل، ص

  

   ُقدُّوُس يَا أَوََّل اْألَوَِّلَني َويَا آِخَر اْآلِخرِينَ يَا نُوُر يَا 

  

   اى نور، اى پاك از هر عيب، اى آغاز هر آغاز و اى پايان هر پايان

اى مهه كماالت، اى پيداى پيدا، اى ظهور حمض، اى آشكار، اى ظاهر، اى هويداىي كه روز عرفه در صحراى عرفات، 
و بنده خالصت و مطلع الفجر نورت، حضرت امام حسني عليه السالم به پيشگاهت ات  قرارت و عارف دلداده عاشق ىب

  :عرضه داشت

ظِهَر َلَك؟ َمَىت ِغْبَت َحىتَّ َحتْتاَج ِإَىل َدليلٍ 
ُ
َيُدلُّ َعَليَك، َوَمىت بـَُعْدَت  أََيُكوُن ِلَغِريَك ِمَن الظُّهوِر ما لَيَس َلَك َحىتَّ َيكوَن ُهَو امل

آيا براى غري تو ظهورى هست كه براى تو نيست، تا آن غري وسيله ظهور تو  »1« ثاُر ِهَى الَِّىت ُتوِصُل ِإلَيَك؟َحىتَّ َتكوَن اآل
اى تا آثار واصل كننده به تو  اى، تا نيازمند به دليلى باشى كه بر تو داللت كند، و ِكى دور بوده باشد؟، ِكى پنهان بوده

  باشند؟

بينم كه روشناىي  نگرم مى گذارم و به خود آمده و با دّقت مى حالت زودگذر روانيم را كنار مىپروردگارا، در آن هنگام كه 
مجال و جاللت در جهان هسىت آشكارتر از هر چيز است و براى آن وجود مقدس خفا و پوشيدگى نيست، تا چراغى 

كنم، با كمى  دليل راه و طريقم فرض مى سر راهم گريم و بارگاه ربوىب تو را جستجو كنم؛ زيرا هر آن گاه كه حقيقىت را
   كنم كه سازنده مهني دليل و فروزنده مهني تأمل درك مى
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______________________________  
  .، اعمال خصوص يوم العرفه2، باب 226/ 95: ؛ حبار األنوار349: اقبال األعمال). 1(

  188: شرح دعاى كميل، ص

  .چراِغ راه، توىي

اى تا آثارى كه خود  اى تا نياز به دليلى باشد كه بر وجودت داللت كند و كى و كجا دور بوده كى و كجا غايب بوده
  اى ما را به تو برساند؟ پديد آورده

شوى، اى كّل الكمال، اى حقيقت  اى منزّه از مهه عيوب، اى پاك از مهه نواقص، اى برتر از آنچه به آن توصيف مى
مهه ابتداها بدون اين كه براى ذات مقّدست ابتداىي باشد، و اى آخر مهه آخرها  حمض، يا نور و يا قّدوس، اى ابتداى

بدون اين كه براى وجود مباركت آخرى باشد، تو ابتدا كننده هر چيزى در حاىل كه خود ابتدا ندارى و ازىل هسىت و پس 
  .باشى از فناى مهه موجودات آخرى در حاىل كه آخرى ندارى و ابدى مى

مهه چيز اول و آخر و ابتدا و انتها دارد، و اين ابتدا و انتها دو . است »ء كل شى«  اصطالحى، صفتابتدا و آخر 
ها  ابتدا داشنت دليل بر اين است كه موجودات، روزى نبودند و تو آن. اى حقيقىت است كه تو براى كل موجودات قرار داده

. برى ها را فرو مى روند و تو آن ت، روزى در كام فنا فرو مىرا به وجود آورى، و آخر داشنت دليل بر اين است كه موجودا
  .هسىت و پس از تو چيزى خنواهد بود »ء كل شى« بودى و چيزى پيش از تو نبوده، و بعد از »ء كل شى« پس پيش از

  189: شرح دعاى كميل، ص

  32ا 

. كند بيامرز ها را پاره مى ها و خسران ها و زيان ها و عذاب هاى بازدارنده از نزول سخىت خدايا، براى من گناهاىن را كه پرده
ها را تغيري  خدايا، براى من گناهاىن كه نعمت. كند بيامرز ها را نازل مى ها و عقوبت خدايا، براى من گناهاىن كه انتقام

گناهاىن كه بال   خدايا، براى من. دارد بيامرز خدايا، براى من گناهاىن كه دعا را از مستجاب شدن باز مى. دهد بيامرز مى
  .كند بيامرز را نازل مى

  .خدايا، براى من هر گناهى كه اجنام دادم و هر خطاىي كه مرتكب شدم بيامرز
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  190: شرح دعاى كميل، ص

  

  2خبش 

  

  191: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىلَ الذُّنُوَب الَِّىت تـَْهِتُك اْلِعَصمَ 

  

   هاى بازدارنده از نزول پردهخدايا، براى من گناهاىن را كه 

  كند بيامرز ها را پاره مى ها و خسران ها و زيان ها و عذاب سخىت

   گناه

حركات و اعمال و حاالت و رفتار و اخالق و كردارى كه ضد دستورات خدا و انبياء و امامان عليهم السالم باشد گناه 
  .مشرده شده است

است كه به فرموده قرآن اجنام دهنده آن اعالن جنگ با خدا وپيامرب  اى سنگيىن و شدت بعضى از گناهان به اندازه
  .»1« دهد مى

  :گري گنهكار است زند، فرداى قيامت آتشى است كه براى مهيشه گريبان گناهى كه در دنيا از انسان سرمى

ا يَْأُكُلوَن ِىف بُطوِِ «   .»2« »م نَاراً ِإنَّ الَّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتاَمى ظُْلماً ِإمنَّ

  .خورند هاى خود آتش مى خورند، جز اين نيست كه در شكم مسلماً كساىن كه اموال يتيمان را از روى ستم مى
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   گناه، منك خوردن از سفره كرمي و روزى رحيم و مصرف كردن نعمت خداى

______________________________  
): 2(بقره . »ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ َفِإن َملْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب «). 1(

279.  

  .يقني كنيد] بر ضد خود[به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[واگر چنني نكرديد 

  .10): 4(نساء ). 2(

  192: ص شرح دعاى كميل،

  .عظيم و منكدان شكسنت است

  !انصاىف است سالياىن دراز و عمرى طوالىن منك خوردن و منكدان شكسنت، كمال ىب

   حكايت منك خوردن و حرمت صاحب منك

كار  خوار و ظامل و ستم خبش بر ضّد حكومت خون گذار انقالىب رهاىي چهره پرآوازه سيستان و پايه -»يعقوب ليث«
  .اى بيش نبود گرزاده ى جواىن روىدر ابتدا -عباسى

  .كرد سن و سالش تقسيم مى گرى مشغول بود و پاداش كارش را سخاومتندانه با جوانان هم مدتى به كار روى

  .كوش به گرد او شد سخاوت و شجاعت و آزادمنشى او، عامل گرد آمدن جواناىن متهور و سخت

از آن شغل هم روى گردان شد و بنا  . ه شغلى ديگر روى آوردگرى، مهراه جوانان جمذوبش ب با دست برداشنت از روى
از آجنا كه خزانه در حفاظت نريوىي كارآمد قرار داشت . گذاشت مهراه يارانش دستربدى به خزانه اموال امري سيستان بزند

ه اموال امري دست يابند و دستربد به آن به آساىن ممكن نبود، بنا گذاشتند از بريون شهر با كندن كاناىل تا زير كف خزانه ب
  .و با شتاب و سرعت مهه را تصرف كنند

عاقبت نيمه شىب با سوراخ كردن كف خزانه وارد خزانه شدند و مهه طال و نقره و . كندن كانال شش ماه به طول اجناميد
ع كردند و آماده هاى متعددى مج جواهرات قيمىت و درهم و دينار را به صورتى كه مأموران بريون خزانه نفهمند در كيسه
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بردن اموال از راه كانال به بريون شهر بودند كه يعقوب در تاريكى نيمه شب چشمش به چيزى گوهر مانند افتاد كه 
   از آجنا كه. درخشندگى خاّصى داشت
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اى منك بلورين است،  عهتاريكى شديد مانع شناخت آن بود، با زبانش عنصر بدست آمده را امتحان كرد و يافت كه قط
  .به متام مهراهانش دستور داد اموال را بگذاريد و از راه كانال به طرف بريون شهر حركت كنيد

با اين كه : يعقوب گفت. جوانان مطيع او با دست خاىل به بريون شهر آمدند و عّلت اين كار را از يعقوب جويا شدند
ساندمي و اقتضا داشت مهه اموال گرد آمده در خزانه را تصرف كنيم، وىل پس از شش ماه زمحت مداوم، خود را به خزانه ر 

  !!من با چشيدن منك امري سيستان، از مردانگى و انصاف دور ديدم كه اموال او را به غارت برمي

ود، و تر زده شده ب مأموران حفاظت، پس از باز كردن دِر خزانه، از ديدن وضع خزانه و كاناىل كه با مهارت هر چه متام
  .به ويژه از جبا ماندن اموال و طال و نقره و درهم و دينار، شگفت زده شدند و جريان امر را به امري سيستان گزارش دادند

امري دستور داد جارچيان در شهر آواز بردارند كه دزد خزانه هر كه هست، خود را به امري بشناساند تا از لطف و احسان 
ره   .مند شود امري 

بدون دغدغه خاطر خود را به امري سيستان معّرىف كرد و از اين كه منك خورده و منكدان شكسنت را دور از يعقوب 
  .مردانگى و انصاف ديده، داد سخن داد

امري سيستان از بودن چنني جوان شجاع، پركار، باانصاف و داراى صفت مردانگى بسيار خوشحال شد و او را به 
ان برگزيد و يعقوب از مهان جا راه ترقى و كمال را تا درگري شدن با حكومت عباسياِن منصب باارزش امارت لشكر سيست
  .آلوده، براى جنات مظلومان پيمود

كند و باعث حمروم شدن انسان  گناه، جناست معنوى است كه روح و روان و انديشه و فكر و باطن و قلب را آلوده مى
  .دشو  از الطاف حق و رمحت خدا و فيوضات اهلى مى
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كند و عامل فاش شدن اسرار انسان در دنيا  گناه، پرده حفاظت انسان را از عذاب و خوارى و رسواىي و افتضاح، پاره مى
شود، و زمينه خارج شدن انسان را از مقام بندگى و دور شدن از پرده پوشى حق و غفران و آمرزش خداى  و آخرت مى

  !آورد مهربان فراهم مى

گناهان كبريه و  : اند بزرگان دين بر اساس آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم گناهان را به دو دسته تقسيم كرده
  .گناهان صغريه

  ها واجب ساخته است گناهان كبريه، به فرموده امام صادق عليه السالم گناهاىن است كه خداى عز و جل دوزخ را بر آن
»1«.  

ن كبريه خوددارى كند و قدم در اين جلن زار مهلك نگذارد و دامن انسانيت به اين آلودگى نيااليد، انسان اگر از گناها
  :فرمايد گذرد و او را مشمول رمحت و خبشايش خود مى خداوند مهربان از ديگر گناهانش مى

  .»2« »ْدِخْلُكم ُمْدَخًال َكرمياً ِإن َجتَْتِنُبوا َكباِئَر ما تـُنـَْهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكم َسيِّئاِتُكم َو نُ «

زدائيم و مشا را در جايگاهى  هاى مشا را از مشا مى ايد دورى گزينيد، بدى ى شده] ها[اگر از گناهان بزرگى كه از آن 
  .آورمي ارمجند در مى

  :ت ازدر كتاب پرقيمت عيون اخبار الرضا از امام هشتم عليه السالم روايت شده كه گناهان كبريه عبارت اس

  -3. زنا - 2. به قتل رساندن انساىن كه خدا رخينت خونش را حرام كرده - 1

______________________________  
ُكْم َونُْدِخْلُكْم ِإْن َجتَْتِنُبوا َكباِئَر ما تـُنـَْهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاتِ «َعْن َأِيب َعْبِد اللَّه عليه السالم ِيف قـَْوِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ «). 1(

؛ وسائل 1، باب الكبائر، حديث 276/ 2: الكاىف. »اْلَكَباِئُر الَِّيت َأْوَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَليـَْها النَّارَ : قَالَ » ُمْدَخًال َكرِميا
  .20619، حديث 45، باب 315/ 15: الشيعة

  .31): 4(نساء ). 2(
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خوردن مال يتيم به  -7. فرار از جنگ -6. عاق شدن از جانب پدر و مادر -5. مست كننده نوشيدن -4. سرقت
خوردن مال  -10. ربا - 9. خوردن گوشت مردار و خون، و گوشت خوك و آنچه به نام غري خدا كشته شده -8. ستم
  -11. حرام

  - 15 .لواط -14. مت به پاكدامن - 13. كم گذاشنت از پيمانه و ترازو  - 12. قمار

ميل قلىب به  -18. كمك دادن به ستمكاران  - 17. امين دانسنت خود از عذاب خدا -16. نااميدى از رمحت خدا
. اسراف -23. كرب  -22. دروغ -21. حبس كردن حقوق مردم بدون تنگدسىت - 20. سوگند دروغ -19. ستمگران

  .تبذير -24

 - 29. هاى زيانبار اشتغال به سرگرمى -28. جنگ با دوستان خدا -27. سبك مشردن حج -26. خيانت -25
  .»1«  پافشارى بر گناه

   آثار شوم گناهان

  :شود از آيات قرآن و روايات، عناوين زير به عنوان آثار شوم گناهان استفاده مى

  .كند گناه، اعمال نيك را تباه و نابود مى

  .آخرتى استها و بالهاى دنياىي و عذاب سخت  گناه، باعث دچار شدن انسان به فتنه

______________________________  
يِع اْلَكَبائِِر َوُهَو َمْعرَِفٌة بِاْلَقْلِب : َعِن الرَِّضا عليه السالم ِيف ِكَتاِبِه ِإَىل اْلَمْأُموِن قَالَ «). 1( اِإلميَاُن ُهَو َأَداءُ اَألَماَنِة َواْجِتَناُب مجَِ

و اْجِتَناُب اْلَكَبائِِر َوِهَي قـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم اللَّهُ تـََعاَىل َوالزِّنَا َوالسَّرَِقُة َوُشْرُب / -ِإَىل َأْن َقالَ / -َكانِ َوِإقْـرَاٌر ِباللَِّساِن َوَعَمٌل ِباَألْر 
ِم َوحلَِْم اخلِْْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْريِ اللَِّه ِبِه ِمْن َغْريِ اخلَْْمِر َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َواْلِفرَاُر ِمَن الزَّْحِف َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم ظُْلماً َوَأْكُل اْلَميْ  َتِة َوالدَّ

َواللَِّواُط ِميزَاِن َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت َوالزِّنَا َضُروَرٍة َوَأْكُل الرِّبَا بـَْعَد اْلبَـيـَِّنِة َوالسُّْحُت َواْلَمْيِسُر َوُهَو اْلِقَماُر َواْلَبْخُس ِيف اْلِمْكَياِل َوالْ 
الرُُّكوُن ِإَلْيِهْم َواْلَيِمُني اْلَغُموُس َوَحْبُس َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه َواَألْمُن ِمْن َمْكِر اللَِّه َواْلُقُنوُط ِمْن َرْمحَِة اللَِّه َوَمُعونَُة الظَّاِلِمَني وَ 

رَاُف َوالتَّْبِذيُر َواخلَِْيانَةُ َواالْسِتْخَفاُف ِباحلَْجِّ َواْلُمَحارَبَُة َألْوِلَياِء اللَِّه َواالْشِتَغاُل احلُُْقوِق ِمْن َغْريِ ُعْسٍر َواْلَكِذُب َواْلِكبـُْر َواِإلسْ 
نُوبِ  / 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 35، باب 127/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم. »ِباْلَمالِهي َواِإلْصرَاُر َعَلى الذُّ

  .20660ث ، حدي46، باب 330 -329
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  .گناه، مانع مستجاب شدن دعاست

  .كند گناه، انسان را از شفاعت شفيعان حمروم مى

  .سازد گناه، دل را سخت و سياه مى

  .برد گناه، اميان را از بني مى

  .شود گناه، مانع نتيجه خبشيدن موعظه مى

  .كند گناه، انسان را خوار و رسوا مى

  .شود حمرومّيت آدمى از رزق حق مىگناه، باعث 

  .كند گناه، انسان را از منطقه عبادت و بندگى دور مى

  .آورد گناه، زمينه چريگى شيطان بر انسان را فراهم مى

  .گسلد گناه، رشته نظم زندگى و نظام خانواده و جامعه را از هم مى

  .برد گناه، اعتماد و اطمينان مردم را از يكديگر از بني مى

  .مرياند قلب را مى گناه،

  .»1«  گناه، باعث سخىت جان كندن و فشار برزخ است

  :از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده

َوما َأصاَبُكم ِمْن « :ِىف ِكتابِهِ  َأَما إِنَُّه لَيَس ِمن ِعرٍق َيْضِرُب َوال َنْكَبٍة َوال ُصداٍع َوال َمَرٍض إّالِبَذنٍب َوَذِلَك َقوُل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  .»3« »»2« ُمِصيَبٍة َفِبما َكَسَبْت أَْيِديُكم َويـَْعُفوا َعْن َكِثريٍ 

   هيچ رگى زده نشود و پاىي به سنگ خنورد و دردسر پيش نيايد و بيمارى و مرضى به
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______________________________  
  .ابواب املعاصى والكبائر 79و ج  142، 138، 137، باب 73: ، باب الذنوب؛ حبار األنوار2: الكاىف). 1(

  .30): 42(شورى ). 2(

  .3، حديث 137، باب 315/ 70: ؛ حبار األنوار3، باب الذنوب، حديث 269/ 2: الكاىف). 3(
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د، به هر مصيبىت به مشا رسي: و مهني است كه خداى عز و جل در كتابش فرمود. انسان نرسد، جز به ارتكاب گناهى
  .گذرد خاطر گناهى است كه مرتكب شديد و خدا از بسيارى از گناهان در مى

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  .»1«  ِىف اللَّْحمإّن الرَُّجَل يُذِنُب الذَّنَب فـَُيْحَرُم َصَالَة اللَّيِل َوِإنَّ الَعَمَل السَّيَِّئ َأْسرَُع ِىف صاِحِبِه ِمن السِّكِِّني 

ماند و تأثري گناه در گناهكار از تأثري   شود و به خاطر آن از خواندن مناز شب حمروم مى رتكب گناهى مىقطعاً شخص م
  .تر است كارد در گوشت، سريع

  :از حضرت امام رضا عليه السالم روايت شده

ايٌَة، َوِإذا ُعِصيُت َغِضْبُت، ِإذا أُِطْعُت َرِضيُت، َوِإذا : َأوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إَىل َنىبٍّ ِمَن االنِبياءِ  َرِضيُت بَارَْكُت، َولَْيَس ِلبـَرََكِىت ِ
ُلُغ السَّاِبَع ِمن الَوَرى   .»2«  َوِإذا َغِضبُت َلَعنُت، َوَلْعَنىت تـَبـْ

هرگاه اطاعت شوم خوشنود گردم و چون خوشنود گردم بركت خبشم و : خداى عز و جل به پيامربى از پيامربان وحى فرمود
و هنگامى كه از من نافرماىن شود خشم گريم و چون خشم گريم لعنت كنم و لعنت من تا هفت . پايان است بركت من ىب

  .پشت را شامل شود

ى اين . اند دسىت، بيمارى و ناتواىن و تنگى رزق دچار شده به جتربه ثابت شده كه گاهى فرزندان ستم پيشگان به بالى 
   دا بهخود عنايت و رمحىت از جانب خ
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______________________________  
  .20578، حديث 40، باب 302/ 15: ؛ وسائل الشيعة16، باب الذنوب، حديث 272/ 2: الكاىف). 1(

  .20591، حديث 41، باب 307/ 15: ؛ وسائل الشيعة26، باب الذنوب، حديث 275/ 2: الكاىف). 2(

  198: شرح دعاى كميل، ص

  .ش به گناه و طغيان مبتال نشوندهاست تا مانند پدران خوي آن

  :درباره اصرار بر گناه و ادامه معصيت از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده

اى نيست مگر اين كه بر او چهل پرده حرمت قرار دارد تا مرتكب چهل گناه كبريه شود؛ چون مرتكب چهل   هيچ بنده
فرشتگان او را با . هاى خود بپوشانيد ام را با بال بنده: كند حى مىها و  شود، خدا به فرشته) و مستحق رسواىي(گناه كبريه 

سپس آن بنده هيچ كار زشىت را نگذارد جز آن كه مرتكب شود، تا جاىي كه ميان مردم به . پوشانند هاى خود مى بال
. ز كردار او شرمسارميشود و ما ا ات هر گناهى را مرتكب مى پروردگارا، بنده: فرشتگان گويند. خاطر ارتكاب گناه ببالد

چون كارش به اين جا رسد، آغاز به دمشىن با اهل . هايتان را از او برداريد بال: كند خداى عز و جل به آنان وحى مى
ات  پروردگارا، بنده: فرشتگان گويند. بيت عليهم السالم كند، آن زمان است كه پرده حرمتش در آمسان و زمني پاره شود

هايتان را از او  داد كه بال اگر خدا به او توّجه داشت، به مشا فرمان منى: اى عز و جل وحى كندخد. پرده دريده مانده
انسان پاك دامن و باتقوا، كه به ياد خدا و با توّجه به قيامت و با معرفت به آثار شوم گناه، در پيدا و  »1« !!برداريد

  رپنهان از گناه فرارى و متنّفر است انساىن زنده، و گناهكا

______________________________  
ًة َما ِمْن َعْبٍد ِإّال َوَعَلْيِه َأْربـَُعوَن ُجنًَّة َحىتَّ يـَْعَمَل َأْربَِعَني َكِبريًَة َفِإَذا َعِمَل َأْرَبِعَني َكِبريَ : َقاَل أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم«). 1(

ْلَقِبيِح َلْيِهْم َأِن اْستـُُروا َعْبِدي ِبَأْجِنَحِتُكْم فـََتْستـُرُُه اْلَمالِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَها َقاَل َفَما َيدَُع َشْيئاً ِمَن ااْنَكَشَفْت َعْنُه اْجلَُنُن فـَُيوِحي اللَُّه إِ 
َما َيدَُع َشْيئاً ِإّال رَِكَبُه َوِإنَّا لََنْسَتْحِيي ِممَّا َيْصَنُع يَا َربِّ َهَذا َعْبُدَك : ِإّال َقاَرَفُه َحىتَّ َميَْتِدَح ِإَىل النَّاِس ِبِفْعِلِه اْلَقِبيِح فـَيَـُقوُل اْلَمالِئَكةُ 

َل اْلبَـْيِت َفِعْنَد َذِلَك يـَنـَْهِتُك ِستـْرُُه ِيف فـَُيوِحي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإلَْيِهْم َأِن اْرفـَُعوا َأْجِنَحَتُكْم َعْنُه َفِإَذا فُِعَل َذِلَك َأَخَذ ِيف بـُْغِضَنا أَهْ 
َلْو َكاَنْت : يَا َربِّ َهَذا َعْبُدَك َقْد َبِقَي َمْهُتوَك السِّْرتِ، فـَُيوِحي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإَلْيِهمْ : َماِء َوِستـْرُهُ ِيف اَألْرِض فـَيَـُقوُل اْلَمالِئَكةُ السَّ 

، 354/ 70؛ حبار األنوار 9، باب الكبائر، حديث 279 /2: الكاىف. »للَِّه ِفيِه َحاَجٌة َما أََمرَُكْم َأْن تـَْرفـَُعوا َأْجِنَحَتُكْم َعْنهُ 
  .61، حديث 137باب 
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  199: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  هراسد، مّيت است آلوده دامن كه از خدا و قيامت غافل است و از عواقب گناه منى

   گناهاىن كه باعث پرده درى است

بار حديث بسيار مهمى در باره گناهاىن كه آثار در كتاب معاىن األخ» شيخ صدوق رمحه اهللا«حديث شناس باعظمت، 
شومى دارد از حضرت زين العابدين عليه السالم نقل كرده كه خبشى از آن روايت، اين قطعه از دعاى كميل را كه هر 

  :دهد شروع شده توضيح مى »اللهم اغفر ىل الذنوب« اش با مجله

  :درى است عبارتست از گناهاىن كه باعث پرده

بيان  -4. بكار گرفنت كار بيهوده و شوخى بيجا براى خنداندن مردم -3. قمار بازى -2. مايع مست كنندهخوردن  - 1
  .»2«  مهنشيىن با متهمني به گناه و بدكارى -5. عيوب مردم

   شراب خوارى - 1

  .ندا حضرت موسى بن جعفر و امام هشتم و حضرت جواد عليهم السالم شراب خوارى را از گناهان كبريه مشرده

   اند كه مايعات مست كننده، چه كم دانشمندان بزرگ شرق و غرب اثبات كرده

______________________________  
  .مضمون بعض روايات ائمه اطهار عليهم السالم بر اين مطالب اشاره دارد كه مؤمن زنده و كافر مرده است). 1(

اخلَْْمِر َواللَِّعُب بِاْلِقَماِر َوتـََعاِطي َما ُيْضِحُك النَّاَس ِمَن اللَّْغِو َواْلِمزَاِح َوذِْكُر ُعُيوِب َوالذُّنُوُب الَِّيت تـَْهِتُك اْلِعَصَم ُشْرُب «). 2(
، حديث 41، باب 282/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 271 -270: معاىن األخبار. »النَّاِس َوُجمَاَلَسُة َأْهِل الرَّْيب

21556.  

  200: شرح دعاى كميل، ص

بارى در مغز و معده و كبد و قلب و كليه و جمارى تنّفس و گردش خون و عقل و نسل به جا  زياد، آثار زيان و چه
  .گذارد كه گاهى عالج آن آثار، غري ممكن و هالكت مشروب خوار قطعى و حتمى است مى
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  .شيطاِن بطرى، شيطاىن بسيار خطرناك و دمشىن زيان آفرين و موجودى پليد و جنس است

و سودش را در برابر زيانش ناچيز و  »1«  جميد، مايع مست كننده را ناپاك و رجس و از كارهاى شيطان برمشردهقرآن 
هاى غري قابل جربانش، آن را بر متام مردم حرام كرده و مرتكب آن  و به خاطر خطرات فراوان و زيان »2«  اندك دانسته

  .به عذاب سنگني دنياىي و آتش سوزان آخرتى دچار خواهد كرد -چنان چه موّفق به توبه نشود -را

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در باره مايع مست كننده، ده نفر را لعنت كرده

كه درختش را به اين خاطر كاشته، و آن كه از درختش نگهباىن كرده، و كسى كه انگور يا ماّده ديگرش را افشرده،   كسى
و شخصى كه آن را نوشيده، و كسى كه ساقى آن بوده، و آن كه آن را با دوش يا با مركب جاجبا كرده، و كسى كه از 

   ه آن را خريده، و كسى كه پولشباربر حتويل گرفته، و شخصى كه آن را فروخته، و آن ك

______________________________  
َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن «). 1( مائده . »َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
)5 :(90.  

نصب شده وپاره ]  براى پرستش[هاىي كه  جز اين نيست كه مهه مايعات مست كننده و قمار و بت! مياناى اهل ا
ا دورى كنيد تا رستگار شويد هاىي كه به آن تفأل زده مى چوب   .شود، پليد و از كارهاى شيطان است؛ پس از آ

  .219): 2(بقره . » َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبـَُر ِمْن نـَْفِعِهَماَيْسأَلُوَنَك َعْن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمثٌْ «). 2(

در آن دو، گناهى بزرگ و سودهاىي براى مردم است، و گناه هر دو از : پرسند، بگو درباره شراب و قمار از تو مى
  .سودشان بيشرت است

  201: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  را خورده

  :فرمايد ر عليه السالم مىامام باق

شود، در حاىل كه رويش سياه و دهانش كج و زبانش بريون افتاده و فرياد  فرداى قيامت شراب خوار وارد عرصه حمشر مى
  .»2« دهند اش بلند است، به او از چاهى كه چرك زناكاران در آن رخيته شده به او مى تشنگى
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3«  انند بت پرست استشراب خوار، مه

  .»4« شود شراب خوار در قيامت كافر حمشور مى

شراب از دزدى و زنا بدتر : ايد آيا مشا فرموده: به امرياملؤمنني عليه السالم گفته شد »5« !شراب، پايه هر گناهى است
  :است؟ فرمود

______________________________  
َلَعَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِيف اْخلَْمِر َعَشَرًة؛ َغارَِسَها َوَحارَِسَها َوبَاِئَعَها : َقالَ  َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم«). 1(

؛ 4، حديث ، باب النوادر429/ 6: الكاىف. »َوُمْشَرتِيـََها َوَشارِبـََها َواْآلِكَل َمثَنَـَها َوَعاِصَرَها َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِإلَْيِه َوَساِقيَـَها
  .32163، حديث 34، باب 375/ 25: ؛ وسائل الشيعة244: ثواب األعمال

يـُْؤَتى َشاِرُب اْخلَْمِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُهُه ُمْدَلعاً ِلَسانُُه َيِسيُل لَُعابُُه َعَلى َصْدرِِه : َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ «). 2(
اَل ِبئـٌْر َيِسيُل ِفيَها َصِديُد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة َخَباٍل َأْو َقاَل ِمْن بِْئِر َخَباٍل َقاَل قـُْلُت َوَما بِئـُْر َخَباٍل قَ َوَحقٌّ َعَلى 

، حديث 9، باب 297 -296/ 25: ؛ وسائل الشيعة3، باب شارب اخلمر، حديث 396/ 6: الكاىف. »الزُّنَاةِ 
31947.  

؛ 7، باب مدمن اخلمر، حديث 404/ 6: الكاىف. »ُمْدِمُن اخلَْْمِر َكَعاِبِد َوَثن: َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقال«). 3(
  .32003، حديث 13، باب 318/ 25: وسائل الشيعة

ُمْدِمُن اخلَْْمِر يـَْلَقى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم يـَْلَقاهُ  : عليه و آلهَقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 4(
  .32009، حديث 13، باب 320/ 25: ؛ وسائل الشيعة5، باب مدمن اخلمر، حديث 404/ 6: الكاىف. »َكاِفراً 

؛ باب أن اخلمر رأس كّل إمث وشّر، 402/ 6: الكاىف. »ِإنَّ اخلَْْمَر َرْأُس ُكلِّ ِإمثٍْ : َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقال َعنْ «). 5(
  .31992، حديث 12، باب 315/ 25: ؛ وسائل الشيعة2حديث 

  202: شرح دعاى كميل، ص
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كشد، مناز را ترك  كند، آدم مى آرى، زناكننده شايد گناه ديگرى اجنام ندهد، وىل شراب خوار چون شراب خورد، زنا مى
  :اهللا عليه و آله فرمودرسول خدا صلى  »1« !كند مى

كسى كه شراب را پس از آن كه حرمتش را خدا به زبان من ابالغ كرد بنوشد، سزاوار نيست هنگامى كه به خواستگارى 
گفتارش نبايد مورد تصديق . شفاعت شراب خوار چون شفاعت كند پذيرفته نيست. بيايد پاسخ مثبت به او داده شود

  ىت امني دانست، پس كسى كه چيزى به او بسپارد، براى او از جانب خدا ضماىن نيستنبايد او را بر امان. قرار گريد
»2«.  

  قمار - 2

  .از گناهان بزرگ و معاصى كبريه قمار است

  .»3«  امام رضا عليه السالم در نامه مهّم خود به مأمون، به كبريه بودن اين گناه اشاره فرموده است

______________________________  
َنعم؛ ِإنَّ : ِإنََّك تـَْزُعُم َأنَّ ُشْرَب اْخلَْمِر َأَشدُّ ِمَن الزِّنَا َوالسَّرَِقِة؟، فـََقاَل عليه السالم: ِقيَل َألِمريِاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم«). 1(

ْمَر َزَىن َوَسَرَق َوقـََتَل النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه َعزََّوَجلَّ َوتـََرَك َصاِحَب الزِّنَا َلَعلَُّه ال يـَْعُدوُه ِإَىل َغْريِِه َوِإنَّ َشاِرَب اخلَْْمِر ِإَذا َشِرَب اخلَْ 
 12، باب 316/ 25: ؛ وسائل الشيعة8، باب أّن اخلمر رأس كّل إمث و شّر، حديث 403/ 6: الكاىف. »الصَّالةَ 

  .21996حديث 

َمْن َشِرَب اخلَْْمَر بـَْعَد َما َحرََّمَها اللَُّه َعَلى : ُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهَقاَل رَ : َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2(
َق ِإَذا َحدََّث َوال يـُْؤَمنَ  ْعَد ِعْلِمِه َعَلى َأَماَنٍة َفَمِن ائْـَتَمَنُه بَـ  ِلَساِين فـََلْيَس ِبَأْهٍل َأْن يـَُزوََّج ِإَذا َخَطَب َوال ُيَشفََّع ِإَذا َشَفَع َوال ُيَصدَّ

 -309/ 25: ؛ وسائل الشيعة182، حديث 2، باب 103/ 9: التهذيب. »ِفيِه فـََلْيَس لِلَِّذي ائْـَتَمَنُه َعَلى اللَِّه َضَمان
  .31980، حديث 11، باب 310

ا ُيْضِحُك النَّاَس ِمَن اللَّْغِو َواْلِمزَاِح َوذِْكُر ُعُيوِب َوالذُّنُوُب الَِّيت تـَْهِتُك اْلِعَصَم ُشْرُب اخلَْْمِر َواللَِّعُب بِاْلِقَماِر َوتـََعاِطي مَ «). 3(
، حديث 41، باب 282/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 271 -270: معاىن األخبار. »النَّاِس َوُجمَاَلَسُة َأْهِل الرَّْيب

21556.  

  203: شرح دعاى كميل، ص
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  :زرگ شدهدر قرآن جميد فقط در باره قمار و شراب تعبري به گناه ب

  .»1« »َيْسَئلوَنَك َعِن اَخلْمِر َواْلَمْيِسِر ُقل فيِهما ِإْمثٌ َكِبريٌ «

  .در مايع مست كننده و قمار گناه بزرگ است: پرسند، بگو از تو از مايع مست كننده و قمار مى

  .ها و خريد و فروششان حرام است ساخنت مهه آالت و ادوات قمار و اجرت گرفنت بر ساخت آن

  .ها حّىت بدون برد و باخت، شرعى نيست فتواى بسيارى از فقهاى بزرگ شيعه، بازى با آنبه 

  .اهداشنت اين وسائل، حرام، و از بني بردنش الزم است

  .نشسنت در جملس قمار و متاشاى آن، حرام و ترك جملس قمار، واجب شرعى است

   به كار گرفنت كار بيهوده براى خنداندن مردم - 3

ار گرفنت كار بيهوده، اجنام كارها و اعماىل است كه براى اجنام دهنده و بيننده سود دنياىي و آخرتى ندارد و از منظور از بك
  .موارد ضايع كردن عمر است

  .شود اش با دست به دست دادن ميلياردها عامل در اختيار انسان گذاشته مى عمرى كه يك حلظه

هاىي است كه  ترين و مفيدترين نعمت نعمت عمر از بزرگ. مت استبدون ترديد ضايع كردن عمر از موارد كفران نع
   حضرت حق به انسان عنايت فرموده و شكر اين نعمت به اين است كه انسان متام حلظاتش را در راه عبادت و بندگى

______________________________  
  .219): 2(بقره ). 1(

  204: شرح دعاى كميل، ص

  .بندگان خدا بكار گريدو علم و دانش و خدمت به 

  :كند در كتاب منازل اآلخرة حكايت مى» حمدث قمى رمحه اهللا«
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روزى ايّام گذشته عمرش را . كرد بيشرت اوقات شب و روز وجود خود را حماسبه مى» توبة بن صّمه«شخصى به نام «
صد روز  حساب كرد، به نظر آورد شصت سال از عمرش گذشته، روزهاى آن را به مشاره آورد، بيست و يك هزار و 

صد گناه : شد، فرياد زد واى بر من، اگر روزى يك گناه بيشرت مرتكب نشده باشم، پس خدا را با بيست و يك هزار و 
  .»1« »هوشى از دنيا رفت هوش بر زمني افتاد و در مهان حالت ىب اين را گفت و ىب. كنم مالقات مى

   بيان عيوب مردم - 4

تا جاىي كه در معارف . مؤمنان، واقعيىت بسيار مهّم و به شّدت مورد توّجه آيني اسالم است حفظ آبروى مسلمانان و
ؤِمِن َكَدِمهِ  :ديىن، آبروى مؤمن با خونش برابردانسته شده

ُ
  .»2«  ِعرُض امل

ريزد و  رو مىشود و نظام زندگى خانواده و جامعه در هم ف با به باد رفنت آبروى مردم، بناى اعتماد و اطمينان ويران مى
  .شود امور مسلمانان خمتل مى

  .عيب، فقط انبيا و امامان و اولياى خاّص حضرت حقند هاى كامل و ىب انسان

  .كند جز اينان هركس داراى عيب و عيوىب است كه از ديد و نظر مردم پنهان مى

ندارند و آزارى از اين ناحيه حّس  شرم و حيا وجود دارند كه از پخش شدن عيب خود ننگ اى ىب البته در ميان مردم، عده
   كنند، وىل اكثر مردم براى آبروى منى

______________________________  
  .، فصل هفتم، حسابرسى108: منازل اآلخرة). 1(

  .آبروى مؤمن مانند خون اوست). 2(

  205: شرح دعاى كميل، ص

  .عيوبشان ندارندخود حرمت و ارزش قائل هستند و رضايت به بازگو شدن عيب يا 

كنند و از  بازگو مى -چه عيب بدىن يا عملى يا اخالقى يا گفتارى يا ماىل يا ديىن يا دنيوى -پس كساىن كه عيب مردم را
شوند، خود را به گناه بسيار سنگيىن  زنند و باعث خفت و خوارى و سبكى آنان مى اين جهت به آبروى مردم لطمه مى

  .كنند ّق عذاب قيامت و رسواىي در دنيا مىكنند و خويش را مستح دچار مى
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  :از حضرت امام باقر و حضرت امام صادق عليهما السالم روايت شده

تِِه لِ  َا يَوماً َماأَقْـَرُب ما َيكوُن الَعبُد ِإَىل الُكْفِر َأن يُواِخَى الرَُّجَل َعَلى الدِّيِن فـَُيْحِصى َعَلْيِه َعَثراتِِه َوَزالَّ   .»1« يـَُعنـَِّفُه ِ

ها و خطاهايش  ترين چيزى كه انسان به كفر دارد اينست كه با مردى بر اساس دين عقد برادرى بسته باشد تا لغزش نزديك
  .ها سرزنش و مالمت كند را مشاره كند، براى اين كه روزى او را به آن

  :رت فرمودكند كه آن حض حضرت امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ِِم تـََتبََّع اللَّهُ يَا َمْعَشَر َمن َأْسَلَم بِِلَسانِِه وََملْ ُخيِْلِص اإلميَاَن ِإَىل قـَْلِبِه، َالَتُذمُّوا اْلُمسِلِمَني َوَال تـَتَِّبُعوا  ِِم، َفِإنَّهُ َمْن تـََتبََّع َعورَا َعْورَا
  .»2«  َتُه يـَْفَضحهُ َوَلْو ِىف بـَْيِتهِ َعْوَرَتُه، َوَمْن تـََتبََّع اللَُّه تـََعاَىل َعْورَ 

ايد و اميان به قلبش نرسيده، مسلمانان را نكوهش نكنيد و به جستجوى عيوبشان  اى گروهى كه به زبان اسالم آورده
كند، و هركه خدا عيبش را دنبال كند، گرچه  نباشيد؛ زيرا هركس عيوب آنان را جستجو كند، خداوند عيوبش را دنبال مى

  .كند اش باشد رسوايش مى انهدر خ

______________________________  
  .83، حديث 43، باب 104/ 1: ؛ احملاسن1، باب من طلب عثرات املؤمنني، حديث 354/ 2: الكاىف). 1(

، حديث 150، باب 275/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، باب من طلب عثرات املؤمنني، حديث 354/ 2: الكاىف). 2(
16293.  

  206: كميل، ص  شرح دعاى

   مهنشيىن با مّتهمني به گناه - 5

قدرت اثرگذارى مهنشني در وجود انسان از هر چيزى . اثرپذيرى انسان از مهنشني، بيش از اثرپذيرى از ديگر امور است
باالتر است؛ به مهني خاطر، آيات قرآن جميد و روايات اهل بيت عليهم السالم براى انتخاب دوست و مهنشني، 

  .اى مهّمى به انسان، خبصوص اهل اميان دارندرهنموده

طلبد كه خوشبختانه دانشمندان علوم اسالمى در  اى مى تفسري و حتليل اين واقعيت و بيان آيات و روايات، كتاب جداگانه
  .»1« اند اين زمينه آثار مهمى در دسرتس مردم قرار داده
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اهل كفر و شرك و فسق و فجور و دوسىت با يهود و نصارى  قرآن و روايات، مردم را از نشست و برخاست و مهنشيىن با
ى مى كند، تا فرهنگ و اخالق و منش و عقايد شيطاىن آنان در انسان اثر نگذارد و  و حىت مّتهمني به گناه و معصيت 

  .او را از رمحت حق حمروم نكند

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2«  َجمِْلساً يـُْعَصى اللَُّه ِفيِه َوَال يـَْقِدُر َعَلى تـَْغِيريِهِ  َال يـَْنَبِغى ِلْلُمْؤِمِن َأْن َجيِْلسَ 

  ..شود و او قدرت تغيري آن را نداشته باشد براى مؤمن شايسته نيست در جملسى بنشيند كه خدا در آن جملس نافرماىن مى

  بينم؟ مى» بدالرمحن بن يعقوبع«چرا تو را نزد : حضرت رضا عليه السالم به من فرمود: گويد مى» ابوهاشم جعفرى«

  .او داىي من است: گفت» ابوهاشم«

______________________________  
  .اند كتاب معاشرت از آثارى است كه مؤلف، پريامون اين موضوع به رشته حترير در آورده). 1(

، حديث 38، باب 260/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 374/ 2: الكاىف). 2(
21512.  

  207: شرح دعاى كميل، ص

سخىن كه با آيات قرآن و معارف اهل بيت عليهم (گويد،  او درباره خدا سخن ناجور و غري قابل قبوىل مى: حضرت فرمود
بنا بر اين يا با او مهنشني باش و ما را واگذار، . كند خدا را به صورت اشياء و اوصاف آن وصف مى). سازند السالم منى

  .با ما بنشني و او را رها كن يا

گويد نگومي، چيزى بر عهده من  وقىت من آنچه را او مى. خواهد بگويد، چه زياىن به من دارد او هرچه مى: عرضه داشتم
  .نيست

آيا بيم ندارى از اين كه عذاىب بر او فرود آيد و هر دوى مشا را بگريد؟ آيا داستان كسى كه خود از ياران : حضرت فرمود
اى؟ هنگامى كه لشكر فرعون كنار دريا به موسى عليه السالم و  ى عليه السالم بود و پدرش از ياران فرعون را نشنيدهموس
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يارانش رسيد، آن پسر از موسى عليه السالم جدا شد كه پدرش را نصيحت كند و به موسى عليه السالم و يارانش ملحق 
كرد، تا هر دو به كنارى از  رفت و اين جوان با او درباره آيينش ستيزه مى منايد، پدرش به راه باطل خود دنبال فرعونيان مى

او در رمحت خداست وىل چون عذاب نازل : دريا رسيدند و با هم غرق شدند، خرب به موسى عليه السالم رسيد، فرمود
  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود »1« !شود از كسى كه نزديك گنهكار است دفاعى نشود

______________________________  
ْعُت أَبَا احلََْسِن عليه السالم يـَُقولُ : َعِن اجلَْْعَفِريِّ َقالَ «). 1( ِإنَُّه َخاِيل : َما ِيل َرأَيـُْتَك ِعْنَد َعْبِدالرَّْمحَِن ْبِن يـَْعُقوَب؟، فـََقالَ : مسَِ

ُهَو : فـَُقْلتُ . َه َوال يُوَصُف َفِإمَّا َجَلْسَت َمَعهُ َوتـَرَْكتَـَنا َوِإمَّا َجَلْسَت َمَعَنا َوتـَرَْكَتهُ ِإنَُّه يـَُقوُل ِيف اللَِّه قـَْوًال َعِظيماً َيِصُف اللَّ : فـََقالَ 
ِه نَِقَمٌة فـَُتِصيَبُكْم أََما َختَاُف َأْن تـَْنزَِل بِ : ٍء َعَليَّ ِمْنُه ِإَذا َملْ أَُقْل َما يـَُقوُل؟ فـََقاَل أَبُو احلََْسِن عليه السالم يـَُقوُل َما َشاَء، َأيُّ َشيْ 

يعًا؟ َأَما َعِلْمَت بِالَِّذي َكاَن ِمْن َأْصَحاِب ُموَسى عليه السالم وََكاَن أَبُوُه ِمْن َأْصَحاِب ِفْرَعْوَن فـََلمَّا حلََِقْت َخْيُل ِفْرَعْوَن  مجَِ
يعاً َفَأَتى ُموَسى عليه ُموَسى َختَلََّف َعْنُه لَِيِعَظ أَبَاُه فـَيـُْلِحَقُه ِمبُوَسى، َفَمَضى أَبُو  ُه َوُهَو يـُرَاِغُمُه َحىتَّ بـََلَغا َطَرفاً ِمَن اْلَبْحِر فـََغرَِقا مجَِ

، باب 374/ 2: الكاىف. »ُهَو ِيف َرْمحَِة اللَِّه َوَلِكنَّ النَِّقَمَة ِإَذا نـََزَلْت َملْ َيُكْن َهلَا َعمَّْن َقاَرَب اْلُمْذِنَب ِدفَاعٌ : السالم اْخلَبَـُر فـََقالَ 
، حديث 38، باب 260/ 16: ؛ وسائل الشيعة13، جملس 112: »مفيد«؛ األماىل 2جمالسة أهل املعاصى، حديث 

21513.  

  208: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« َمن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْلَيوِم اآلِخِر َفَال يـَُقوُم َمَكاَن رِيَبةٍ 

مت و ترديد است درنگ نكندهركه اميان به خدا و روز جزا دارد در جاىي ك   .ه مايه 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2«  َمن قـََعَد ِعْنَد َسبَّاٍب ِألَْولَِياِء اللَِّه فـََقْد َعَصى اللََّه تـََعاَىل 

  .هركه نزد دشنام گوى به دوستان خدا بنشيند، خداى تعاىل را نافرماىن كرده

  :مسيح عليه السالم فرمود

ورزى به اهل معصيت آشكار كنيد و با دور شدن از آنان به خدا نزديك شويد و خشنودى خدا را  با كينهدوسىت خود را 
  .به عوض خشم آنان خبواهيد
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با كسى كه ديدنش مشا را به ياد خدا اندازد و گفتارش به دانش مشا بيفزايد و  : اى روح خدا، با كه بنشينيم؟ فرمود: گفتند
  .»3« رغبت دهد كردارش مشا را به جانب آخرت

هاىي كه چون تقوا و پاكدامىن، ورع و پارساىي، صداقت و درسىت و عبادت و خدمت مانع بني انسان و بال و  آرى، پرده
   ماند كه انسان از گناه آشاميدن مايع مست كننده و قمار و به كار گرفنت عذاب و خشم و نفرت خداست، وقىت برجا مى

______________________________  
، حديث 38، باب 262/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 377/ 2: الكاىف). 1(

21517.  

، حديث 38، باب 260/ 16: ؛ وسائل الشيعة14، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 379/ 2: الكاىف). 2(
21510.  

َأْهِل اْلَمعاِصي، َوتـََقرَّبُوا إَىل اللَِّه بالتباعد عنهم، و التمسوا رضا اللَّه  َحتَبَُّبوا إَىل اللَِّه بِبـُْغضِ : قال عيسى عليه السالم«). 3(
َجاِلُسوا َمن َتذَكَّرَُكُم اللَُّه ُرْؤيـََتُه، َوَمْن َيزيُد يف ِعلِمُكم كالمه، و من يرّغبكم : يا روح اللَّه من جنالس؟ قال: بسخطهم، قالوا
، حديث 7، باب 149/ 74: ، كتاب آداب الصحبة و املعاشرة؛ حبار األنوار288 /3: حمّجة البيضاء. »يف اآلخرة عمله

60.  

  209: شرح دعاى كميل، ص

هاى  هاى نفس و وسوسه كارهاى بيهوده و بيان عيوب مردم و مهنشيىن با متهمني به گناه بپرهيزد؛ و اگر دچار اغواگرى
درد و راه  ها و موانع را مى ها و حجاب ، با دست خود آن پردهشياطني باطىن و ظاهرى شود و دامن به اين گناهان بيااليد

  .كند را براى فرود آمدن بال و مصيبت و خوارى و عذاب بر خود مهوار و باز مى

  هركه در اين درد گرفتار نيست
 

  يك نفسش در دو جهان كار نيست

  هركه دلش ديده بينا نيافت
 

  ديده او حمرم ديدار نيست

 واقعه بوىي نربدهركه از اين 
 

  جز به صفت، صورت ديوار نيست
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  اى دل اگر دم زىن از سّر عشق
 

  جاى تو جز آتش و جز دار نيست

  آن كه سزاوار در گلخن است
 

  در حرم شاه سزاوار نيست

  پرده پندار بسوز و بدانك
 

 «1»  در دو جهانت به از اين كار نيست

______________________________  
  ).بعض ابيات(، 107مشاره : »عطار نيشابورى«ديوان اشعار ). 1(

  

  210: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىلَ الذُّنُوَب الَِّىت تـُْنزُِل النـَِّقمَ 

  

  كند بيامرز ها را نازل مى ها و عقوبت خدايا، براى من گناهاىن كه انتقام

   هاست كه سبب نزول عقوبتگناهاىن  

  :هاست اشاره فرموده در روايت بسيار مهم حضرت امام سجاد عليه السالم، در به نُه گناه كه سبب نزول عقوبت

  4. مسخره كردن بندگان خدا -3. تعدى و جتاوز به حقوق مردم -2. بغى - 1

  -7. شيوع دروغ - 6. معصيت و بدكارى آشكار -5. شكسنت عهد و پيمان -

  .»1«  كم گذاشنت پيمانه و كيل  -9. خوددارى از پرداخت زكات -8. ى و قضاوت بر خالف احكام خداداور 

   بغى - 1
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در لغت به معناى سرپيچى از حق و سركشى، جتاوز از حدود اهلى، تعّدى به مردم، فساد، معصيت، » بغى«كلمه 
  :كار گرفته شده استآلودگى و زنا آمده و در آيات قرآن و روايات در متام اين معاىن به  

  .»2« »َعَلْيِهمْ   فـَبَـَغى  ِإنَّ َقاروَن كاَن ِمن قـَْوِم موَسى«

  .به راسىت قارون از قوم موسى بود، كه بر آنان ظلم و ستم روا داشت

______________________________  
 3و  2، حديث ...ن واالمراض، باب علل املصايب واحمل366/ 70: ؛ حبار األنوار269: برگرفته از معاىن األخبار). 1(

  .12و  11و 

  .76): 28(قصص ). 2(

  211: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعباِدِه َلبَـَغْوا ِىف اَألْرضِ «

  .خيزند و اگر خدا رزق و روزى را بر بندگانش وسيع و فراوان كند، در زمني به فساد و بيدادگرى برمى

  .»2« »هاُروَن ما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما كاَنْت أُمُِّك بَِغيّاً يا ُأْخَت «

  .اى خواهر هارون، پدرت انسان ناصاحل و بدى نبود و مادرت دامىن پاك از زنا و بدكارى داشت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  لَشرِّ ِعَقاباً الَبغىُ ِإنَّ َأْسرََع اخلَِْري ثـََواباً الِربُّ َوِإنَّ َأْسرََع ا

ترين بدى از نظر مكافات،  ترين خوىب از جهت پاداش، نيكى و خبشش و خوىب به مردم است و سريع به راسىت سريع
  .تعّدى و ظلم و ستم به ديگران است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ْؤِمنِ 
ُ
  .»4«  اَجُة َوالِكْذُب َو اَحلَسُد َوالبَـْغىُ الُعْسُر َوالنََّكُد َواللَّجَ : ِستٌَّة َالَتكوُن ِىف امل
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خريى، جلاجت و سرسخىت، دروغ، حسد، تعّدى  عجز و درماندگى، خسيسى و كم: در مؤمن شش خصلت وجود ندارد
  .و جتاوز به مردم

   تعدى و جتاوز به حقوق مردم - 2

   خداوند مهربان براى مردم نسبت به يكديگر حقوقى قرار داده كه اداى آن

______________________________  
  .27): 42(شورى ). 1(

  .28): 19(مرمي ). 2(

  .1، حديث 70، باب 273/ 72: ؛ حبار األنوار110/ 1: ؛ اخلصال166: ثواب األعمال). 3(

  .20706، حديث 49، باب 349/ 15: ؛ وسائل الشيعة325/ 1: ؛ اخلصال129: أعالم الدين). 4(

  212: شرح دعاى كميل، ص

  .حقوق الزم است و جتاوز و تعدى به حقوق مردم، گناه و معصيت و گاهى سبب كيفر و عقوبت است

حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر، حق اقوام و خويشان به يكديگر، حق مهسايه به مهسايه، حق مردم 
ستان بر صاحبان نعمت و ثروت، حق بر حكومت، حق حكومت بر مردم، حق شوهر بر زن، حق زن بر شوهر، حق زيرد

  .فقري بر غىن و ديگر حقوقى كه در قرآن جميد و روايات بيان شده است

. اى كه بيانگر حقوق است رساله حقوق حضرت امام سجاد زين العابدين عليه السالم است ترين رساله زيباترين و كامل
رسد و خود را پس از شناخت، مسئول  ه حقوق مىانسان با مراجعه به آن رساله به شناخت كامل و جامعى نسبت ب

  .كند اجراى آن حقوق احساس مى

  .تعدى و جتاوز به هر يك از آن حقوق، گناهى مسلم و معصيىت يقيىن است

  .و در صورت جربان نكردن، مكافات و عقوبت آن حتمى و قطعى است

  مسخره كردن بندگان خدا - 3
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ىمسخره كردن مردم چه نسبت به قيافه و شكل دارى و اميان، و يا به سبب  دسىت، و يا به عّلت دين ، يا به خاطر فقر و 
شغل و كار، و يا به خاطر هر وضع و موقعيىت، گناهى بزرگ و معصيت و خطاىي است كه عقوبت و مكافات دنياىي و 

  :آخرتى به دنبال دارد

  .هاست ردن آنمسخره كردن مردم در حقيقت توهني به شخصيت ايشان و حتقري و خوار مش

  :داند كند و آنان را مستحق عذاب دردناك مى قرآن جميد از مسخره كنندگان به عنوان منافق، ستمكار و مفسد ياد مى

  213: شرح دعاى كميل، ص

ا َحنْنُ «   .»1« »ُمْستَـْهزُِءونَ  َوِإذا َلُقواْ الَِّذيَن آَمنوا َقالوا آَمّنا َوِإذا َخَلوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم َقالوا ِإنّا َمَعُكم ِإمنَّ

] كه سردمداران كفر و شركند[گويند اميان آوردمي و چون با شياطينشان  اينان هنگامى كه با اهل اميان ديدار كنند مى
  .گويند با مشاييم و هدف ما از برخورد با مؤمنان مسخره كردن آنان است خلوت كنند مى

  :تبارك و تعاىل فرمودهخداى : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  َمن َأَهاَن ِىل َوِلّياً فـََقد َأْرَصَد ِلُمَحاَرَبِىت 

  !!هركه به دوسىت از من اهانت كند، يقيناً به جنگ با من كمني كرده

  :امام صادق عليه السالم فرمود

صورتشان گوشت ندارد  روگردانان از دوستان من كجايند؟ پس گروهى كه: هنگامى كه قيامت شود، يك منادى ندا كند
ها  اينان كساىن هستند كه اهل اميان را آزردند و با آنان به دمشىن برخاستند و نسبت به آن: در آن وقت گفته شود. برخيزند

  .»3« ها را به دوزخ برند سپس فرمان رسد كه آن. عناد ورزيدند و آنان را با درشىت و سرسخىت در دينشان سرزنش كردند

  :خداى عز و جل فرموده: هللا عليه و آله فرمودرسول خدا صلى ا

______________________________  
  .14): 2(بقره ). 1(
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، حديث 146، باب 266/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب من آذى املسلمني، حديث 351/ 2: الكاىف). 2(
16268.  

اْلِقَياَمِة نَاَدى ُمَناٍد أَْيَن الصُُّدوُد َألْولَِياِئي فـَيَـُقوُم قـَْوٌم لَْيَس َعَلى ُوُجوِهِهْم حلٌَْم ِإَذا َكاَن يـَْوُم : َقاَل أَبُو َعْبِداللَِّه عليه السالم«). 3(
، 351/ 2: الكاىف. »مَ ُر ِِْم ِإَىل َجَهنَّ فـَيـَُقاُل َهُؤالِء الَِّذيَن آَذُوا اْلُمْؤِمِنَني َوَنَصُبوا َهلُْم َوَعاَنُدوُهْم َوَعنـَُّفوُهْم ِيف ِديِنِهْم ُمثَّ يـُْؤمَ 

  .16264، حديث 145، باب 264/ 12: الشيعة ؛ وسائل2باب من آذى املسلمني، حديث 

  214: شرح دعاى كميل، ص

ْؤِمنَ 
ُ
  .»1«  َقد نَاَبَذِىن َمن أََذلَّ َعبِدى امل

  »!!كسى كه بنده مؤمن مرا خوار كند، آشكارا به جنگ با من برخاسته

و مسخره كردن آنان، در حقيقت توهني كردن به آنان و آزار دادن روحى و كوچك مشردن  خند گرفنت مردم آرى، به ريش
  .هاست آن

ى مى كند و مسخره كنندگاىن كه از  قرآن جميد به شدت مردان و زنان را از اين كه به مسخره كردن يكديگر اقدام كنند 
  .»2« داند كنند ستمكار مى اين كار زشت خود توبه منى

   هد و پيمانشكسنت ع - 4

عهد و پيمان و وفاى به آن، دو حقيقت اخالقى و انساىن است كه در قرآن جميد و روايات اهل بيت عليهم السالم مورد 
  .توّجه قرار گرفته و شكسنت آن، گناه و معصيت مشرده شده است

پيامرب صلى اهللا عليه و آله يا با امام كند كه عهد و پيمان با خدا يا با  در زمينه عهد و پيمان و وفاى به آن، تفاوتى منى
وفاى به هر عهد و پيمان مثبىت كه در طريق عبادت، يا خدمت به مردم، يا كسب و . عليه السالم يا با مردم بسته شود

شود، واجب شرعى و اخالقى است و شكستنش گاهى حرام و موجب كيفر اهلى  جتارت، يا امور صحيح ديگر بسته مى
  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
، حديث 147، باب 271/ 12: ؛ وسائل الشيعة6، باب من آذى املسلمني، حديث 352/ 2: الكاىف). 1(

16283.  

. »َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ  َعَسى َأنْ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َالَيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخْرياً ِمنـُْهْم َوَال ِنَساءٌ ِمْن ِنَساءٍ «). 2(
  .11): 15(حجرات 

رت باشند، ونبايد زناىن  اى اهل اميان، نبايد گروهى گروه ديگر را مسخره كنند، شايد مسخره شده ها از مسخره كنندگان 
رت باشند شايد مسخره شده] مسخره كنند[زنان ديگر را    .ها از مسخره كنندگان 

  215: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإذا َعاَهدمتُْ َوأَ «

  .به عهد خدا هنگامى كه عهد بستيد وفا كنيد

 »اَألْرِض أُولِئَك ُهُم اخلاِسرونَ  الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بـَْعِد ِميَثاِقِه َويـَْقَطعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِىف «
»2«.  

كنند و در زمني به  شكنند و آنچه را خدا دستور به پيوندش داده قطع مى نان كه عهد خدا را پس از حمكم كردنش مىآ
  .خيزند، فقط آنان زيان كارند فساد برمى

  .»3« »َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال «

  .به راسىت عهد مورد بازخواست و بازپرسى استوفا كنيد، ] بنديد كه با خدا و با يكديگر مى[به عهدى 

  .»4« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن ءاَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ «

  .ها وفا كنيد اى كساىن كه اميان آورديد، به قراردادها و عهد و پيمان

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  َمْن ِإَذا ائْـُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكِذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ : َوَصلَّى َوَزَعَم أَنَّهُ ُمْسِلمٌ َثالٌث َمن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفقاً َوِإن َصاَم 
»5«.  

چون او را امني : سه خصلت است در هركه باشد منافق است، گرچه مناز خبواند و روزه بگريد و خود را مسلمان بداند
  .اش را وفا نكند سخن برخيزد دروغ گويد، و هرگاه وعده دهد وعدهدانند خيانت ورزد، و هنگامى كه به 

______________________________  
  .91): 16(حنل ). 1(

  .27): 2(بقره ). 2(

  .34): 17(اسراء ). 3(

  .1): 5(مائده ). 4(

، 49باب  ،339/ 15: ؛ وسائل الشيعة316: ؛ حتف العقول8، باب ىف أصول الكفر، حديث 290/ 2: الكاىف). 5(
  .20687حديث 

  216: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ثـَُهم فـََلْم َيْكِذبـُْهْم، َوَوَعَدُهْم فـََلْم َخيِْلْفُهْم، َكاَن ِممَّن ُحرِّ  َمْت ِغيبَُتُه وََكُمَلْت ُمُروَءتُُه َوَظَهَر َمن َعاَمَل النَّاَس فـََلْم َيْظِلْمُهم َوَحدَّ
  .»1«  َوَجَبْت ُأُخوَّتُهُ َعْدُلُه وَ 

كسى كه در رفتارش با مردم ستم نورزد و در سخن گفنت با آنان دروغ نگويد و در وعده به آنان ختلف نكند، از كساىن 
  .است كه غيبتش حرام و مرّوتش كامل و عدالتش آشكار است و بايد او را برادر ديىن دانست

  معصيت و بدكارى آشكار - 5

ى كرده از نزديك شدن به كارهاى زشت و معصيت قرآن جميد مردم را   .»2«  هاى آشكار و پنهان به شدت 
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احرتاميش به  ادىب او و ىب كار و جسارت و ىب حياىي گنه شرمى و ىب معصيت آشكار و بدكارى ظاهر، نشان دهنده كمال ىب
  .قانون و فضاى جامعه اسالمى است

پسندد و براى آنان كه عرصه حيات اّمت اسالمى را آلوده  ت منىاسالم، آلوده شدن فضاى جامعه را به هيچ صور 
  .كنند، جمازات و تعزير شرعى تعيني كرده است مى

كار  بر مردم مؤمن و دلسوزان آگاه و به خصوص كارگزاران حكومت اسالمى واجب است از بدكارى بدكار و عصيان گنه
ند، تا ميكروب خطرناك معصيت، دامن مردم و خبصوص شرم و حيا به هر شكل ممكن جلوگريى كن و خطاى انسان ىب

   نسل

______________________________  
، حديث 152، باب 279/ 12: ؛ وسائل الشيعة28، باب املؤمن و عالماته، حديث 239/ 2: الكاىف). 1(

16301.  

  .151): 6(انعام . »َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما َبَطنَ «). 2(

  .و به كارهاى زشت چه آشكار و چه پنهانش نزديك نشويد

  217: شرح دعاى كميل، ص

  .جوان و دخرتان و پسران را آلوده نكند

ى از منكر، به خاطر قطع ريشه فساد و دفع آلودگى و رفع ناپاكى و حفظ جامعه از خطر سقوط  وجوب امر مبعروف و 
  .در منجالب معصيت است

 چون خانه و مدرسه صفت اهلى حيا را در نسل جوان پرورش دهند و به صفىت پابرجا و ثابت تبديل  اگر مراكز تربيىت
  .ماند كنند، خلوت و جلوت انسان از آلودگى به فحشا و منكرات پاك مى

  .ترين بازدارنده انسان از مفاسد و معاصى است حيا، و توّجه به خدا، و انديشه در عاقبت گناه، عاىل

  :ق عليه السالم روايت شدهاز امام صاد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»1« اَحلَياءُ ِمَن اِإلميَاِن َواِإلميَاُن ِىف اجلَنَّةِ 

شت است   .حيا از اميان و اميان در 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .از خدا حيا كنيد و حق حيا را رعايت مناييد

  :يا رسول اللَّه، چگونه؟ فرمود: گفتند

نكند مگر اين كه اجل و موتش در برابر دو چشمش باشد و سر و آنچه را دربردارد چون از مشا كسى شب را صبح 
كند از حرام نگاه دارد و قرب و پوسيدن بدن  چشم و گوش و زبان، از حرام حفظ كند و شكم و آنچه را از طعام مجع مى

  .»2« يا را واگذاردخواهد زينت و زيور فريبنده زندگى دن و كسى كه آخرت را مى. را در آن ياد آورد

______________________________  
  .1، حديث 81، باب 329/ 68: ؛ حبار األنوار1، باب احلياء، حديث 106/ 2: الكاىف). 1(

فَِإْن ُكْنُتْم : اللَِّه؟ قَالَ  َوَما نـَْفَعُل يَا َرُسولَ : اْسَتْحُيوا ِمَن اللَِّه َحقَّ احلََْياِء، قَاُلوا: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«). 2(
نَـْيِه َوْلَيْحَفِظ الرَّْأَس َوَما َحَوى َواْلَبْطَن َوَما َر َواْلِبَلى َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة  َفاِعِلَني َفال يَِبيَنتَّ َأَحدُُكْم ِإّال َوَأَجُلُه بـَْنيَ َعيـْ َوَعى َوْلَيْذُكِر اْلَقبـْ

نـَْيافـَْلَيدَْع زِيَنَة احلََْياِة    .9، حديث 81، باب 333/ 68: ؛ حبار األنوار13: ؛ قرب اإلسناد293/ 1: اخلصال. »الدُّ

  218: شرح دعاى كميل، ص

  :حضرت فرمود. مرا سفارش و وصيت كن: مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت

  .»1«  ْوِمكَ ِإْسَتْحِى ِمَن اللَِّه َكَما َتْسَتْحِىي ِمَن الرَُّجِل الصَّاِلِح ِمن قَـ 

  ..كىن اى از قومت حيا مى از خدا حيا كن، چنان كه از مرد شايسته

   شدت ترس و حياى زىن با اميان

  :حضرت سجاد عليه السالم فرمود
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كشىت آنان در ميان دريا شكست و از مهه مسافراىن كه در كشىت بودند . اش از طريق دريا مسافرت كرد مردى با خانواده«
هاى آن دريا پناه  هاى كشىت نشست تا به يكى از جزيره اى از ختته او بر ختته پاره. سى جنات نيافتجز مهسر آن مرد ك

  .برد

ناگاه ديد آن زن باالى سرش ايستاده، سر به . هاى حرمت خدا را دريده بود در آن جزيره مردى راهزن بود كه مهه پرده
  تو انساىن يا جن؟: سوى او برداشت و گفت

  .انسامن: گفت

  .نشيند ىب آن كه با او سخىن گويد با او چنان نشست كه مرد با مهسرش مى

  چرا پريشان شدى؟: راهزن به او گفت. چون آماده نزديكى با او شد زن لرزان و پريشان گشت

  .ترسم، و با دست اشاره به عامل باال كرد از او مى: زن گفت

  اى؟ مگر چنني كارى كرده: مرد گفت

  .خدا سوگندنه به عّزت : زن گفت

______________________________  
  .20، حديث 81، باب 336/ 68: ؛ حبار األنوار460/ 2: روضة الواعظني). 1(

  219: شرح دعاى كميل، ص

كنم، به خدا  اى و من تو را جمبور به اين كار مى ترسى در صورتى كه چنني كارى نكرده تو از خدا چنني مى: مرد گفت
  . و ترس از خدا از تو سزاوارترمسوگند من به پريشاىن

  .اش رفت و مهواره در انديشه توبه و بازگشت بود سپس كارى نكرده برخاست و به سوى خانواده

  .تابيد ها مى روزى در مسري راه به راهىب برخورد در حاىل كه آفتاب داغ بر سر آن

  :راهب به جوان گفت
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  .سوزاند مى دعا كن تا خدا ابرى بر سر ما آرد كه آفتاب ما را

  .بينم تا جرأت كنم چيزى از او خبواهم من براى خود نزد خدا كار نيكى منى: جوان گفت

  .كنم و تو آمني بگو پس من دعا مى: راهب گفت

  .آرى خوبست: گفت

اه اى از روز را زير ابر ر  هر دو پاره. ها سايه انداخت به زودى ابرى بر سر آن. گفت كرد و جوان آمني مى راهب دعا مى
  !جوان از يك راه و راهب از راه ديگر رفت و ابر مهراه جوان شد. رفتند تا سر دو راهى رسيدند

رت از مىن، دعا به خاطر تو مستجاب شد نه به خاطر من، گزارش وضع خود را به من بگو: راهب گفت جوان . تو 
  .داستان آن زن را بيان كرد

 »ات آمرزيده شد، اكنون مواظب باش كه در آينده چگونه باشى چون ترس از خدا تو را گرفت گذشته: راهب گفت
»1«.  

______________________________  
، حديث 32، باب 508 -507/ 14: ؛ حبار األنوار8، باب اخلوف والرجاء، حديث 70 -69/ 2: الكاىف). 1(

32.  

  220: شرح دعاى كميل، ص

   شيوع دروغ - 6

ترين گناهان   امام صادق و امام رضا عليهم السالم دروغ را از گناهان كبريه بلكه از بزرگرسول خدا صلى اهللا عليه و آله و 
  .»1« اند كبريه مشرده

ترين مراتب دروغ، دروغ بسنت به خدا و انبيا و امامان عليهم السالم و كتب آمساىن است كه سبب گمراهى  از زشت
  .بسيارى از مردم است
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هاى شاخدار به عنوان علم و فلسفه،  هاى خود و با ارايه دروغ پردازى يخ با دروغسردمداران كفر و شرك در طول تار 
  .ها را از گرايش به آيني حق و اميان به انبيا و يقني به روز جزا بازداشتند هاى عظيمى از انسان توده

و مسائلى عارى از حقيقت، گران شياد، با به هم بافنت امورى نامربوط  ساز و وسوسه گر و خّناسان دين اين شياطني حيله
  .ها به راه هدايت و صراط مستقيم شدند مانع ورود بسيارى از انسان

اينان با دروغ پردازى و پشت هم اندازى، هر باطلى را در برابر چشم مردم، حق جلوه دادند و هر حقى را از چشم مردم 
  .انداختند

ها را از پيشگاه مقدس حق براى هدايت بشر منكر  و نزول آنهاى آمساىن برخاستند  اينان در طول تاريخ به انكار كتاب
 !!شدند و در برابر آياتش به هر شكل ممكن ايستادند و به گوش مردم خواندند كه هيچ چيز از جانب خدا نازل نشده

   اينان براى حمروم كردن انسان از فيض هدايت حق و دور شدنشان از سعادت »2«

______________________________  
؛ مستدرك 138، باب 243/ 12: ؛ وسائل الشيعة338/ 2: هاى الكاىف روايات مربوط به دروغ، در كتاب). 1(

  .به طور مفصل آمده است 114، باب 232/ 69: ؛ حبار األنوار...و 120، باب 83/ 9: الوسائل

  .15): 36(يس . »ٍء ِإْن أَنُتْم ِإالَّ َتْكِذبُونَ  ِمن َشيْ َقالُوا َما أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّثْـلَُنا َوَما أَنَزَل الرَّْمحُن «). 2(

رمحان هيچ چيزى نازل نكرده است، مشا فقط دروغ ]  خداى[مشا جز بشرهاىي مانند ما نيستيد و : گفتند] اهل شهر
  .گوييد مى

  221: شرح دعاى كميل، ص

مت زدند و آن راستگويان حقيقى  را دروغگو انگاشتند و آن صاحبان عقل و درايت دنيا و آخرت، به متام انبياى اهلى 
نظري  ها ىب هاى باكرامىت كه از نظر سالمت روان در ميان متام انسان را ساحر و جادوگر به حساب آوردند و آن چهره

  !بودند متهم به ديوانگى و جنون كردند

را به حتريف معاىن و مفاهيم حقايق  اينان به هر دروغ خطرناك و خطرسازى متوسل شدند و دست آلوده و جنايتكار خود
هاى هدايت را تبديل به منابع  دراز كردند و حىت به الفاظ و تركيب تورات و اجنيل و زبور دستربد خائنانه زدند و آن كتاب
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داد و حفاظت فرمانرواى مطلق هسىت حضرت حق نبود، ظاهر  شرك و كفر و گمراه كننده كردند و اگر قدرتشان اجازه مى
  .كردند هاى آمساىن دچار حتريف مى را هم مانند ساير كتابقرآن 

اينان از حتريف و تغيري معاىن آيات براى گمراه كردن مردم حيا نكردند و از عواقب شوم اين كار خطرناك نرتسيدند و از 
راسيدند   .عذاب دردناك اهلى در قيامت 

عباس بر گرده مردم و دور ساخنت حق  اميه و بىن سوار كردن بىنهاى ظاملانه حكومت سقيفه و  اينان براى حمكم كردن پايه
از مسري و حمورش و خانه نشني كردن اهل بيت پيامرب عليهم السالم و حمروم منودن انسان از علوم و معارف امامان بزرگوار 

سازى به راه انداختند و  هاى عظيم حديث عليهم السالم كه جانشينان بر حق پيامرب صلى اهللا عليه و آله بودند، كارخانه
به  -كه مهه را به رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله نسبت دادند  -نزديك به يك ميليون حديث و روايت ساختگى

اگر قيام علمى امامان عليهم . عباس به عنوان فرهنگ اسالم در دسرتس امت قرار دادند اميه و بىن وسيله زور و زر بىن
امام باقر و امام صادق عليهما السالم و تربيت شدگان مكتب اهل بيت عليهم السالم و به ويژه  السالم خبصوص حضرت

  زمحات علما و فقها و اصولّيني و حكيمان شيعه تا به امروز نبود، شيعه هم به ناچار

  222: شرح دعاى كميل، ص

  .داد عباس مى بىناميه و  تن به پذيرفنت برخى از آن احاديث ساختگى حيله گران مدرسه بىن

وىل ابزار شناخت حق از باطل كه به وسيله امامان معصوم عليهم السالم در اختيار اصحاب آن بزرگواران و علما و فقها 
هاىي كه به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نسبت داده بودند، مصونيت داد و در نتيجه،  قرار گرفت، از پذيرش دروغ

امامان عليهم السالم و زمحات باارزش دانشمندان شيعه از دستربد خائنان و حديث سازان اسالم ناب حمّمدى به وسيله 
گاه حمشر نتواند خود را  ها، تا برپا شدن قيامت، متام باشد و احدى در عرصه حمفوظ ماند، تا حجت خدا بر متام انسان

  .در دور بودن از آيني ناب حمّمدى معذور بدارد

هاى  در اين دويست سال اخري، در آسيا و اروپا و آمريكا در رشته -ه در هر لباسى هستندك  -اين دروغ پردازان خائن
مشارى ساختند و با رنگ و لعاىب عقل پسند  هاى ىب هاى مادى و معنوى، دروغ خمتلف علمى و در بازار سياست و صحنه

علمى و در امور سياسى و در شئون معنوى  هاى بر متام جوامع حتميل كردند و از اين طريق ميلياردها انسان را در مدرسه
و در بازار مصرف و جدا منودن از حق و حقيقت فريب دادند، و با ساخنت مجالتى دروغ، مهراه با رنگ و لعاب جوان 

دانش، كليد «، »حكومت، شايسته انسان متمدن و پريوز و غالب است«، »هاست دين، افيون ملت«: پسند هم چون
به جاى حكومت خدا از طريق صاحلان بر » حكومت مردم بر مردم«، »دموكراسى و آزادى«، »هاست حل مهه مشكل
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دين، و بقيه مردم را حريان و سرگردان، و اكثر  ميلياردها نفر را كمونيست و الئيك و ىب... و » جامعه مدىن ليرباىل«مردم، 
صفتان درنده و  ه كشورها در ميان انواع حيوانى كردند، و مؤمنان واقعى را در مه ها را از حق و حقيقت ميان انسان

  هاى امياىن و اخالقى به ريشخند گرفتند، وحشى گرفتار منودند و آنان را در مهه زمينه

  223: شرح دعاى كميل، ص

  .و كره زمني را در مهه شئون دچار فساد و تباهى و تزوير و زور كردند

و حقيقت، نور و روشناىي، هدايت و شفا و كتاىب حمكم و استوار  مشا اى خوانندگان عزيز، به قرآن جميد كه كتاب حق
  :است، حق دهيد كه از اعماق خود فرياد بزند

  .»1« »فـََنْجَعل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ «

  .ولعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

  :و فرياد بزند

  .»2« »ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدى َمْن ُهَو كاِذٌب َكفَّارٌ «

  .كند پرداز ناسپاس است هدايت منى در حقيقت خدا آن كسى را كه دروغ

كوچك و يا بزرگ در امور   -مشا به پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت پاك او حق دهيد كه درباره دروغ،
  :از آن مجله. روايات بسيار مهمى بيان فرمايند -مادى و يا معنوى

  : عليه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا

َأَال َوقـَْوُل : اإلْشرَاُك ِباللَِّه، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن وََكاَن ُمتَِّكئاً َفَجَلَس ُمثَّ َقالَ : َقال. بـََلى يَا َرُسوَل اللَّهِ : َأَال أُنـَبُِّئُكْم ِبَأْكَربِ الَكَباِئِر؟ قـُْلَنا
  .»3« ...الّزور

  .بله اى رسول خدا: ريه خرب ندهم؟ ما گفتيمترين گناهان كب آيا مشا را به بزرگ

تكيه داده بود، پس نشست، ) و اين در حاىل بود كه(شرك ورزيدن به خدا، نامهرباىن و بدرفتارى با پدر و مادر : فرمود
  ....آگاه باشيد گفتار دروغ: سپس فرمود
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  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .61 ):3(آل عمران ). 1(

  .3): 39(زمر ). 2(

  .21714، حديث 6، باب 416/ 17: ؛ مستدرك الوسائل18/ 1: جمموعة ورّام). 3(

  224: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َشرُّ الّرَوايَِة روايَُة الِكذبِ 

  ..بدترين گفتار، گفتار دروغ است

  :و از مهان حضرت روايت شده است كه

  .»2« َكاِذباً أََقلُّ النَّاِس ُمُروًَّة َمن َكاَن  

  .اش از متام مردم كمرت است انسان دروغگو مردانگى

  شود؟ مؤمن ترسو مى: به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفته شد

  .آرى: فرمود

  شود؟ خبيل مى: عرض شد

  .آرى: فرمود

  شود؟ دروغگو مى: گفته شد

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود »3« !نه: فرمود

هُ  َال جيَُِد َعبدٌ    .»4«  َطْعَم اإلميَاِن َحىتَّ يـَتـُْرَك الِكْذَب َهزَلُه َوِجدَّ
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  .چشد جز اين كه دروغ، چه شوخى و چه جّدى، آن را ترك كند انسان مزه اميان را منى

  :و آن حضرت فرمود

______________________________  
  .25، حديث 114، باب 259/ 69: ؛ حبار األنوار74، جملس 487: »صدوق«األماىل ). 1(

  .21، حديث 114، باب 259/ 69: ؛ حبار األنوار6، جملس 20: »صدوق«األماىل ). 2(

َوَيُكوُن : ِقيلَ . نـََعمْ : َيُكوُن اْلُمْؤِمُن َجَبانا؟ َقالَ : ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الرَِّضا عليه السالم َقالَ «). 3(
يًال؟ َقالَ  ابا؟ َقالَ : ِقيلَ . نـََعمْ : خبَِ ، 262/ 69: ؛ حبار األنوار126، حديث 59، باب 118/ 1: احملاسن. »ال: َوَيُكوُن َكذَّ

  .40، حديث 114باب 

  .14، حديث 114، باب 249/ 69: ؛ حبار األنوار11، باب الكذب، حديث 340/ 2: الكاىف). 4(

  225: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َال ُسوَء َأْسَوءُ ِمَن الِكْذبِ 

  .تر از دروغ نيست هيچ زشىت زشت

  :و نيز فرمود

  .»2« الصِّدُق َأَمانٌَة َوالِكْذُب ِخَياَنةٌ 

  .راسىت امانت و دروغ خيانت است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

 »3« !!ها شراب است و بدتر از شراب دروغ است هاىي قرار داده، كليدهاى اين قفل ها قفل خداى عز و جل براى بدى
  :موسى عليه السالم به پروردگار عرضه داشت حضرت

رت است؟   كدام يك از بندگانت از جهت عمل و كردار 
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  .»4« كسى كه زبانش دروغ نگويد و دلش از حق منحرف نشود و زنا نكند: خدا فرمود

  :در معارف ديىن آمده است

  .دروغگو فاسق است

  .دروغگو مورد لعنت فرشتگان است

  .بوستدروغگو دهانش گنده 

  .اميان است دروغگو ىب

______________________________  
  .23، حديث 114، باب 259/ 69: ؛ حبار األنوار27، حديث 2، باب 74: التوحيد). 1(

  .37، حديث 114، باب 261/ 69: ؛ حبار األنوار505/ 2: اخلصال). 2(

اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لِلشَّرِّ أَقْـَفاًال َوَجَعَل َمَفاتِيَح تِْلَك اَألقْـَفاِل الشَّرَاَب َوَأَشرُّ ِمَن ِإنَّ : َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقالَ «). 3(
  .38، حديث 114، باب 262/ 69: ؛ حبار األنوار244: ثواب األعمال. »الشَّرَاِب اْلَكِذبُ 

  .48ل حديث ، ذي114، باب 263/ 69: ؛ حبار األنوار148: جامع األخبار). 4(

  226: شرح دعاى كميل، ص

  .دروغگو مورد خشم و غضب و لعنت خداست

  .دروغگو روسياه است

  .دروغگو فاجر است

  .دروغگو منافق است

  .ترين گناهكاران است دروغگو از بزرگ
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  .دروغگو اليق دوسىت و مهنشيىن نيست

  .دروغگو از هدايت حق حمروم است

  !!مانند حيوان حرام گوشت استدروغگو در صورت، انسان، و در سريت، 

  داورى و قضاوت بر خالف احكام خدا - 7

  .از گناهاىن كه سبب نزول عقوبت است، داورى و حكم كردن قاضى در پرونده مورد دعوى، بر خالف احكام خداست

وانني ساخته قاضى، اگر آگاه به حكم خدا باشد و در داورى خود حكم خدا را مردود بداند و از نزد خود، يا بر اساس ق
است؛   »3«  و فاسق »2« و ستمكار »1« هاى غري شرعى حكم كند، به فرموده قرآن جميد كافر و پرداخته حكومت

   كافر است چون حكم

______________________________  
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ ِباْلَعْنيِ «). 1( َواْألَْنَف ِباْألَْنِف َواْألُُذَن ِباْألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمن وََكَتبـْ

  .45): 5(مائده . »َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمن َملْ َحيُْكم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و ]  در قانون قصاص[و مقّرر داشتيم كه  اسرائيل الزم و ما در تورات بر بىن
و هر كه از آن قصاص  . ها را قصاصى است بيىن به عوض بيىن، و گوش به جاى گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم

نچه خدا نازل كرده داورى و آنان كه بر طبق آ. اوست]  خطاها و معاصىِ [اى براى  گذشت كند، پس آن گذشت كّفاره
  .نكنند، هم اينانند كه ستمكارند

يِل ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه ِفيِه َوَمن َملْ َحيُْكم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه فَأُْولِئَك ُهُم اْلفَ «). 2( جنِْ   .47): 5(مائده . »اِسُقونَ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ

كرده داورى كنند، و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند،   و بايد اهل اجنيل بر طبق آنچه خدا در آن نازل
  .اند هم اينانند كه فاسق

: ؛ التهذيب2، حديث 408/ 7: الكاىف. »َمْن َحَكَم ِيف ِدْرَمهَْنيِ ِبَغْريِ َما أَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُهَو َكاِفٌر ِباللَِّه اْلَعِظيمِ «). 3(
  .33137، حديث 5، باب 31/ 27: ؛ وسائل الشيعة15حديث  ،87، باب 221/ 6

  227: شرح دعاى كميل، ص
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ستمكار است چون با حكم خود، صاحب حق را از حقش حمروم ساخته و فاسق است چون با حكم . خدا را رد كرده
  .اش از دايره اميان و انسانيت بريون رفته است غري عادالنه

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1«  س در باره دو درهم، بر خالف فرموده خدا داورى كند، به خداى بزرگ كافر شده استهرك

   خوددارى از پرداخت زكات - 8

پرداخت زكات در غّالت و چهارپايان و طال و نقره بر اساس آيات قرآن و روايات، واجب و ترك آن از گناهان سنگني و 
  .سبب غضب حق است

   بيان زكات. ، بالفاصله به زكات اشاره شده استدر اكثر آيات مربوط به مناز

______________________________  
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ ِباْلَعْنيِ َواْألَْنَف ِباْألَْنِف َواْألُُذَن ِباْألُ «). 1( َمن ُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواجلُُروَح ِقَصاٌص فَ وََكَتبـْ

  .45): 5(مائده . »َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمن َملْ َحيُْكم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و ]  در قانون قصاص[اسرائيل الزم و مقّرر داشتيم كه  و ما در تورات بر بىن
و هر كه از آن قصاص  . ها را قصاصى است ، و گوش به جاى گوش، و دندان در برابر دندان، و زخمبيىن به عوض بيىن

و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى . اوست]  خطاها و معاصىِ [اى براى  گذشت كند، پس آن گذشت كّفاره
  .نكنند، هم اينانند كه ستمكارند

  228: شرح دعاى كميل، ص

  .دليل بر امهيت و ارزش اين حقيقت است پس از حكم مناز،

ترك كننده زكات از باب انكار و رّد حكم حق، بنابر روايات اهل بيت عليهم السالم هم چون تارك مناز و حج، كافر 
  .است

  :فرمايد اى از فلسفه زكات اشاره كرده، مى امام صادق عليه السالم در حديثى بسيار مهم و قابل توّجه به گوشه
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پرداختند، مسلماِن  اگر مردم زكات مال خود را مى. خاطر آزمايش ثرومتندان و رفع نياز نيازمندان واجب شد زكات، به
  .شد نياز مى شد، و به سبب حّقى كه خدا برايش قرار داده ىب حمتاج و نيازمند يافت منى

ى . ان و نرساندن حقوق واجب بر آنانشوند، جز به سبب گناهكارى ثرومتند دست و نيازمند و گرسنه و برهنه منى مردم، 
به خدا سوگند هيچ ماىل در صحرا و . دهد نرساند و سزاوار است خدا رمحتش را به كسى كه حق خدا را از ثروتش منى

  .»1«  شود، مگر به سبب نپرداخنت زكات دريا تلف منى

هللا عليه و آله، آن هنگامى كه حكومت نظريش در مسجد پيامرب صلى ا فاطمه زهرا عليها السالم در گفتار حكيمانه و ىب
  :كرد، به مردم فرمود زمانش را با آيات قرآن و سنت پيامرب صلى اهللا عليه و آله حماكمه مى

  .»2«  سِ َفَجَعَل اللَُّه االمياَن َتطهرياً َلُكْم ِمَن الشِّْرِك، َوالصَّالَة تَنزيهاً َلُكْم َعِن الِكِرب، والزّكاَة َتزكَيًة للنـَّفْ 

______________________________  
َا ُوِضَعِت الزََّكاُة اْخِتَباراً ِلَألْغِنَياِء َوَمُعونًَة لِْلُفَقرَاِء َوَلْو َأنَّ النَّاَس َأدَّْوا زََكاَة َأمْ : َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم«). 1( َواهلِِْم َما َبِقَي ِإمنَّ

ِء َوَحِقيٌق ا فـََرَض اللَّهُ َلُه َوِإنَّ النَّاَس َما افْـتَـَقُروا َوال اْحَتاُجوا َوال َجاُعوا َوال َعُروا ِإّال ِبُذنُوِب اَألْغِنَياُمْسِلٌم َفِقرياً ُحمَْتاجاً َوالْستَـْغَىن مبَِ 
ي َخَلَق اْخلَْلَق َوَبَسَط الرِّْزَق أَنَُّه َما َضاَع َماٌل ِيف بـَرٍّ َعَلى اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َأْن َميَْنَع َرْمحََتُه َمْن َمَنَع َحقَّ اللَِّه ِيف َماِلِه َوأُْقِسُم ِبالَّذِ 

، حديث 1، باب 12/ 9: ؛ وسائل الشيعة1579، حديث 7/ 2: من ال حيضره الفقيه. »َوال َحبٍْر ِإّال ِبتَـْرِك الزََّكاة
11392.  

  .223/ 29: حبار األنوار. 97/ 1: االحتجاج). 2(

  229: شرح دعاى كميل، ص

دا اميان را بر مشا واجب كرد، تا از آلودگى شرك پاك شويد، و مناز را واجب فرمود تا از بيمارى كرب رهاىي يابيد، و زكات خ
  .را واجب كرد تا نفس از آلودگى پاك شود

  :امام رضا عليه السالم به خدمتكارش فرمود

  .نه به خدا: اى؟ گفت امروز در راه خدا چيزى داده

  .»1« از كجا خدا به ما عوض عنايت كند؟ انفاق كن، هر چند يك درهم باشد بنا بر اين: فرمود
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   كم گذاشنت پيمانه و كيل  - 9

گذاشنت جنس مشرتى و كم دادن پيمانه و كيل و كاسنت جنس به هنگام وزن كردن، بر اساس آيات قرآن  فروشى و كم كم
يك سوره از قرآن كرمي به اين موضوع اختصاص داده و روايات اهل بيت عليهم السالم حرام و از گناهان كبريه است، 

  :شده كه اولني آيات آن سوره به اين گناه بزرگ و خيانت سنگني و عذاب آن اشاره دارد

* َيُظنُّ أُولِئَك أَنـَُّهم َمبـُْعوثونَ  َأال* َوِإذا كالُوُهْم َأو َوَزنُوُهْم ُخيِْسرونَ * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى الّناِس َيْستَـْوفُونَ * َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفنيَ «
  .»2« »َكّال ِإنَّ ِكتاَب اْلُفجَّاِر َلِفى ِسجِّنيٍ * يـَْوَم يَقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلعاَلمنيَ * ِلَيوٍم َعظيمٍ 

يزى واى بر كم فروشان، آنان كه چون به پيمانه چيزى از مردم بستانند كامل و متام بستانند و چون با پيمانه و وزن چ
  آيا آنان يقني ندارند. بدهند كم و ناقص دهند

______________________________  
فـََقاَل أَبُو . ال َواللَّه: َهْل أَنـَْفْقَت اْليَـْوَم َشْيئاً؟ َقالَ : َدَخَل َعَلْيِه َمْوًىل َلُه فـََقاَل لَهُ : َعْن َأِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم َقالَ «). 1(

َنا؟ أَْنِفْق َوَلْو ِدْرَمهاً َواِحداً : ليه السالماحلََْسِن ع ؛ وسائل 9، باب االنفاق، حديث 44/ 4: الكاىف. »َفِمْن أَْيَن ُخيِْلُف اللَُّه َعَليـْ
  .12505، حديث 44، باب 464/ 9: الشيعة

  .7 -1): 83(مطففني ). 2(

  230: شرح دعاى كميل، ص

چنني نيست كه اين . ايستند كه مردم در حضور پروردگار جهانيان مى  شوند، روزى كه براى روزى بزرگ برانگيخته مى
  .است) كتاب جامع اعمال بدكاران(در سجّني ) مهراه خود آمان(كنند، آن روز نامه بدكاران  نابكاران گمان مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

دوزخ درآورند و در ميان دو كوه آتش جاى دهند و به او  هركس در پيمانه و وزن خيانت كند، فرداى قيامت او را به قعر «
  .»1« »ها را وزن كن و او مهيشه به اين عمل مشغول است اين كوه: گويند

تفسري باارزش منهج الصادقني در توضيح آيات سوره مطففني، روايت بسيار با ارزش زير را از رسول خدا صلى اهللا عليه و 
  :كند آله نقل مى
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قومى : ها چيست؟ فرمود يا رسول اللَّه، آن: گفتند. پنج چيز در برابر پنج چيز است«:  عليه و آله فرمودپيامرب صلى اهللا
و گناه زشت زنا از آنان آشكار نشد، مگر اين كه . پيمان شكىن نكردند، مگر اين كه خدا دمشنانشان را بر آنان چريه كرد

ىو دروغ و داورى خالف حك. مرگ در ميان آنان شايع شد دسىت و فقر در  م خدا در آنان پخش نشد، مگر اين كه 
و پيمانه را كم ندادند، مگر اين كه گياهان از . و زكات را نپرداختند، مگر اين كه باران از آنان منع شد. آنان پيدا شد

  .»2« »آنان دريغ داشته شد و به بالى خشك ساىل گرفتار شدند

______________________________  
  .177/ 10: تفسري منهج الصادقني). 1(

  .176/ 10: تفسري منهج الصادقني). 2(

  231: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىلَ الذُّنُوَب الَِّىت تـَُغيـُِّر النـَِّعمَ 

  

  دهد بيامرز ها را تغيري مى خدايا براى من گناهاىن كه نعمت

   هاست گناهاىن كه باعث تغيري نعمت

ها بالها و مصائب و مشكالت  شود و به جاى آن ها مى سجاد عليه السالم گناهاىن كه سبب تغيري نعمت به فرموده امام
  :گريد پنج گناه است ها قرار مى ها و عقوبت ها و عذاب و سخىت

ترك  -5. كفران نعمت  - 4. كناره گرفنت از نيكوكارى  -3. از دست دادن روحيه عادت در خري -2. ستم به مردم - 1
  .»1« زارى و شكرسپاس گ

   ستم به مردم - 1

  .گناِه ستم به مردم، گناهى بس زشت و معصيىت سنگني و كارى شيطاىن است
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ستم، گرچه به اندازه دانه ارزن باشد قبيح است و بدون ترديد اين اندازه ستم هم در قيامت به حساب انسان گذاشته 
  .خواهد شد

ا وََكَفىَوِإن َكاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمن َخْرَدٍل «   .»2« »ِبنا َحاِسبنيَ   أَتـَْينا ِ

   گاه قيامت براى اى از خردل باشد آن را به عرصه و اگر عمل مشا هم وزن دانه

______________________________  
. » َواْصِطَناِع اْلَمْعُروِف وَُكْفرَاُن النـَِّعِم َوتـَْرُك الشُّْكرِ الذُّنُوُب الَِّيت تـَُغيـُِّر النـَِّعَم اْلبـَْغُي َعَلى النَّاِس َوالزََّواُل َعِن اْلَعاَدِة ِيف اخلَْْريِ «). 1(

  .21556، حديث 41، باب 281/ 16: ؛ وسائل الشيعة270: معاىن األخبار

  .47): 21(انبياء ). 2(

  232: شرح دعاى كميل، ص

  .آورمي و بس است كه ما حسابگر باشيم سنجيدن مى

  خرياز دست دادن روحيه عادت در  - 2

شود و به سبب آن، درهاى  هاى خري و مثبت به توفيق حضرت حق در انسان پيدا مى روحيات و عاداتى كه در متام برنامه
ها نگاهدارى   هاى بسيار باارزشى است كه انسان بايد با متام وجود از آن گردد، از نعمت رمحت اهلى به روى انسان باز مى

  .ها از دست انسان نگريند و شياطني و غارتگراِن ارزش كند و مواظب و مراقب باشد كه خّناسان

عادت داشنت به حتصيل معرفت، روحيه فروتىن و تواضع، حالت بردبارى و حوصله، عادت به خدمت به بندگان حق، و 
دار و ها از خطرات، بي اى از اين قبيل، خطراتى در برابر دارد كه انسان بايد مهواره براى حفظ آن هر نوع عادت و روحيه

تفاوتى به خرج دهد  ها ىب هاى مثبت، سسىت ورزد و در برابر ضعيف شدن اين عادت انسان اگر در برابر عادت. بينا باشد
هاى اهلى در زندگيش  ها منتهى شود، گناه و معصيت كرده و بايد به انتظار تغيري نعمت تا جاىي كه به زوال و نابودى آن

  .باشد

   كناره گرفنت از نيكوكارى  - 3
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 -بنا بر آيات قرآن جميد - نيكوكاران. هاى اميان و انسانيت است نيكى و نيكوكارى و خوىب و احسان به مردم، از نشانه
  :اند مورد حمّبت حضرت حق

  .»1« »َواللَُّه حيُِبُّ اْلمُحِسننيَ «

  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد

  .دست بردارندنيكوكاران نبايد در هر شرايطى، از نيكى و احسان به مردم 

______________________________  
  .134): 3(آل عمران ). 1(

  233: شرح دعاى كميل، ص

ره و پاداشش عظيم و سبب خوشنودى خداى مهربان است   .احسان و نيكى به مردم، در حقيقت عبادت خداست و 

ايت موجب دور  ماندن از فيوضات خاّصه پروردگار و عارى بدون ترديد كناره گرفنت از نيكوكارى، گناهى بزرگ و در 
  .حساب است هاى ىب شدن از اخالق حسنه و زمينه حمرومّيت از رمحت خدا و پاداش

   كفران نعمت  - 4

  :كفران و ناسپاسى نعمت، گناهى است كه به فرموده قرآن جميد، عذاب شديدى به دنبال دارد

  .»1« »َوَلِئن َكَفرُمت ِإنَّ َعذاِىب َلَشديدٌ «

هاى ناجباى ديگران  ترين صورت كفران نعمت، هزينه كردن نعمت در گناه و معصيت و شهوات حرام و خواسته تزش
  .است

  ترك سپاس گزارى و شكر - 5

هاى مادى و معنوى را براى رشد جسمى و روحى در  كه انواع نعمت  -شكر و سپاس گزارى نسبت به حضرت حق
  .ترك آن خالف انصاف و مرّوت و دور از شأن آدمّيت و انسانيت استواجب و الزم، و  -اختيار انسان قرار داده
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حقيقت شكر، شناخت نعمت دهنده و نعمت، به ويژه مصرف منودن نعمت در امورى است كه صاحب نعمت دستور 
  .داده است

   شكر نعمت قلب، آراسته كردن آن به اميان به خدا و يقني به قيامت و اعتقاد به

______________________________  
  .7): 14(ابراهيم ). 1(

  234: شرح دعاى كميل، ص

  .انبيا و امامان عليهم السالم و قرآن كرمي و فرشتگان است

شكر نعمت چشم، متاشاى جهان طبيعت براى پى بردن به عظمت و قدرت حق و بكارگريى آن در مسري حتصيل علم و 
  .حمرّمات اهلى استقرائت قرآن و حفظ آن از 

مت و برنامه هاى  شكر نعمت گوش، استماع حق، شنيدن حقايق، و نگهدارى آن از شنيدن باطل و غنا و غيبت و 
  .شيطاىن است

شكر نعمت زبان، گفتار نيك، خريخواهى نسبت به مردم، پاسخ به سئواالت مثبت، راهنماىي گمراه، قرائت قرآن، اداى 
مت و شايعه ىب مناز و نگاهداريش از غيبت اساس و باطل گوىي و مسخره كردن مردم و حتقري بندگان  و دروغ و 

  .خداست

  .شكر نعمت شكم، به اندازه خوردن، حالل خوردن و دورى از انباشته شدن حرام در آن است

  .شكر نعمت شهوت، مصرفش در طريق ازدواج شرعى و دور نگاهداشنت آن از امور حرام است

اى گذاشنت در مساجد، شركت در جملس علم، رفنت به ديدن اقوام و برادران ديىن و قدم برداشنت براى شكر نعمت قدم، پ
  .حّل مشكل مردم است

شكر نعمت مال، هزينه كردن براى زن و فرزند، پرداخت به اقوام مستمند، خرج كردن در امور خري، اداى زكات، پرداخت 
  .مخس و انفاق و صدقه است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

گناه و معصيت و سبب تغيري نعمت به بال و عذاب   -كه شعاعى از شكر و سپاس گزارى است  -امور ترك هر يك از اين
  .و مشكالت و مصائب است

  235: شرح دعاى كميل، ص

  

  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىلَ الذُّنُوَب الَِّىت َحتِْبُس الدَُّعاءَ 

  

  مرزدارد بيا خدايا، براى من گناهاىن كه دعا را از مستجاب شدن باز مى

  موانع استجابت دعا

  :داند حضرت سجاد عليه السالم هفت گناه را از موانع استجابت دعا مى

  .دو روىي و نفاق با برادران ديىن -3. صفات پنهاىن زشت -2. نيت بد - 1

به تأخري انداخنت منازهاى واجب تا گذشنت و از دست رفنت  -5. ها باور نداشنت دعا و از دست رفنت اوقات آن - 4
به كار بردن كلمات زشت و ركيك در گفتار با  -7. ترك نيكى و صدقه كه وسيله تقرب به خداست -6. ها قات آناو 

  .»1« مردم و آلوده بودن زبان به فحش و ناسزا

  نيت بد - 1

ها و حىت حيوانات و  خواهد نسبت به مهه انسان اسالم از انسان مى. نيت، به معناى قصد و آهنگ و اراده است
  .ت زنده نيت و آهنگ خري داشته باشدموجودا

براى مهه خري و خوشى و سعادت و سالمت خبواهد و نيتش اين باشد كه تا جاىي كه قدرت دارد به مردم خوىب كند و در 
  .مقام رفع مشكالت مردم باشد

______________________________  
النـِّيَِّة َوُخْبُث السَّرِيَرِة َوالنـَِّفاُق َمَع اِإلْخَواِن َوتـَْرُك التَّْصِديِق بِاِإلَجابَِة َوتَْأِخُري الصََّلَواِت َوالذُّنُوُب الَِّيت تـَُردُّ الدَُّعاَء ُسوءُ «). 1(
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معاىن . »ُل اْلَبَذاِء َواْلُفْحِش ِيف اْلَقْولِ ِتْعَمااْلَمْفُروَضاِت َحىتَّ َتْذَهَب أَْوَقاتـَُها َوتـَْرُك التـََّقرُِّب ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ بِاْلِربِّ َوالصََّدَقِة َواسْ 
  .21556، حديث 41، باب 281/ 16: ؛ وسائل الشيعة270: األخبار

  236: شرح دعاى كميل، ص

  !!شود نيت خري و آهنگ پاك و قصد صحيح، از چنان ارزشى برخوردار است كه به خاطر آن ثواب و پاداش داده مى

  :شده از امام صادق عليه السالم روايت

ى هاى خري چنني و چنان   پروردگارا، به من رزق و روزى عطا كن تا از خوىب و نيكى و برنامه: گويد دست مى بنده مؤمن 
چون خدا نيت او را در اين زمينه، نيت صادقانه بداند پاداشش را به مانند اين كه مهه موارد نيتش را عمل كرده براى . كنم

  .»1«  زيرا خدا گشايش دهنده و كرمي استكند؛  اش ثبت مى او در پرونده

  :و نيز روايت شده

ها طعام بود آن را ميان مردم تقسيم  اگر اين شن: در باطن خود گفت. مردى در حال گرسنگى به تپه شىن عبور كرد
پاداشت را، ات را پذيرفت و خوىب نيتت را قبول كرد و  مسلماً صدقه: خدا به پيامربشان وحى كرد كه به او بگو. كردم مى

  .»2« دادى، عطا كرد ها طعام بود و صدقه مى چنانچه اين شن

واجب است انسان از قصد بد و نيت شر و آهنگ شيطاىن نسبت به مهه موجودات بپرهيزد؛ زيرا نيت فاسد و آهنگ 
دى به بندگان خدا سازد و زمينه گناه و معصيت و ستم و تع كند و باطن را آلوده مى آلوده و قصد بد، درون را تاريك مى

  .آورد را فراهم مى

______________________________  
ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن اْلَفِقَري َليَـُقوُل يَا َربِّ اْرزُْقِين َحىتَّ أَفْـَعَل َكَذا وََكَذا ِمَن اْلِربِّ َوُوُجوِه : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 1(

. »َعِمَلُه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َكِرمي ا َعِلَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َذِلَك ِمْنُه ِبِصْدِق نِيٍَّة َكَتَب اللَُّه َلُه ِمَن اَألْجِر ِمْثَل َما َيْكُتُب َلُه َلوْ اخلَْْريِ َفِإذَ 
، كتاب 106 /8: ؛ حمّجة البيضاء93، حديث 6، باب 49/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، باب النيّه، حديث 85/ 2: الكاىف

  .النّية و الصدق و االخالص
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فأوحى اللَّه تعاىل . لو كان هذا الرمل طعاما لقسمته بني الناس: إن رجال مر بكثبان من رمل يف جماعة، فقال يف نفسه«). 2(
: حمّجة البيضاء. »إن اللَّه قبل صدقتك وشكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به: إىل نبيهم قل له

  .5 -4/ 4: »فخر رازى«، كتاب النية و الصدق و االخالص؛ مفاتيح الغيب 105 -104/ 8

  237: شرح دعاى كميل، ص

   صفات پنهاىن زشت - 2

صفاتى هم چون نفاق، سوء ظن، كينه، عجب، ريا، كرب، غرور، خبل، حرص، طمع، حسد و حمّبت به دمشنان خدا،  
  .آثار شوم دنياىي و عذاب آخرتى، مانع از مستجاب شدن دعا هستندگناهان بسيار خطرناكى هستند كه عالوه بر 

   نفاق

  :فرمايند امام باقر عليه السالم درباره منافق مى

  .»1« ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد مهََُزٌة لَُمَزٌة يـُْقِبُل ِبَوجٍه َويُدِبُر ِبآَخرَ 

آيد و با چهره ديگر، از سر دمشىن پشت  دوسىت مىجو و بدگو و آبرو بر، با يك چهره به  اى است بنده عيب بد بنده
  .كند مى

   سوء ظن

سوء ظن و بدگماىن به خدا و اولياى اهلى و مردم مسلمان، از گناهان بسيار زشت است كه در عني پنهان بودنش، در 
ر دنيا به شود؛ مگر اين كه بدگمان، د آيد و سبب عذاب مى شود و در قيامت به حساب او مى پرونده انسان ثبت مى
  .توبه واقعى موّفق شود

  .»2« »يَا أَيـَُّها الَِّذيَن ءاَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ «

  ..ها و پندارها گناه است ها و پندارها در حق ديگران اجتناب كنيد كه برخى گمان اى اهل اميان از بسيارى از گمان

______________________________  
  .16243، حديث 143، باب 258/ 12: ، عقاب من كان ذا وجهني؛ وسائل الشيعة269: ثواب األعمال). 1(
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  .12): 49(حجرات ). 2(

  238: شرح دعاى كميل، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

اش عذاب نكند، جز به  خواهى آمرزشسوگند به آن كه شايسته پرستش جز او نيست، خدا هيچ مؤمىن را پس از توبه و 
  .»1«  اش در اميدوارى به رمحت حق و بداخالقى و غيبت كردنش از مردم مؤمن اش به خدا و كوتاهى خاطر بدگماىن

بايد به  -كه درونش آراسته به اميان و باطنش داراى حسنات اخالقى و ظاهرش مهراه با عمل شايسته است  -انسان مؤمن
  .ميدوار و خوش گمان باشد و از پندار غلط و گمان بد نسبت به حق بپرهيزدرمحت و پاداش خدا ا

گنهكاراىن كه راه توبه به روى آنان باز است و زمينه جربان گناهان براى آنان فراهم است و با توّجه به وعده خداوند بر 
ها هم واجب است باطن خود را به  آن كاران، نبايد نسبت به پروردگار در پذيرش توبه بدگمان باشند، بلكه بر آمرزش گناه

  .حسن ظن بيارايند و از اين رهگذر خود را در معرض رمحت اهلى قرار دهند

  :گويد در شرح حديث حسن ظن و سوء ظن به خدا، مى» عالمه جملسى رمحه اهللا«نظري،  شناس كم حديث

ازگشت به حق كند، بداند كه خدا او را آمرزد و چون توبه و ب هنگام طلب آمرزش، خوش بني باشد كه خدا او را مى«
پذيرد و هنگامى كه از روى حقيقت دعا كند، يقني به اجابت داشته باشد و چون از خدا نسبت به كارى كمك  مى

اين . كند خواهد، بداند كه خدا كار او را كفايت كند و چون عملى براى خدا اجنام دهد، بداند كه خدا آن را قبول مى
   دا، و ضّدش بدگماىن به حضرتمهه حسن ظن به خ

______________________________  
ِه َوتـَْقِصريِِه ِمْن َرَجائِِه َوُسوِء ُخُلِقِه َوالَِّذي ال إَِلَه ِإّال ُهَو ال يـَُعذُِّب اللَُّه ُمْؤِمناً بـَْعَد التـَّْوبَِة َواالْسِتْغَفاِر ِإّال ِبُسوِء ظَنِِّه بِاللَّ «). 1(

، حديث 59، باب 365/ 67: ؛ حبار األنوار2، باب حسن الظن باللَّه، حديث 72/ 2: الكاىف. »لِْلُمْؤِمِننيَواْغِتَياِبِه 
14.  

  239: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »اوست كه از گناهان كبريه به حساب آمده و به آن وعده عذاب داده شده
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اگر كسى : به عنوان مثال. صحت و درسىت كندوظيفه انسان است كه تا حد ممكن عمل مؤمن و كار مسلمان را محل بر 
 -خوارى فراهم است جملسى كه مهه گونه آالت هلو و لعب و ابزار قمار و وسائل شراب -مؤمىن را در جملس گناه ببيند

نبايد تعّجب كند و از دل آه سرد برآرد و دست بر دست بزند و گمان كند آن مؤمن دست از اميان شسته و در زمره اهل 
  .فجور قرار گرفته است فسق و

اين سوء ظن و گمان بد از نظر قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم حرام و موجب عذاب و كيفر اهلى است، بلكه 
خوشا به حال برادر مؤمنم  : برابر با دستور پيامرب و اهل بيت عليهم السالم بايد در باطن خود با آرامش و اطمينان بگويد

ى از منكر حاضر شود و به چاه  كه خداى مهربان به او توفيق عطا كرده تا در اين جملس براى امر به معروف و 
شد، تا بتوامن بيمار گناه را مداوا كنم و اسري  افتادگان و گمراهان را جنات خبشد؛ اى كاش چنني توفيقى نصيب من نيز مى

  .ىب عظيم برسمشيطان را از اسارت جنات دهم و از اين رهگذر، به پاداشى بزرگ و ثوا

   كينه

ها حمّبت و عالقه داشته باشد، مگر نسبت به كساىن كه خداى قهار اجازه  بر هر مسلماىن الزم است نسبت به مهه انسان
  .دهد منى

  .شود كينه به مردم، سبب حمرومّيت انسان از صله رحم، نيكى و نيكوكارى و انواع امور خري مى

  تاريك و انديشه را ظلماىن و آدمى را از كينه به مردم، دل را آلوده و روح را

______________________________  
  .14، ذيل حديث 59، باب 365/ 67: حبار األنوار). 1(

  240: شرح دعاى كميل، ص

  .كند رمحت خدا دور مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  ِإتَِّق َشْحَناَء الّرجاِل َوَعداَوتـَُهميَا ُحمَمَُّد : َما َكاَد َجربئيُل يَْأتِيِىن ِإالَّ َقالَ 

  .اى حممد از بغض و دمشىن كردن با مردم بپرهيز: نشد كه جربئيل نزد من آيد مگر اين كه بگويد
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  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .»2«  َرأُس اَجلهِل ُمَعاداُة النَّاسِ 

  .سر ناداىن دمشىن با مردم است

  :فرمودامام صادق عليه السالم 

ََعرََّة َوتُبِدى الَعوَرةَ 
ا ُتوِرُث امل َّ   .»3« إيّاَك َوِعدَواُة الرِّجاِل؛ َفإ

  .هاست از دمشىن با مردم بپرهيز كه سبب هالكت و موجب آشكار شدن عيب

   ُعجب

زشىت  به خود باليدن و از عمل خود راضى بودن و خود پسنديدن و با اين امور بر ديگران فخر فروخنت، گناه بسيار
  .است

اش از جانب حضرت حق است، توفيق بندگى  انسان، مملوك خداست و حيات و مرگش به دست اوست و رزق و روزى
با توّجه به اين حقايق، جا . و عبادتش عنايت خداست و هر كار خري و عمل صاحلى اجنام دهد به خواست او است

  .دهد ندارد انسان حالت شيطاىن عجب و خودپسندى را به خود راه

______________________________  
  .16189، حديث 136، باب 238/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب املراء و اخلصومة، حديث 301/ 2: الكاىف). 1(

  .2859، باب اجلهل، حديث 874/ 2: ؛ ميزان احلكمة10570، حديث 461: غرر احلكم). 2(

  .12037العداوة، حديث ، باب 3508/ 7: ؛ ميزان احلكمة230: االختصاص). 3(

  241: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1«  َمن َدَخَلُه الُعجُب َهَلكَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .رسد هركه دچار خودپسندى شود به هالكت مى

  :و آن حضرت فرمود

گونه مناز پرسند كه چ از چون مىن مى: خواىن؟ پاسخ داد چگونه مناز مى: مرد داناىي نزد عابدى آمد و به او گفت
اى گريه  به اندازه: ات چگونه است؟ گفت گريه: گفت. كنم خواىن؟ من از ابتدا چنني و چنان خدا را عبادت مى مى
رت است كه گريه كىن و به خود : آن دانا گفت. كنم كه اشكم روان شود مى به راسىت اگر خبندى و از خدا ترسان باشى 

  .»2« دارى از او باال نرودراسىت هركه بر خود ببالد هيچ كر . بباىل

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

چگونه  : عرض كرد. اى داود، گنهكاران را مژده ده و صّديقان را برتسان: خداى عز و جل به داود عليه السالم فرمود
  :گنهكاران را مژده دهم و صديقان را برتسامن؟ فرمود

كنم و صديقان را برتسان كه مبادا به اعمال خود  پذيرم و از گناه عفو مىاى داود، به گنهكاران مژده ده كه من توبه 
  .»3« اى را پاى حساب قرار ندهم جز آن كه هالك باشد عجب ورزند و خودپسند شوند؛ زيرا من هيچ بنده

______________________________  
  .241، حديث 23 ، باب101/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، باب العجب، حديث 313/ 2: الكاىف). 1(

ِمْثِلي ُيْسَأُل َعْن َصالتِِه َوأَنَا أَْعُبُد : َكْيَف َصالُتَك؟ فـََقالَ : أََتى َعاِملٌ َعاِبداً فـََقال َله: َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2(
فَِإنَّ َضِحَكَك َوأَْنَت َخاِئٌف : فـََقاَل َلُه اْلَعاملُِ . َجتْرَِي ُدُموِعي أَْبِكي َحىتَّ : َفَكْيَف بَُكاُؤَك؟ فـََقالَ : اللََّه ُمْنُذ َكَذا وََكَذا؟، َقالَ 

؛ ِإنَّ اْلُمِدلَّ ال َيْصَعُد ِمْن َعَمِلِه َشيْ  ؛ وسائل 5، باب العجب، حديث 313/ 2: الكاىف. »ءٌ  أَْفَضُل ِمْن بَُكاِئَك َوأَْنَت ُمِدلٌّ
  .242، حديث 23، باب 101/ 1: الشيعة

َكْيَف أَُبشُِّر اْلُمْذنِِبَني َوأُْنِذُر : قَالَ . يَا َداُوُد، َبشِِّر اْلُمْذنِِبَني َوأَْنِذِر الصِّدِّيِقنيَ : اَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَداُوَد عليه السالمقَ «). 3(
يِقَني َأّال يـُْعَجُبوا ِبَأْعَماِهلِْم؛ َفِإنَُّه لَْيَس يا َداُوُد، َبشِِّر اْلُمْذنِِبَني َأينِّ أَقْـَبُل التـَّْوبََة َوَأْعفُ : الصِّدِّيِقَني؟ قَالَ  ْنِب َوأَْنِذِر الصِّدِّ و َعِن الذَّ

، 23، باب 99/ 1: ؛ وسائل الشيعة8، باب العجب، حديث 314/ 2: الكاىف. »َعْبٌد أَْنِصُبُه لِْلِحَساِب ِإّال َهَلكَ 
  .236حديث 

  242: شرح دعاى كميل، ص
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  ريا

  .و اجنام عبادت و كار خري به خاطر جلب نظر مردم، حرام و مورد خشم خداستخودمناىي در عمل 

  :فرمايد قرآن جميد، گروهى از منازگزاران را به سبب ريا مورد نفرت قرار داده مى

  .»1« »الَِّذيَن ُهْم يـَُرآُءونَ * الَِّذيَن ُهم َعن َصالِِْم ساُهونَ * فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّنيَ «

  .ورزند ان، آنان كه از منازشان غافلند، آنان كه پيوسته ريا مىواى بر منازگزار 

  :جنات در چيست؟ فرمود: شخصى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد

  .»2« انسان به خاطر جلب نظر مردم به عبادت برخنيزد

  :مهچنني از آن حضرت روايت شده

كند؛  كند و شخصى قرآن را قرائت مى انفاق مىشود و شخصى ثروتش را در راه خدا  شخصى در جهاد كشته مى
فالىن : ات اين بود كه گفته شود تو در برنامه جهاد دروغ گفىت، خواسته: گويد خداوند در قيامت به هر يك از آنان مى

فالىن اهل جود و سخاست، و تو در : ات اين بود كه گفته شود شجاع است، و تو در مسئله انفاق دروغ گفىت، خواسته
فالىن قارى قرآن است؛ سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله : ات اين بود كه بگويند ئت قرآن دروغ گفىت، خواستهقرا

  رسد به اينان پاداش منى: فرمود

______________________________  
  .6 - 4): 107(ماعون ). 1(

َا النَّاسَ  :ِفيَم النََّجاة؟ قَالَ : َقاَل صلى اهللا عليه و آله َوَقْد ُسِئل«). 2( : عّدة الداعى. »َأْن ال يـَْعَمَل اْلَعْبُد ِبَطاَعِة اللَِّه يُرِيُد ِ
  .51ذيل حديث  116، باب 304/ 69: ؛ حبار األنوار139/ 6: ؛ حمّجة البيضاء228

  243: شرح دعاى كميل، ص

  :در حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمده »1« !!ها اعمالشان را بر باد داد و خودمناىي و رياى آن
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برد، وىل چون آن عمل را كه به صورت حسنات است باال برد، خداى عز و  حاىل باال مى اى را با خوش فرشته، عمل بنده
  جا نياورده گذاريد؛ زيرا آن بنده اين اعمال را براى من به) ديوان اعمال گنهكاران(آن اعمال را در سجني : فرمايد جل مى

»2«.  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

: يا رسول اللَّه، شرك اصغر چيست؟ فرمود: گفتند. ترسم شرك اصغر است ترين چيزى كه نسبت به آن بر مشا مى ترسناك
  .»3« ريا

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
ِإنَّ أَوََّل َمْن يُْدَعى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َمجََع اْلُقْرآَن َوَرُجٌل قُِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَرُجٌل َكِثُري : آله َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و«). 1(

َما َعِمْلَت ِفيَما َعِلْمَت؟ : فـَيَـُقولُ . َربِّ بـََلى يَا : َأَملْ أَُعلِّْمَك َما أَنـَْزْلُت َعَلى َرُسوِيل؟ فـَيَـُقولُ : فـَيَـُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لِْلَقارِئِ . اْلَمال
َويـَُقوُل اللَّهُ . َكَذْبتَ : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل اْلَمالِئَكةُ : فـَيَـُقوُل اللَّهُ تـََعاَىل . يَا َربِّ ُقْمُت ِبِه ِيف آنَاِء اللَّْيِل َوَأْطرَاِف النـََّهارِ : فـَيَـُقولُ 
َا َأَرْدَت َأْن يـَُقالَ : تـََعاَىل  َأَملْ أَُوسِّْع َعَلْيَك َحىتَّ َملْ : َويـُْؤَتى ِبَصاِحِب اْلَماِل فـَيَـُقوُل اللَّهُ تـََعاَىل . ُفالٌن َقارٌِئ، فـََقْد ِقيَل َذِلكَ : ِإمنَّ

فـَيَـُقوُل اللَّهُ . ِصُل الرَِّحَم َوأََتَصدَّقُ ُكْنُت أَ : َفَما َعِمْلَت ِفيَما آتـَْيُتَك؟ قَالَ : فـَيَـُقولُ . بـََلى يَا َربِّ : َأَدْعَك َحتَْتاُج ِإَىل َأَحٍد؟ فـَيَـُقولُ 
َويـُْؤَتى بِالَِّذي . ُفالٌن َجَواٌد، َوَقْد ِقيَل َذِلكَ : َبْل َأَرْدَت َأْن يـَُقالَ : َويـَُقوُل اللَُّه تـََعاَىل . َكَذْبتَ : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل اْلَمالِئَكةُ : تـََعاىل

: فـَيَـُقوُل اللَّهُ تـََعاَىل . أُِمْرُت ِباجلَِْهاِد ِيف َسِبيِلَك فـََقاتـَْلُت َحىتَّ قُِتْلتُ : َما فـََعْلَت؟ فـَيَـُقولُ : ُه تـََعاَىل قُِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـُقوُل اللَّ 
ُمثَّ قَاَل َرُسوُل . فـََقْد ِقيَل َذِلكَ  ءٌ  ُفالٌن ُشَجاٌع َجرِي: َبْل َأَرْدَت َأْن يـَُقالَ : َويـَُقوُل اللَُّه تـََعاَىل . َكَذْبتَ : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل اْلَمالِئَكةُ 

  .120، حديث 12، باب 111/ 1: ؛ مستدرك الوسائل228: عّدة الداعى. »أُولَِئَك َتَسعَُّر َهلُْم نَاُر َجَهنَّمَ : »ص«اللَِّه 

: ِهجاً ِبِه فَِإَذا َصِعَد ِحبََسَناتِِه يـَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإنَّ اْلَمَلَك لََيْصَعُد ِبَعَمِل اْلَعْبِد ُمْبتَ : َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله«). 2(
َا ، باب 71/ 1: ؛ وسائل الشيعة7، باب الرياء، حديث 294/ 2: الكاىف. »اْجَعُلوَها ِيف ِسجٍِّني؛ ِإنَّهُ َلْيَس ِإيَّاَي َأرَاَد ِ

  .156، حديث 12

َوَما الشِّْرُك اَألْصَغُر يَا َرُسوَل : قَاُلوا. ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّْرُك اَألْصَغرُ : آلهَقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و «). 3(
، حديث 116، باب 303/ 69: ؛ حبار األنوار2، فصل 317: ؛ منية املريد228: عّدة الداعى. »ُهَو الرِّيَاء: اللَِّه؟ َقالَ 

50.  
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  244: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« پذيرد اى از ريا باشد منى عملى كه در آن به اندازه ذرّهخدا 

  :گويد مى» شّداد بن اوس«

ترسم،  بر اّمتم از شرك مى: سبب گريه مشا چيست؟ فرمود: گفتم. كند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را ديدم گريه مى
  .»2« ه ريا و خودمناىي دست خواهند زداينان بت و خورشيد و ماه و سنگ را خنواهند پرستيد، وىل با اعمالشان ب

  كرب

سركشى و گردنكشى چه در برابر حق، چه در برابر مردم، چه در برابر دستورات خدا و انبيا و امامان عليهم السالم و چه 
  .در برابر خريخواهان دلسوز، حالىت ابليسى و اخالقى شيطاىن است

رمحت حق حمروم و براى ابد از پيشگاه پروردگار رانده و مورد لعنت ابليس، به خاطر تكربش از دستور حق براى مهيشه از 
  .قرار گرفت و عذاب مهيشگى بر او قطعى و حتمى شد

  .اى است كه از دايره حمّبت خدا خارج است خبىت و بدخبىت و شقاوت متكّرب، به اندازه تريه

  .»3« »ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ «

  .ا دوست نداردقطعاً او مستكربان ر 

   براى متكّرب و سنگيىن گناهش مهني بس كه قرآن جميد او را اهل دوزخ به

______________________________  
؛ 187/ 1: جمموعة ورّام. »ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل ال يـَْقَبُل َعَمًال ِفيِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن رِيَاء: َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َقالَ «). 1(

  .51، ذيل حديث 116، باب 304/ 69: ؛ حبار األنوار141/ 6: حمّجة البيضاء

ِإّين َختَوَّْفُت : يا رسول اللَّه، ما يبكيك؟ فقال: رأيت النيب صلى اهللا عليه و آله يبكي، فقلت: قال شداد بن أوس«). 2(
،  141/ 6: حمّجة البيضاء. » مشسا و ال قمرا و لكنهم يراءون بأعماهلمَعلى أُمَّيت الشِّرَك؛ أََما إنـَُّهْم ال يـَْعُبُدوَن َصَنماً و ال

  .290/ 2: كتاب ذّم اجلاه والرياء؛ جامع السعادات
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  .23): 16(حنل ). 3(

  245: شرح دعاى كميل، ص

  :حساب آورده و فرموده

ِينَ «   .»1« »فـََلِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

  .دوزخ جايگاه بدى براى متكّربين است

تر ديدن و خود را در مهه امور حمور و ميزان حساب كردن و امتناع از پذيرفنت دستورات حق  آرى، خود را از ديگران بزرگ
رت  و روى گرداىن از عبادت و بندگى و در برابر هر حّق و حقيقىت چهره در هم كشيدن بر پايه اين هدف كه من 

  .پروردگار به آن وعده عذاب دردناك داده استهاىي است كه  فهمم، از گناهان كبريه و معصيت مى

كرب و فخرفروشى به مردم به سبب علم و دانش و عمل و عبادت و حسب و نسب و زينت و مجال و ثروت و مال و 
  .قّوت و قدرت و كثرت يار و ياور و رفيق و دوست، امرى بسيار قبيح و عملى فوق العاده زشت است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2«  لِعزُّ رَِداءُ اللَِّه َواْلِكبـُْر ِإزَارُُه َفَمن تـََناَوَل َشْيئاً ِمنُه َأَكبَُّه اللَُّه ِىف َجَهنَّمَ ا

عّزت و عظمت و شرف و برترى و بزرگ منشى ويژه خداست، كسى كه چيزى از آن را به خود بگريد، خدا او را به رو 
  .اندازد در دوزخ مى

  :ليهما السالم فرمودندامام باقر و امام صادق ع

  .»3« ال َيْدُخُل اَجلنََّة َمْن ِىف قـَْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ 

شت منى كسى كه در دلش هم وزن ذرّه   .شود اى از كرب باشد وارد 

______________________________  
  .29): 16(حنل ). 1(
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  .3، حديث 130 ، باب213/ 70: ؛ حبار األنوار221: ثواب األعمال). 2(

  .20784، حديث 58، باب 375/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، باب الكرب، حديث 310/ 2: الكاىف). 3(

  246: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ِيَن يـَُقاُل َلُه َسَقُر َشَكى ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوجلَّ  َة َحرِِّه َوَسأََلُه َأْن يَأَذَن َلُه َأْن يـَتَـنَـفََّس فـَتَـنـَفََّس َفَأْحَرَق ِإنَّ ِىف َجَهنََّم َلَواِدياً ِلْلُمَتَكربِّ ِشدَّ
  .»1«  َجَهنَّمَ 

كند  شود، از شدت حرارتش به خدا شكايت مى گفته مى] سقر[راسىت در جهنم سرزميىن است ويژه متكّربين كه به آن  به
  .سوزاند كشد و در نتيجه جهنم را مى ىخواهد كه به او اجازه نفس كشيدن بدهد، پس نفس م و مى

  :گويد مى» عبداالعلى«

. ترين درجه كرب اين است كه حق را سبك مشارى و مردم را خوار پندارى بزرگ: كرب چيست؟ فرمود: به امام صادق گفتم
  :سبك مشردن حق چيست؟ فرمود: گفتم

  .»2«  آن را نشناسى و بر اهل آن طعنه و سرزنش زىن

  غرور

امرى بسيار زشت و حالىت فوق  -كه ريشه در غفلت انسان نسبت به حقايق دارد  -شدن به امور مادى و معنوىفريفته 
  .العاده خطرناك است

شوند و از اين حقيقت غفلت دارند كه دنيا،  آنان كه به بيمارى انكار حقايق گرفتارند، فريفته دنيا و زر و زيور آن مى
ند و خوراك ماران و موران شوند و روحشان در رفتىن است  سراىي زودگذر و از دست و روزى بايد در خاك گور قدم 

   عرصه برزخ

______________________________  
  .20786، حديث 58، باب 375/ 15: ، وسائل الشيعة10، باب الكرب، حديث 310/ 2: الكاىف). 1(
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َأْعَظُم اْلِكْربِ َأْن َتْسَفَه احلَْقَّ َوتـَْغِمَص : َما اْلِكبـُْر؟ فـََقالَ : قـُْلُت َلهُ : السالم قَالَ َعْن َعْبِد اَألْعَلى َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه «). 2(
؛ وسائل 12، باب الكرب، حديث 311/ 2: الكاىف. »َجيَْهُل احلَْقَّ َوَيْطُعُن َعَلى َأْهِلهِ : َوَما َسَفُه احلَْقِّ؟ َقالَ : قـُْلتُ . النَّاسَ 

  .20817، حديث 60اب ، ب6/ 16: الشيعة

  247: شرح دعاى كميل، ص

  .در گرو اعمال ناپسندشان رود و در قيامت اسري عذاب دردناك جهنم شوند

آويزند و آخرت را از ياد  پندارند و با مهه وجود به دنيا مى اينان به خيال باطل خود، دنيا را نقد و آخرت را نسيه مى
ورزند و حاضر نيستند وعده خدا و صد  دانند و به لذات آخرت شك مى قني مىرفتىن را ي برند و لذات دنياى از دست مى

و بيست و چهار هزار پيامرب و امامان عليهم السالم را نسبت به آخرت بپذيرند و بر اساس اميان و اعتقاد قدم بردارند و 
  .از معاصى بپرهيزند و به حسنات اخالقى آراسته شوند

رند كه بر اساس آيات قرآن، آخرت ميوه و حمصول مهه حركات باطىن و ظاهرى انسان در اينان، توّجه به اين معنا ندا
و بلكه خود آخرت است و دنيا و آخرت  »1«  دنياست و به فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دنيا مزرعه آخرت

طر جهل به اين حقيقت، دو ماهيت جداى از يكديگر نيستند، آخرت به صورتى ديگر مهان دنياست و اينان به خا
  !!اند دنيا نقد و آخرت نسيه و لذات دنيا يقيىن و لذات آخرت آميخته با شك و ترديد است پنداشته

شوند و  خربان از آيات قرآن، بر اساس اعتقادشان به كرم حق و رمحت واسعه خدا، فريفته مى جاهالن از اهل اميان و ىب
سرتده و رمحتش فراگري و لطفش شامل مهه موجودات است، نيازى نيست كه هاى خدا به انسان گ چون نعمت: گويند مى

گناهان . در بندگى و عبادت بكوشيم و در كسب ورع و تقوا خود را به زمحت اندازمي و تلخى دورى از گناهان را بچشيم
ّبت به انبيا و امامان كران است و ما به سبب اميان به او و حم ما نسبت به رمحت خدا، چون ذرّه در برابر اقيانوس ىب

  .دانيم عليهم السالم اميد جنات دارمي و گناهامنان را موجب دورى از حق و دچار شدن به عذاب منى

______________________________  
  .183/ 1: ؛ جمموعة ورّام66، حديث 10، فصل 267/ 1: عواىل الآلىل). 1(

  248: شرح دعاى كميل، ص
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ندارند كه شيطان و هواى نفس، انسان را با سخنان و عناويىن كه ظاهرش پسنديده و باطنش  اينان توّجه به اين حقيقت
  .دهد مردود است فريب مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  َعَلى اللَّهِ  الَكيُِّس َمْن َداَن نـَْفَسُه َوَعِمَل ِلما بـَْعَد اْلَمْوِت، َواألْمحَُق َمْن أَتْـَبَع نـَْفَسُه َهواَها َوَمتَىنَّ 

هشيار و زيرك كسى است كه نفسش را تربيت كند و براى پس از مرگ عمل كند، و نادان كسى است كه نفسش از 
  .هواها پريوى كند و بر خدا آرزوى باطل و بيجا ورزد

و غفران است، در  كنند كه مهان خداى كرمي، كه داراى رمحت واسعه و عفو فراگري و آمرزش اينان به اين معنا دّقت منى
ى بسيارى از آيات قرآن به گناهكاران حرفه دستان از عمل خري و خطاكاران مغرور، وعده عذاب قطعى داده و  اى و 

رمحتش را براى اهل تقوا و عامالن به دستورات قرآن و صاحلان قرار داده و فقط آنان را جماز دانسته كه به رمحت خدا 
  .اميدوار باشند

  .»2« »يَن ءاَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِىف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَّهِ ِإنَّ الَّذِ «

قطعاً اهل اميان و آنان كه به خاطر خدا از ديار خود هجرت كردند و در راه خدا به جهاد برخاستند، اينان به رمحت خدا 
  ..ورزند اميد مى

پيوسته بودن معصيت و ترك واجبات اهلى، در حقيقت فريفته شدن به رمحت خداست و اميدى  اميد به رمحت خدا، با
  .باطل و ناجباست

______________________________  
  .، باب حماسبة النفس243/ 1: ؛ جمموعة ورّام1، باب 34: عّدة الداعى). 1(

  .218): 2(بقره ). 2(

  249: شرح دعاى كميل، ص
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گويند اميدوارمي، و پيوسته در گناهند تا آنان را  اند و مى قومى به انواع گناهان آلوده: السالم عرض شدبه امام صادق عليه 
  :فرمود. مرگ فرا رسد

گويند، اينان اميدوار  اند، نسبت به اميدشان دروغ مى اينان گروهى هستند كه در اميدها و آرزوها دچار نوسان و اضطراب
  .»1« گريزد كند و هركس ترسان از چيزى است از آن مى دارد، آن را دنبال مىنيستند، كسى كه اميد به چيزى 

  :امام على عليه السالم فرمود

  .»2« ُسكُر الَغْفَلِة َوالُغروِر أَبـَْعُد ِإَفاَقًة ِمن ُسْكِر اخلُُمورِ 

  .تر از به هوش آمدن از مسىت شراب است به هوش آمدن از مسىت غفلت و غرور، سخت

  :و فرمود

ْعِصَيِة َويـََتَمىنَّ َعَلى اللَِّه اْلَمْغِفَرةَ 
َ
  .»3« ِإنَّ ِمَن الِغرَِّة بِاللَِّه َأن ُيِصرَّ الَعْبُد َعَلى امل

  »!از فريفته شدن به خدا اين است كه انسان بر ارتكاب گناه پافشارى ورزد و آمرزش را بر خدا آرزو كند

  :فرمود» ابن مسعود«رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به 

  .»4«  ال تـَْغتَـرَّنَّ بِاللَِّه َوال تـَْغتَـرَّنَّ ِبَصالِحَك َوِعْلِمَك َوَعَمِلَك َوِبرَِّك َوِعَباَدِتكَ 

  .به خدا مغرور مشو و به آراستگى و دانش و عمل و نيكى و بندگيت فريفته مباش

______________________________  
: قـَْوٌم يـَْعَمُلوَن ِباْلَمَعاِصي َويـَُقولُوَن نـَْرُجو، َفال يـَزَالُوَن َكَذِلَك َحىتَّ يَْأتِيَـُهُم اْلَمْوُت؟ فـََقالَ : سالمقيل َألِيب َعْبِد اللَِّه عليه ال«). 1(

/ 2: الكاىف. »ٍء َهَرَب ِمْنهُ  يْ ْن شَ َهُؤالِء قـَْوٌم يـَتَـَرجَُّحوَن ِيف اَألَماِينِّ َكَذبُوا لَْيُسوا ِبرَاِجَني ِإنَّ َمْن َرَجا َشْيئاً طََلَبُه َوَمْن َخاَف مِ 
/ 3: ؛ سفينة البحار20312، حديث 13، باب 216/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، باب اخلوف والرجاء، حديث 68

  .، ىف اخلوف والرجاء319

  .14831، باب الغرور، حديث 4268/ 9: ؛ ميزان احلكمة5750، باب ذم الغفلة، حديث 266: غرر احلكم). 2(
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  .8939، حديث 59، باب 137/ 7: ؛ وسائل الشيعة72/ 2: امجمموعة ورّ ). 3(

  .1، حديث 5، باب 103/ 74: ؛ حبار األنوار4، فصل 451: مكارم األخالق). 4(

  250: شرح دعاى كميل، ص

   خبل

هاى مادى و معنوى حضرت حق برخوردار باشد، وىل از انفاق در  چه قبيح و زشت است كه انسان از مواهب و نعمت
  .و صدقه و زكات، خبل ورزد راه خدا

ثروت و ماىل كه از طريق درآمد مشروع در اختيار انسان است، امانىت اهلى است كه انسان اجازه دارد برابر با شأن و 
شخصيتش از آن استفاده كند و مازاد آن را به دستور حضرت حق در اختيار حمتاجان و نيازمندان، فقريان و مسكينان، 

  .فتادگان قرار دهددردمندان و از پا ا

. انسان و آنچه در اختيار اوست مملوك خداست و تصرف مملوك در داراىي مالك بايد مهاهنگ با خواسته مالك باشد
هاى خود در داراىي مالك تصرف كند، بايد به انتظار عتاب و عذاب  مملوك اگر بر اساس هوا و هوس و شهوات و خواسته

  .مالك باشد

گناهى بزرگ و   -شود ورزى و پيمودن راه شيطان ميّسر منى خواسته خداست و جز از راه خبل كه خالف  -انباشنت ثروت
  .روزى و عامل تاريكى باطن و باعث عذاب قيامت و دور ماندن از رمحت خداست سبب شقاوت و تريه

رد مذّمت قرار گرفته و خبل، حالىت شيطاىن و صفىت حيواىن و رذيلىت از رذايل اخالقى است كه در قرآن جميد و روايات مو 
  :دارنده آن، انساىن ناسپاس و سزاوار عذاب معّرىف شده است

  .»1« »ريَن َعَذاباً ُمِهيناً الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمروَن الّناَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن ما ءَاتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوأَْعَتْدنَا لِْلكافِ «

   كنند و آنچه را خدا از احسانش مردم را وادار به خبل مى ورزند و كساىن كه خبل مى

______________________________  
  .37): 4(نساء ). 1(
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  251: شرح دعاى كميل، ص

  .و خدا براى كافران عذاىب خوار كننده مهيا كرده است] كيفرش را خواهند ديد[دارند  ها عطا كرده پنهان مى به آن

  :آله فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و

نَّاِن َوالَبِخيِل َوالَقتَّاتِ 
َ
  .»1«  ُحرَِّمِت اَجلنََّة َعَلى امل

  .چني حرام شده است گذار و خبيل و سخن شت بر مّنت

  :فرمود. گر است خبيل معذورتر از ستم: گويد امام على عليه السالم شنيد مردى مى

گرداند، و خبيل هنگامى كه خبل  و حقوق ماىل مردم را برمى طلبد كند و از خدا مغفرت مى گر توبه مى دروغ گفىت؛ ستم
كند و بر  ورزد، از زكات و صدقه و صله رحم و پذيراىي ميهمان و هزينه كردن در راه خدا و امور خري خوددارى مى مى

  .»2« شت حرام است كه خبيل در آن وارد شود

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  الُبخُل َوُسوءُ اخلُْلقِ : َتِمَعاِن ِىف ُمسِلمٍ َخْصَلَتاِن َالجتَْ 

  .خبل و اخالق بد: گريد دو خصلت در مسلمان قرار منى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اگر جايگزيىن ماىل كه در راه خدا مصرف شده از جانب خداى  »4« ِإْن َكاَن اخلََلُف ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َحّقاً َفاْلُبْخُل ِلَماَذا؟
  عز و جل حق است،

______________________________  
  .12481، حديث 37، باب 452/ 9: ؛ وسائل الشيعة2، فصل 432: مكارم األخالق). 1(

َع أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َرُجًال يـَُقولُ «). 2( َكَذْبَت، ِإنَّ الظَّاِملَ َقْد يـَُتوُب َوَيْستـَْغِفُر : فـََقاَل َلهُ . ُر ِمَن الظَّاملِِ الشَِّحيُح َأْعذَ : مسَِ
ِه َعزَّ َوَجلَّ الضَّْيِف َوالنـََّفَقَة ِيف َسِبيِل اللَّ  َويـَُردُّ الظُّالَمَة َعَلى َأْهِلَها َوالشَِّحيُح ِإَذا َشحَّ َمَنَع الزََّكاَة َوالصََّدَقَة َوِصَلَة الرَِّحِم َوِإقْـرَاءَ 
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: ؛ حبار األنوار1، فصل 134: ؛ مكارم األخالق35: قرب اإلسناد. »َوأَبـَْواَب اْلِربِّ َوَحرَاٌم َعَلى اْجلَنَِّة َأْن َيْدُخَلَها َشِحيحٌ 
  .13، حديث 136، باب 302/ 70

  .9، حديث 136، باب 301/ 70: ؛ حبار األنوار75/ 1: اخلصال). 3(

  .1، حديث 136، باب 300/ 70: ؛ حبار األنوار21، حديث 60باب  ،376: التوحيد). 4(

  252: شرح دعاى كميل، ص

  .پس خبل ورزيدن براى چيست؟

  :امام موسى بن جعفر عليه السالم فرمود

َل ِمبَا افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيهِ    .»1«  الَبِخيُل َمْن خبَِ

  .ل ورزدخبيل كسى است كه از اجنام آنچه خدا بر او واجب كرده، خب

  :امام رضا عليه السالم فرمود

شت و نزديك به مردم و دور از آتش است و خبيل  شت، دور ) دور از خدا(سخى، نزديك به خدا، نزديك به  دور از 
  .»2«  از مردم و نزديك به آتش است

   حرص

را دچار اختالل فكرى و رواىن  رغبت شديد و ميل فراوان به ثروت و مال و به آنچه بيش از نياز و احتياج است، انسان
هاى اخالقى دست بردارد و از نظام  شود كه از حدود و احكام اهلى چشم بپوشد و از مرزبندى كند و سبب مى مى

انسانيت خارج گردد و چون آتش سركش، به اموال و حقوق مردم افتد و به گناه حرام خوارى و غارت مال مردم و 
  !!شهوات افسار گسيخته دچار شود

ياد خدا و فكر قيامت و ترس از عذاب اهلى و رعايت مسائل اخالقى و مهرورزى به مردم و توّجه به حق و حقوق 
كند، درحاىل كه خداى مهربان  ديگران، انسان را از آلوده شدن به حرص و رغبت بيش از اندازه به امور مادى حفظ مى

   اى كامل سفره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .11404، حديث 2، باب 16/ 9: ؛ وسائل الشيعة4، باب البخل والشُّّح، حديث 45/ 4: الكاىف). 1(

السَِّخيُّ َقرِيٌب ِمَن اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْجلَنَِّة َقرِيٌب ِمَن النَّاِس بَعيٌد ِمَن الّناِر َوالَبخيُل : عن َأىب احلََْسِن عليه السالم يـَُقولُ «). 2(
، حديث 20، باب 12/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم. »بَعيٌد ِمَن اجلّنِة بعيٌد ِمَن الّناِس قريٌب ِمَن النّار) بعيٌد ِمَن اللَّهِ (

  .18، ذيل حديث 87، باب 356/ 68: ؛ حبار األنوار27

  253: شرح دعاى كميل، ص

هاىي از كار و فعاليت برايش  اوست كانالها براى انسان مهّيا كرده و براى بدست آوردن آنچه كه مورد نياز  از انواع نعمت
  !ورزى چرا؟ رود، حرص مقّرر فرموده و از اين راه، رزق و روزيش را ضامن شده و تا آخرين لقمه روزيش را خنورد از دنيا منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« َأغَىن النَّاِس َمن َمل َيُكن لِْلِحرِص َأِسرياً 

  .مردم كسى است كه اسري حرص نباشدنيازترين  ىب

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در وصيتش به امام على عليه السالم فرمود

َاَك َعن َثالِث ِخَصاٍل ِعظَامٍ  ، ا   .»2«  اَحلَسِد َواِحلْرِص َوالِكْذبِ : يَا َعِلىُّ

ى مى   .و دروغ حسد، حرص: كنم اى على، تو را از سه خصلت كه در زشىت بزرگ است 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

تر از تو  در روى زمني انساىن بر من مّنىت بزرگ: هنگامى كه نوح عليه السالم از كشىت پياده شد، ابليس نزد او آمده، گفت
ندارد؛ از خدا بر ضّد اين بدكاران عذاب خواسىت، در نتيجه سبب راحت من شدى، آيا تو را به دو خصلت آگاه نكنم؟ 

  »3« !ز حسد بپرهيز كه بر سر من آورد آنچه را آورد، و از حرص دورى كن كه بر سر آدم آورد آنچه آوردا

______________________________  
  .13506، حديث 64، باب 59/ 12: ؛ مستدرك الوسائل4، حديث 21: »صدوق«األماىل ). 1(
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  10ديث ، ح128، باب 162/ 70: ؛ حبار األنوار124/ 1: اخلصال). 2(

البته مراد پيامرب صلى اهللا عليه و آله تذّكر به مردم است؛ چرا كه وجود مبارك على عليه السالم داراى مقام عصمت و به 
  .دور از اين خصال است

َما ِيف اَألْرِض َرُجٌل أَْعَظَم ِمنًَّة َعَليَّ : هُ َلمَّا َهَبَط نُوٌح ِمَن السَِّفيَنِة أََتاُه ِإبِْليُس فـََقاَل لَ : َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقالَ «). 3(
؟ ِإيَّاَك َواحلََْسَد؛ فـَُهَو الَِّذي َعِمَل ِيب َما َعِمَل . ِمْنَك؛ َدَعْوَت اللََّه َعَلى َهُؤالِء اْلُفسَّاِق َفَأَرْحَتِين ِمنـُْهم َأال أَُعلُِّمَك َخْصَلتَـْنيِ

  .17، حديث 128، باب 163/ 70: حبار األنوار. »َعِمَل ِباَدَم َما َعِملَ  َوِإيَّاَك َواحلِْْرَص؛ فـَُهَو الَِّذي

  254: شرح دعاى كميل، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

دهد، غصه و اندوهى كه پايان  زند و وى را سودى منى فكرى كه بدنش را زيان مى: حريص ميان هفت بالى دشوار است
شود، هنگام راحت دچار رجنى سخت است، ترسى كه عاقبت در آن افتد،  ز آن راحت منىندارد، رجنى كه جز با مرگ ا

كند، حساىب كه از عذاب خدا به خاطر آن رهاىي نيابد مگر اين كه خدا او را عفو كند،  حزىن كه خوشى را بر او تلخ مى
  .»1« عذاىب كه از آن گريزگاه و چاره بدست نياورد

   طمع

در دست مردم است و آرزوى آن كه به آن برسد و اظهار آن عالقه به كيفيىت كه ديگران را وادار  عالقه و حمّبت به آنچه
  .ورزى است به پرداخت كند و درخواست و سؤال از مردم به نظر اهل حتقيق، طمع

  :امام سجاد عليه السالم فرمود

  .»2«   أَيِدى النَّاسِ َرأَْيُت اخلَيـَْر ُكلَُّه َقِد اْجَتَمَع ِىف َقْطِع الطَّمِع َعّما ِىف 

  .مهه خري را ديدم در بريدن طمع از ثروت و مال و مقامى است كه در دست مردم است

______________________________  
َوتـََعٍب ال َيْسَرتِيُح ِمْنهُ ِإّال ِعْنَد اْلَمْوِت احلَْرِيُص بـَْنيَ َسْبِع آفَاٍت َصْعَبٍة؛ ِفْكٍر َيُضرُّ َبَدنَُه َوال يـَنـَْفُعهُ َوَهمٍّ ال يَِتمُّ َلُه أَْقَصاهُ «). 1(

ُه ِبال فَاِئَدٍة َوِحَساٍب ال ُخيَلُِّصُه ِمْن َوَيُكوُن ِعْنَد الرَّاَحِة َأَشدَّ تـََعباً َوَخْوٍف ال يُورِثُُه ِإّال اْلُوُقوَع ِفيِه َوُحْزٍن َقْد َكِدَر َعَلْيِه َعْيشُ 
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/ 70: ؛ حبار األنوار55، باب 117: مصباح الشريعة. »ْعُفَو اللَُّه َعْنُه َوِعَقاٍب ال َمَفرَّ َلُه ِمْنُه َوال ِحيَلةَعَذاِب اللَِّه ِإّال َأْن يَـ 
  .26، ذيل حديث 128، باب 165

  .10، حديث 129، باب 171/ 70: ؛ حبار األنوار3، باب الطمع، حديث 320/ 2: الكاىف). 2(

  255: شرح دعاى كميل، ص

  :امام صادق عليه السالم عرض كردبه » سعدان«

  .»1«  الطََّمعُ : َوالَِّذى ُخيْرُِجُه ِمنه؟ قَالَ . الَورَعُ : ما الَِّذى يـُْثِبُت اإلميَاَن ِىف الَعْبِد؟ َقالَ 

آورد   دورى گزيدن از شبهات؛ و چيزى كه اميان را از او بريون مى: كند چيست؟ فرمود چيزى كه اميان را در عبد پابرجا مى
  .طمع و آز: م است؟ فرمودكدا

  :امام هادى عليه السالم فرمود

  .»2« الطََّمُع َسِجيَُّة َسيَّئةٌ 

  .طمع صفت زشىت است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3«  ِإن َأَردَت َأْن تـََقرَّ َعيـُْنَك َوتَناَل َخَري الدُّنْيا َواآلِخرَِة، َفاْقَطِع الطََّمَع َعمَّا ِىف أَْيِدى النَّاسِ 

  .خواهى شاد و خوشحال باشى و به خري دنيا و آخرت برسى، از آنچه در دست مردم است قطع طمع كن اگر مى

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  .»4«  َمْن َأرَاَد أن يَِعيَش ُحرّاً أَيّاَم َحَياِتِه َفال ُيْسِكَن الطََّمَع قـَْلَبهُ 

  .كند، طمع را در قلبش جاى نگريد  خواهد مهه دوران زندگيش آزاد زيست كسى كه مى
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______________________________  
  .12، حديث 129، باب 171/ 70: ؛ حبار األنوار4، باب الطمع، حديث 320/ 2: الكاىف). 1(

، باب الطمع، حديث 3310/ 7: ؛ ميزان احلكمة27، ذيل حديث 105، باب 199/ 69: حبار األنوار). 2(
11188.  

  .11197، باب الطمع، حديث 3310/ 7: ؛ ميزان احلكمة113، حديث 121/ 1: اخلصال). 3(

  .11213، باب الطمع، حديث 3312/ 7: ، باب الطمع؛ ميزان احلكمة49/ 1: جمموعة ورّام). 4(

  256: شرح دعاى كميل، ص

  حسد

  .را داشته باشى حسد اين است كه نعمىت را در دست كسى مشاهده كىن و آرزوى از بني رفتنش: گويند اهل حتقيق مى

  !حسد، در حقيقت ناخشنودى از قضاى حكيمانه حق نسبت به نعمىت است كه به ديگران عنايت كرده

كرب و خودخواهى و عشق به رياست و برترى جوىي و ناپاكى درون و خبل، از عوامل پديد آمدن حسد در قلب انسان 
  .است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1«  ُل اإلميَاَن َكَما تَْأُكُل النَّاُر اَحلَطبَ ِإنَّ اَحلَسَد يَْأكُ 

  .خورد خورد، چنان كه آتش هيزم را مى مسلماً حسد اميان را مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»2« آَفُة الدِّيِن اَحلَسُد َوالُعْجُب َوالَفْخرُ 

  .آفت دين، حسد، خودشيگفىت و فخر فروشى است
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

شك، شرك، خنوت، خشم، جتاوز و ستمگرى و : برد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله هر روز از شش چيز به خدا پناه مى
  .»3« حسد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .20755، حديث 55، باب 365/ 15: ؛ وسائل الشيعة2، باب احلسد، حديث 306/ 2: الكاىف). 1(

  .20758، حديث 55، باب 366/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، باب احلسد، حديث 307/ 2: الكاىف). 2(

؛ ِمَن الشَّكِّ : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 3( َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يـَتَـَعوَُّذ ِيف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن ِستٍّ
  .14، حديث 131، باب 252/ 70: ؛ حبار األنوار329/ 1: اخلصال. »ِة َواْلَغَضِب َواْلبَـْغِي َواحلََْسدِ َوالشِّْرِك َواحلَِْميَّ 

  257: شرح دعاى كميل، ص

: گفت، ناگهان مردى را در سايه عرش خدا ديد، گفت كرد و سخن مى در حاىل كه موسى با پروردگارش مناجات مى
اين از كساىن است كه بر مردمى كه خدا از احسانش : انداخته كيست؟ فرمود پروردگارا، اين مردى كه عرش بر سرش سايه

  .»1« ها عطا كرده حسد نورزيد به آن

  حمّبت به دمشنان خدا

ها  ها و خوبان را دوست داشته باشد و به بدى انسان بايد خوىب. دوست داشنت دمشنان خدا، ناشى از بيمارى قلب است
حالت قلب جز اين نشانه گريد، دليل بر بيمارى اوست و اين بيمارى بايد با آيات قرآن و اگر . و بدكاران دمشىن ورزد

  .روايات درمان شود، و گرنه عواقب خطرناكى در دنيا و آخرت به دنبال خواهد داشت

و مهربان گري به كافران و در حوزه اميان نسبت به يكديگر رحيم  قرآن، پيامرب صلى اهللا عليه و آله و پريوانش را سخت
  :داند مى

نَـُهمْ «   .»2« »ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّآءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَآءُ بـَيـْ
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  »با هم ديگر مهربانند] و[گري  حممد پيامرب خداست؛ و كساىن كه با اويند، با كافران سخت

  :گويد قرآن به مؤمنان مى

  ُدوَُّكم أَْولَِيآَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم ِباْلَمَودَِّة َوَقد َكَفروا ِمباال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّى َوعَ «

______________________________  
َنَما ُموَسى ْبُن ِعْمرَاَن يـَُناِجي َربَُّه َوُيَكلُِّمُه ِإْذ رََأى َرُجًال َحتَْت ِظلِّ َعْرِش ا: َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم«). 1( : للَِّه، فـََقالَ بـَيـْ

، َمْن َهَذا الَِّذي َقْد َأَظلَُّه َعْرُشَك؟ فـََقالَ  األماىل . »ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ   يَا ُموَسى، َهَذا ِممَّْن َملْ َحيُْسِد النَّاَس َعلى: يَا َربِّ
  .25، حديث 131، باب 255/ 70: ؛ حبار األنوار34، جملس 180: »صدوق«

  .29 ):48(فتح ). 2(

  258: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َجآءَُكم ِمَن احلَْقِّ 

دمشنان من و دمشنان خود را به واليت و سرپرسىت مگرييد كه با آنان طرح حمّبت دراندازيد، آنان به قرآىن كه به سوى مشا 
  .ورزند آمده كفر مى

  :فرمايد و يا مى

 »ريَتـَُهمْ اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعشِ  َال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللََّه َواْليَـْومِ «
»2«.  

ياىب كه با خمالفان خدا و رسولش دوسىت كنند، گرچه خمالفان، پدران  گروهى كه به خدا و روز قيامت اميان داشته باشند منى
  .ا پسران يا برادران يا خويشاوندانشان باشندي

   دوروىي و نفاق با برادران ديىن - 3
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با يك  -زشىت نفاق و ناپاكى و خباثت منافق و پسىت و دنائت انساىن كه نسبت به برادران ديىن، دورو و دوچهره است
اى است كه خداى قّهار  به اندازه - ورزد مىكند و با روى ديگر بر ضد آنان دمشىن  رو در برابر اهل اميان اظهار اميان مى

  .ترين جاى دوزخ را سزاوار آنان دانسته است در قرآن جميد بدترين و شديدترين عذاب و پست

آورد و اسرار اهل اميان را به  منافق، كسى است كه پيوسته با ارتباط با دمشنان، براى مؤمنان مشكل و سخىت به وجود مى
  .كند ون مسلكان ظامل، منتقل مىشيطان صفتان خائن، و فرع

______________________________  
  .1): 60(ممتحنه ). 1(

  .22): 58(جمادله ). 2(

  259: شرح دعاى كميل، ص

  .منافق، بيمارى است كه درمانش بسيار سخت و عالجش گاهى غري ممكن است

اش  قش فاسد و كردارش ناپسند و انديشهمنافق، اميانش بر زبان و كفرش پا بر جاى در قلب و روحش آلوده و اخال
  .گرى و انساىن پست و آلوده و موجودى خطرناك و فاسد است شيطاىن و حاالتش ابليسى و كارش حيله

كند، روايات مهمى در   هاى اين خائنان به دين و ملت را بيان مى هاى متعدد نشانه گذشته از آيات قرآن كه در سوره
  :شود د روايت كه بيانگر وضع اين نابكاران است اشاره مىهاى حديث آمده كه به چن كتاب

  :اى از حضرت سؤال كرده بود، درباره منافقان نوشتند كه مسأله» حممد بن فضيل«امام رضا عليه السالم در جواب نامه 

ْسِلِمنيَ 
ُ
ؤِمِنَني َولَْيُسوا ِمَن امل

ُ
  ُيْظِهُروَن اإلميَاَن َوُيِسّروَن الُكفَر َوالتَّكِذيَب، َلَعنَـُهُم اللَّهُ  لَيُسوا ِمن ِعتْـَرِة َرُسوِل اللَِّه، َولَْيُسوا ِمَن امل

»1«.  

زنند، از عرتت رسول خدا و از گروه  ها كه نسبت به خدا و آيني اسالم و پيامرب و در باره مسلمانان نرينگ مى دو چهره
دهند و كفر و تكذيب خود  هر خود را مؤمن جلوه مىكنند و به ظا اهل اميان و از زمره مسلمانان نيستند، اميان آشكار مى

  .دارند، خدا مهه آنان را لعنت كند را پنهان مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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  .»2« َقَساَوُة الَقْلِب َوُمجُوُد الَعْنيِ َواإلْصرَاُر َعَلى الذَّنِب َواِحلرُص َعَلى الدُّنَيا: ِمْن َعالَماِت النـَِّفاقِ 

______________________________  
  .1، حديث 103، باب 175/ 69: ؛ حبار األنوار294، حديث 283 - 282/ 1: تفسري العياشى). 1(

  .4، حديث 103، باب 176/ 69: ؛ حبار األنوار228: االختصاص). 2(

  260: شرح دعاى كميل، ص

  .بيش از اندازه به دنياستسنگدىل، و خشكى چشم از اشك، و پافشارى بر گناه، و رغبت : هاى نفاق از نشانه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

كسى كه باطنش با ظاهرش يكى نباشد، منافق است؛ هركه باشد و هرگونه باشد و در هر سرزميىن باشد و در هر رتبه و 
  .»1« مقامى باشد

  باور نداشنت اجابت دعا - 4

شد كه باور نداشنت اجابت دعا از موارد سوء ظن و در صفحات گذشته در باب سوء ظن و بدگماىن توضيح داده 
  .بدگماىن به ساحت حضرت حق است

  به تأخري انداخنت منازها - 5

  .مناز، عبادتى كامل و از زيباترين مراسم بندگى و اظهار تواضع و خشوع نسبت به پروردگار جهانيان است

اى از آن حقايق اشاره  وار به گوشه اند كه فهرست كردهآيات قرآن و روايات در باره مناز، حقايق بسيار مهمى را مطرح  
  .كنم مى

مهه انبيا بر پا دارنده مناز . هاى مردم مؤمن است اقامه مناز، از نشانه. دارد مناز، انسان را از فحشا و منكرات باز مى
  .كردند انبيا خانواده خود را به اقامه مناز دعوت مى. بودند

  .يف واجب استحمافظت بر مهه منازها از وظا
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______________________________  
َمْن َخاَلَفْت َسرِيرَتُُه َعالنَِيَتُه فـَُهَو ُمَناِفٌق َكائِناً َمْن َكاَن َوَحْيُث َكاَن َوِيف َأيِّ أَْرٍض َكاَن : َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله«). 1(

  .8، ذيل حديث 106، باب 207/ 69: ار األنوار؛ حب25: مصباح الشريعة. »َوَعَلى َأيِّ رُتْـَبٍة َكانَ 

  261: شرح دعاى كميل، ص

  .شود مناز، از رمحت خدا حمروم و شفاعت شفيعان شامل او منى ىب

  .گاه خوشنودى رب و راه روشن انبياست مناز، از قوانني دين و جلوه

  .مناز، پس از اقرار به دين، در رأس اسالم است

  .ت و شرف و قدر دين مناز استبراى هر چيزى شرف و قدرى اس

  .مناز، حصارى استوار در برابر محالت شيطان است

  .ترين عمل نزد خدا، مناز است حمبوب. مناز، سبب نزول رمحت است

  .مناز، آخرين وصيت و سفارش پيامربان است

  .مناز، نور چشم رسول خداست صلى اهللا عليه و آله

  .استمناز، نزديك كننده هر انسان باتقوا به خد

  .مناز، پس از معرفت باالترين عمل است

  .مناز، ستون دين است

  .خواندن مناز با رعايت شرايط آن، سبب آمرزش است

  .شود، مناز است اول چيزى كه در قيامت از مردم پرسيده مى

  .نگرد، مناز است اش به آن مى اول عملى كه خدا در قيامت از اعمال بنده
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  .رب استمناز، سبب پاك شدن انسان از ك

  .قبوىل مناز، در گرو تقوا و پاكدامىن و پارساىي و دورى گزيدن از حمرمات است

  .برترى مناز اول وقت، چون برترى آخرت نسبت به دنياست

رت است   .برترى مناز اول وقت در برابر آخر وقت براى مؤمن، از مال و فرزندش 

  .نصارى يا جموس است مناز، پس از مرگ در صف يهود يا ىب. مناز، كافر است ىب

  262: شرح دعاى كميل، ص

  .سبك مشارنده مناز، مردود خدا و رسول صلى اهللا عليه و آله است

ترك مناز و ضايع كردن مناز و سبك مشردن مناز و به تأخري انداخنت مناز از اول وقت به پايان وقت، باعث بازداشنت دعا از 
  .اجابت است

   ترك نيكى و صدقه - 6

مردم و صدقه دادن به نيازمند، سبب جلب خوشنودى و رضايت خدا، و عامل نزول رمحت و اجابت احسان به 
  .دعاست

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  الصََّدَقُة َمتَْنُع َسبِعَني َنوعاً ِمن أَْنواِع الَبالِء أَْهَونـَُها اُجلذاُم َوالبَـَرصُ 

  .ترينش جذام و پيسى است دارد، سبك انسان باز مى صدقه هفتاد نوع از انواع بال را از

  :و نيز آن حضرت فرمود

كند، صدقه  ها را دفع مى شدىن و بيمارى هاى زايل صدقه بپردازيد و بيمارانتان را با صدقه مداواكنيد، مسلماً صدقه ناراحىت
  .»2« افزايد هايتان را مى عمر مشا و خوىب
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   داستاىن شگفت از صدقه

   ، از نيكان قوم حضرت موسى عليه السالم، سى سال از حضرت»عابد« مردى به نام

______________________________  
  .10354، باب الصدقة، حديث 3036/ 7: ؛ ميزان احلكمة15982، حديث 346/ 6: كنز العمال). 1(

ُقوا وداُووا َمرضاُكْم بِالصََّدقَِة، فإنَّ الصَدَقَة َتْدَفُع َعِن ). 2( كنز . اَألعراِض َواَألمراِض َوِهَى زيادٌة ىف أعمارُِكْم وَحَسناِتُكمَتَصدَّ
  .10360، باب الصدقة، حديث 3038/ 7: ؛ ميزان احلكمة16113، حديث 371/ 6: العمال

  263: شرح دعاى كميل، ص

اى پيامرب : تبه صومعه يكى از انبياى بىن اسرائيل رفت و گف. حق درخواست فرزند داشت وىل دعايش به اجابت نرسيد
خدا، براى من دعا كن تا خدا فرزندى به من عطا كند، من سى سال است از خدا درخواست فرزند دارم، وىل دعامي به 

  .رسد اجابت منى

شود، وىل قضاى  اى عابد، دعامي براى تو به اجابت رسيد، به زودى فرزندى به تو عطا مى: آن پيامرب دعا كرده، گفت
  !!ته كه شب عروسى آن فرزند، شب مرگ اوستاهلى بر اين قرار گرف

ما به سبب دعاى پيامرب از خدا فرزند : مهسرش در جواب عابد گفت. عابد به خانه آمد و داستان را براى مهسرش گفت
خواستيم تا در كنار او در دنيا راحت باشيم، چون به حد بلوغ رسد به جاى آن راحت، ما را حمنت رسد، در هر صورت 

امي چه بسا كه وقت بلوغ او عمر ما به پايان رسد  ما هر دو پري و ناتوان شده: شوهر گفت. ضاى حق راضى بودبايد به ق
  .و ما از حمنت فراق او راحت باشيم

براى رشد و تربيت او رنج فراوان بردند تا به حد رشد و  . پس از نُه ماه پسرى نيكو منظر و زيبا طلعت به آنان عطا شد
داشتند،  در و مادر درخواست مهسرى اليق و شايسته كرد؛ پدر و مادر نسبت به ازدواج او سسىت روا مىاز پ. كمال رسيد

ره بيشرتى برند شب عروسى به . به ناچار كار به جاىي رسيد كه الزم آمد براى او شب زفاف برپا كنند. تا از ديدار او 
عروس و داماد شب را به سالمت به صبح . كنار آنان بربايد  انتظار بودند كه چه وقت سپاه قضا درآيد و فرزندشان را از

پدر و مادر شادى كنان به نزد پيامرب زمان آمدند و  . رساندند و هم چنان به سالمت بودند تا يك هفته بر آنان گذشت
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هفته   با دعايت از خدا براى ما فرزندى خواسىت و گفىت كه شب زفاف او با شب مرگ او يكى است، اكنون يك: گفتند
  !گذشته و فرزند ما در كمال سالمت است

  264: شرح دعاى كميل، ص

شگفتا، آنچه من گفتم از نزد خود نگفتم، بلكه به اهلام حق بود، بايد ديد فرزند مشا چه كارى اجنام داد كه : پيامرب گفت
  .خداى بزرگ، قضايش را از او دفع كرد

قضا مهان بود  : به پدر و مادر آن جوان بگو: گويد رساند و مى مىخدايت سالم : در آن حلظه جربئيل امني آمد و گفت
اش حمو كردم و حكم ديگر به ثبت  كه بر زبان تو راندم، وىل از آن جوان خريى صادر شد كه من حكم مرگ را از پرونده

ر خانه آمد و رساندم، و آن خري اين بود كه آن جوان در شب عروسى مشغول غذا خوردن شد، پريى حمتاج و نيازمند د
اد، آن پري حمتاج غذا را كه در ذائقه اش خوش آمده بود، خورد و  غذا خواست، آن جوان غذاى خمصوص خود را نزد او 

من كه آفريننده جهامن به بركت دعاى آن نيازمند، هشتاد . پروردگارا، بر عمرش بيفزا: دست به جانب من برداشت و گفت
كس در معامله با من از درگاه من زيانكار برنگردد و اجر كسى  هانيان بدانند كه هيچسال بر عمر آن جوان افزودم تا ج

  .»1« به دربار من ضايع و تباه نشود

   فحش و كلمات ركيك - 7

گشاىي از كار  تواند با گفنت سخن حق و كالم مثبت و هدايت كردن مردم به سوى حق و گره زبان، در عني اين كه مى
ره اصل و  و ثواىب سنگني از سوى خدا نايل شود، زمينه دارد كه با سخناىن دور از منطق و كلماتى ىب اى عظيم مردم به 

مت و شايعه و باطل گوىي و فحش و كلمات ركيك، بارى  اساس و مطالىب دور از حقيقت، و گناهاىن چون غيبت و 
  .خطرناك از گناه و معصيت و عذاىب جاويد و ابدى به دوش خود بردارد

______________________________  
  .44: الستني اجلامع). 1(

  265: شرح دعاى كميل، ص

  .زبان ِجرمش صغري و ُجرمش عظيم است: اند بزرگان گفته

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»1«  ِإنَّ َأْكثـََر َخَطايَا اْبُن آَدم ِىف ِلَسانِهِ 

  .اوستيقيناً بيشرت خطاهاى انسان در زبان 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

گويد و درباره او چه  هاى شركت شيطان در كار انسان اين است كه انسان فّحاش باشد، باك نكند كه چه مى از نشانه
  .»2« گويند مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3« الَبَذاءُ ِمَن اَجلَفاِء َواَجلَفاءُ ِىف النَّارِ 

  .باطل در آتش استفحش، از باطل است و 

  :اى از روايات آمده در پاره

گذارد و ابزار و وسائل  كند و او را به خود وامى كسى كه به برادر مسلمانش فحش دهد، خدا بركت را از رزقش برمى
  .»4« كند زندگيش را نابود مى

______________________________  
  .4/ 1: ، جمموعة ورّام183/ 1: ارشاد القلوب). 1(

ِإنَّ ِمْن َعالَماِت ِشْرِك الشَّْيَطاِن الَِّذي ال ُيَشكُّ ِفيِه َأْن َيُكوَن َفحَّاشاً ال يـَُباِيل َما : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2(
، حديث 71، باب 32/ 16: ، وسائل الشيعة1، باب البذاء، حديث 323/ 2: الكاىف. »َقاَل َوال َما ِقيَل ِفيهِ 

20892.  

  .20905، حديث 72، باب 35/ 16: ؛ وسائل الشيعة9، باب البذاء، حديث 325/ 2: الكاىف). 3(

، باب 325/ 2: الكاىف. »ِعيَشَتهُ َمْن َفُحَش َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم نـَزََع اللَّهُ ِمْنُه بـَرََكَة ِرْزِقِه َووََكَلهُ ِإَىل نـَْفِسِه َوأَْفَسَد َعَلْيِه مَ «). 4(
  .20897، حديث 71، باب 32/ 16: ؛ وسائل الشيعة13بذاء، حديث ال

  266: شرح دعاى كميل، ص
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  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىلَ الذُّنُوَب الَِّىت تـُْنزُِل اْلَبَالءَ 

  

  كند بيامرز خدايا، براى من گناهاىن كه بال را نازل مى

   گناهاىن كه سبب نزول بالست

  :است گناهاىن كه سبب نزول بالست سه گناه

  .ترك كمك به ستمديده -2. توجهى به فريادخواهى حمزون دل سوخته ىب - 1

ى از منكر - 3   .»1« ضايع كردن امر مبعروف و 

   توجهى به فريادخواهى حمزون دل سوخته ىب - 1

دهد، يا به  مىشود، يا يكى از عزيزان خود را از دست  كند كه انساىن كه دچار زيان ماىل مى اخالق و عاطفه اقتضا مى
گردد و از برادران ديىن خود براى رفع حزن و اندوه و غصه و رنج خود فريادخواهى  مصيبت و رجنى ديگر مبتال مى

  .هايش به او يارى دهند كند، به كمك او بشتابند و در كاهش آالم و رنج مى

اين كه مسلمان، بلكه از دايره آدمّيت و  آنان كه فرياد حمزونان و دل سوختگان را بشنوند و به كمك آنان برخنيزند، نه
  .انسانيت بريونند

  غمى تو كز حمنت ديگران ىب
 

ند آدمى  «2»  نشايد كه نامت 

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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______________________________  
. »اْلَمْلُهوِف َوتـَْرُك ُمَعاَونَِة اْلَمْظُلوِم َوَتْضِييُع اَألْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِي َعِن اْلُمْنَكرَوالذُّنُوُب الَِّيت تـُْنزُِل اْلَبالَء تـَْرُك ِإَغاثَِة «). 1(

  .21556، حديث 41، باب 282/ 16: ؛ وسائل الشيعة270: معاىن األخبار

  .10حكايت : »سعدى«گلستان ). 2(

  267: شرح دعاى كميل، ص

ْسِلِمَني فـََلْيَس ِمبُْسِلمٍ َمْن َأْصَبَح َاليـَْهَتمُّ بِ 
ُ
  .»1«  أُُموِر امل

  .كسى كه صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نيست

برنامه كمك رساىن به يكديگر و توّجه به امور مسلمانان و به ويژه رسيدگى به فرياد فرياد خواهان، دستور حضرت حق و 
  .و امامان بزرگوار عليهم السالم استسفارش پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

كند و با دل خنك از قربش  اى را از مؤمىن برطرف كند، خدا رنج و غصه آخرت او را برطرف مى كسى كه رنج و غصه
شت خبوراند. درآيد  مؤمن تشنه را و كسى كه با شربت آىب. و كسى كه گرسنگى مؤمىن را بزدايد، خدا او را از ميوه 

  .»2« سرياب كند، خدا او را از رحيق خمتوم سرياب فرمايد

  :مهچنني آن حضرت فرمود

اش را برطرف كند و او را براى رسيدن  اش به هنگام سخىت و رجنش برسد، غصه دار و تشنه هركس به فرياد برادر مؤمن غصه
بنويسد كه يكى از آن هفتاد و دو رمحت را در دنيا به حاجتش يارى دهد، خدا از جانب خود هفتاد و دو رمحت برايش 

  .»3« براى اصالح امور زندگيش پيش اندازد و هفتاد و يك رمحت را براى ترس و هول قيامتش ذخريه كند

______________________________  
، حديث 18، باب 336/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب االهتمام بأمور املسلمني، حديث 163/ 2: الكاىف). 1(

21705.  
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ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن ِمْسَمٍع َأِيب َسيَّاٍر َقال«). 2( َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة نـَفََّس اللَُّه َعْنُه ُكَرَب : مسَِ
وٍع َأْطَعَمُه اللَُّه ِمْن ِمثَاِر اْجلَنَِّة َوَمْن َسَقاُه َشْرَبًة َسَقاُه اللَُّه ِمَن الرَِّحيِق اْآلِخَرِة َوَخرََج ِمْن قـَْربِِه َوُهَو ثَِلُج اْلُفَؤاِد َوَمْن َأْطَعَمُه ِمْن جُ 

، حديث 29، باب 371/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، باب تفريج كرب املؤمن، حديث 199/ 2: الكاىف. »اْلَمْخُتومِ 
21792.  

ْعُت أَ : َعْن َزْيٍد الشَّحَّاِم َقالَ «). 3( َمْن َأَغاَث َأَخاُه اْلُمْؤِمَن اللَّْهَفاَن اللَّْهثَاَن ِعْنَد َجْهِدِه : بَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقولُ مسَِ
ِه يـَُعجُِّل َلُه ِمنـَْها َواِحَدًة ُيْصِلُح ْمحًَة ِمَن اللَّ فـَنَـفََّس ُكْربـََتُه َوَأَعاَنُه َعَلى َجنَاِح َحاَجِتِه َكَتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه ِبَذِلَك ثِْنتَـْنيِ َوَسْبِعَني رَ 

َا َأْمَر َمِعيَشِتِه َوَيدَِّخُر َلُه ِإْحَدى َوَسْبِعَني َرْمحًَة َألفْـزَاِع يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَأْهَواِلهِ  ، باب تفريج كرب املؤمن، 199/ 2: الكاىف. »ِ
  .21789، حديث 29، باب 370/ 16: ؛ وسائل الشيعة1حديث 

  268: دعاى كميل، ص شرح

   ترك كمك به ستمديده - 2

اى در اسالم حائز ارزش و امهيت است كه  برنامه كمك به مظلوم و يارى دادن به كسى كه مورد ستم واقع شده، به اندازه
امرياملؤمنني عليه السالم در دقايق آخر عمرش در شب بيست و يكم ماه رمضان، در ضمن سفارش و وصيّتش به فرزندان 

  :مودندفر 

  .»1« ُكونَا ِللظَّاملِِ َخْصماً َوِلْلَمْظُلوِم َعْوناً 

  .دمشن ستمكار و يار ستمديده باشيد

  .آرى، اين زيباترين شعار اسالم و شعار عملى مؤمن در برابر ظلم و ظامل، و نسبت به مظلوم و ستمديده است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« ِمَن الَظاملِِ كاَن َمعى ِىف اجلَنَِّة ُمصاِحباً َمْن َأَخَذ ِلْلَمْظُلوِم 

شت است   .هركس حق مظلوم را از ظامل باز ستاند، مهنشني من در 

  :حضرت على عليه السالم فرمود
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  .»3«  اى را ديدى او را بر ضد ستمكار يارى ده هنگامى كه ستمديده

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .47، حكمت 421: ج البالغة). 1(

  .74، حديث 81، باب 359/ 72: ؛ حبار األنوار184: أعالم الدين). 2(

، باب 3384/ 7: ؛ ميزان احلكمة10364، حديث 450: غرر احلكم. »إذا رأيَت مظلوماً فأِعنه على الظامل«). 3(
  .11482الظلم، حديث 

  269: شرح دعاى كميل، ص

ْظُلومِ َأْحَسُن الَعْدِل 
َ
  .»1«  ُنْصَرُة امل

  .نيكوترين عدل، يارى رساندن به ستمديده است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اى را يارى دهد، مگر اين كه يارى دادنش از روزه يك ماه، و اعتكافش در مسجد  هيچ مؤمىن نيست كه مؤمن ستمديده
ى دهد، در حاىل كه قدرت يارى دادن داشته باشد، مگر اين  و هيچ مؤمىن نيست كه برادر مؤمنش را يار . احلرام برتر است

و هيچ مؤمىن نيست كه برادر مؤمنش را در حاىل كه تواناىي يارى دادن به او را . كه خدا در دنيا و آخرت ياريش دهد
  .»2« دارد واگذارد، مگر اين كه خدا او را در دنيا و آخرت واگذارد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

گريم و يقيناً از كسى   سوگند به عّزت و جالمل، قطعاً در دنيا و آخرت از ستمكار انتقام مى: فرمايد خداى عز و جل مى
  .»3«  اى را ببيند و قدرت بر يارى او داشته باشد و او را يارى ندهد انتقام خواهم گرفت كه ستمديده

______________________________  
  .11480، باب الظلم، حديث 3384/ 7: ؛ ميزان احلكمة10210حديث  ،446: غرر احلكم). 1(
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َما ِمْن ُمْؤِمٍن يُِعُني ُمْؤِمناً َمْظُلوماً ِإّال َكاَن أَْفَضَل ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َواْعِتَكاِفِه ِيف : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2(
نـَْيا َواْآلِخَرِة َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن خيَْ اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما ِمْن ُمْؤمِ  ُذُل َأَخاهُ ٍن يـَْنُصُر َأَخاُه َوُهَو يـَْقِدُر َعَلى ُنْصرَِتِه ِإّال َنَصَرُه اللَُّه ِيف الدُّ

نـَْيا َواْآلِخَرةِ  / 7: نة األخ؛ ميزان احلكمة، ثواب معاو 147: ثواب األعمال. »َوُهَو يـَْقِدُر َعَلى ُنْصرَِتِه ِإّال َخَذَلُه اللَّهُ ِيف الدُّ
  .16335، حديث 156، باب 292/ 12: ؛ وسائل الشيعة11484، باب الظلم، حديث 3384

َوِعزَّيت َوَجاليل َألنـَْتِقَمنَّ ِمَن الظّاملِِ يف عاِجِله َوآِجِلِه : قال اللَّه تبارك وتعاىل: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله«). 3(
، باب الظلم، 3370/ 7: ؛ ميزان احلكمة353/ 1: الدر املنثور. »ظلوماً فـََقِدَر أْن ينُصَرُه فـََلم يفعلوألنتقمّن ممن رأى م

  .11422حديث 

  270: شرح دعاى كميل، ص

ى از منكر - 3   ضايع كردن امر به معروف و 

ى از منكر، دو فريضه مهم از فرائض اهلى، و دو برنامه واجب از واجبات  ديىن است كه اجرايش بر  امر به معروف و 
الزم و  -شناسد و خود آراسته به معروف و دور از منكر است يعىن معروف و منكر را مى -كسى كه واجد شرايط است

  .حتمى است و ترك و ضايع كردن اين دو فريضه، گناهى بزرگ و سبب نزول بالست

ى از منكر، بزرگ مى است كه مهه انبيا به خاطر برپا داشتنش، ترين حمور دين و حقيقت بسيار مه امر به معروف و 
  .اند مبعوث به رسالت شده

شود و دين به نابودى  اگر بساط اين دو فريضه برچيده شود، و علم و عمل به آن از بني برود، حركت نبوت تعطيل مى
يابد و شهرها  م سرايت مىكند و فساد به مهه امور مرد گريد و ناداىن و جهالت شيوع پيدا مى رسد و گمراهى مهه را مى مى

  .افتند ها به چاه هالكت مى رود و انسان رو به خراىب مى

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« »اْلُمْفِلحونَ َوْلَتُكن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمروَن بِاْلَمْعروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولِئَك ُهُم «

ى از منكر منايند، اينان كه به امر  از مشا مّلت اسالم بايد گروهى باشند كه مهه را به خري دعوت كنند و امر به معروف و 
ى از منكر اقدام مى   .كنند، مهان رستگارانند به معروف و 
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» 
ُ
ْعروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن امل

َ
ْؤِمناُت بـَْعُضُهم أَْوِليآءُ بـَْعٍض يَأُمُروَن بِامل

ُ
ْؤِمنوَن َوامل

ُ
  .»2« »ْنَكرِ َوامل

______________________________  
  .104): 3(آل عمران ). 1(

  .71): 9(توبه ). 2(

  271: شرح دعاى كميل، ص

ى از منكر مى   .كنند مؤمنان و مؤمنات دوستان يكديگرند امر به معروف و 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

عروِف َولََتنَهُونَّ عَ 
َ
ْنَكِر َأو لَُيَسلَِّطنَّ اللَُّه َعليُكم ِشرارَُكم ُمثَّ َيدُعو ِخيارُكم فال ُيسَتجاَب َهلُمَلَتأُمُرنَّ بِامل

ُ
  .»1«  ِن امل

ى از منكر كنيد يا خدا اشرارتان را بر مشا چريه مى كنند وىل  سازد، پس خوبانتان دعا مى مشا مردم بايد امر به معروف و 
  .شود دعايشان مستجاب منى

  :م صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب اكر 

اى نيست چون جمالس گفتگوى  ما را از آن چاره: گفتند. ها كه حمل رفت و آمد مردم است بپرهيزيد از نشسنت در جاّده
فروپوشى چشم از : حق جاّده چيست؟ فرمود: گفتند. اى نداريد پس حق جاده را رعايت كنيد اگر چاره: فرمود. ماست

ى از منكرناحمرم، خوددارى از    .»2« آزار مردم، پاسخ سالم و امر به معروف و 

  :و نيز آن حضرت فرمود

ى از منكر و ذكر خدا   .»3« مهه سخنان انسان به زيان اوست نه به سودش، مگر امر به معروف و 

  :امام باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .، كتاب األمر باملعروف والنهى عن املنكر99/ 4: البيضاء؛ حمّجة 107/ 2: عواىل الآلىل). 1(
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. ما لنا بّد إّمنا هي جمالسنا نتحّدث فيها: إيّاكم واجللوس على الّطرقات قالوا: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله«). 2(
ر و كّف األذى و رّد الّسالم واألمر غّض البص: وما حّق الّطريق؟ قال: فإذا أبيتم إّالذلك فأعطوا الطّريق حّقها، قالوا: قال

/ 2: ، كتاب األمر باملعروف والنهى عن املنكر؛ جامع السعادات99/ 4: حمّجة البيضاء. »باملعروف والّنهى عن املنكر
183.  

ْمراً ِمبَْعُروٍف َأْو نـَْهياً َعْن ُمْنَكٍر َأْو ِذْكراً للَِّه َكالُم اْبِن آَدَم ُكلُّهُ َعَلْيِه ال َلُه ِإّال أَ : َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه قَالَ «). 3(
، ذيل 1، باب 165/ 90: ، كتاب األمر باملعروف والنهى عن املنكر؛ حبار األنوار100/ 4: حمّجة البيضاء. »تـََعاَىل 

  .43حديث 

  272: شرح دعاى كميل، ص

. كنم، چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از خوبان مىاز قوم تو صد هزار نفر را عذاب : خدا به شعيب وحى كرد
خوبان، نسبت به اشرار : پروردگارا، عذاب اشرار در جاى خود صحيح است، خوبان چرا؟ خدا وحى فرمود: گفت

 ها بازشان نداشتند و به آنان اعرتاض نكردند و به خاطر خشم من بر آنان خشم نگرفتند خريخواهى نكردند و از بدى
»1«.  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

رتين برنامه : مردى از قبيله خثعم خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و گفت اى رسول خدا، مرا خرب ده 
  پس از آن؟: گفت. اميان به خدا: اسالم چيست؟ فرمود

ى از منكر: بعد از آن؟ فرمود: پرسيد. صله رحم: فرمود   .امر به معروف و 

  .شريك انگاشنت براى خدا: تر است؟ فرمود كدام عمل نزد خدا مبغوض: پرسيد

ى از معروف: بعد از آن؟ فرمود: پرسيد. قطع رحم: پس از آن؟ فرمود: گفت   .»2«  امر به منكر و 

______________________________  
َأينِّ ُمَعذٌِّب ِمْن قـَْوِمَك ِماَئَة أَْلٍف أَْرَبِعَني أَْلفاً ِمْن ِشرَارِِهْم :  عليه و آلهَأْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإَىل ُشَعْيٍب النَِّيبِّ صلى اهللا«). 1(

، َهُؤالِء اَألْشرَاُر َفَما بَاُل اَألْخَياِر؟ َفَأْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإلَْيهِ : فـََقاَل عليه السالم. َوِستَِّني أَْلفاً ِمْن ِخَيارِِهمْ  اَهُنوا َأْهَل دَ : يَا َربِّ
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/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 56/ 5: الكاىف. »اْلَمَعاِصي وََملْ يـَْغَضُبوا ِلَغَضِيب 
  .21201، حديث 8، باب 146

يَا َرُسوَل اللَِّه، َأْخِربِْين َما أَْفَضُل : فـََقالَ  9ِه َأنَّ َرُجًال ِمْن َخثْـَعٍم َجاءَ ِإَىل َرُسوِل اللَّ : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم«). 2(
. اَألْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعِن اْلُمْنَكرِ : ُمثَّ َما َذا؟ قَالَ : َقالَ . ُمثَّ ِصَلُة الرَِّحمِ : ُمثَّ َما َذا؟ َقالَ : َقالَ . اِإلميَاُن بِاللَّهِ : اِإلْسالِم؟ َقالَ 

: ُمثَّ َما َذا؟ َقالَ : َقالَ . َقِطيَعُة الرَِّحمِ : ُمثَّ َما َذا؟ قَالَ : قَالَ . الشِّْرُك بِاللَّهِ : فََأيُّ اَألْعَماِل أَبـَْغُض ِإَىل اللَِّه؟ َقالَ : رَُّجلُ فـََقاَل ال: َقالَ 
: ؛ وسائل الشيعة9عن املنكر، حديث ، باب األمر باملعروف والنهى 58/ 5: الكاىف. »اَألْمُر بِاْلُمْنَكِر َوالنـَّْهُي َعِن اْلَمْعُروفِ 

  .21137، حديث 1، باب 121/ 16

  273: شرح دعاى كميل، ص

  

  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل ُكلَّ َذْنٍب أَْذنـَْبُتُه وَُكلَّ َخِطيَئٍة َأْخَطْأتـَُها

  

  خدايا، براى من هر گناهى كه اجنام دادم و هر خطاىي كه مرتكب شدم بيامرز

ت، هنگامى كه در قلب انسان نقش ثابت و استوارى نبسته، بلكه گاهى آدمى را دچار عمل جاذبه گناه و كشش معصي
شود و به  است، و زماىن كه در قلب جاى پايش ثابت و استوار مى» ذنب«كند، در اصطالح اهل حتقيق  خالف مى

هر موقعيت و شرايطى دست شود، تا جاىي كه انسان در هر زمان و در هر كجا و در  تعبري اهل فن براى قلب ملكه مى
  .شود تعبري مى» خطيئه«زند، در اصطالح اهل لغت به  به گناه و معصيت مى

خواهى از گناهاىن كه پرده حرمت بني عبد و خدا  گداى درگاه حضرت رب و سائل پيشگاه خداى مهربان، پس از آمرزش
شود و بالهاى  دهد و مانع اجابت دعا مى مىها را تغيري  شود و نعمت كند و سبب نزول نقمت و عذاب مى را پاره مى

مهه گناهان و خطاهاىي كه در مدت عمرم از من سر زده بيامرز، : گويد آورد، به پروردگارش مى سنگني بر انسان فرود مى
چه گناه صغريه چه كبريه، چه آنچه به عمد از من سر زده يا به سهو، چه در زمان كودكى چه هنگام نوجواىن، چه اول 

توىي  . غ و چه در اوج بلوغ، چه در پنهان و چه در آشكار؛ زيرا كسى جز تو نيست كه مهه گناهان و خطاها را بيامرزدبلو 
  :اى كه در قرآن جميد در كمال لطف و مهرباىن و آقاىي و بزرگوارى، اعالم كرده
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  نَُّه ُهَو الَغُفورُ التـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنوَب َمجيعاً إِ «

  274: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »الرَّحيمُ 

  .آمرزد، مسلماً او بسيار آمرزنده و مهربانيش مهيشگى است از رمحت خدا نااميد مشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را مى

 بار خدايا من بدنام را
 

 رند غزل خوان مى آشام را

 كز ظَُلم دم به دم روزگار
 

 شبم روزگارچو  تار شده هم

  ام نام شده شهره به بدنامى
 

  كام به دل گشته به ناكاميم

  غنچه دل چون گل افسردگى
 

ادست به پژمردگى   روى 

 از َشَرر افروزى نار بال
 

 وز َقَدر اندوزى شست قضا

  ام خشك شده گلنب انديشه
 

  ام پنجه فرو برده به خون ريشه

  كار من ارچه مهه جرم و خطاست
 

  اميدم زتو عفو و عطاست ليك

  ام كارى رمحىت آور به گنه
 

  ام كارى درگذر از جرم و تبه

  در حرم وصل خودت راه ده
 

  طبع سليم و دل آگاه ده

  معتكف ميكده خاص كن
 

  جرعه كش باده اخالص كن

 باده توفيق به جامم بريز
 

 ساغر حتقيق به كامم بريز
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***______________________________  
  .53): 39(زمر ). 1(

  275: شرح دعاى كميل، ص

  33ا 

به سوى ) ها براى جنات خويش از بند گناهان و عقوبت(و تو را . جومي خدايا، من به سبب ذكر تو به سوى تو تقّرب مى
كه مهه ظاهر و (زرگوارى و كرمت و به وسيله خبشش و سخاوتت، و ب. دهم ذات مقّدست و نزد حضرتت شفيع قرار مى

كنم كه مرا به مقام قرب خود نزديك گرداىن و شيفته سپاس گزارى مهه  از تو درخواست مى) باطن هسىت را فرا گرفته
  .هايت كىن و ياد وجود مقدست را به من اهلام مناىي نعمت

  276: شرح دعاى كميل، ص

  

  3خبش 

  

  277: شرح دعاى كميل، ص

  

   ِإىنِّ أَتـََقرَُّب ِإلَْيَك ِبذِْكرِكَ اللَُّهمَّ 

  

   جومي خدايا، من به سبب ذكر تو به سوى تو تقّرب مى

   خرابه هجران
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اندازه به  تعّلق بيش از اندازه قلب به امور مادى، تا جاىي كه آن امور چون حجاىب سنگني بني عبد و رب شوند، ميل ىب
ها براى بدست آوردن متاع  ها و ماه ها و هفته و آنات و روزها و شبشهوات، فرو رفنت در كام لّذات، صرف مهه دقايق 

خربان و غافالن، جدا ماندن از اعمال شايسته و خريات، اسراف در پوشاك و  حيات دنيا، نشست و برخاست با ىب
ده بودن به حمّرمات، خرب بودن از مردم و اقوام، سسىت داشنت از اجنام واجبات، آلو  خوراك، تبذير در هزينه كردن اموال، ىب

  .هاى زيسنت در خرابه هجران است ى بودن از معارف و واقعيات، از نشانه

گرى، حيوان صفىت و پسىت، شيطنت و بدمسىت، غارت و راهزىن، دروغ و  اى كه، جز مار و مور، دغل كارى و حيله خرابه
مت، ربا و غصب، شهوت و خ يانت، آلودگى و دنائت، زنا و سرقت، قتل پشت هم اندازى، ريا و خودمناىي، غيبت و 

و شرارت، كرب و خنوت، حرص و طمع، خبل و حسد، كينه و دمشىن، خشم و غضب و گناه و معصيت چيزى در آن 
  !!شود يافت منى

هاى معنوى  شود و سرمايه افتد و عمر گرامنايه در آن ضايع مى اى كه، گنج انسانيت در ُكنج آن به دست شياطني مى خرابه
شود و  آدم مى گري بىن گردد و خسارت و زيان ابدى دامن رود و حالت پوچى و پوكى بر آدمى حاكم مى انسان بر باد مى

  .افتد پرده ناسپاسى و شرك و كفر و نفاق بر چهره قلب مى

  278: شرح دعاى كميل، ص

به صورت انسان و به سريت اى كه بازار داد و ستدش در اختيار شياطني جّىن و انسى است و اكثر مردمش  خرابه
  .اند، ظاهرش چون گور كافر پر از زينت و زيور، و باطنش آكنده از عذاب دردناك دوزخ است حيوان

. اند خرب از وجد و حال مهه سرگرم قيل و قال و ىب. اى كه آدميانش به آثار ظاهر، انسان و به كردار، حيوانند خرابه
مهه كر و كور و با گمان و خيال هم آغوش و از اميان و . حقيقت جدا است تصديقشان از تصور مربّا و حتقيقشان از

  .يقني دور

اى كه ساكنانش از جرعه گناه مدهوش و با شاهد فسق و فجور هم آغوش، پرده عصمت از ميان برداشته و رايت  خرابه
ر را در بر گرفته، دخرتانش مّكار و شهوت از هر كرانه افراشته، مهه در بسرت هوا و هوس خفته و مردان نابكار زنان بدكا

هويت و بيكار و پريانش فاسق و بدكردار، به اطوار موشند و به كردار خرگوش، يكى به  پسرانش غّدار و جوانانش ىب
گزد و اين به ُدم؛ نام اين خرابه، طبيعت و پادشاهش، جهل و  صورت، مار و آن ديگر به سريت، كژدم، آن به دندان مى

  !!و مواّدش، حرام و كارش به حتليل بردن و نابود كردن انسان است سپاهش، رذايل
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   كشور وصال

د، و بال  بر گرفتار خرابه هجران، به فتواى عقل و شرع واجب است بار سنگني تعلقات ىب مثر را از دوش قلب بر زمني 
  ، و با كمك گرفنت از قدرتپرواز براى سفر و هجرت به سوى كشور وصال بگشايد، و با عشق و مهت به حركت درآيد

به آن كشور، كه كشور معرفت و فضيلت، صدق و درسىت، امانت و راسىت، حق و حقيقت، وفا و صفا، شور و  »ذكر«
حال، بندگى و عبادت، شرافت و كرامت، حمّبت و صميميت، زهد و قناعت، صرب و توّكل، بصريت و استقامت، ورع و 

   و عّزت و احسان و عدالت است درآيد و مزه پاكدامىن، پارساىي و تقوا، واقعيت

  279: شرح دعاى كميل، ص

شريين مقام قرب به حق را بچشد و ُگل وصال حمبوب را ببويد و به اخالق معشوق آراسته شود و به مهنشيىن رفيقاىن چون 
  .انبيا و صديقني و شهدا و صاحلني نايل آيد

ها به سوى  ها و بدى كه حركت و هجرت از مهه زشىت  -كت عاشقانهقرآن، درباره اين سفر و اين هجرت آگاهانه و حر 
  :فرمايد مى -هاست ها و نيكى مهه خوىب

ْوُت فـََقْد  اللَِّه َوَرسوِلِه ُمثَّ يُْدرِْكهُ  َوَمن يُهاِجْر ِىف َسِبيِل اللَِّه جيَِْد ِىف اَألْرِض ُمراَغماً َكثرياً َوَسَعًة َوَمن َخيْرُْج ِمن بـَْيِتِه ُمهاِجراً ِإَىل «
َ
امل

  .»1« »َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللَِّه وَكاَن اللَُّه َغُفوراً َرحيماً 

اش براى  يابد و هركس از خانه هاى بسيار، و فراخى و گشايش در زمني مى و هركس در راه خدا هجرت كند، پناهگاه
پاداشش بر عهده خداست و خدا بسيار سوى خدا و رسولش بريون آيد، آن گاه مرگ او را در رسد مسلماً  هجرت به

  .آمرزنده و مهربانيش مهيشگى است

  بايد گذشت در بيابان طلب بسيار مى
 

  بايد گذشت وز دو عامل در سراغ يار مى

 ها در خواب غفلت بگذراندى عمر را سال
 

  بايد گذشت مدتى هم با دل بيمار مى

 اندر اين دريا كه موج اوست تيغ آبدار
 

  بايد گذشت گوهر شهوار مىاز تالش  

 خرند چون متاع عمر را بسيار ارزان مى
 

  بايد گذشت از زيان و سود اين بازار مى
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 كند آفتاب عشق عامل را منور مى
 

  بايد گذشت تا به ِكى در سايه ديوار مى

  

***______________________________  
  .100): 4(نساء ). 1(

  280: شرح دعاى كميل، ص

  حقيقت ذكر

  .به معناى سببيت است» باء« »بذكرك«  گويند، در كلمه نوراىن اهل حتقيق مى

  .جومي خدايا، من به سبب ذكر تو، به تو تقرب مى: شود بنا بر اين معناى مجله مى

  معاىن ذكر

پيامرب  -3 .قرآن -2. توّجه و ياد قلىب و باطىن نسبت به حضرت حق -1: سه معنا بيان شده است» ذكر«براى كلمه 
  .و اهل بيت عليهم السالم

   توّجه و ياد قلىب و باطىن - 1

غافل از خدا، از اين كه عمرش تباه شود و دچار حمرمات و معاصى گردد . ياد و توّجه و ذكر و تذكر، ضد غفلت است
شقاوت و حمرومّيت و خوارى دچار آيد و دست  و حقوق مردم را پاميال كند و از عبادت و بندگى حمروم ماند و به حرام

  .بدخبىت گريبانش را بگريد، باكى ندارد

تپد و به اين حقيقت آگاهى دارد كه  وىل كسى كه ياد خداست و دلش خانه ذكر حمبوب است و قلبش براى او مى
شى هاى آمساىن را نازل كرد و براى حسنات پادا حضرت حق براى هدايت بندگان، انبيا عليهم السالم را فرستاد و كتاب

شت قرار داد و براى سّيئات كيفرى چون دوزخ مقّرر كرد، شبانه روزش را در عبادت و بندگى و خدمت به  چون 
ها و دورى از حمّرمات و حفظ حقوق مردم و رعايت تقوا و پاكدامىن و حتصيل علم و معرفت و به دست آوردن  انسان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

فع حاجت نيازمندان و دستگريى از مستمندان معاش حالل از راه كسب مشروع و حّل مشكالت دردمندان و ر 
  .طلبد گذراند، و در مهه اين امور جز خوشنودى حق و پاداش اهلى را منى مى

  281: شرح دعاى كميل، ص

دهد كه  آن چنان قدرتى براى آراسته شدن به حسنات به انسان مى -كه امرى باطىن و قلىب است  -اين ذكر و توّجه
گريد و لّذت مناجات و  رسد و شاهد وصال را به آغوش جان مى گاه قرب دوست مى ه عرصهانسان، پس از مدتى اندك ب

  .چشد عبادت و خدمت به بندگان را مى

با راهنماىي مردى عامل و عاشقى عارف، متذكر حق شدند و به  -كه دچار غفلت سنگني بودند  -قوم يونس عليه السالم
پرده غفلت را از برابر ديده قلب كنار زدند و سر به بيابان گذاشتند و  ياد خدا افتادند و با كمك گريى از ياد دوست

ادند و با آب ديدگان، غبار از چهره جان شستند و وجودشان را به توبه واقعى آراستند و با اين  صورت بر خاك ذلت 
و باقيمانده عمر را در درسىت گاه قرب دوست نشستند  زا و مرگبار را از ديار خود راندند و به عرصه واقعيات، ابر صاعقه

و راسىت و عبادت و بندگى سپرى كردند و سپس در آغوش خوشنودى و كرامت و رمحت حق جان دادند و قدم به سراى 
شت رضوان سكىن گزينند شت برزخى جاى گريند و سپس در    .آخرت گذاشتند، تا در آجنا در 

ند و دست از گناه شستند و از وادى ضاللت، به بوستان هدايت، گناهكاران و فاسقان و فاجراىن كه عاقبت به خري شد
هجرت كردند و از شيطنت و حيلت دست شسته، به عرصه سالمت و امنيت آمدند و با عبادت و بندگى مهه گذشته 

براى تاريك خود را جربان كردند، از بركت ياد و توّجه قلىب به اين مقامات رسيدند و با توبه و بازگشت خود به خدا، 
  .آيندگان اسوه و سرمشق شدند و حجت حق را بر مهگان متام كردند

كه ... و» فضيل عياض«، »حّر بن يزيد«، »نبّاش لول«، »اصحاب كهف«، »آسيه«هاى باعظمىت چون  چهره
توّجه به صفحات تاريخ حيات را با نور قلب خود روشىن خبشيدند، از گروه متذكران و از طايفه يادكنندگان حقند، كه با 

  خدا و ياد

  282: شرح دعاى كميل، ص

حمبوب، روزگار تريه خود را منّور ساختند و دامن حيات از دست شيطان كشيدند و به دامان رمحت دوست دست 
  .تر از حركت نور از حضيض پسىت به اوج قّله كرامت و درسىت و قرب رمحت و وصال رساندند انداختند و خود را سريع
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 رد حق بودآرى آرى آن كه م
 

 از غم دنياى دون مطلق بود

 خود نپويد راه جز راه خدا
 

 رو نيارد جز به درگاه خدا

  شسته از دنيا و عقىب مجله دست
 

  در مقام قرب حق دارد نشست

 و انكه از دنياى دون مسرور شد
 

 از مقام قرب ايزد دور شد

 نه ز دنيا كام وى حاصل شود
 

 نه به وصل دوست او واصل شود

  بگذر از اين كهنه زال و شاديش
 

  پا منه در حجله داماديش

  اى رو جبو در كنج عزلت گوشه
 

  اى خوش بدست آر از قناعت توشه

  باش قانع تا نيفىت در طمع
 

 «1»  كز طمع با ذلت آمد مرد، مع

  

   قرآن/ - 2

  :ياد كرده از مجله »ذكر«  خداى مهربان در آيات متعددى، از قرآن جميد به عنوان

  .»2« »ِإنّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنّا َلُه َحلاِفظونَ «

  .ما ذكر را نازل كردمي و خود حافظ و نگاهبان آن هستيم

ها سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمني  هاىي است كه بكارگريى آن قرآن جميد، در بردارنده معارف و احكام و فرامان
  .كند مى

______________________________  
  .خبش جامع االسرار: »نور على شاه اصفهاىن«ديوان اشعار ). 1(

  .9): 15(حجر ). 2(
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  283: شرح دعاى كميل، ص

قرآن، كتاب زندگى است و انسان چيزى را از نظر راهنماىي در متام زواياى حيات نياز ندارد، مگر اين كه در آن بيان 
  .شده است

  .دهد كند و عمل كننده به آياتش را به اجر كرمي بشارت مى را به پابرجاترين و استوارترين راه، هدايت مى قرآن، انسان

توّجه باطىن به قرآن و انديشه در آيات اين كتاب، بيمارى خطرناك جهل را معاجله و قلب را به كانون معرفت تبديل 
  .كند مى

دهد، مايه جنات و  ها هشدار مى هاىي كه قرآن انسان را نسبت به آن زشىتها و اجتناب از  عمل به آياِت بيان كننده خوىب
  .به خداست ساز كرامت و سبب قرب زمينه

دارد و در برابر خطرات دنياىي و  كند و از مهه سّيئات دور نگاه مى عمل به قرآن، انسان را به مهه حسنات آراسته مى
  .دهد آخرتى به انسان مصونيت مى

  .اهى نسبت به آينده و دواى دردها و نظم امور زندگى در قرآن استدانش گذشته و آگ

رتين مردم را ساخت و عرب جاهلى و عجم دور از  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به وسيله قرآن، از بدترين مردم، 
شت آخرت رساند   .حقيقت را از لبه پرتگاه جهنم جنات داد و به مرزهاى خوشبخىت و سعادت و 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْظِلِم فـََعَلْيُكْم ِباْلُقرآِن َفإنَّهُ شاِفٌع ُمَشفٌَّع َومَ 
ُ
اِحٌل ُمَصدٌَّق َوَمْن َجَعَلُه أََماَمُه َقاَدهُ ِإَىل َفِإَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم الِفَنتُ َكِقَطِع اللَّْيِل امل

  .»1« هُ ِإَىل النَّارِ اَجلنَِّة َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساقَ 

______________________________  
  .2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: الكاىف). 1(

  284: شرح دعاى كميل، ص
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هاى شب تاريك، امور را بر مشا مشتبه ساخت، بر مشا باد به قرآن، زيرا قرآن شفاعت   ها چون پاره هنگامى كه فتنه
اى است كه شكايتش پذيرفته است؛ و كسى كه قرآن را  شود، و شكايت كننده ه مىاى است كه شفاعتش پذيرفت كننده

شت مى   .دهد برد؛ و هركس آن را پشت سر اندازد، او را به دوزخ سوق مى پيشرو خود قرار دهد، او را به 

  :امام سجاد عليه السالم فرمود

ْغِرِب َلَما اْستَـْوحَ 
َ
ْشِرِق َوامل

َ
  .»1«  ْشُت بـَْعَد َأن َيُكوَن الُقرآن َمِعىَلو َماَت َمْن بـَْنيَ امل

  .شوم اگر مهه كساىن كه بني مشرق و مغربند مبريند بعد از اين كه قرآن با من است، دچار وحشت منى

آرى، براى حضرت سجاد عليه السالم كه آيات توحيد در وجودش حتقق داشت و به اين خاطر خدا را با چشم دل 
ازىل و ابدى انس داشت و آيات اخالق از مشرق باطنش طلوع داشت و غرق نور بود و  كرد و با حمبوب مشاهده مى

كرد و آن چنان با آيات مربوط به  كرد و در زمينه اجرا، كمال اخالص را رعايت مى آيات احكام را مو به مو اجرا مى
  .ني تنهاىي نبودديد، جاىي براى وحشت در ع قيامت انس داشت كه گوىي خود را در قّله رفيع جنات مى

  :حضرت زين العابدين عليه السالم فرمود

  .»2« آياُت الُقرآِن َخزَاِئُن َفُكلََّما فُِتَحْت َخزاَنٌة يـَْنَبِغى َلَك َأْن تـَْنظَُر َما ِفيَها

هاست؛ پس هرگاه جايگاهى گشوده شد، سزاوار و شايسته است آنچه را در آن است با تأمل  آيات قرآن جايگاه گنج
  .بنگرى

______________________________  
  .13، كتاب فضل القرآن، حديث 602/ 2: الكاىف). 1(

  .2، باب ىف قراءة القرآن، حديث 609/ 2: الكاىف). 2(

  285: شرح دعاى كميل، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

و  ها را عمل كند و مهه حركات ظاهر كسى كه در آيات قرآن انديشه كند و مفاهيم ملكوتى آيات را بيابد، سپس آن
كه ذكر   -باطن خود را با قرآن مهاهنگ منايد، قدرت و نريوى حركت به سوى مقام قرب را پيدا كند، و به سبب قرآن

  :گويد دارد و به زبان حال مى گريد و چشم دل از متاشاى مجالش تا ابد برمنى گاه قرب حمبوب قرار مى در عرصه -خداست

 تا مرا نور در بصر باشد
 

 شدبه مجال ومي نظر با

  نظرى را كه او كند نظرى
 

 آن نظر كيميا اثر باشد

  كافرم گر به جنب رخسارش
 

 نظرم جانب ديگر باشد

  شّكر از قهر او بود حنظل
 

 حنظل از لطف او شكر باشد

  دوست دارم ز سينه سوزان
 

 اى را كه با اثر باشد ناله

  اثر ناله سحر خيزان
 

 در شبانگاه بيشرت باشد

  تيغ بيدادشسر نپيچد ز 
 

 سر باشد مگر آنكس كه خريه

  دوز است اش را كه تري دل غمزه
 

 «1» نور خونني جگر باشد

  

   پيامرب و اهل بيت عليهم السالم - 3

» كليىن«حضرت باقر العلوم عليه السالم در پايان روايىت بسيار باامهيت كه داراى مطالب مهم و باارزشى است و شيخ 
ِإنَّ الصَّالَة « :در كتاب پرقيمت كاىف به عنوان اولني روايت باب فضل قرآن نقل كرده در توضيح آيه شريفهرمحه اهللا آن را 

ْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـرُ   تـَنـَْهى
ُ
  :اند فرموده »2« »َعِن الَفْحشآِء َوامل

______________________________  
  .304 غزل: »نور على شاه اصفهان«ديوان اشعار ). 1(

  .45): 29(عنكبوت . دارد يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى). 2(
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  286: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« َوَحنُْن ِذْكُر اللَِّه َوَحنُْن َأْكبَـرُ 

  .ترمي ما ذكر خداييم و ما بزرگ

  .پيامرب و دوازده معصوم عليهم السالم هستند» ذكر«شك منظور از  ىب

  .امامى كه وارث اميان و اخالق و دانش و آگاهى و بصريت پيامربنددوازده 

  .اند دوازده امامى كه مفّسر قرآن و بيان كننده احكام و حافظان دين و امناى حق در ميان جامعه انساىن

 دنيا و ها به سوى سعادت و تأمني كننده خري هاى هدايت و راهنمايان انسان دوازده امامى كه مصداق عيىن قرآن و چراغ
  .آخرت مردمند

  .اند هاى علم و عرفان و مظاهر صفات و امساى اهلى آنان، يادآور مهه حقايق و روشن كننده واقعيات و گنجينه

تر  ما ذكر خداييم و ما ذكر بزرگ: اند، حضرت باقر عليه السالم فرمود از آجنا كه امامان معصوم عليهم السالم قرآن ناطق
  .هستيم

هاى آن جانشينان به  سىت آنان و بدون قبول معارف آن بزرگواران و بدون اطاعت از دستورات و فرمانبدون پذيرش سرپر 
حق پيامرب و بدون قرار داشنت در دايره واليتشان، اميان انسان ناقص و اخالقش فاسد و اعمالش ناشايسته و دنيايش 

  .نظم و آخرتش پيچيده به خشم و عذاب خداست ىب

  :اهللا عليه و آله در حلظات پايان عمرش به امت اعالم كردرسول اسالم صلى 

شوند تا در كنار  گذارم، قرآن و عرتمت كه اهل بيت من هستند، اين دو از هم جدا منى ا در ميان مشا مى من دو چيز گران
  حوض بر من وارد شوند، چنانچه به اين دو

______________________________  
  .1كتاب فضل القرآن، حديث ،  598/ 2: الكاىف). 1(
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  .»1« ا متسك جوييد پس از من براى ابد روى گمراهى خنواهيد ديد چيز گران

  امامت مشع فانوس يقني است
 

  امامت نور قلب متقني است

  امامت گوهر درياى جود است
 

  امامت جوهر كان وجود است

  امامت جانب حق ره منودن
 

  ها زدودن زنگ از دلامامت 

  امامت رهربى كردن به خالق
 

  منودن راه حق را بر خاليق

  

 امامت جلّه دين راست گوهر
 

 امامت كان اميان راست جوهر

  امامت مقصد جّن و بشر دان
 

  امامت ختم بر اثنا عشر دان

 بيا برگو، شه جن و بشر كيست؟
 

 امام اّول از اثىن عشر كيست؟

  خدا شاه واليتعلى شري 
 

  على مصباح مشكات هدايت

 على داناى سّر بود و نابود
 

 على درياى لطف و معدن و جود

  على تابنده ِمهر برج اميان
 

  على رخشنده دّر درج ايقان

  على در دهر حّالل مشاكل
 

  على آرام جان و راحت دل

  وصّى و جانشني مصطفى اوست
 

  وّىل و حمرم راز خدا اوست

  بود اندر جهان ختم امامت
 

  بر او و عرتت او تا قيامت
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توّجه به اين حقيقت الزم است كه پاك كردن قلب از رذايل و شستشوى آن از قبايح و حاضر كردن مفاهيم و معاىن 
 امساى حسىن و صفات علياى حضرت حق در آن و حفظ اين حقايق عظيمه و مراتب كرميه از دستربد شياطني انسى و

ادن در هر كارى و حركت به سوى    جىن و حضور دائمى در حمضر مبارك او هنگام قدم 

______________________________  
اللَِّه َوِعتـَْرِيت َأْهَل ِإينِّ تَارٌِك ِفيُكُم الثـََّقَلْنيِ َما ِإْن َمتَسَّْكُتْم َِِما َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب : َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه قَالَ «). 1(

مورد . 17و  14/ 3: ؛ مسند أمحد380و  262و  149/ 1: االحتجاج. »بـَْيِيت َوِإنـَُّهَما َلْن يـَْفَرتَِقا َحىتَّ يَرَِدا َعَليَّ احلَْْوضَ 
  .اتفاق شيعه و سىن

  288: شرح دعاى كميل، ص

در آىن از آنات و وقىت از اوقات و اجنام هر عبادتى كه خرب مناندن از حضرتش  اى و غافل نبودن از او و ىب هر برنامه
انسان نسبت به آن مكّلف است و پرداخنت به هر عمل خريى و هرگونه خدمت مثبىت به مردم به قصد حتصيل خوشنودى 

  .است» ذكر«او، 

را دعوت به ذكر  اى از عارفان واصل و آياتى كه مردم گروهى از اهل دل و مجعى از آزاد شدگان از آب و گل و فرقه
را در آن آيات و روايات به معناى مهني حقايق باطىن و » ذكر«منايند، كلمه  كنند و رواياتى كه تشويق به ذكر مى مى

دانند و نيز جلوه دادن آيات قرآن و به طلوع آوردن آثار نبوت و رسالت و ظهور دادن روايات اهل بيت عليهم  عملى مى
  .اند برمشرده» ذكر«داق كامل السالم را از افق زندگى، مص

ميّسر است  -كه عبارت از اين واقعيات بيان شده به وسيله اهل دل است  -آرى، دسرتسى به قرب حق، فقط با ذكر حق
  .وجود ندارد» ذكر«و راهى به سوى قرب، جز با كمك 

نبوت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و  ياد خدا را بر كشور دل حاكم كنيم و به آيات قرآن جميد عمل مناييم و با مهه وجود از
امامت امامان معصوم عليهم السالم پريوى كنيم، تا به مقام قرب برسيم و در زمره مقربان قرار گريمي و شرييىن انس با خدا 

ريق، و اجراى دستورات او و مهراه بودن با پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم او را بچشيم، و از اين ط
  .مهاى سعادت و خوشبخىت را در آغوش بگريمي
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هنگامى كه خانه دل، مظهر مفاهيم و معاىن امسا و صفات حضرت حمبوب شود، و آثار اين مفاهيم و معاىن در روح و 
نفس و اعضا و جوارح ظاهر گردد، حمّبىت عطرآگني و عشقى آتشني، كه ميوه شريين معرفت به مفاهيم امسا و صفات 

   مهه »1« »َأَشدُّ ُحّباً للَّهِ «  آورد و جلوه سر خانه دل را به تصرف خود در مىاست، سرا

______________________________  
  .165): 2(بقره . تر است حمّبت و عشقشان به خدا بيشرت و قوى). 1(

  289: شرح دعاى كميل، ص

كه مقامى جامع و    »1« »يِهْم ِجتاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّهِ رِجاٌل ال تـُْلهِ «  كند و آدمى را در گروه وجود انسان را حماصره مى
نشاند و لّذت و شرييىن مقام قرب را به انسان  دهد و بر كرسى خالفت و جانشيىن از خدا مى كامل است قرار مى

  .چشاند مى

قدرت منصرف كردن انسان در اين جايگاه رفيع است كه انسان از دسرتس هر شيطان اغواگرى مصون است و هيچ چيز 
خواهد و جز خدا  بيند و جز خدا منى شناسد و جز خدا منى گاه نوراىن جز خدا منى از خدا را ندارد و آدمى در اين عرصه

  .يابد داند و جز خدا منى منى

نني على عليه سر حلقه عارفان، امام پرهيزكاران، رهرب پاكان، مشع دل واصالن، مقتداى كامالن، اسوه عاشقان، امرياملؤم
  :السالم با مهه وجود مرتّمن به اين ترانه عاشقانه بود

  .»2«  ما َرأْيُت َشيئاً إّالَورَأيُت اللََّه قـَبـَْلُه َوَمَعُه َوبـَْعَدهُ 

  .چيزى را نديدم مگر آن كه پيش از آن و مهراه آن و بعد از آن خدا را ديدم

ء عليه السالم در اوج تشنگى و گرسنگى و در حاىل كه مهه و تربيت شده دامن معرفت و بصريتش حضرت سيد الشهدا
مصائب او را حماصره كرده بود، در ميان گودال، در كنار هفتاد و يك بدن قطعه قطعه و با شنيدن ناله جانسوز زنان و 

  :گويد گذارد و مى دخرتان اهل بيت عليهم السالم صورت خون آلود بر پيشگاه حمبوب بر خاك مى

  ....ِبَقضاِئَك َصرباً َعلى َبالِئَك َتسليماً ِألْمرَِك ال َمعُبوَد ِىل ِسواكَ إهلى، رضاً 
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هايت تسليمم، براى من معبودى جز  خدايا، به قضاى تو خوشنود و راضيم، بر آزمايش و باليت صابرم، در برابر فرامان
  .تو وجود ندارد

______________________________  
  .37): 24(نور . دارد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز باز منى مرداىن كه جتارت و داد). 1(

  .345و  67/ 1: مفتاح السعادة). 2(

  290: شرح دعاى كميل، ص

  

  داىن چه آرزو ز تو دارم نگار من
 

  خواهم كه يار كس نشوى جز كه يار من

  گريد قراْر كاِر من آن دم كه گوييم
 

  قرار من ىبيار توام قرار توام 

  من جز تو دلربى نشناسم توىي توىي
 

  دلدار من نگار من اى غمگسار من

اد گرچه بسى داغ بر دمل   خالت 
 

  ياد تو شد انيس دل داغدار من

  شنيد گل دوش از زبان بلبل دل مى
 

نت َمرغزار من   كى گل عذار من 

ن حسن از آن تست   گفت آرى آرى اين 
 

  هركه شد اميدوار مننوميد نيست 

  سيمرغ قاف قدرت عشقم كه هر زمان
 

 «1»  شهباز رفعىت شود از نو شكار من

  

***______________________________  
  .»رفعىت مسناىن«ديوان اشعار ). 1(

  291: شرح دعاى كميل، ص
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   نـَْفِسكَ   َوَأْسَتْشِفُع ِبَك ِإَىل 

  

  )ها بند گناهان و عقوبتبراى جنات خويش از (خدايا، تو را 

   دهم به سوى ذات مقّدست و نزد حضرتت شفيع قرار مى

  :اين خبش از دعا، نشان دهنده اين حقيقت است كه

دعا كننده به اوج انقطاع از ماسواى حمبوب رسيده و از مهه علل و اسباب دل بريده و روى قلب را به سوى حضرت : اوًال 
بسته و فقط دلگرم به عنايات و الطاف او شده و با توّجه به اين كه شفيع بايد  دوست منوده و چشم اميد از غري او 

كسى باشد كه شفاعتش مقبول افتد و در شفاعت خدا هيچ ترسى از عدم پذيرش وجود ندارد، پس حضرت حق را نزد 
  .ذات خودش، شفيع گدا و سائلى چون خود قرار داده است

ى خود را در غرق بودن در گناه و: ثانياً  دست بودن از عبادت  سنگيىن بار معصيت و فراواىن عصيان و كثرت نافرماىن و 
اى فرض كرده كه شفاعت ديگر شفاعت كنندگان اثرى به حال او ندارد، و از قابليت شفاعت ديگران  و بندگى به گونه

ابد و از چاه عصيان بريون حمروم شده و تنها خداست كه اگر از او نزد ذات مقدسش شفاعت كند، از بند گناه جنات ي
به اين خاطر با دىل سوزان و اشكى ريزان و حاىل . آيد و از سنگيىن آثار گناه رها شود و مورد عفو و آمرزش قرار گريد

  .نـَْفِسكَ   َوَأْسَتْشِفُع ِبَك ِإَىل : گويد دارد و در كمال فروتىن و انكسار مى پريشان دست به دعا برمى

  292: شرح دعاى كميل، ص

   معىن شفاعت

به معىن تك گرفته شده، سپس به ضميمه شدن فرد برتر » وتر«به معىن جفت در مقابل » شفع«از ماده » شفاعت«لفظ 
  .تر اطالق شده است تر براى كمك به ضعيف و قوى
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شود اين است كه مقام و موقعيت شفاعت   گفته مى» شفاعت«كار  علت اين كه به وساطت شخص براى جنات گناه
شوند و هر دو به كمك  و نريوى تأثري او و يا عوامل جناتى كه در وجود شفاعت شونده هست ضميمه و جفت مى كننده

  .شود كار مى هم موجب خالص شدن شخص گناه

اند، بلكه  دانند و هيچ يك از فرق اسالم آن را انكار نكرده متام دانشمندان مسلمان شفاعت را از اصول مسلم اسالم مى
  .»1«  مفاد و معىن شفاعت استاختالف در 

  :گويد عامل نامدار شيعى پريامون شفاعت مى» شيخ مفيد«

اماميه اتفاق نظر دارند كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني و پيشوايان معصوم پس از او در حق شيعيان  «
  .»كنند اكار جنات پيدا مىكنند كه بر اثر آن، گروه زيادى از شيعيان خط كار خود شفاعت مى گناه

  .»2« اند و در عبارت ديگر شفعاى ديگر را نيز نام برده

______________________________  
در پرتو شفاعت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و به احرتام مقام : اند بيشرت دانشمندان شفاعت را چنني تفسري كرده). 1(

  .كنند كاران از عذاب جنات پيدا مى از گناهشفيعان واقعى در پيشگاه حضرت حق، گروهى 

گويند كه شفاعت موجب افزايش ارج و  اند وىل در معناى شفاعت چنني مى اما معتزله و خوارج اصل شفاعت را پذيرفته
و اين دو گروه معتقدند كه مرتكبني گناهان كبريه هيچ گاه خبشوده خنواهند شد . كاران پاداش نيكوكاران است، نه جنات گناه

  .اند به خاطر اين نظريه، آيات و روايات باب شفاعت را به شيوه غري صحيح معىن كرده

نيز به  203/ 1: و مرحوم طربى در جممع البيان 213/ 1: مهچنني شيخ طوسى در التبيان. 14: اوائل املقاالت). 2(
  .اند اين مطالب اشاره فرموده

  293: شرح دعاى كميل، ص

  :گويد نيز چنني مى» فخر رازى«

  ...امت اسالمى اتفاق نظر دارند كه پيامرب اسالم روز قيامت حق شفاعت دارد«
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سوزند در پرتو شفاعت پيامرب، از آتش  تا وارد آتش نشوند و آناىن كه در آتش مى. رهاند كاران را از عذاب دوزخ مى گناه
شت مى ر دارند كه شفاعت از آن مؤمن است و  مهچنان كه مسلمانان اتفاق نظ. شوند دوزخ خارج خواهند شد و وارد 

  .»1« »كافران براى شفاعت شايستگى ندارند

كنند او از منكران شفاعت است با وجود متام  مؤسس فرقه وهابيت كه برخى تصور مى» حممد بن عبدالوهاب«حىت 
  :گويد احنرافات عقيدتى خود مى

و فرشتگان و اولياء و كودكان در روز رستاخيز شفاعت طبق روايات اسالمى، پيامرب اسالم و مهچنني پيامربان ديگر «
كنند و وظيفه ما اين است كه شفاعت را از مالك واقعى و اذن دهنده شفاعت كه خداوند است خبواهيم و چنني  مى

  :بگوييم

  .»2« »...شفاعت پيامرب را درباره ما در روز قيامت بپذير! پروردگارا

اده و آن را بدون هيچ البته بايد توجه داشت كه اسالم نه م انند يهود و گروه بت پرست به طور مطلق بر شفاعت صحه 
قيد و شرطى قبول كرده است، و نه مانند منكران شفاعت به طور كلى آن را طرد كرده است و براى اولياى خدا حق و 

و اقسام ديگر را مردود  مقامى قائل نشده است، شفاعت در اسالم بني نفى و اثبات است كه نوعى از آن را پذيرفته
  .دانسته است

گريى صحيح از آن نيازمند بررسى يك يك آيات  اند كه نتيجه آيات متعددى در قرآن كرمي به موضوع شفاعت اشاره كرده
  .است كه در كتب خمتلف مورد حبث و بررسى قرار گرفته است

______________________________  
  .63 -3: مفاتيح الغيب). 1(

  .42: الرسالة الثانيه: هلدية السنيها). 2(

  294: شرح دعاى كميل، ص

   شروط شفاعت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اعتقاد به  ، ىب»3« ، آزار دهنده فرزندان رسول خدا»2«  ، دمشنان خاندان رسالت»1« كافر، ستمگر: مطابق روايات
  .شفاعت خنواهد شد... و »6« ، كسى كه مناز را سبك بشمارد»5«  ، خائن»4«  شفاعت

______________________________  
اخلصال . »َوأّما َشَفاَعيت َففي أصحاِب الَكبائِر ما َخال أَهِل الشرِك َوالظُلم«: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود). 1(
  .355: »صدوق«

  .شفاعت من براى كساىن است كه مرتكب گناهان كبريه شده باشند، غري از مشرك به خدا و ستمكار

رَسلَني ُشّفعوا يف ناِصٍب َما شفعوا«: م صادق عليه السالم فرموداما). 2(
ُ
حماسن . »َلو أنَّ املالئكَة املقربني َواَألنبياِء َوامل

  .184: »برقى«

اگر مهه فرشتگان مقرب اهلى و متام پيامربان مرسل براى كسى كه دمشن خاندان رسالت است شفاعت كنند شفاعت آنان 
  .پذيرفته خنواهد شد

ال َيْشَفُع َوال ُيَشفَُّع َهلُْم «: فرمود» الَّ َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعنَد الرَّْمحِن َعْهداً «امام صادق عليه السالم در تفسري آيه 
ؤمنَني واألئمة من بعده فهو العهد عنداللَّه

ُ
  .417: تفسري القمى. »إّالَمن أِذَن َلُه ِبوِاليَِة أمريِامل

شود مگر اين كه واليت امرياملؤمنني  شود و از كسى شفاعت پذيرفته منى كند و براى كسى شفاعت منى كسى شفاعت منى
  .و فرزندان معصوم او را دارا باشد و آن است عهد نزد پروردگار

اِب الَكبائِِر ِمن أّمىت فيشفعى اللَُّه إذا ُقمُت املقاَم احملمود َتَشفَّعُت يف أصح«: فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى). 3(
  .177: »صدوق«األماىل . »ذرّّيىت  فيهم واللَّه ال تشفعُت فيمَن آذى

پذيرد و به خدا  كنم و خداوند شفاعت مرا مى كاران امتم شفاعت مى هنگامى كه در مقام شفاعت قرار گريم براى گناه
  .كنم ده باشند شفاعت منىسوگند براى كساىن كه ذريه و فرزندان مرا آزار كر 

  .66/ 2: عيون أخبار الرضا. »من ُكذُب بشفاعة رسول اللَّه مل تَِنلهُ «: فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم مى). 4(

  .شود كسى كه شفاعت رسول خدا را دروغ بشمارد؛ شفاعت منى

  .72/ 1: مسند امحد. »مل يدخل ىف شفاعىت من َغشَّ الَعَربَ «: فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى). 5(
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  .ره خواهد بود خيانت كند از شفاعت من ىب) مسلمانان عرب(ها  هركس به عرب

  .270/ 3: الكاىف. »ال ينال َشَفاعتنا من استَخفَّ بالصالة«: امام صادق عليه السالم فرمود). 6(

  .رسد شفاعت ما به كسى كه مناز را سبك بشمارد منى

  295: ى كميل، صشرح دعا

   اسباب شفاعت

  اطاعت خدا

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1«  َشفيعاً ِلَدرِك َطَلَبِتُكم... َفاجَعُلوا طاَعَة اللَّه

  .اطاعت خدا را شفيع خود قرار دهيد... هاى خود براى رسيدن به خواسته

   توبه

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  .»2« َأَجنُح ِمَن الَتوبَةِ ال َشفيَع 

رت از توبه نيست كننده هيچ شفاعت   .اى 

   پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله

  :فرمايد قرآن جميد خطاب به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  .»3« » َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى«

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :شود از آن مجله پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود مهچنني از روايات بسيارى شفيع بودن پيامرب در قيامت اثبات مى

  .»4«  اّدَخرُت َشفاَعىت ِألهِل الَكبائِِر ِمن أمىت

  .ام شفاعتم را براى مرتكبني گناهان كبريه امتم ذخريه كرده

______________________________  
  .193خطبه : البالغة ج). 1(

  .371حكمت : ج البالغة). 2(

  .5): 93(ضحى ). 3(

  .104: 1جممع البيان ). 4(

  296: شرح دعاى كميل، ص

   اهل بيت عليهم السالم

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  َوَيْشَفُع َأْهُل بَييت فـَُيَشفَُّعونَ 

  .شود پذيرفته مىكنند و شفاعتشان  اهل بيت من شفاعت مى

   قرآن

ٌق َوأَنَُّه َمْن َشَفَع َلُه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُشفَِّع فِ  َق َواْعَلُموا أَنَُّه َشاِفٌع ُمَشفٌَّع َوَقاِئٌل ُمَصدَّ يِه َوَمْن َحمََل ِبِه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُصدِّ
  .»2«  َعَلْيهِ 

اى است كه گفتارش تصديق شده است، آن كه قرآن در  عتش پذيرفته گشته، و گويندهبدانيد كه قرآن شافعى است كه شفا
  .قيامت به شفاعتش برخيزد شفاعتش در مورد او قبول است، و از هر كه شكايت منايد شكايتش پذيرفته است
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  ، شهدا،»4«  ، فرشتگان»3«  پيامربان اهلى. مهچنني مطابق آيات و روايات

______________________________  
  .15/ 2: مناقب ابن شهر آشوب). 1(

  .175خطبه : ج البالغة). 2(

  .86): 43(زخرف . »َوَال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ «). 3(

]  از روى بصريت[، اختيار شفاعت فقط با كساىن است كه پرستند، اختيار شفاعت ندارند و كساىن را كه به جاى خدا مى
  .دانند مى] خواهند براى آنان شفاعت كنند حقيقت حال كساىن را كه مى[اند و آنان  شهادت به حق داده

  .156اخلصال . »...االنبياء : ثالثة يشفعون اىل اللَّه عزوجل فيشفعون«: فرمايد امام على عليه السالم مى

  ..پيامربان -1: كنند كه در پيشگاه خداوند شفاعت مى  سه دسته هستند

يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما * َال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهم بِأَْمرِِه يـَْعَمُلونَ * َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ «). 4(
  .28 - 26): 21(انبياء . »َوُهم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ   وَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضىَخْلَفُهْم َوَال َيْشَفعُ 

] فرشتگان، فرزند خدا نيستند[منزّه است او، . رمحان فرشتگان را فرزند خود گرفته است]  خداىِ : [گفتند]  مشركان[و 
خدا مهه  .* كنند و آنان فقط به فرمان او عمل مىگريند،  در گفتار بر او پيشى منى.* بلكه بندگاىن گرامى و ارمجندند

عظمت و [كنند، و آنان از ترس  داند، و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت منى شان را مى گذشته آنان و آينده
  .او هراسان و بيمناكند]  جالل

  297: شرح دعاى كميل، ص

نيز از ... و »5«  ، مؤمنان و شيعيان»4«  مهسايگان، »3«  ، خويشاوندان»2«  ؛ حافظان، متعّلمان قرآن»1« علماء
  .شافعان در قيامت خواهند بود

______________________________  
  .1443: 2: سنن ابن ماجة. »يشفع يوم القيامة األنبياء مث العلماء، مث الشهداء«: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود). 1(
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  .و شهيدان شفاعت خواهند كردروز قيامت پيامربان و دانشمندان دين 

برند، از جانب حق به فرشته وحى جربئيل  چربد، او را به سوى دوزخ مى هايش مى هايش بر خوىب اى در قيامت بدى بنده
كار  آيا در دنيا با علما نشسته تا به شفاعت ايشان او را بيامرزم؟ گنه: ام را درياب، از او بپرس بنده: رسد خطاب مى

آيا در جاىي كه عاملى نشسته بود نشسته؟ . نه: گويد آيا سر يك سفره با عاملى نشسته؟ مى: رسد خطاب مى. نه: گويد مى
آيا دوست كسى بوده كه عامل دوست بوده؟ : رسد خطاب مى. نه: گويد نام است؟ مى آيا با عاملى هم. نه: گويد مى
شت درآراى جربئيل، او را به لطف عميم خبشي: رسد خطاب مى. آرى: گويد مى علم . دمي، مورد نوازشش قرار ده و به 

  .980/ 2: اليقني

َمن تـََعلم القرآن فَاْستْظَهره َفأحلَّ َحالَله َوَحرَّم َحراَمه َأدَخَلُه اللَُّه ِبِه اجلََنة «: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود). 2(
  .245/ 4: سنن ترمذى. »َلُه النّارَوَشفَّعه يف َعشرٍة ِمن أهِل بَيِته ُكلُُّهم َقد َوَجبت 

كسى كه قرآن را فرا گريد و حفظ كند و حالل آن را حالل و حرام آن را حرام بداند خداوند او را به خاطر اهل قرآن 
شت مى   .پذيرد نفر از خويشاوندانش كه مهه مستحق آتش باشند مى 10كند و شفاعت او را درباره  بودن وارد 

  .184: »برقى«حماسن . »َيشَفُع اَحلميَم ِحلَميمه«: السالم فرمود امام صادق عليه). 3(

  .كند خويشاوند، خويشاوند خود را شفاعت مى

  .184: »برقى«حماسن » إنَّ اجلاَر َيْشَفُع ِجلارِهِ «: امام صادق عليه السالم فرمود). 4(

  .كند مهسايه، مهسايه خود را شفاعت مى

از امام صادق عليه السالم سؤال : ن مؤمنان و شيعيان تصريح شده است از آن مجلهدر روايات زيادى به شفيع بود). 5(
ؤِمِن َهل َيْشَفُع يف أهِله؟ قالَ «: شد

ُ
ؤِمُن َيشَفُع فُيَشفَّع: َعِن امل

ُ
  .448/ 6: مسند امحد» نـَْعم امل

و شفاعت او پذيرفته كند  آرى، مؤمن شفاعت مى: تواند براى خويشاوندان خود شفاعت كند؟ فرمود آيا مؤمن مى
  .شود مى

  298: شرح دعاى كميل، ص
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   َوَأْسأَُلَك ِجبُوِدَك َأْن ُتْدنَِيِىن ِمْن قـُْرِبكَ 

  

از تو درخواست ) كه مهه ظاهر و باطن هسىت را فراگرفته(خدايا، به وسيله خبشش و سخاوتت، و بزرگوارى و كرمت 
   گردان كنم كه مرا به مقام قرب خود نزديك مى

امرياملؤمنني عليه السالم در اين مجالت عرشى و ملكوتى و در اين فرازهاى نوراىن سه مقام از مقامات بسيار باارزش 
  :كند سالكان را از پروردگار مهربان درخواست مى

  ياىب به مقام قرب؛ دست - 1

  وصول به مقام شكر؛ - 2

  .رسيدن به مقام ذكر - 3

سبب جود و كرم حضرت دوست و جز به كمك خبشش و سخاوت و آقاىي و بدون ترديد حتصيل اين سه مقام، جز به 
  .بزرگوارى حضرت معشوق ميّسر نيست

هاى عملى به سالك نبخشد، و اسباب رسيدن به اين مقامات ملكوتى را  اگر او شوق و رغبت و اشتياق و حال و مايه
هاى  ننمايد، و به عبد نيازمندش براى عبور از حجاباش از راهرو راه، دستگريى  به انسان عطا نكند، و آقاىي و بزرگوارى

ظلماىن و نوراىن كمك نكند، و او را منزل به منزل و مقام به مقام پيش نربد، به اين مقامات معنوى و مراتب عرشى 
در كند تا  خنواهد رسيد؛ به اين خاطر است كه دعا كننده جود و كرمش را به عنوان وسيله و سرمايه اصلى درخواست مى

  .اش بتواند به هر سه مقام واصل شود پرتو جتّلى آثار اين دو صفت در متام شئون زندگى

  299: شرح دعاى كميل، ص

اش در زندگى انسان، الزم است  براى متاشاى اندكى از جود و كرم حضرت حق، و توّجه به آثار اين دو صفت، و جلوه
ء عليه السالم با تأمل و انديشه دّقت كنيم تا به اين حقيقت آگاه حضرت سيد الشهدا» عرفه«نظري  به مجالتى از دعاى ىب

  .توان به مقامات معنوى نايل شد شومي كه با اتصال به جود و كرم او و انفصال از ماسواى حضرتش، مى
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را مهه ستايش و سپاس ويژه توست، اى كه لغزشم را ناديده گرفت و اندوهم را زدود و دعامي را مستجاب كرد و عيبم «
هاى  ها و عطاها و خبشش اگر نعمت! ام رسانيد و بر دمشنم پريوز گردانيد پوشانيد و گناهم را آمرزيد و مرا به خواسته

اى سرور و آقاى من، توىي كه عطا كردى، توىي كه نعمت دادى، توىي كه . توامن به مشاره آورم باارزشت را برمشارم، هرگز منى
شيدى، توىي كه فزوىن دادى، توىي كه كامل منودى، توىي كه روزى عنايت كردى، توىي كه احسان منودى، توىي كه زيباىي خب

نياز منودى، توىي كه ثروت خبشيدى، توىي كه پناه دادى، توىي كه كفايت   توفيق دادى، توىي كه عطا فرمودى، توىي كه ىب
شيدى، توىي كه آمرزيدى، توىي كه ناديده  كردى، توىي كه راهنماىي منودى، توىي كه حمافظت فرمودى، توىي كه پرده پو 

گرفىت، توىي كه قدرت دادى، توىي كه عّزت خبشيدى، توىي كه يارى دادى، توىي كه مساعدت فرمودى، توىي كه تأييد 
منودى، توىي كه پريوزى عطا كردى، توىي كه درمان منودى، توىي كه سالمت مهه جانبه عنايت فرمودى، توىي كه گرامى 

  .»1« »داشىت

« اى از جود و كرم حضرتش، واجب است با چشم دل به مفاهيم عرشى مجالتى از دعاى  و نيز براى آگاهى به گوشه
   هاى ماه كه مناجات شب»» ابومحزه مثاىل«

______________________________  
  .دعاى عرفه: ، أعمال ذى احلجة؛ مفاتيح اجلنان255: البلد األمني). 1(

  300: شرح دعاى كميل، ص

  :مبارك حضرت زين العابدين عليه السالم است بنگرمي

آقاى من، منم كودكى و كوچكى كه او را پروريدى، منم ناداىن كه دانايش منودى، منم گمراهى كه هدايتش فرمودى، منم «
سريابش   اى كه اى كه سريش منودى و تشنه اى كه بلندى و رفعتش دادى، منم ترساىن كه امانش خبشيدى و گرسنه افتاده

ى كردى و برهنه دسىت كه توانگرش كردى و ناتواىن كه نريومندش ساخىت و خوارى كه عزيزش  اى كه لباسش پوشاندى و 
اى كه عطايش خبشيدى و گناهكارى كه گناهش را پوشاندى و  منودى و بيمارى كه شفايش دادى و درخواست كننده

اى كه مأوايش  شده رمودى و مستضعفى كه نصرتش دادى و راندهف اش گرفىت و اندكى كه بسيارش خطاكارى كه ناديده
  .»1« »خبشيدى

 -ايت حضرت حمبوب است كه جود و كرم ىب  -آرى، سالك با درخواست اين دو وسيله، و با اتصال به اين دو سبب
  .تواند به مقام قرب و شكر و ذكر برسد و در زمره مقربني و شاكرين و ذاكرين قرار گريد مى
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   قربمقام 

اين مقام برترين و آخرين مقام و مرتبه سالكان است، كه با جود و كرمش در شئون زندگى سالك و با ختّلق راهرو به 
اخالق حسنه و اجتناب از حمرّمات و دورى از نفوس شريره و ازدياد اميان و مداومت بر عمل صاحل و خالصه با اطاعت 

نشيىن با  سالم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت بزرگوارش عليهم السالم و همجانبه از خدا و پريوى كامل از پيامرب ا مهه
ادن در وادى ختليه و حتليه و جتليه به دست مى   .آيد اولياى اهلى و رعايت مراقبه و حماسبه و مشارطه و قدم 

______________________________  
  .مثاىل دعاى ابو محزه: ؛ مفاتيح اجلنان71: اقبال األعمال). 1(

  301: شرح دعاى كميل، ص

اى ميّسر است و سالك چون به اين مقام برسد  يقيناً با قدم اطاعت و عبادت، رسيدن به مقام قرب براى هر عاشق شيفته
گردد و بر كرسى  اش فاىن مى كند و ما سوى اللَّه در اعتقاد و اميان توحيدى حقيقت توحيد در سراسر وجودش جلوه مى

كند، چنان كه  زند و به توفيق حق در حمدوده وجود خود كار خداىي مى جانشيىن از خدا به اذن خدا تكيه مىخالفت و 
  :در حديث قدسى آمده است

  .»1«  ُكْن، فـََيُكونُ : ءٍ  تـَُقوُل ِلَشى. ُكْن، فـََيُكونُ : ءٍ  َعبِدى، َأِطعِىن َحّىت َأْجَعْلَك ِمْثلى، أَقوُل ِلَشى

درنگ  گومي باش ىب اى از خود قرار دهم، به چيزى مى منونه) از نظر اراده و قدرت(كن تا تو را بنده من از من اطاعت  
  .درنگ موجود شود موجود شود، تو نيز به چيزى بگوىي باش ىب

  :و در حديث ديگر آمده

  .»2« أََبداً أَنَا َمِلٌك َحىٌّ َالأَُموُت أََبداً، َعبِدى َأِطْعِىن َأْجَعلَك َمِلكاً َحّياً َالَميُوُت 

  .اى قرار دهم كه هرگز منريى مريم، بنده من از من اطاعت كن تا تو را پادشاه زنده اى هستم كه هرگز منى من پادشاه زنده

چه طاعات و عبادات بدنيه و قلبيه و چه طاعات و عبادات  -هدف از مهه طاعات و عبادات: اهل معرفت عقيده دارند
ها را به قصد قربت و با رعايت مهه شرايط اجنام دهد، به آن  چون كسى آن. م قرب استرسيدن به مقا -ظاهريه و باطنيه
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اش در اراده حق، فاىن خواهد شد و در باطنش جز اراده خدا خنواهد ماند؛ پس  مقام واال و مرتبه باال خواهد رسيد و اراده
  .تواند كار خداىي اجنام دهد هرگاه خبواهد مى

______________________________  
  .361: ؛ اجلواهر السنية152: انيس الليل). 1(

  .366/ 5: ؛ تفسري غرائب القرآن195/ 2: روح البيان). 2(

  302: شرح دعاى كميل، ص

دارد رمحت خدا و  سالك، هنگامى كه با قدم طاعت و عبادت به سوى حضرت حق حركت كند، به هر قدمى كه برمى
شود، چنان كه  ا سرعىت غريقابل مقايسه با حركت سالك به سالك نزديك مىامساى حسىن و اوصاف علياى حضرت او ب

  :در حديث قدسى آمده

  .»1« ْن أَتَاِىن َمْشياً أَتـَْيُتُه َهْرَوَلةً َمن تـََقرََّب ِإَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاعاً، َوَمْن تـََقرََّب ِإَىلَّ ِذرَاعاً تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه بَاعاً، مَ 

شوم، و كسى كه به اندازه يك ذراع  به او نزديك مى »2«  كسى كه يك وجب به من نزديك شود من به اندازه يك ذراع
به او نزديك شوم، و هركس قدم زنان به سوى من آيد، من هروله كنان به  »3«  به من نزديك شود، من به اندازه يك باع

  !سوى او آمي

دن عبد به موال و نزديك شدن موال به عبد است كه در آيات و روايات از اين آرى، نتيجه طاعت و عبادت، نزديك ش
  .اند ناميده» مقرّبني«شده و رسيدگان به اين مقام را » مقام قرب«حقيقت تعبري به 

و  مشارند،  دانند، و اراده مقربني را اراده خدا مى اهل دل، مهه افعال و صفات مقربني را فاىن در افعال و صفات خدا مى
  .آورند گفتار مقربني را پرتوى از گفتار خدا به حساب مى

نظر اهل دل نسبت به مقربني برگرفته از روايات قدسى و احاديث بسيار مهمى است كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و 
  :هاى باارزش حديث نقل شده است آله و اهل بيت عليهم السالم در كتاب

______________________________  
  .66: ؛ نفحات الليل5910، باب استحباب ذكر اللَّه، حديث 298/ 5: مستدرك الوسائل). 1(
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  .طول آرنج تا سر انگشت دست: ذراع). 2(

  .طول بني سر انگشتتان دو دست راست و چپ كه به طور افقى باز باشد: باع). 3(

  303: شرح دعاى كميل، ص

ِلسانَهُ رَُّب ِإَىلَّ بِالنَّواِفل َحىتَّ أُِحبَُّه، َفأكوُن أَنا َمسَْعُه الَِّذى َيْسَمُع ِبه، َوَبَصَرُه الَِّذى يـُْبِصُر ِبِه، وَ ال يـَزَاُل َعبٌد يـَتَـقَ : ِإنَّ اللََّه يَقولُ 
  .»1«  الَِّذى يـَْنِطُق ِبه، َوقـَْلَبُه الَِّذى يـَْعِقُل ِبه، َفإَذا َدَعاِىن َأَجْبُته، َوإَذا َسأََلِىن َأْعطَْيتُهُ 

ورزم، در اين حال است   جويد تا آجنا كه من به او عشق مى ها به من تقرب مى مهواره سالك به سبب نافله: فرمايد مى خدا
شوم كه با آن  بيند، و زبان او مى شوم كه با آن چشم مى شنود، و چشم او مى شوم كه با آن گوش مى كه من گوش او مى

گومي، و  كند، پس هنگامى كه مرا خبواند او را پاسخ مى قلب تعّقل مىشوم كه با آن  گويد، و قلب او مى زبان سخن مى
  .كنم زماىن كه از من خبواهد به اوعطا مى

ُتَِّقَني ِمبَْنزَلِة الَوْحِى ِمَن السَّمآِء، ِإَذا ُوِجَدْت َكِلَمٌة َعَلى ِلساِن بَعِضِهم َفِقيَل لَهُ : َقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
َمن : َكالُم امل

َِذِه؟ فـَُيقولُ  َثَك ِ   .»2«  َحدََّثِىن قـَْلِىب َعْن ِفْكرِى َعْن ِسرِّى َعْن َرىبِّ : َحدَّ

كالم تقوا پيشگان در رتبه وحى آمساىن است، هنگامى كه سخىن بر زبان برخى از آنان ظاهر شود، پس به : پيامرب فرمود
دمل از فكرم و : گويد ، مى)گوىي و گويا از جانب او مىكه ت(چه كسى به اين صورت با تو سخن گفت : ها گويند آن

  »!گفت فكرم از عمق باطنم و عمق باطنم از سوى پروردگارم با من سخن

  :فرمود برترين مرحله اين مقام براى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بود، به اين خاطر مى

  .»3«  َرآِىن فـََقْد َرَأى اَحلقَ 

  .قني حق را ديده استكسى كه مرا ببيند، به ي

  :و نيز فرمود

______________________________  
  .2540/ 3: ؛ ميزان احلكمة1155: كنز العمال). 1(
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  .40/ 1: حبر املعارف). 2(

  .66: ؛ نفحات الليل1، ىف رؤية النىب، حديث 45، باب 234/ 58: حبار األنوار). 3(

  304: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َالَيَسُعِىن ِفيِه َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوَال َنِىبٌّ ُمْرَسلٌ  ِىل َمَع اللَِّه َوْقتٌ 

  .گنجد براى من با خدا زماىن است كه هيچ فرشته مقرب و پيامرب مرسلى در آن زمان با من منى

  :ه فرمودو پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله برترين مرحله اين مقام براى موالى عارفان امرياملؤمنني عليه السالم بود ك

  .»2«  َمْعرَِفِىت ِبالنُّورانِيَِّة َمْعرَِفُة اللَّه

  .شناخت من به سبب نورانيت باطن شناخت خداست

مقام فناى ىف اللَّه حضرت نوح عليه السالم را كه از بندگان مقّرب پروردگار بود از قول حضرت نوح » جالل الدين رومى«
  :كند عليه السالم چنني نقل مى

  سركشان من من نيمگفت نوح اى 
 

  ِزمي من ز جان ُمردم به جانان مى

 چون مبُردم از حواس بوالبشر
 

 حق مرا شد مسع و ادراك وبصر

  چون كه من من نيستم اين دم ز هوست
 

 «3»  پيش اين دم هركه دم زد كافر اوست

  

   كرامات مقرّبني

   كرامىت از حاج سّيد على قاضى رمحه اهللا  - 1
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كه سالياىن فقه و اصول استدالىل را از » آيت اللَّه حاج شيخ ابوالفضل جنفى خوانسارى رمحه اهللا«بزرگوارم، مرحوم استاد 
از حضرتش درخواست كردم  -كه چند ماه پيش از رحلتشان از ايشان داشتم  -حمضر پرفيضش استفاده كردم، در عيادتى
  به ياد دارند، برامي بازگو» د على قاضى رمحه اهللاحاج سيّ «اگر كرامىت از استادش عارف باللَّه مرحوم 

______________________________  
  .67: ؛ نفحات الليل3، باب 360/ 18: حبار األنوار). 1(

  .67: ؛ نفحات الليل1، حديث 14، باب 1/ 26: حبار األنوار). 2(

ديد كردن نوح عليه السالم140: مثنوى معنوى). 3(   .، دفرت اول، 

  305: عاى كميل، صشرح د

  :كنند، فرمودند

شىب مهراه با چند تن از تربيت شدگان استاد، در معيت استاد، به مسجد كوفه براى عبادت و مناجات و راز و نياز 
پس از پايان كار چون آماده . نياز به راز و نياز پرداختيم در كنار استاد به عبادت مشغول شدمي و با حضرت ىب. رفتيم

  .زا نزديك مجع ما حاضر شد از مسجد شدمي، ناگهان مارى بسيار خطرناك و وحشتبريون رفنت 

استاد، . به وحشت افتادند و در ترسى سخت فرو رفتند -كه در آرامشى عجيب قرار داشت  -مجع دوستان به جز استاد
جان و  ن چوىب خشك، ىبمار، چو . اى مار، مبري: با مهان آرامش و طمأنينه خمصوص به خود، رو به مار كردند و گفتند

  .حركت برجاى ماند و ما هم با آرامشى كه به دست آوردمي به طرف بريون مسجد حركت كردمي ىب

چون چند قدم دور شدمي يكى از دوستان براى اطمينان يافنت از اين واقعه كه آيا مار در حقيقت با خطاب استاد مرده يا 
سپس به مجع ما پيوست و مهه راه خود را . مار را در حقيقت مرده يافتنه، به عقب برگشت و با پاى خود به مار زد و 

جان شد، الزم نبود مشا به  مار با خطاب من ىب: ناگهان استاد رو به آن شخص كرد و فرمود. به سوى جنف ادامه دادمي
  !!فتاد يا نهعقب برگرديد و از اين واقعه تفّحص و حتقيق كنيد و مرا امتحان مناييد كه آيا خطامب مؤثّر ا

  حكايىت از صاحب دىل ديگر - 2

  حكايت كنند از بزرگان دين
 

  حقيقت شناسان عني اليقني
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  كه صاحبدىل بر پلنگى نشست
 

  مهى راند رهوار و مارى به دست

  اى مرد راه خداى: يكى گفتش
 

  به دين ره كه رفىت مرا ره مناى

 چه كردى كه درّنده رام تو شد
 

 به نام تو شدنگني سعادت 

  

  306: شرح دعاى كميل، ص

  

 بگفت ارپلنگم زبون است و مار
 

 و گر پيل و كركس شگفىت مدار

  تو هم گردن از حكم داور مپيچ
 

  كه گردن نه پيچد ز حكم تو هيچ

 چو حاكم به فرمان داور بود
 

 خدايش نگهبان و ياور بود

 حمال است چون دوست دارد تو را
 

 گذارد تو را  كه در دست دمشن

  ره اين است، روى از طريقت متاب
 

  بنه گام و كامى كه دارى بياب

  نصيحت كسى سودمند آيدش
 

 .«1»  كه گفتار سعدى پسند آيدش

  

   حكايىت به نقل از مريزا طاهر تنكابىن - 3

  :فرمود كه از حكما و فالسفه بزرگ زمان اخري بود مى» مريزا طاهر تنكابىن رمحه اهللا«

ارستان براى اجنام كارى درآمدم ران، ميدان  اش  در چهره. آن سوى خيابان سيدى را ديدم. از مدرسه سپهسار واقع در 
  :كىن؟ گفت چه مى: نزد او شتافتم و پس از سالم پرسيدم. هاى گذشته من است دّقت كردم يافتم كه از هم درسى
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برايش چاىي . د و به خاطر سرماى سخت زير كرسى نشستآم. امشب بيا در مدرسه مهمان من باش: گفتم. ولگردم
هوا بسيار سرد است، عالوه در اين وقت : ميل دارى مهراه من به شهر قم بياىي؟ گفتم: پس از خوردن به من گفت. رخيتم

  :گفتم. شب وسيله براى رفنت به قم ميّسر نيست، وىل براى رفنت به قم اصرار كرد

  .، خود را در صحن مطّهر حضرت معصومه عليها السالم ديدم!اين قم: ناگهان گفت. آمي مى

ادم، پس از زيارت به ناگاه   براى اين كه به اين واقعيت يقني كنم، ُمهر منازى از جامهرى برداشتم و در جيب خود 
  .ديدم زير كرسى حجره مدرسه هستم و آن مهر نزد من است!! ران: گفت

______________________________  
  .حكايت: »سعدى شريازى«بوستان ). 1(

  307: شرح دعاى كميل، ص

   دو كرامت از جابر جعفى - 4

كه امام صادق عليه السالم او را از مقرّبان و مهنشينان پدر بزرگوارش امام باقر عليه السالم   -»جابر جعفى«گروهى نزد 
من به بناىي كه : جابر گفت. كمك كردندآمدند و از او براى بناى مسجدى درخواست   -دانستند در دنيا و آخرت مى

مت به او زدند؛ گفتند مردى مؤمن در آن به زمني افتد و مبريد كمك منى هم خبيل : كنم، از نزد او رفتند در حاىل كه دو 
دقىت در چوب بست،  است و هم دروغگو، روز بعد پوىل روى هم گذاشتند و بنا را شروع كردند، هنگام عصر به خاطر ىب

  .»1« از داربست به زمني افتاد و از دنيا رفت و آنان دانستند كه آن مرد اهلى نه خبيل بود و نه دروغگو بّنا

  :گويد مى» عالء بن يزيد«

در طول مسري در ميان . را نزد خود طلبيد و من در آن سفر با او مهراه شدم» جابر جعفى«، »هشام بن عبدامللك« «
اين ميش : ات چيست؟ گفت سبب خنده: به او گفتم. جابر خنديد. شى به صدا درآمدمي. بياباىن نزديك چوپاىن نشستيم

گويد اين ناحيه را ترك كن؛ زيرا گرگى سال گذشته كه سال اّول وضع محلم بود، محلم را از اين جا ربود، من   اش مى به بچه
اين برّه را به من : رفتم، گفتم نزد چوپان. كنم آور است، راست و دروغ اين مطلب را اآلن معلوم مى شگفت: گفتم

  .بفروش
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اين ميش در ميان اين گله از مهه پر زاد و ولدتر و پر شريتر است، سال اول : براى چه؟ گفت: گفتم. فروشم منى: گفت
: گفتم. اش پر شري شده اش را ربود و شري او به طور كامل خشك شد تا امسال كه زاييده و سينه وضع محلش گرگ بره

  .درست است

   در دست مردى انگشرتى از ياقوت. با هم حركت كردمي تا به پل كوفه رسيدمي

______________________________  
  .1، حديث 270/ 66: ؛ حبار األنوار345، رقم 443/ 2: رجال كشى). 1(

  308: شرح دعاى كميل، ص

  .به او داداو هم از دستش درآورد و . اين ياقوت برّاق را ببينم: بود، جابر به او گفت

چه كردى؟ جابر  : آن مرد در حاىل كه بسيار ناراحت شده بود گفت. جابر انگشرت را وسط آب خروشان فرات انداخت
دستش را به سوى آب گرفت، آب روى هم سوار . آرى: ناراحت نباش دوست دارى به انگشرتت برسى؟ گفت: گفت

  .»1« »!شد تا نزديك دستش رسيد ياقوت را گرفت و به صاحبش داد

______________________________  
  .2، حديث 271/ 66: ؛ حبار األنوار346، رقم 444/ 2: رجال كشى). 1(

  309: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَأْن ُتوزَِعِىن ُشْكَركَ 

  

   هايت كن و مرا شيفته سپاس گزارى مهه نعمت

  مقام شكر

  .براى رسيدن به آن اصرار داشتند اين مقام، از مقامات بسيار پرارزشى است كه سالكان راه حق
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  :بلندى اين مقام و برترى اين مرتبه در حّدى است كه تعداد صاحبان آن در ميان نوع انسان، اندك است

  .»1« »َوقَِليٌل ِمن ِعباِدَى الشَّكورُ «

  .گزارند و از بندگامن اندكى سپاس

  :گويد درباره معىن شكر مى» رمحه اهللامال حممد باقر جملسى «نظري، عالّمه خبري، مرحوم  حديث شناس كم

ْنِعم َوَصْرُفها ِفيَما َأَمَر ِبه
ُ
  .»2«  الُشْكُر االْعِرتاُف بِالنـِّْعَمِة َظاِهراً َوبَاِطناً َوَمْعرَِفُة امل

شكر، اقرار به نعمت ظاهرى و باطىن و شناخت نعمت دهنده و هزينه كردن نعمت در امورى است كه دارنده نعمت به 
  .وريت يافته استآن مأم

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»3«  ُشْكُر النـِّْعَمِة ِإْجِتناُب اْلَمحارِمِ 

______________________________  
  .13): 34(سبأ ). 1(

  .1، ذيل حديث 14، باب 268/ 64: حبار األنوار). 2(

  .10، باب الشكر، حديث 95/ 2: الكاىف). 3(

  310: ص شرح دعاى كميل،

  .شكر نعمت دورى كردن از مهه حمرّمات است

  :وجود مبارك حضرت سيد الشهداء عليه السالم در پايان خطبه شب عاشورا، از پيشگاه پروردگار درخواست كردند

  .»1«  َفاْجَعْلَنا ِمَن الشَّاِكرين

  .پروردگارا، ما را از شكرگزاران قرار ده
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  :گويد مى» راغب اصفهاىن«

  . عملى ، زباىن ، قلىب :سه مرتبه استشكر داراى «

عملى، خرج كردن نعمت و مصرف . زباىن، اعرتاف و اقرار به نعمت است. قلىب، شناخت نعمت دهنده و نعمت است
  .»2« »كردن آن در امورى است كه خدا به آن دستور داده است

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه به موسى عليه السالم وحى شد

، وََكْيَف َأْشُكُرَك َحقَّ ُشْكرَِك َولَْيَس ِمن ُشْكرَِك ِإالَّ َوأَْنَت أَنـَْعْمَت ِبِه َعَلىَّ؟ : فـََقالَ . ، اْشُكرِىن َحقَّ ُشْكرِى يا ُموسى يَا َربِّ
  .»3«  ، اآلَن َشَكْرَتِىن َحيث َعِلْمَت َأنَّ ذِلَك ِمّىن  يَا ُموسى: َقالَ 

پروردگارا، تو را چگونه چنان كه سزاوار است شكر گزارم، در : ار است شكرگزار، عرض كردمرا چنان كه سزاو : اى موسى
اى موسى، اكنون كه دانسىت : اى؟ فرمود صورتى كه هر شكرى كه تو را منامي، آن هم نعمىت است كه تو به من عطا فرموده

  ).چنان كه سزاوار من است(ات هم از من است، مرا شكر كردى  آن شكرگزارى

______________________________  
  .37، باب 392/ 44: ؛ حبار األنوار91/ 2: االرشاد). 1(

  .»شكر«ماده : املفردات). 2(

  .41، حديث 11، باب 351/ 13: ؛ حبار األنوار27، باب الشكر، حديث 98/ 2: الكاىف). 3(

  311: شرح دعاى كميل، ص

  :اردد امام حسني عليه السالم در دعاى عرفه عرضه مى

  .»1«  َوَلْو َحَرْصُت أنا َوالعادُّوَن ِمن أناِمَك أن اَؤّدَى ُشكَر واِحَدٍة ِمْن أنُعِمَك َما اْسَتَطْعُت إّال بَِتوِفيِقكَ 

توانيم مگر  هايت را جبا آورمي، منى كنند تالش كنيم كه شكر يكى از نعمت هايت را مشاره مى اگر من و مهه كساىن كه نعمت
  .به توفيق تو

  :در روايت آمده است
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داود عرض  . گزارى كن مرا به طورى كه حق نعمت مرا ادا كىن خداوند به داود پيغمرب عليه السالم وحى فرستاد كه سپاس
گزارى كنم كه حق سپاس گزارى تو ادا شود در صورتى كه خود آن سپاس گزارى نعمىت از  خدايا، چگونه تو را سپاس: كرد

گزارى مرا ادا كردى؛  به مهني كالمت حق سپاس: گزارى دارد؟ خطاب رسيد حتياج به سپاسهاى تو است كه باز ا نعمت
  .»2«  زيرا فهميدى كه اين هم از ناحيه من است

  :عبارت است از -كه شكر عملى است  - اين منونه روايات، بيانگر شكر زباىن است و برترين مرتبه شكر

  حتصيل اميان يقيىن؛ - 1

  هاى شايسته؛اجنام دادن مهه كار  - 2

  بكارگريى حسنات اخالقى؛ - 3

  .دورى گزيدن از مهه حمرمات اهلى - 4

______________________________  
  .دعاى عرفه: مفاتيح اجلنان). 1(

ُشْكِري ِإيَّاَك نِْعَمةٌ ِمْنَك فـََقاَل اْشُكْرِين َحقَّ ُشْكِري فـََقاَل ِإهلَِي َكْيَف َأْشُكُرَك َحقَّ ُشْكرَِك وَ : َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَىل َداُودَ «). 2(
  .25، حديث 3، باب 40/ 14: ؛ حبار األنوار36، باب 122/ 1: ارشاد القلوب» اْآلَن َشَكْرَتِين َحقَّ ُشْكرِي

  312: شرح دعاى كميل، ص

  داستاىن شگفت از انساىن شاكر

  :گويد مى» مسع بن عبدامللك«

  .عليه السالم به خوردن انگور مشغول بودميدر حمضر امام صادق   در سرزمني مىن«

هنگامى كه انگور . مقدارى انگور به او بدهيد: حضرت فرمود. ناگاه فقريى وارد شد و از حضرت درخواست كمك كرد
: گريم، امام صادق عليه السالم فرمود اگر پول بدهيد مى: به او دادند، از گرفنت خوددارى كرد و آن را برگرداند و گفت

  .عطا كند خدايت
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  !خدايت عطا كند: آن حضرت فرمود. انگور را بدهيد: فقري رفت و برگشت و گفت

حضرت سه دانه از يك خوشه برداشتند و به او دادند، فقري سه دانه . آن گاه نيازمندى ديگر آمد و درخواست كمك كرد
  :انگور را گرفت و گفت

  .اَحلمُد للَِّه َربِّ العاَلِمني الَِّذى َرَزَقِىن 

مهه سپاس و ستايش ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است، آن پروردگارى كه اين سه دانه انگور را روزى من قرار 
  .»داد

اَحلمُد للَِّه ربِّ  :دوباره گفت. پس هر دو دست خود را پر از انگور كردند و به او دادند. صرب كن: حضرت به او فرمودند
  .صرب كن: دباز حضرت به او فرمودن.  العاَلمني

به مهني اندازه درهم نزد : چه اندازه درهم و دينار نزد توست؟ خادم بيست درهم آورد و گفت: سپس به خادم خود فرمود
  :حضرت بيست درهم را به فقري داد، چون بيست درهم را گرفت گفت. ما مانده است

  .اَحلْمُد للَِّه َهذا ِمْنَك َوْحَدَك َالَشرِيَك َلكَ 

  .اى كه شريك و مهتا ندارى تايش ويژه خداست، خدا اين عطا و خبشش از حضرت توست، توىي يگانهمهه سپاس و س

اين پرياهن : پس پرياهن مبارك را از بدن درآورده به او عطا كردند و فرمودند. صرب كن: امام صادق عليه السالم به او فرمود
  :چون پرياهن را پوشيد، گفت. را بپوش

  313: شرح دعاى كميل، ص

  .َجزَاَك اللَّهُ َخْرياً : اَحلْمُد للَِّه الَِّذى َكَساِىن َوَستَـَرِىن، يَا أَبا َعبداللَِّه، او َقالَ 

خدا تو را جزاى : مهه سپاس و ستايش ويژه خداست كه مرا لباس پوشانيد، و عرضه داشت يا ابا عبداللَّه، يا آن كه گفت
  .خري دهد

  .»1« »پاس گزارى كرد و بريون رفتبا مهني دو كلمه كوتاه از آن حضرت س
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در كتاب بسيار مهم واىف در باب » مال حمسن فيض كاشاىن رمحه اهللا«مقدار، عامل پرهيزكار،  عارف بزرگوار، فيلسوف عاىل
  :كند تعقيبات مناز از معصوم عليه السالم روايت مى

هاىي كه خداى مهربان به او عطا كرده،  تاگر شخص منازگزار پس از اداى مناز واجب، سر به سجده شكر گذارد و نعم«
ام مناز واجبش را  اى فرشتگان، بنده: يك به يك به ياد آورد و شكر كند از سوى حضرت حق به فرشتگان خطاب شود

  اى كنم؟ ادا كرد و به شكرگذارى من مشغول شد، با او چه معامله

به او جنات در آخرت را عطا  : گر چه كنم؟ گويندروا كردم، دي: خطاب رسد. حوائجش را روا كن: گويند فرشتگان مى
عنايت كردم، ديگر : خطاب رسد. وسعت رزق به او عنايت فرما: عطا كردم، ديگر چه كنم؟ گويند: خطاب رسد. كن

  .نصيب كردم: خطاب رسد. فرزندان شايسته نصيب او كن: چه كنم؟ گويند

كنند تا جاىي كه فرشتگان  فرمايد و فرشتگان دعا مى كند خدا خطاب مى وقىت منازگزار در سجده، شكرگذارى مى
. دانيم پروردگارا، ما آنچه از امور خري بود از پيشگاهت براى او خواستيم و تو عنايت فرمودى، ديگر چيزى منى: گويند مى

من اين است  كنم و سپاس  دامن، او شكرم را به جا آورد، من هم از او سپاس گزارى مى دانيد من مى مشا منى: خطاب رسد
  .»2«  كنم كه درب نعمت را به رويش باز مى

______________________________  
  .56، حديث 4، باب 42/ 47: ؛ حبار األنوار12، باب النوادر، حديث 49/ 4: الكاىف). 1(

  .نقل شده است 110/ 2: ؛ التهذيب331/ 1: مضمون اين حديث در من ال حيضره الفقيه). 2(

  314: ص شرح دعاى كميل،

  

   َوَأْن تـُْلِهَمِىن ِذْكَركَ 

  

   و ياد وجود مقدست را به من اهلام مناىي

  مقام ذكر
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  .كند هاى دعا آمده فرق مى كند، با ذكرى كه در كتاب ذكرى كه حضرت حق پس از تصفيه قلِب عبد، به عبد اهلام مى

خربان از آن   حقايقى است كه دست غافالن و ىبخبىت و سعادت دنيا و آخرت و سبب رسيدن به  ذكر اهلامى، مايه نيك
  .كوتاه است

بار در  ذكر اهلامى، ذكر حال است، نه ذكر قال، كه ذكر قال بازى زبان با الفاظ است و ذكر حال، مايه پرواز قلب سبك
  .گاه معنويت براى وصول به لقاء اللَّه است عرصه

آيد و آدمى مهه موجوديت و  ايت نايل مى ديدار زيباى ىب شود و به با اهلام ذكر حال، چشم بصريت انسان باز مى
وار از عمق جان مرتّمن به اين حقيقت  گذارد و حسني موجودى خود را براى ايثار به پيشگاه حمبوب در طبق اخالص مى

ها آزاد كردم ووجودم  ق به آنمهه خملوقات را در هواى تو واگذاشتم و دل از تعلّ  »تـَرَْكُت اخلَْلَق ُطرّاً ِىف َهَواكا« :شود كه مى
را براى تو خالص منودم و كدورت حمّبت غري را از صفحه دل شستم و به بندگى بر درگاه عظمتت نشستم و هر پيوندى 

  .جز پيوند با تو را گسستم

  يارى است مرا كه يارى دل
 

  زو آيد و دوست دارى دل

  

  315: شرح دعاى كميل، ص

  

 طغرايارى كه از او رسد به 
 

  منشور اميدوارى دل

 زلفت كه به رخ قرار دارد
 

  قرارى دل دارد سر ىب

  پران پران خدنگ غمزه است
 

  كايد پى غم گسارى دل

 جز لعل لب تو از كه آيد
 

  جرّاحى زخم كارى دل

 هرگز نگزيدمى اگر بود
 

  هجران تو اختيارى دل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  وقت است كه ملك عشق صحبت
 

  دلگريمي به دست يارى 

  

  :دارد ذكر اهلامى، مهان است كه سّيد ساجدان، چراغ دل عاشقان در مناجات مخس عشر به پيشگاه حمبوب عرضه مى

ْرِضىِ 
َ
  .»1«  َوآِنْسنا ِبالذِّْكِر اَخلِفىِّ َواْستَـْعِمْلَنا ِباْلَعَمِل الزَِّكىِّ َوالسَّْعِى امل

مأنوس بدار و به عمل پاكيزه و كوشش پسنديده ) تو در عمق قلب استآن ذكرى كه حمصول اهلام (و ما را به ذكر پنهان 
  .بكار گري

  :منزلت خود، اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه و حضرت ختمى مرتبت صلى اهللا عليه و آله شايد در كالم عرشى

ؤِمُن الَِّذى َيذُكُر اللََّه ِىف ُكلِّ َحاٍل ِىف أَنـَْواٍر َمخَْسةٍ 
ُ
َمْدَخُلُه نُوٌر، َوَخمَْرُجُه نُوٌر، وََكالُمُه نُوٌر، َوَغذاُئهُ نُوٌر، َوَمْنَظرُُه يـَْوَم : َال يـَزَاُل امل

  .»2« الِقياَمِة ِإَىل النُّورِ 

حمّل ورودش نور است، و جاى بريون رفتنش نور است، : مهواره مؤمىن كه در مهه حاالت به ياد خداست در پنج نور است
  نور است، و كالمش نور است، و غذايش

______________________________  
  ).13مناجات (مناجات الذاكرين : ؛ مفاتيح اجلنان32، باب 151/ 91: حبار األنوار). 1(

، جملس 291/ 2: ؛ روضة الواعظني20، حديث 277/ 1: اخلصال: در مصادر رواىي مانند. 70: نفحات الليل). 2(
اين روايت از امرياملؤمنني عليه السالم به . 24، حديث 15، باب 17/ 65: رىف ذكر مناقب اصحاب األئمة؛ حبار األنوا

ْؤِمُن يـَتَـَقلَُّب ىف َمخَسة ِمَن الّنوِر، َمدَخُلُه نُوٌر، وخمرُجُه نوٌر، وِعلُمه نوٌر، وكالمه نوٌر ومنظره «: اين صورت نقل شده است
ُ
امل

  .»يوم القيامِة إَىل النورِ 

  316: شرح دعاى كميل، ص

  .يدگاهش روز قيامت به سوى نور استو د
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تر از ياد خدا  گاه هسىت شريين براى اهل معرفت و سالكان مسلك حمّبت و راهروان طريق هدايت، چيزى در اين عرصه
و ياد خدا در عمق قلب كسى ظهور نكند و به خانه دل كسى اهلام نشود، مگر اين كه از عاليق دنيوى و . نيست

و اين پاكى جز با عبادات ظاهرى و باطىن و اجتناب از معاصى و دورى گزيدن از رذايل . شدهاى حيواىن پاك با حجاب
  .اخالقى حاصل نشود

  317: شرح دعاى كميل، ص

  34ا 

اى خاضع و خاكسار و فروتن، كه نسبت به من نرمش و مدارا به خرج  كنم، درخواست بنده خدايا، از تو درخواست مى
اى خوشنود و قانع بدارى و مرا در مهه حاالت  ه رزق و سهمى كه براى من معني كردهدهى و بر من رحم كىن و مرا ب

  .زندگى فروتن و متواضع قرار دهى

  319: شرح دعاى كميل، ص

  

  4خبش 

  

   اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ُسَؤاَل َخاِضٍع ُمَتَذلٍِّل َخاِشعٍ 

  

   خاكسار وفروتناى خاضع و  كنم درخواست بنده از تو درخواست مى! خدايا

   درخواست بنده خاكسار و فروتن

بار و مكاىن خلوت، در دل شب تار اجنام گريد به  ترديد، اگر دعا با قلىب خاشع و ظاهرى خاضع و چشمى اشك ىب
  .تر است اجابت نزديك

  :خداى مهربان، به موسى بن عمران خطاب كرد
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َوِمْن َبَدِنَك اُخلُضوَع، َوِمْن َعْيِنَك الدُُّموَع ِىف ظَُلِم اللَّْيِل، َواْدُعِىن َفِإنََّك جتَُِدِىن َقرِيباً  يَاْبَن ِعْمرَاَن، َهْب ِىل ِمْن قـَْلِبَك اُخلُشوَع،
يباً    .»1« جمُِ

ات در دل تاريك شب اشك بياور، و  اى پسر عمران، به پيشگاه من از قلب خود خشوع، و از بدنت فروتىن، و از ديده
  .كننده خواهى يافت ا نزديك و اجابتمرا خبوان كه يقيناً مر 

در اين خبش از دعا، شخص دعا كننده با خضوع و خاكسارى و فروتىن، چهار مطلب را از حضرت حق درخواست 
و آن چهار مطلب . اش وسيله و سبب اجابت دعاى اوست كند و بايد اميدوار باشد كه خضوع و خاكسارى و فروتىن مى

  :عبارت است از

______________________________  
  .2، حديث 43، باب 14/ 67: ؛ حبار األنوار57، جملس 356: »صدوق«األماىل ). 1(

  320: شرح دعاى كميل، ص

  .»أْن ُتساِحمَىن«مدارا و نرمش حق نسبت به او،  - 1

  .»َوَترَمحَىن«مورد رمحت قرار گرفنت،  - 2

  .پروردگارخوشنودى و قناعت نسبت به رزق و روزى عطاشده از سوى  - 3

  .»َوَجتَْعَلىن ِبِقْسِمَك راضياً قانعاً «

  .»ويف َمجيِع األحواِل ُمَتواِضعاً «تواضع و فروتىن در مهه حاالت زندگى،  - 4

  321: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأْن ُتَساِحمَِىن 
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   كه نسبت به من نرمش و مدارا به خرج دهى

   مدارا و نرمى

صلى * ،»ِإْن َأْحَسنُتم َأْحَسنُتم ِألَنُفِسُكمْ « داشته باشد كه بر پايه قاعده غريقابل ترديددعا كننده بايد به اين حقيقت توّجه 
، جذب مهرباىن و رمحت خدا، جز با مهرباىن با مهه مؤمنان و مسلمانان و هركسى كه شايسته مهرباىن »1«  اهللا عليه و آله

ىن و رمحت نيست، مورد مدارا و مهرباىن خدا قرار خنواهد  خوىي و مهربا انساىن كه اهل مدارا و نرم. است ميّسر نيست
  .گرفت

ورزى و خشم گرفنت بر يكديگر و به كار گرفنت حسد و قطع پيوند و  آيني مقدس اسالم متام مردم مسلمان را از خصومت
گر دعوت كرده گريى و مهرورزى بر يكدي رابطه، بر حذر داشته و مهه اهل اسالم را به رفق و مدارا و مساحمه و آسان

  .است

فرهنگ حق، مؤمنان را از نظر معنوى برادر يكديگر دانسته و در اين زمينه حقوق بسيار پرارزشى را به عنوان حقوق 
برادرى طرح كرده و اهل اميان را به اداى آن حقوق ترغيب و تشويق منوده و مراعات آن حقوق را الزم و واجب اخالقى و  

  .داند است، و روى گردان از اداى آن حقوق را از واليت خدا خارج مىگاهى واجب شرعى اعالم كرده 

  برقرارى پيوند برادرى و رابطه معنوى، و تداوم آن، حمصول پاك بودن درون از

______________________________  
  .7): 17(اسراء . ايد اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده). 1(

  322: شرح دعاى كميل، ص

رذايل اخالقى چون غرور و كرب و منّيت و حرص و خبل و حسد مانع از اين است كه حالت برادرى . استرذايل اخالقى 
  .و فضاى معنوى و مهرورزى و مدارا و نرمى بر دو فرد يا بر يك خانواده يا بر افراد جامعه حاكم باشد

ى و مفاسد عملى برحذر داشته و آنان را به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت بسيار مهم، مردم را از رذايل اخالق
  :رعايت حقوق برادرى دعوت كرده است

  .َال َتَدابـَُروا َوَال تـََباَغُضوا َوَال َحتَاَسُدوا َوَال تـََقاَطُعوا وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَواناً 
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ْسِلِم َالَيْظِلُمُه َوَال َحيْرُِمُه َوَال َخيُْذلُهُ 
ُ
سلُم أُخ امل

ُ
  .»1«  امل

با يكديگر خصومت نورزيد، و بر يكديگر خشم نگرييد، و بر يكديگر حسادت نداشته باشيد، و پيوند و رابطه دوسىت 
كند، و  مسلمان برادر مسلمان است، به برادرش ستم منى. و برادرى را قطع مكنيد، و بندگان خدا با يكديگر برادر باشيد

  .گذارد ايد، و وى را وا منىمن ها و پرداخت مال حمروم منى او را از حمّبت

  .»2«  ُمَدارَاُة النَّاِس ِنْصُف اإلميَاِن َوالرِّْفُق ِِم ِنْصُف اْلَعْيشِ : َقاَل َرُسوُل اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .گريى و مداراى با مردم نصف اميان، و نرمى با آنان نصف معيشت است آسان: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود رسول

  .»3« َرِحَم اللَُّه اْمرًء َسْهَل البَـْيِع، َسْهَل الِشرَاِء، َسْهَل اإلْقِتَضاءِ 

  .انگار است خدا رمحت كند مردى را كه در فروش جنس و در خريد متاع و در گرفنت َدين از مديون آسان و سهل

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .3437/ 4: ، كتاب آداب الصحبة و املعاشرة؛ ميزان احلكمة329/ 3: حمّجة البيضاء). 1(

  .، كتاب آداب الصحبة401/ 3: ؛ حمّجة البيضاء5، باب املداراة، حديث 117/ 2: الكاىف). 2(

  .37582، حديث 621/ 13: ، كتاب آداب الكسب؛ كنز العمال186/ 3: حمّجة البيضاء). 3(

  323: اى كميل، صشرح دع

  .»1« َحاَسَبُه اللَُّه ِحَساباً َيِسرياً ) لَهُ (َمْن أَْنَظَر ُمْعِسراً َأو تـََرَك 

  .كسى كه مديون تنگدسىت را مهلت دهد، يا او را رها كند خدا او را به حسابرسى آساىن حماسبه كند

  :و از آن حضرت روايت شده است
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اى كه سبب جناتش  كنند و براى او حسنه بر وجود خود داشته حسابرسى مىدر قيامت مردى را كه بر اثر گناه، اسراف 
نه، وىل مردى بودم كه از ثرومت به مردم قرض : گويد اى؟ مى هرگز كار خريى اجنام داده: گويند يابند، به او مى شود منى

، نرمى و مدارا داشته باشيد و تنگدستان با ثرومتنداىن كه از آنان طلبكارم: گفتم دادم و به جواناىن كه پريامومن بودند مى مى
پس . ترم من به آسان گرفنت بر او و نرمى و مداراى به او شايسته: فرمايد خدا مى). ها بگذريد يا از آن(را مهلت دهيد 

  .»2« خدا از او بگذرد و وى را بيامرزد

  :گويد مى» محّاد بن عثمان«

چيزى نگذشت كه . د شد و از مردى از اصحاب حضرت شكايت كردمردى به حمضر مبارك امام صادق عليه السالم وار «
  :حضرت به او فرمود. آن صحاىب نزد امام آمد

كند براى اين كه قرضى را كه به او داده بودم  از من شكايت مى: سبب شكايت اين شاكى از تو چيست؟ عرضه داشت
  .تا دينار آخرش را به طور كامل از او مطالبه كردم

   كىن انگار مى: امام صادق عليه السالم خشمگني نشست، سپس فرمود: گويد محّاد مى

______________________________  
  .، باب اآلداب229: ، كتاب آداب الكسب واملعاش؛ التحفة السنية186/ 3: حمّجة البيضاء). 1(

هل عملت خريا قّط؟ : فقيل لهرجال كان مسرفا على نفسه حوسب فلم توجد له حسنة، : قال صلى اهللا عليه و آله«). 2(
فنحن أحّق بذلك : ساحموا املوسرين و أنظروا املعسرين، فقال اللَّه تعاىل: ال إّالأّين كنت رجال أداين الناس فأقول لفتياين: فقال

  .، كتاب آداب الكسب واملعاش187 -186/ 3: حمّجة البيضاء. »منك فتجاوز اللَّه عنه و غفر له

  324: شرح دعاى كميل، ص

كىن؟، آيا آنچه را خدا از حاالت مؤمنان در قرآن  كىن كار زشىت منى زماىن كه حق خود را به طور كامل مطالبه مى
  .»1« »َوَخيافُوَن ُسوَء اِحلسابِ « :حكايت كرده نديدى كه فرموده

بلكه از حسابرسى دقيق ترسند،  ترسند كه خدا بر آنان در حسابرسى ستم روا دارد؟ نه، به خدا سوگند منى كىن مى فكر مى
ناميده  »ُسوءُ اِحلساب« را حسابرسى بد -كشند كه مو را از ماست مى  -ترسند، كه خداوند اينگونه حسابرسى و كامل مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 »2« »!!است، پس كسى كه در مطالبه حق خود به اين صورت با طرف خود برخورد كند كار زشىت اجنام داده است
  :مودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله فر 

َأصفاَها ِمَن الذُّنوب، َوَأصَلُبها ِىف : َأال َوِإنَّ للَِّه َأواِىنَ ِىف َأْرِضِه َوِهَى الُقُلوُب، َوَأَحبُّ األواِىن ِإَىل اللَِّه َأصَفاَها َوأصَلُبها َوأَرقُّها
  .»3«  الّدين، َوَأَرُقها َعلى اإلخَوانِ 

ترين و  ترين و حمكم ها خالص ترين آن ظرف هاست و حمبوب آن قلبهاىي است و  آگاه باشيد براى خدا در زمينش ظرف
  .ترينش بر برادران ديىن است ترينش در دين، و نرم ترينش از گناهان، و حمكم هاست، خالص ترين آن نرم

  :اند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در رواياتى قريب به اين مضامني فرموده

  .»4«  مر فرمودهپروردگارم مرا به مدارا با مردم ا

______________________________  
  .21): 13(رعد . ترسند و آنان مهواره از حسابرسى بد مى). 1(

، كتاب آداب الكسب واملعاش، 188 -187/ 3: ؛ حمّجة البيضاء50، حديث 81، باب 194/ 6: التهذيب). 2(
  .4باب 

  .2رة، باب ، كتاب آداب الصحبة و املعاش322/ 3: حمّجة البيضاء). 3(

  .365: تفسري معني. َأَمَرِىن َرىبِّ ِمبُدارَاِة النَّاِس، َكَما أََمَرِىن بَِأداِء الَفراِئضِ ). 4(

  .پروردگارم مرا به نرمى و مداراى با مردم امر فرموده، چنان كه به اداى واجبات امر منوده است

  325: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« واخالقى كه به سبب آن با مردم به نرمى رفتار كنند.. .سه چيز است كه موجب كامل شدن عمل است

  .»2«  نرمى و مالميت موجب زينت عمل و عدم آن موجب زشىت عمل است

  .»3« آمد اگر نرمى و مالميت خملوق قابل ديدن بود، چيزى از خملوقات خدا زيباتر از او به چشم منى
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  :استدر رواياتى از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده 

  .»4«  َمثََرُة الَعْقِل ُمداراُة النَّاسِ 

  .ميوه عقل نرمى و مالميت با مردم است

  .»5«  ُمداراُة الرَِّجاِل ِمن أَْفَضِل أْألَْعمالِ 

  .نرمى با مردم از برترين اعمال است

______________________________  
. َورٌَع َحيُْجزُُه َعْن َمعاِصى اللَِّه، َوُخُلٌق يُداِرى ِبِه النَّاَس، َوِحْلٌم يـَُردُّ ِبِه َجْهَل اجلاِهلِ : َعَملٌ َثالٌث َمن َمل َيُكنَّ ِفيِه َمل يَِتمَّ َلُه ). 1(

داراة، حديث 116/ 2: الكاىف
ُ
  .1، باب امل

ى باشد عملى براى او كامل نشده است سه چيز است كسى كه وجودش از آن باز  تقواىي كه او را از معاصى خدا: ها 
  .دارد، اخالقى كه به سبب آن با مردم به نرمى رفتار كند، و بردبارى و حلمى كه به وسيله آن جهل جاهل را برگرداند

 ؛ تفسري6، باب الرفق، حديث 119/ 2: الكاىف. ٍء ِإالَّ َشانَهُ  ٍء ِإالَّ زَاَنُه َوَال نُزَِع ِمْن َشىْ  ِإنَّ الرِّْفَق َملْ يُوَضْع َعلى َشىْ ). 2(
  .365: معني

اده نشد مگر آن كه آن را آراست، و از چيزى كنده نشد مگر آن كه آن را زشت و  ىب ترديد نرمى و مالميت بر چيزى 
  .ناپسند كرد

  .13ب الرفق، حديث ، با120/ 2: الكاىف. ءٌ َأْحَسَن ِمْنهُ  َلو َكاَن الرِّْفُق َخْلقاً يـَُرى َما َكاَن ِممَّا َخَلَق اللَُّه َعزَّ َوجلَّ َشىْ ). 3(

  .آمد اگر نرمى و مالميت خملوقى قابل ديدن بود، چيزى از خملوقات خدا زيباتر از او به چشم منى

  .865/ 2: ؛ ميزان احلكمة416، حديث 53: غرر احلكم). 4(

  .865/ 2: ؛ ميزان احلكمة10174، حديث 445: غرر احلكم). 5(

  326: شرح دعاى كميل، ص
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  .»1«  ْمِتْع ِبإخاِئِهم َوألِقِهم بِالِبشِر متُِْت َأْضَغانـَُهمَداِر الّناَس َتْستَ 

ره با مردم به نرمى و مدارا رفتار كن، از برادرى آن هايشان را نابود  شوى و با آنان با خوشروىي برخورد منا، كينه مند مى ها 
  .كىن مى

داند، آن  جه و حمصول مساحمه و نرمى بنده با مردم مىاش نتي رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مساحمه و نرمى خدا را با بنده
  :فرمايد حضرت در روايىت به اين حقيقت اشاره فرموده، مى

  .»2«  إَمسْح ُيسَمْح َلكَ 

  .با مردم مدارا كن و اهل نرمى باش، تا با تو نرمى و مدارا شود

: ول خدا صلى اهللا عليه و آله كه فرمودمدارا و نرمى، اخالق خداست و چه نيكوست مردم بر پايه فرمان حكيمانه رس
  .متخّلق به اخالق خدا شوند، تا در دنيا و آخرت به خوشبخىت و سعادت نايل شوند »3«  َختَلَُّقوا ِبأخالِق اللَّهِ 

  يارم خط عنربين نوشته
 

  تعليقه به مشك چني نوشته

 از لطف بر اين خط دل آويز
 

  دل بسته و دلنشني نوشته

  او نوشته زيرشهر حرف كه 
 

  روح القدس آفرين نوشته

 از شربت لب مريض غم را
 

  داروى دل حزين نوشته

  مشكني قلمش خطى چو رحيان
 

  بر صفحه يامسني نوشته

  

 اى از مشايل خود يا مشه
 

  بر عارض حور عني نوشته

______________________________  
  .865/ 2: ميزان احلكمة؛ 10180، حديث 445: غرر احلكم). 1(
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  .248/ 1: ؛ مسند امحد1، كتاب آداب الكسب و املعاش، باب 186/ 3: حمّجة البيضاء). 2(

  .72/ 7: ؛ روض اجلنان و روح اجلنان129/ 58: حبار األنوار). 3(

  

  327: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوتـَْرَمحَِىن 

  

   و بر من رحم كىن

   رمحت و مهرباىن

تا جاىي كه اقتضا داشت مطالب مشروح و مفّصلى به نگارش درآمد و نظر  -در توضيح رمحت خدا -در ابتداى كتاب
شود كه به لوازم بندگى و طاعت  هاىي مى خوانندگان عزيز به اين حقيقت جلب شد كه رمحت رحيميه حق شامل انسان

ها و  كنند، و از رجناندن و ستم بر آنپايبند باشند، به خصوص نسبت به بندگان پروردگار با رمحت و مهرباىن معامله  
مهرباىن كن تا به تو مهرباىن  »1« »ارحم ترحم« دار گريى بر آنان بپرهيزند، و مهواره قاعده ريشه پاميال كردن حّق و سخت

  .شود را مورد توّجه قرار دهند

رداند و از گناهان دورى نكند و انسان، اگر درباره فرائض و واجبات اهلى كوتاهى كند و از عمل به دستورات حق روى بگ
  .مهرى و از سر تلخى و خشم رفتار كند، نبايد از حضرت حق و از ديگران، توقع مهر و رمحت داشته باشد با مردم با ىب

  :شود ها اشاره مى هاى باارزش حديث وارد شده است كه به بعضى از آن در باره رمحت حق روايات بسيار مهمى در كتاب

   ِإنَّ للَِّه تـََعاىل ماَئَة َرْمحٍَة أنَزَل ِمنها َرمحًة واِحَدًة بَني اِجلنِ : اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهَقاَل َرُسوُل 
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______________________________  
  .166: انيس الليل). 1(

  328: شرح دعاى كميل، ص

ا  ا ِعباَدُه يَوَم الِقَياَمةِ َواالنِس َوالّطِري َوالَبهائِم َواهلَوامِّ، َفِبها يـََتعاَطُفوَن، َوِ  يـََرتاَمحُوَن، َوآَخَر ِتسعاً َو ِتسعَني َرمحًة َيرَحُم اللَُّه ِ
»1«.  

خدا را صد رمحت است كه يك رمحتش را ميان جن و انس و پرندگان و حيوانات : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
ورزند و با نود و نه رمحت ديگر در روز  يكديگر حمّبت و مهر مىو حشرات نازل كرده، مهه آنان بوسيله آن يك رمحت به 

  .كند قيامت به بندگانش رحم مى

. نـََعْم يا رَبَّنا: هل أْحَبْبُتْم ِلقائى؟ فـَيَـُقولونَ : إنَّ اللََّه َعزَّ َوجلَّ يـَُقوُل يَوَم القياَمة ِللمؤمنني: َوقاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
  .َرَجْونا َعْفَوك َوَمْغِفرََتكَ : ِملَ؟ فـََيقولونَ : فـََيقولُ 

  .»2«  َقْد أوَجْبُت َلُكم َمْغِفرَِتى: فـَيَـُقولُ 

لقاى مرا دوست داشتيد؟ : گويد خداى عز و جل روز قيامت به مؤمنني مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  :ندگوي براى چه؟ مى: گويد مى. آرى اى پروردگارمان: گويند مى

  .آمرزشم را بر مشا واجب منودم: گويد مى. چون به گذشت و آمرزشت اميد داشتيم

  .»3«  أْخرُِجوا ِمَن الّناِر َمن ذََكَرىن يَوماً أو خاَفىن ِىف َمقامٍ : يَقوُل اللَُّه يَوَم القياَمةِ : َوقاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

هركس مرا يك روز ياد كرده، يا در مقامى از من : گويد خدا روز قيامت مى: ه فرمودو نيز پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آل
  .ترسيده از آتش بريون آوريد

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .162/ 1: ؛ روض اجلنان و روح اجلنان8، كتاب ذكر املوت، باب 384/ 8: حمّجة البيضاء). 1(
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  .39212، حديث 448/ 14: ؛ كنز العمال8، كتاب ذكراملوت، باب 384/ 8: ءحمّجة البيضا). 2(

  .1843، حديث 427/ 1: ؛ كنز العمال8، كتاب ذكر املوت، باب 384/ 8: حمّجة البيضاء). 3(

  329: شرح دعاى كميل، ص

ؤمِن ِمَن الواِلَدِة الشَّفيَقِة ِبَوَلِدها
ُ
  .»1« اللَّهُ َتعاَىل أرَحُم ِبَعْبِدِه امل

  .تر است خداى تعاىل به بنده مؤمنش از مادر مهربان نسبت به فرزندش مهربان

رسيم كه سبب جلب رمحت خدا، عبادت و  با توّجه و تكيه بر كالم ائمه معصومني عليهم السالم به اين حقيقت مى
  .طاعت و دورى از گناه و مهرورزى به ديگران است

  :عليه و آله نقل شده استدر روايت باارزشى از پيامرب خدا صلى اهللا 

  .»2« ِإْرَمحُوا َمن ِىف اَألْرِض يـَْرَمحُْكْم َمْن ِىف السَّمآءِ . الرَّاِمحُوَن يـَْرَمحُُهُم الرَّمحن

  .به هركس در زمني است رحم كنيد تا خدا به مشا رحم كند. كند خداى رمحان به رمحت كنندگان رحم مى

الس نقل مىصاحب كتاب انيس اللّيل از كتاب زينة    :كند كه در حديث آمده ا

به كدام خصلت از خصايل، به رضايت و : وقىت موسى عليه السالم در مقام راز و نياز به پروردگار عرضه داشت«
چراندى و به كار چوپاىن اشتغال داشىت در  وقىت كه گوسفندان شعيب را مى: خوشنودى تو اختصاص يافتم؟ خطاب رسيد

اى از گله گرخيت، تو دنبال آن روان شدى و مسافت زيادى رفىت و  هوا حرارت زيادى داشت بزغاله يك روز تابستاىن كه
از زيادى حرارت و بسيارى حركت به رنج و زمحت افتادى، چون به آن حيوان رسيدى او را در كنار گرفىت و گفىت مرا و 

رداندى، پس به خاطر مهر و حمبىت كه به او ورزيدى خودت را به مشّقت انداخىت، سپس او را به دوش گرفىت و به گله بازگ
ادم و كمربند كرامت بر كمرت بستم و تو را به مقام رسالت و نبوت برگزيدم   .»3« »تاج اصطفا بر سرت 

   هِ إرَحم نـَْفَسَك َوارَحْم َخلَق اللَّ : قالَ . ُأِحبُّ أْن يـَْرَمحَِىن َرىبِّ : قاَل َرُجٌل لِلنَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .228/ 1: ؛ جامع السعادات8، كتاب ذكر املوت، باب 385/ 8: حمّجة البيضاء). 1(
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  .10187، حديث 107، باب 55/ 9: ؛ مستدرك الوسائل361/ 1: عواىل الآلىل). 2(

  .166: انيس الليل). 3(

  330: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  يـَْرَمحَْك اللَّهُ 

ها رحم كن خدا به تو رحم  به خودت و به آفريده: دوست دارم پروردگارم به من رحم كند، فرمود: به پيامرب گفتمردى 
  .كند مى

  :و آن حضرت فرمود

  .»2«  تـََعرَُّضوا ِلَرْمحَِة اللَِّه ِمبا أَمرَُكم ِبِه ِمْن طاَعِته

  .رمحت خدا قرار دهيدخود را به سبب طاعىت كه خدا مشا را به آن امر كرده است در معرض 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .»3« أبـَْلُغ َما ُتْسَتَدرُّ ِبِه الرَّْمحَُة أْن ُتْضِمَر ِجبَميِع الّناِس الرَّْمحَةَ 

  .شود اين است كه درباره مهه مردم قصد رمحت داشته باشى رساترين چيزى كه به سبب آن رمحت فراوان و زياد مى

  :مودو نيز آن حضرت فر 

  .»4« ِباْلَعْفِو تـَْنزُِل الرَّْمحَةُ 

  .شود با گذشت از مردم رمحت نازل مى

  :و نيز فرمود

  .»5« َرْمحَُة الضَُّعفاِء َتْستَـْنزُِل الرَّْمحَةَ 

  .كند مهرباىن و رمحت نسبت به ناتوانان رمحت خدا را بر رحم كنندگان نازل مى
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______________________________  
  .580: معنيتفسري ). 1(

  .580: ؛ تفسري معني119/ 2: جمموعة ورّام). 2(

  .580: ؛ تفسري معني10344، حديث 450: غرر احلكم). 3(

  .580: ؛ تفسري معني5053، حديث 246: غرر احلكم). 4(

  .580: ؛ تفسري معني10333، حديث 449: غرر احلكم). 5(

  331: شرح دعاى كميل، ص

  

  رَاِضياً َقانِعاً َوَجتَْعَلِىن ِبِقْسِمَك 

  

   اى خوشنود و قانع بدارى و مرا به رزق و سهمى كه براى من معني كرده

   رضا و قناعت به رزق و روزى

   رازقّيت حضرت حق

وجود مقّدس و مباركى كه مهه موجودات عرصه غيب و شهود، جلوه علم و حكمت و عدل و رمحت اويند و به اراده 
ها مقّرر منوده است  يك را در قرارگاه معني خودشان قرار داد و به سوى هدىف كه براى آن استوارش آنان را پديد آورد و هر

هدايت كرد، رزق و روزى هر كدام را بر پايه اقتضاى حياتش و مناسب با زندگى و شأنش بر عهده گرفت و بر خود الزم 
دهند به آنان  آوردن روزى از خود نشان مىو واجب فرمود كه روزى آنان را بر اساس تكاپو و فعاليىت كه براى به دست 

  .برساند

  .»1« »َوما ِمن دآبٍَّة ِىف اَألرِض ِإّال َعَلى اللَِّه ِرْزقـَُها«
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  .اى در زمني نيست مگر اين كه روزى و رزقش بر عهده خداست هيچ جنبنده«

به گروهى گسرتده و : رساند خداى مهربان، بر اساس مصلحت و حكمت، روزى بندگان را به دو صورت به آنان مى
  .خبشد اى حمدود و تنگ روزى مى وسيع و به فرقه

______________________________  
  .6): 11(هود ). 1(

  332: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ِإنَّ َربََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيشآءُ َويـَْقِدُر ِإنَُّه كاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً «

  .گريد، يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست دهد و تنگ مى ت روزى را براى هركس كه خبواهد وسعت مىمهانا پروردگار 

دارى، زراعت،  هاى مشروعى چون دام خداى كرمي، براى اين كه بندگانش بتوانند روزى حالل و پاك به دست آورند، راه
هاى  بازوست قرار داده و براى احدى از راهجتارت، صنعت و مشاغل مثبت ديگرى كه حمصول فكر و عقل و قدرت 

  ...فروشى و نامشروع چون دزدى، غارت، چپاول، رشوه، ربا، غصب، مشروب

  .كاهد آورند از روزى حالل آنان مى اى كه مردم از حرام به دست مى رزق و روزى مقّرر نكرده است و به اندازه

كنند و وسعت و  هاى مشروع تشويق مى ل از طريق كسبقرآن جميد و روايات، مردم را براى بدست آوردن روزى حال
دانند كه واجب است انسان به اين  تنگى رزق را پس از بدست آوردنش از راه مشروع، مصلحت خدا نسبت به انسان مى

  .مصلحت خواهى دو جانبه با كمال رضايت و خوشنودى تن دهد

   وجوب طلب روزى

و آن را عبادتى بزرگ و زمحت كشيدن و رنج بردن و به كار گرفنت بدن را  آيني مقدس اسالم، طلب روزى حالل را واجب
  .داند ها مى براى بدست آوردن رزق، كليد بسيارى از ارزش

  :در بسيارى از روايات از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل شده است
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______________________________  
  .30): 17(اسراء ). 1(

  333: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« َطَلُب اَحلَالِل َفريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمةٍ 

  .حالل رفنت بر هر مرد و زن مسلماىن واجب است) روزى(دنبال 

  .»2« َطَلُب اَحلَالِل َفريَضةٌ بـَْعَد الَفريَضةِ 

  .حالل رفنت واجىب پس از واجب ديگر است) روزى(دنبال 

  .»3« َطَلُب اَحلَالِل ِجهادٌ 

  .حالل رفنت جهاد در راه خداست) روزى(دنبال 

   عوامل وسعت رزق

هنگامى كه از سوى شخصى . ها سبب اضافه شدن و وسعت رزق است اند كه بكارگريى آن روايات، امورى را مطرح كرده
  :عالقه دارم رزق و روزى بر من وسعت يابد؛ حضرت فرمود: به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفته شد

  .»4«  َعَلى الطََّهاَرِة يـَُوسَّْع َعَليَك ِىف الرِّْزقِ ُدْم 

  .بر پاكى و طهارت مداومت كن، رزق و روزى بر تو وسعت خواهد گرفت

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .»5«  ُمواَساُة اَألِخ ِىف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َتزِيُد ِىف الرِّْزقِ 

  .افزايد زى را مىكمك و يارى رساندن به برادر ديىن، رو 

  .»6«  اْسِتعماُل اَألَمانَِة َيزِيُد ِىف الرِّْزقِ 
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______________________________  
  .7211، باب الرزق، حديث 2058/ 5: ؛ ميزان احلكمة99، فصل 139: جامع األخبار). 1(

  .7212، باب الرزق، حديث 2058/ 5: ؛ ميزان احلكمة9203: كنز العمال). 2(

  .7214، باب الرزق، حديث 2058/ 5: ؛ ميزان احلكمة9205: مالكنز الع). 3(

  .7194، باب الرزق، حديث 2056/ 5: ؛ ميزان احلكمة44154: كنز العمال). 4(

  .7191، باب الرزق، حديث 2056/ 5: ؛ ميزان احلكمة2، حديث 504/ 2: اخلصال). 5(

  .7192ب الرزق، حديث ، با2056/ 5: ؛ ميزان احلكمة6، فصل 128: مشكاة األنوار). 6(

  334: شرح دعاى كميل، ص

  .كند دارى، روزى را اضافه مى امانت

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  .»1«  َعَلْيَك بِالدُّعاِء ِإلْخواِنَك ِبَظْهِر الَغْيِب َفِإنَُّه يَِهيُل الرِّْزقَ 

  .كند تو سرازير مىات به آنان دعا كن كه اين دعا كردن روزى را بر  پشت سر برادران ديىن

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2«  َمْن َحسََّن ِبرَُّه أَْهَل بـَْيِتِه زِيَد ِىف ِرْزِقهِ 

  .شود اش افزوده مى اش را نيكو كند، بر روزى كسى كه نيكيش حال خانواده

  :و آن حضرت فرمود

  .»3«  ُحْسُن اخلُْلِق َيزِيُد ِىف الرِّْزقِ 

  .افزايد مىاخالق نيك رزق را 
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   كسب روزى حالل برترين عبادت

  .فعاليت و كوشش براى بدست آوردن روزى حالل از امور باارزش و جزء عبادات بسيار مهم اسالمى است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»4« أََبداً َمْن َأَكَل ِمن َكّد َيِدِه َنَظَر اللَُّه ِإلَْيِه بِالرَّْمحَِة ُمثَّ َاليـَُعذِّبُُه 

______________________________  
  .7193، باب الرزق، حديث 2056/ 5: ؛ ميزان احلكمة17، حديث 26، باب 386/ 90: حبار األنوار). 1(

  .7185، باب الرزق، حديث 2056/ 5: ؛ ميزان احلكمة117، حديث 38، باب 407/ 66: حبار األنوار). 2(

  .7187، باب الرزق، حديث 2056/ 5: ميزان احلكمة ؛1، فصل 221: مشكاة األنوار). 3(

  .7217، باب الرزق، حديث 2060/ 5: ؛ ميزان احلكمة99، فصل 139: جامع األخبار). 4(

  335: شرح دعاى كميل، ص

  .كند اندازد و هرگز او را عذاب منى كسى كه از راه تالش و زمحت خودش حتصيل روزى كند، خدا به او نظر رمحت مى

  :حضرت فرمود و نيز آن

  .»1« َمن َأَكَل ِمْن َكّد َيِدِه َكاَن يَوَم الِقياَمِة ِىف ِعداِد األنِْبياِء َويَْأُخُذ َثواَب األْنِبياءِ 

كسى كه از راه تالش و زمحت خودش روزى به دست آورد، روز قيامت در مشار پيامربان است و پاداش پيامربان را دريافت 
  .كند مى

  :م فرمودحضرت رضا عليه السال

جاِهِد ِىف َسِبيِل اللَّهِ 
ُ
  .»2«  ِإنَّ الَِّذى َيْطُلُب ِمْن َفْضٍل َيُكفُّ ِبِه َعياَلُه َأْعَظُم أجراً ِمَن امل
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اش را به سبب آن از گداىي و نيازمندى حفظ كند،  طلبد تا خانواده به يقني كسى كه رزق خدا را با تالش مشروع خود مى
  .ا بيشرت استپاداشش از جماهد در راه خد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  الِعَباَدُة َعشَرُة َأْجزاٍء ِتْسَعُة أْجزاٍء ِىف طََلِب اَحلَاللِ 

  .عبادت ده جزء است، نُه جزء آن در طلب حالل است

   فقر و غنا، امتحان اهلى

اده شده و  نسبت به هر كسى، اندازه معّني دارد و اين در هر صورت، رزق واقعيىت است كه بر سفره گسرتده جهان 
   اندازه معّني برپايه مصلحت خدا، يا به صورتى

______________________________  
  .7218، باب الرزق، حديث 2060/ 5: ؛ ميزان احلكمة99، فصل 139: جامع األخبار). 1(

  .7204باب الرزق، حديث  ،2058/ 5: ، باب من كّد على عياله؛ ميزان احلكمة88/ 5: الكاىف). 2(

  .7202، باب الرزق، حديث 2058/ 5: ؛ ميزان احلكمة99، فصل 139: جامع األخبار). 3(

  336: شرح دعاى كميل، ص

  .گسرتده و وسيع و يا به صورتى تنگ و ضيق است

اى بر حمبوبيت صاحب نعمت نزد خدا نيست و تنگى و ضيق نعمت نيز عالمت مغضوب بودن  گسرتدگى نعمت، نشانه
عبدى كه داراى تنگى نعمت است خنواهد بود، بلكه نعمت فراوان و تنگى رزق براى اهل دنيا زمينه امتحان است تا 

و نيز ثرومتند . از اين طريق به پاداش عظيم اهلى برسندثرومتند به شكر، و تنگدست به صرب، امتحان شود و شاكر و صابر 
با انفاق مال به تنگدست، اجرى افزون دريافت كند و تنگدست با حفظ شخصيت خويش و صرب بر قضاى اهلى به 

  .جزاىي فوق العاده نايل شود
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صحيح و قرار دادن كه خرج كردن نعمت در مسري   -آن كه در وسعت رزق است بايد بداند اگر قيام به سپاس گزارى
گردد و آن كه در ضيق و تنگدسىت است اگر  ننمايد، به عذاب دنياىي و آخرتى گرفتار مى -نعمت در خمارج مشروع است

در برابر اين تنگدسىت صرب نكند و استقامت نورزد و دين را براى رفع تنگدسىت با مردم نامرد معامله كند، او هم به عذاب 
  .هد شددنياىي و آخرتى دچار خوا

در اين كه وسعت رزق و تنگى آن، امتحان و آزمايشى از جانب خداست، موالى اهل اميان و امرياملؤمنني عليه السالم 
  :فرمايد مى

َر اَألْرزاَق َفَكثـََّرها َوقـَلََّلها َوَقسََّمها َعَلى الضِّيِق َوالسََّعِة فـََعَدَل ِفيَها لَِيْبَتِلَى َمن َأراَد مبَِ  رِها َوَمْعُسورِها َولَِيْخَتِربَ ِبذِلَك ْيُسو َوَقدَّ
  .»1« الشُّْكَر َوالصَّبـَْر ِمن َغِنّيها َوَفِقِريها

و روزى مردم را مقّدر فرمود و آن را براى برخى فراوان و براى بعضى ديگر اندك قرار داد و ارزاق را بر پايه تنگى و وسعت 
   قسمت كرد و در اين تقسيم بندى عدالت

______________________________  
  .91خطبه : ج البالغة). 1(

  337: شرح دعاى كميل، ص

به خرج داد تا هركس را خبواهد با فراواىن رزق و كمى و تنگى آن آزمايش كند و به اين وسيله ثرومتندان و تنگدستان را از 
  .جهت شكر نعمت و حتمل سخىت در جمراى امتحان قرار دهد

   رضايت به رزق اهلى

ف ديگر مؤمن بايد به تقسيم عادالنه حضرت حق نسبت به رزق و روزى و آنچه سهم او شده است راضى و از طر 
 -به ويژه اگر به او بنا بر مصلحت تنگ گرفته باشد -خوشنود باشد، و از خشم گرفنت به تقسيم حق و سهم رزقش

على عليه السالم حال رضا و خوشنودى را راضى و خوشنود باشد و با اقتداى به امام عارفان و سرمشق مؤمنان، حضرت 
  :به طور دائم براى سالمت دنيا و آخرتش از خدا خبواهد و با زارى و تضرّع به درگاه حضرت حق عرضه بدارد

  .»ِبِقْسِمَك راِضياً قانِعاً   َوَجتَْعَلىن  َوتـَْرَمحَىن  َأْن ُتساِحمَىن«
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  :فرمايد امام جمتىب عليه السالم در اين زمينه مى

ؤِمُن ُمؤِمناً َوُهَو َيْسَخُط ِقسَمه َوُحيَّقُر َمْنزِلََتُه َواحلاِكمُ 
ُ
  .»1« ...َعَلْيِه اللَّهُ  َكْيَف َيكوُن امل

مشارد،  اش ناخرسند است و منزلت و جايگاهش را كوچك مى چگونه مؤمن، مؤمن است در حاىل كه به سهم رزق و روزى
  .در صورتى كه حاكم بر مهه شئون او، خداست

  :تفسري رضا چيست؟ جربئيل گفت: به جربئيل گفتم: فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .7295، باب الرضا، حديث 2090/ 5: ؛ ميزان احلكمة7، فصل 34: مشكاة األنوار). 1(

  338: شرح دعاى كميل، ص

نْيا َأْم َملْ ُيِصْب َوَال يـَْرَضى ِلنَـْفِسِه بِاْلَيِسِري ِمَن الَعَملِ الرّاِضى َالَيْسَخُط َعلى َسيِِّدِه،    .»1«  َأَصاَب ِمَن الدُّ

گريد، چه به چيزى از دنيا برسد يا نرسد و نسبت به خود به عمل اندك راضى  راضى بر آقاى خود حضرت حق خشم منى
  .شود منى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2« اللَُّه َلَك َتُكْن َغِنيّاً  ِإْرِض ِمبا َقَسمَ 

  .نياز خواهى بود به آنچه خدا از روزى و رزق نصيب تو كرده است خوشنود باش، ىب

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .»3«  َمْن َرِضَى ِمَن اللَِّه ِمبَا َقَسَم َلُه اْسَرتاَح َبَدنُهُ 

  .شود اده راضى باشد، تنش راحت مىكسى كه از خدا نسبت به رزقى كه سهم او قرار د

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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  .»4«  َمْن َملْ يـَْرَض ِمبَا َقَسَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإتـََّهَم اللََّه َتعاَىل ِىف َقضائِهِ 

متهم كسى كه به روزى و رزق خدا كه بر پايه مصلحت سهم او قرار داده رضايت ندهد، خدا را در حكمراىن و تدبريش 
  .منوده است

______________________________  
  .19، حديث 38، باب 373/ 66: ؛ حبار األنوار260: معاىن األخبار). 1(

  .7312، باب الرضا، حديث 2092/ 5: ؛ ميزان احلكمة169/ 1: اخلصال). 2(

  .7315حديث  ، باب الرضا،2092/ 5: ؛ ميزان احلكمة27، حديث 63، باب 139/ 68: حبار األنوار). 3(

  .34، حديث 23، باب 201/ 75: ؛ حبار األنوار184/ 2: كشف الغمة). 4(

  339: شرح دعاى كميل، ص

   گنج قناعت

  :را پرسيدند فرمود »1« »فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَيوًة طَيَِّبةً «  هنگامى كه از امرياملؤمنني عليه السالم تفسري آيه شريفه

  .»2«  حيات طيبه قناعت است

  :آن حضرت فرمودو نيز 

  .»3«  ِإنـَْتِقْم ِمن ِحْرِصَك بِاْلُقنوِع َكما تـَْنَتِقُم ِمن َعُدّوَك ِباْلِقصاصِ 

به داده (با قناعت ) منايد كند و دين و دنيايت را تباه مى گاه حرام وارد مى كه تو را به عرصه(از حرص و آزمندى خود 
  .گريى م مىانتقام بگري، چنان كه از دمشنت با قصاص انتقا) خدا

افزايد و حرص و طمع كليد افزايش ثروت پاك  حرص و طمع، رزق و روزى را منى: در معارف اهل بيت عليهم السالم آمده
هاى اميان را سست و اصول اخالقى  كند؛ حرامى كه پايه و حالل نيست، بلكه حرص و طمع آدمى را به حرام دچار مى

قناعت به حالل خدا و آرام بودن به . شود سازد و سبب بر باد رفنت آبرو مى ىرا نابود و دنيا و آخرت انسان را تباه م
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سهمى كه از روزى براى انسان مقّرر شده، گنجى است كه پايان ندارد و حقيقىت است كه خري دنيا و آخرت آدمى را 
  .كند تضمني مى

  :فرمايد رسول حق صلى اهللا عليه و آله مى

  .»4«  راُرُهم الطَّاِمعُ ِخياُر أُمَِّىت الَقاِنُع َوشِ 

  .خوبان امتم قانعانند و بدان آنان طمع كارانند

______________________________  
  .97): 16(حنل . دارمي اى زنده مى مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه). 1(

  .229حكمت : ج البالغة). 2(

  .13512، ذيل حديث 64باب  ،62/ 12: ؛ مستدرك الوسائل8981، حديث 391: غرر احلكم). 3(

  .17141، باب القناعة، حديث 5054/ 10: ؛ ميزان احلكمة7095: كنز العمال). 4(

  340: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  :ْدَخَلُه َبطُْنُه النَّاَر َفَأبـَْعَدُه اللَِّه ُمثَّ َمتَثَّلَ َمْن أَ : َأَكَل عِلىٌّ ِمن َمتٍْر َدَقٍل ُمثَّ َشِرَب َعَلْيِه املآَء ُمثَّ َضَرَب َعَلى َبْطِنِه َوقَالَ 

  َفِإنََّك َمْهَما تـُْعِط َبْطَنَك ُسْؤلَهُ 
 

م َأْمجَعاً   «1» َوفـَْرَجَك، نَاال ُمْنتَـَهى الذَّ

  

نوشيد، آن گاه بر  مىخورد، سپس روى آن آب  مى) كه در بازار ارزشى نداشت(على عليه السالم بدترين نوع خرما را «
كسى كه شكمش او را وارد دوزخ كند، خدا وى را از رمحتش دور ساخته است، آن گاه به : گفت زد و مى شكمش مى

  .تو هرگاه خواهش شكم و شرمگاهت را برآورى، منتهاى نكوهش و رسواىي به بار آورد: اين بيت متّثل جست

  :امام باقر و امام صادق عليهما السالم فرمودند
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  .»2«  َمْن َقِنَع ِمبَا َرزََقُه اللَُّه فـَُهَو ِمْن َأْغَىن النَّاسِ 

  .نيازترين مردم است كسى كه به آنچه خدا روزى او كرده است قناعت ورزد از ىب

  :فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى

َوَال تـََتَمنَّ َما َلْسَت نَائَِلُه، فَِإنَّهُ َمن َقِنَع َشِبَع، َوَمْن َملْ يـَْقَنع َملْ َيْشَبَع، َوُخْذ  إقَنْع ِمبَا َقَسَم اللَُّه َلَك، َوَال تـَْنُظر ِإَىل َما ِعْنَد َغْريَِك،
  .»3«  َحظَِّك ِمن آِخرَِتكَ 

به آنچه خدا از رزق و روزى نصيب تو كرده قانع باش، و به آنچه نزد ديگران است چشم مدوز، و به ثروت مردم طمع 
رسى آرزو نداشته باش، ىب ترديد كسى كه قناعت ورزيد سري شد، و آن كه قانع به داده خدا  به آن منىمكن، و آنچه را 

  .نشد سري نگشت، و نصيب و سهمت را از آخرت برگري

______________________________  
  .17143، باب القناعة، حديث 5054/ 10: ؛ ميزان احلكمة8741: كنز العمال). 1(

  .9، باب القناعة، حديث 139 /2: الكاىف). 2(

  .337، حديث 243/ 8: الكاىف). 3(

  341: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد على عليه السالم مى

كسى كه به رزق و روزى كم و ثروت اندك قناعت نورزد، « »1« َكْيَف َيْسَتِطيُع َعلى َصالِح نـَْفِسِه َمْن َاليـَْقَنُع بِاْلَقِليِل؟
  »چگونه بر اصالح كردن خود قدرت دارد؟

  خاركش پريى با دلق درشت
 

  اى خار مهى برد به پشت پشته

  داشت لنگ لنگان قدمى برمى
 

  كاشت هر قدم دانه شكرى مى

 !كى فرازنده اين چرخ بلند
 

 !هاى نژند وى نوازنده دل
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  نظر تا دامن كنم از جيب
 

  چه عزيزى كه نكردى با من

  در دولت به رخم بگشادى
 

  تاج عّزت به سرم بنهادى

  حّد من نيست ثنايت گفنت
 

  گوهر شكر عطايت سفنت

 نوجواىن به جواىن مغرور
 

 َرخش پندار مهى راند ز دور

  آمد آن شكرگزاريش بگوش
 

  گفت كاى پري خرف گشته، مخوش

  زين سان گامخار بر پشت زىن 
 

 دولتت چيست، عزيزيت كدام؟

  اى عمر در خاركشى باخته
 

  اى عّزت از خوارى نشناخته

  چه عّزت زان به: پري گفتا كه
 

  كه نيم بر در تو بالني نِه

  كاى فالن چاشت بده يا شامم
 

  نان و آىب خورم و آشامم

  شكر گومي كه مرا خوار نساخت
 

  نساختبه خسى چون تو گرفتار 

 به ره حرص شتابنده نكرد
 

 بر در شاه و گدا بنده نكرد

  ام داد با اين مهه آزادگى
 

 «2»  ام عّز آزادى و آزادگى

______________________________  
  .4806، حديث 238: غرر احلكم). 1(

  .حكايت پري خاركش: »عبدالرمحان جامى«هفت اورنگ ). 2(
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  342: شرح دعاى كميل، ص

  

يِع اْألَْحَواِل ُمتَـَواِضعاً    َوِىف مجَِ

  

   و مرا در مهه حاالت زندگى فروتن و متواضع قرار دهى

   تواضع در مهه حاالت

اى براى رسيدن به  تواضع و فروتىن، حقيقىت بسيار باارزش از حقايق اخالقى است كه سبب رفعت و سربلندى و وسيله
  .مقامات ملكوتى و معنوى است

و فروتىن تا جاىي است كه امرياملؤمنني عليه السالم آن را در دعاى كميل با حال ندبه و زارى از حضرت حق  ارزش تواضع
  !كند براى خود درخواست مى

رسد و به سعادت  تواضع و فروتىن واقعيىت است كه اگر انسان در مهه حاالت آن را به كار گريد، به خري دنيا و آخرت مى
  .رسد گردد و به راحىت و آساىن به رضوان اهلى مى ذاب آخرت حمفوظ مىشود و از ع ابدى نايل مى

  :تواضع و فروتىن بايد در دو مورد به كار گرفته شود

  .تواضع در برابر حق - 1

  .تواضع در برابر خلق - 2

آخرتى كه چه در امور دنياىي و چه در امور  -تواضع در برابر حق به اين است كه انسان مهه دستورات خداى مهربان را
با عمق قلب و  -در قرآن و سنت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و گفتار امامان عليهم السالم و اولياى خاص حق بيان شده

  .جان بپذيرد و پس از پذيرفنت آن با ّمهىت بلند و نشاطى وافر و عشقى سرشار، به كار بندد

از ديگر برادران مؤمن و مسلمانش برتر نداند و خود را در تواضع و فروتىن در برابر خلق به اين است كه انسان خود را 
   مقامى باالتر از آنان به حساب نياورد و به



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  343: شرح دعاى كميل، ص

آنان به چشم حقارت نظر نكند و از احرتام و خاكسارى نسبت به آنان و يارى دادنشان در مهه امور دريغ نورزد و از 
رامت گذشت كند و بلكه پس از گذشت كردن از آنان با مهه وجود به آنان احسان و خطا و اشتباه آنان با بزرگوارى و ك

  .رعايت كند -چه در خلوت و چه در آشكار - نيكى منايد و احرتام آنان را

   قرآن و تواضع

به اهل  خواهد كه نسبت كند، از مؤمنان نيز مى قرآن جميد، عالوه بر اين كه مهه مردم را به تواضع در برابر حق دعوت مى
  .اميان و پريوان اسالم، تواضع و فروتىن را رعايت كنند

قرآن جميد، حّىت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله را كه شخصيىت برتر از فرشتگان و جن و انس است و برتر از 
ه در برابر اهل خواهد ك كند و از او مى مقام معنوى او مقامى در صاحب مقامات نيست به اين صفت پسنديده امر مى

  .اميان تواضع كند

  .»1« »َواْخِفْض َجناَحَك لِلُمْؤِمننيَ «

  .نسبت به مهه مؤمنان، فروتن و متواضع باش

اُر األِخَرُة َجنَْعُلَها ِللَِّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلّواً ِىف اَألْرِض َوال َفَساداً َوالَعاِقَبةُ ِلْلُمتَّقنيَ «   .»2« »تِْلَك الدَّ

دهيم كه در زمني، خواهان برترى و  خانه آخرت را براى كساىن قرار مى) هاى جاويد مند شدن از مهه نعمت رهزمينه (ما 
  .فساد نيستند و سراجنام نيكو، ويژه پرهيزكاران است

______________________________  
  .88): 15(حجر ). 1(

  .83): 28(قصص ). 2(

  344: شرح دعاى كميل، ص

  .اند گويد خدا اهل تكّرب را دوست ندارد و آلودگان به صفت ناپسند تكرب، اهل دوزخ مىقرآن به صراحت 
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ْسَتْكِربِينَ «
ُ
  .»1« »ِإنَُّه الحيُِبُّ امل

  .يقيناً خدا دارندگان صفت تكّرب را دوست ندارد

ِينَ «   .»2« »أَلَْيَس ِىف َجَهنََّم َمثْـًوى ِلْلُمَتَكربِّ

  »زخ نيست؟آيا براى متكّربان جايگاهى در دو 

   روايات و تواضع

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

  .»3«  التَـَواُضعُ : َوَما َحَالَوَة الِعَباَدِة؟ َقالَ : َما ِىل َالأََرى َعَلْيُكم َحَالَوَة الِعَباَدِة؟ َقاُلوا

  چيست؟شرييىن عبادت : بينم؟ گفتند چه شده كه من شرييىن عبادت را در مشا منى

  .تواضع: فرمود

امرياملؤمنني عليه السالم با بيان تواضع پيشينيان مؤمن و آنان كه مهواره نسبت به حق و درباره خلق فروتن بودند مردم را پند 
  :دهد مى

اِب ُوجوَهُهم، َوَخَفُضوا َوَلِكنَُّه ُسْبحانَُه َكرََّه ِإلَْيِهُم التَّكابـَُر َوَرِضَى َهلُُم التَّواُضع، فَأَْلَصُقوا ِباْألَْرِض ُخد وَدُهم، َوَعفَُّروا ِىف الرتُّ
  .»4«  َأْجِنَحتَـُهم ِلْلُمؤِمِننيَ 

   خداوند پاك، تكّرب را ناخوشايند آنان قرار داد و تواضع و فروتىن را براى آنان

______________________________  
  .23): 16(حنل ). 1(

  .60): 39(زمر ). 2(

  .21825، باب التواضع، حديث 6846/ 14: ، بيان فضيلة التواضع؛ ميزان احلكمة201/ 1: جمموعة ورّام). 3(
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  .192خطبه : ج البالغة). 4(

  345: شرح دعاى كميل، ص

هايشان را به عالمت بندگى در  پسنديد، پس قسمىت از صورت خود را به نشانه عبادت به زمني چسبانيدند و صورت
  .نان تواضع و فروتىن كردندخاك ساييدند و در برابر مهه مؤم

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« َعَلْيَك بِالتَّواُضِع َفِإنَُّه ِمن َأْعَظِم الِعَباَدةِ 

  .ترين عبادات است مالزم تواضع باش، زيرا تواضع از بزرگ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در بيان حّد و مرز تواضع مى

ْجِلِس ِبدوِن َشرَِفَك، َوَأْن ُتَسّلَم َعلى َمن القـَْيَت، َوأن تـَتـُْرَك املِراَء َوِإْن ُكْنَت حمُِّقاً الَتواُضُع َأْن َترَضى ِمَن 
َ
  َوَرْأُس اَخلْريِ التَّواُضعُ . امل

»2«.  

 تر از برترى و بزرگوارى توست، و اين كه هركه را ديدار كىن تواضع، خشنود بودنت به حمّل نشستىن است كه آن حمّل پايني
  .و سر خري تواضع است. به او سالم مناىي، و جدال و ستيز در حبث و گفتگو را رها كىن هرچند حق با تو باشد

  :رسول خدا عليه السالم فرمود

  .»3« ِإنَّ أَْفَضَل النَّاِس َعْبداً َمن تـََواَضَع َعْن رِفْـَعةٍ 

  .فروتىن كندمهانا برترين مردم از جهت بندگى كسى است كه با وجود برترى مقام 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»4«  ِإنَّ التَّواُضَع َيزِيُد َصاِحَبُه رِفْـَعًة، فـََتواَضُعوا يـَْرَفعُكُم اللَّهُ 

______________________________  
  .5، حديث 51، باب 119/ 72: ؛ حبار األنوار303: أعالم الدين). 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .20، حديث 51باب  ،123/ 72: ؛ حبار األنوار303: أعالم الدين). 2(

  .15، حديث 7، باب 181/ 74: ؛ حبار األنوار307: أعالم الدين). 3(

  .21872، باب التواضع، حديث 6856/ 14: ؛ ميزان احلكمة1، باب التواضع، حديث 121/ 2الكاىف؛ ). 4(

  346: شرح دعاى كميل، ص

  .مشا را بلند مقام گرداندافزايد، پس فروتىن كنيد تا خدا  فروتىن، به صاحبش مقام و مرتبه مى

اند و خوارى و ذّلت نشان دادن در  دانشمندان علم اخالق، تكرب را كه صفىت ناپسند و حالىت شيطاىن است افراط مشرده
اند، و تواضع و فروتىن را كه صفىت انساىن و حالىت پسنديده است به عنوان حّد  برابر هر كسى را تفريط به حساب آورده

  .اند روى دانسته ل و ميانهوسط و مرز اعتدا

از امامان معصوم عليهم السالم روايت شده است كه تواضع و فروتىن در برابر خدا، قرار دادن مهه وجود خود در مدار 
عبودّيت و بندگى و با مردم معامله و معاشرت مهراه با انصاف و عدالت و خود را در حقوق انساىن با ديگران برابر و 

  .مساوى دانسنت است

   تواضع رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

ى دستان و مستمندان و فقريان و نيازمندان، متواضعانه نشست و برخاست  رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله با 
با مردم كوچه و بازار به . نشست ريا روى زمني مى ىب. كرد رسيد گرچه طفل خردسال بود، سالم مى داشت، به هركسى مى

  .شد ها و زندگى و معيشت و كارشان جويا مى گرفت، از حال آن نوايان انس مى ىب ويژه

غذا  با خادمان خانه هم. شست لباسش را خود مى. دوشيد گوسفندان را خود مى. شد ترين مركب سوار مى بر عادى
  .»1« كرد شد و در ميان مردم هم چون يك فرد عادى زندگى مى مى

______________________________  
تفصيل اخالقيات آن بزرگوار در كتب سنن النىب صلى اهللا عليه و آله و كحل البصر و ديگر كتب سريه آن حضرت ). 1(

  .وارد شده است

  347: شرح دعاى كميل، ص
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   تواضع امرياملؤمنني على بن ابيطالب عليه السالم

  .كرد متواضعانه زندگى مىامرياملؤمنني عليه السالم نيز مهانند پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

اين كفش ارزش وصله زدن : زند، گفتم روزى بر حضرت وارد شدم، ديدم كفش خود را وصله مى: گويد مى» ابن عباس«
تر است از اين كه دنيا را به دست آورم و حّقى را  به خدا سوگند اين كفش از دنياى مشا، نزد من حمبوب: فرمود! ندارد

دامن و عالقه دارم اگر حكومىت در  م اين كفش را وصله بزمن و اين كار را بر خود عيب و عار منىپاميال كنم، من دوست دار 
على عليه السالم : گويد ابن عباس در ادامه گفتارش مى. اختيارم باشد به وسيله آن حق را برپا كنم و رسم باطل را براندازم

  .»1« شد ىترين مركب سوار م زد و بر عادى لباسش را هم خود وصله مى

   تواضع سليمان عليه السالم

اى نبود، وىل به  حضرت سليمان عليه السالم، داراى چنان حشمت و جالل و عظمىت بود كه او را در اين زمينه هم پايه
توانست او را حماكمه كند و حّق طبيعى خود را  كرد كه حّىت مورى ناتوان هم مى اى متواضعانه و باانصاف رفتار مى اندازه

  .او دريافت دارد از

سليمان . سليمان عليه السالم مور را از روى دستش برداشت و بر زمني گذاشت. روزى مورى روى دستش به حركت آمد
كرد كه مور بر او اعرتاض كند و وى را مورد بازخواست قرار دهد، وىل تواضع و عدالت و  عليه السالم مانند مهه فكر منى

اين خودپسندى چيست؟ : جاىي رسانيده بود كه مور لب به سخن گشوده عرضه داشتضعيف نوازى سليمان كار را به 
   داىن اين بزرگ منشى چيست؟ مگر منى

______________________________  
  .67: تذكره ابن جوزى). 1(

  348: شرح دعاى كميل، ص

من و توست كه تو با من چنني  من بنده خداىي هستم كه تو نيز بنده او هسىت؟ از نظر بندگى خدا چه تفاوتى ميان
  رفتارى كردى؟
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آرى، دچار اضطراب و تأثّر شد كه اگر روز قيامت با چنني بياىن . سليمان عليه السالم، از صراحت گوىي مور متأثّر شد
در پيشگاه حق حماكمه شود چه بايد كرد؟ مهني اضطراب و تأثّر، او را از حال طبيعى خارج ساخت؛ وقىت به حال آمد 

  .ان داد مور احضار شودفرم

شايد مشا فكر كنيد مور را احضار كرد تا به جرم صراحت هلجه گرفتارش كند و او را زير شكنجه و آزار قرار دهد، وىل 
سليمان عليه السالم مرد خداست، داراى مقام نبوت است، به مهه حسنات اخالقى آراسته است و كماالت انساىن در او 

  .گر است جلوه

ت گفتار مور خوشحال شد و از اين كه زير دستانش اين مهه آزادى دارند كه حىت مثل مورى جرأت اعرتاض او از صراح
  .دارد، خرسند گرديد

  چرا با چنني صراحت هلجه سخن گفىت و چرا اينگونه اعرتاض كردى؟: سليمان عليه السالم از مور پرسيد

فىت و به زمني افكندى و دست و پا و بدمن در فشار پوست و گوشت و اندام من ضعيف است، مشا مرا گر : مور گفت
  .قرار گرفت و مرا ناراحت كرد و اين برخورد سبب شد تا من بر تو اعرتاض كنم

ات كردم از تو  ات را فراهم ساختم و دچار شكنجه چون تو را به زمني افكندم و سبب ناراحىت: سليمان عليه السالم گفت
ر را از روى قصد و غرض بدى اجنام ندادم و چون قصد بدى در كار نبود، جاى عذر خواهم، يقيناً من اين كا عذر مى

  .خواهم دارد، بنا بر اين از تو معذرت مى

شود  بيند اندكى از حدود اخالق، پا فراتر گذاشته، ناراحت مى آرى، سليمان عليه السالم با آن جالل و حشمت وقىت مى
   و از طرف مقابلش گرچه مورى ضعيف است

  349: شرح دعاى كميل، ص

  !!كند عذرخواهى مى

  :منامي به شرط اين كه كنم و از اين كارى كه كردى چشم پوشى مى من از تو گذشت مى: مور گفت

  روى آوردنت به دنيا از روى شهوت و ميل نباشد؛

  ثروت و مال دنيا را براى رفاه و آسايش هم نوع خود خبواهى؛
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  غرق در خوش گذراىن و اسراف نشوى؛

  نوا را از ياد بربى؛ آن چنان دچار خوشى لّذت نگردى تا ملت ىب

  .اى از تو كمك و يارى طلبيد به اويارى رساىن هر درمانده و وامانده

سليمان كه قلب پاكش مملو از مهرباىن و حمّبت و لطف و عنايت به زيردستان بود، شرايط مور را متواضعانه پذيرفت و مور 
  .»1«  هم از سليمان درگذشت

  بزرگان نكردند در خود نگاه
 

  بني خمواه خدا بيىن از خويشنت

  بزرگى به ناموس و گفتار نيست
 

  بلندى به دعوى و پندار نيست

  تواضع سر رفعت افرازدت
 

  تكرب به خاك اندر اندازدت

  

  به گردن فتد سركش تندخوى
 

  بلنديت بايد بلندى جموى

  زمغرور دنيا ره دين جموى
 

 «2»  بني جموى خدا بيىن از خويشنت

  

***______________________________  
  .288: »ثعلىب«قصص االنبياء ). 1(

  .حكايت بايزيد بسطامى: »سعدى شريازى«بوستان ). 2(

  351: شرح دعاى كميل، ص

  35ا 
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ايت رسيده است كنم درخواست كسى كه نيازمندى و احتياجش شّدت يافته و خدايا، و از تو درخواست مى و نزد . به 
و رغبت و ميل و عالقه و شوق او . ها و شدائد و مصائب و بالها حاجت خود را به پيشگاه تو فرود آورده است سخىت

  .نسبت به آنچه نزد توست بزرگ و عظيم است

  352: شرح دعاى كميل، ص

  

  5خبش 

  

  353: شرح دعاى كميل، ص

  

   َمِن اْشَتدَّْت َفاقـَتُهُ اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك ُسَؤاَل 

  

   كنم درخواست كسى كه نيازمندى خدايا، و از تو درخواست مى

ايت رسيده است    و احتياجش شّدت يافته و به 

   مالك حقيقى خداست

خواند، بايد با چشم دل و ديده بصريت، با كمك گرفنت از آيات قرآن و  كه اين خبش از دعا را مى دعاخوان، هنگامى
  :و حقيقت را مشاهده كندروايات د

  .نياز و غّىن مطلقى جز خداى مهربان وجود ندارد مالك و منبع فيض و خبشنده و ىب - 1

  .ذات و هوّيت وجود انسان و مهه موجودات غيىب و شهودى، جز فقر حمض و نيازمندى و احتياج و مملوكيت نيست - 2
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گاه آفرينش   را برافراشت و انواع موجودات را در عرصهخداست كه در عني غىن بودن و بدون نياز و احتياج، كاخ هسىت
  .به وجود آورد، و هر موجودى را با تأمني كردن آنچه به آن نياز داشت در جمراى خلقت قرار داد

خداىي كه هسىت مهه موجودات، رشحه فيضى از فيوضات ربّاىن اوست و هيچ موجودى را قدرت مقابله با او نيست و مهه 
كده نيسىت مانند  ، كائنات را در ظلمت»باش /ُكن«  تسليم قدرت مطلقه اويند و اوست كه با يك كلمه و مهه ذاتاً،

ها را رهسپار ديار نيسىت كند و با احتياج و نيازى كه كّل  تواند مهه آن مباش، مى »ال تُكن«  چراغى برافروخته و با يك كلمه
  به آنان رمحت نورزد؟ و چرا رمحتش فراگري جهانيان نباشد؟ موجودات به رمحت واسعه او دارند، چرا و به چه سبب

  354: شرح دعاى كميل، ص

  !و بر اساس چه عّلىت كسى بتواند نااميدى و يأس از رمحت او را به خودراه دهد؟

ايت از  احتياج مهه كائنات به لطف و رمحت او از يك طرف، و اتصاف آن مقام اقدس به لطف و رمحت و حمّبت ىب
  .نيازى او از مهه موجودات است ديگر، دليلى روشن بر نيازمندى موجودات به او و ىبطرف 

اى شريك و مهتا  او خالق و رازق و مصّور و ودود و رحيم و كرمي و غفور و زنده كننده و مرياننده است، و در هيچ زمينه
  .نياز باشند اى از حضرت او ىب حلظهتوانند  ندارد و مهه موجودات هسىت، خملوق و مملوك و مرزوق اويند و منى

  .او مالك مهه جهانيان و مدبّر امور مهه موجودات و كارگردان كارگاه آفرينش است

خربند، احساس استغنا و  آنان كه با دلگرمى به مال و منال و جاه و مقام، از نيازمندى و احتياج خود به آن منبع فيض ىب
خربى است؛  اى بسيار تلخ از درخت غفلت و ىب احساس، يك حالت شيطاىن و ميوهكنند، در حاىل كه اين  نيازى مى ىب

بصريت و افتادگان در چاه خسارت، از رفنت به پيشگاه او و ناليدن به درگاه وى و اظهار  به مهني خاطر اين كوردالن ىب
ى راه به زيان و ضرر غري قابل جرباىن اند و از اين  دسىت و نيازمندى حمروم حاجت كردن به حضرت رّب االرباب و اعالم 

گرى و خاىل از فيوضات  دچارند و زندگى و حياتشان هم چون وحوش صحرا و حيوانات جنگلى، آلوده به ظلمت مادى
  .خاّص ملكوتى است

  :فرمايد ايت و ذات مستجمع مجيع صفات كمال مى قرآن درباره آن غّىن مطلق و فّياض ىب

  .»1« »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ    واِت َواَألْرِض َواللَُّه َعَلىَوللَِّه ُمْلُك السََّما«
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______________________________  
  .189): 3(آل عمران ). 1(

  :و مهچنني آيات ديگرى كه مبّني مالكيت حقيقى خداوند هستند از مجله

ِصريُ «
َ
نَـُهما َوِإلَْيِه امل   .18): 5(مائده . »َوللَِّه ُمْلُك السََّماواِت َواَألْرِض َوما بـَيـْ

  .هاست فقط در سيطره خداست، و بازگشت به سوى اوست ها و زمني و آنچه ميان آن مالكيت آمسان

  .2): 57(حديد . »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َلُه ُمْلُك السََّماواِت َواَألْرِض ُحيِْيي َوُمييُت َوُهَو َعَلى«

  .مرياند، و او بر هر كارى تواناست مىكند و  ها و زمني ويژه اوست، زنده مى مالكيت آمسان

  .14): 48(فتح . »َوللَِّه ُمْلُك السََّماواِت َواَألْرِض يـَْغِفُر ِلَمن َيشآءُ َويـَُعذُِّب َمن َيشآءُ «

  .كند آمرزد و هركه را خبواهد عذاب مى ها و زمني فقط در سيطره خداست، هركه را خبواهد مى مالكيت آمسان

  355: شرح دعاى كميل، ص

  .ها و زمني فقط در سيطره خداست، و خدا بر هر كارى تواناست مالكيت آمسان

  :فرمايد قرآن درباره انسان مى

  .»1« »يا أَيـَُّها النّاُس أَنـُْتُم الُفَقرَآءُ ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو الَغِىنُّ اَحلِميدُ «

  .و ستوده خصال است نياز اى مردم، مهه مشا نيازمند و حمتاج به خداييد و فقط خدا ىب

ى دسىت چيز ديگرى هست؟ انسان در آفرينش خود و در تداوم  راسىت، سراسر وجود انسان جز نياز و احتياج و فقر و 
اى دارد؟ خدا  زندگى و حياتش و در بريون رفنت از دنيا و نسبت به جلب منفعت و دفع ضرر چه قدرت و نريو و سلطه

كشاند و هر زياىن  خبشد و هر نفعى را به سوى او مى اخنت فيوضاتش زندگى او را تداوم مىاو را آفريده و با به جريان اند
ى را از او دفع مى دست با قلىب پاك و نيىت خالص آن هم سحر شب  كند، چرا و به چه عّلت اين نيازمند حمتاج و فقري 

  :فرياد نزند كه نياز نرود؟ و اعالم نياز نكند؟ و با مهه وجود مجعه به پيشگاه حضرت ىب
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  .»اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك ُسَؤاَل َمِن اْشَتدَّْت َفاقـَُتهُ «

زيباترين و سودمندترين حال انسان، حال دعاست، كه با توّجه به فقر ذاتى خود و با معرفت به نيازمندى و فقر خويش، 
  :بدارددست گداىي به سوى دوست بردارد و از عمق قلب ناله كند و به حضرت حمبوب عرضه 

______________________________  
  .15): 35(فاطر ). 1(

  356: شرح دعاى كميل، ص

  

 آن دل كه توىي در وى غم خانه چرا باشد
 

 چون گشت ستون مسند حنّانه چرا باشد

 خربست از تو غم خانه دىل باشد كان ىب
 

 چون جاى تو باشد دل غم خانه چرا باشد

 نباشد ياربيگانه كسى باشد كو با تو 
 

 آن كس كه تواش يارى بيگانه چرا باشد

  ديوانه كسى بودست كو عشق نفهميدست
 

 آن كس كه بود عاشق ديوانه چرا باشد

 فرزانه كسى باشد كو معرفىت دارد
 

 آن كو نبود عارف فرزانه چرا باشد

  ُدردانه بود سّرى كو در صدف سينه است
 

 جان ُدر دانه چرا باشد سنگى كه بود ىب

 آن دل كه بديد آن رو بو برد ز عشق هو
 

 عشق دگران او را كاشانه چرا باشد

 آن جان كه تواش جانان غري از تو كه را بيند
 

 وان دل كه تواش دلرب بت خانه چرا باشد

  رو سوره يوسف خوان تا بشنوى از قرآن
 

 حق است حديث عشق افسانه چرا باشد

  غمفيض است ز حق خّرم هرگز خنورد او 
 

 «1» چون يافت عمارت دل ويرانه چرا باشد
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***______________________________  
  .247، غزل 707/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  357: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوأَنـَْزَل ِبَك ِعْنَد الشََّداِئِد َحاَجَتهُ 

  

   پيشگاه تو فرود آورده استها و شدائد و مصائب و بالها حاجت خود را به  و نزد سخىت

   اظهار حاجت در پيشگاه حضرت حق

ها و مصائب و شدايد او آگاه است و  داند و به گرفتارى اش را مى ها و حاجات بنده گرچه خداى مهربان مهه خواسته
آورده كند، ها بر  تواند حاجات حاجتمند را به هنگام شدائد و بالها و مصائب و رنج بدون درخواست و دعا و التماس مى

اش به پيشگاهش اظهار حاجت كند و به درگاهش ناله و زارى سر  دوست دارد بنده -بر پايه آيات قرآن و روايات -وىل
دهد و با زبانش به حضرتش اظهار احتياج منايد و با موالى مهربانش مناجات كند و در آستانه اين درگاه، سر بندگى و 

  :زبان دعا و راز و نياز خبواهد و از آن منبع فيض و رمحت درخواست كند كه ذّلت سايد و آنچه را نيازمند است با

هامي را از زندگيم بردار و شدائد و  اى مهربان و حمبوب من، با كليد لطف و عنايتت، مشكالمت را برطرف كن و سخىت
پايان و كرم و احسان  محت ىبها جنات خبش، و به اراده ربوىب و ر  مصائب را از من دور فرما، و مرا از زندان گرفتارى

  .ات پر كن هامي را برآور، و كشكول گداييم را از فيوضات خاصه ايتت حاجامت را روا كن، و خواسته ىب

ترين مهربانان، من جز فقر چيزى نيستم و غري گداىي از  و اعالم اين معنا كه اى مهربان -بيان حاجت و اظهار گداىي
   مطلوب حضرت موالست، و در حقيقت -اى ندارم اشك و آه و اميد و دلگرمى سرمايهدامن و جز  پيشگاهت كارى منى

  358: شرح دعاى كميل، ص
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مطلوب اطاعت و فرمان بردارى از حضرت اوست؛ مگر نه اين است كه در قرآن جميد فرمان به دعا داده و اجابت دعا را 
  .»1«  خود ضامن شده است

آوردن حاجات و گريه و زارى، نوعى عبادت و به شكلى فرمان بردن و اطاعت از آرى، دعا و اظهار نياز، و به زبان 
  .»2«  حضرت حق، و در حقيقت مّخ عبادت است

ها و مصائبش به غري  اش به هنگام گرفتارى و سخىت و مصائب و شدائد براى رفع گرفتارى حضرت او دوست ندارد بنده
  .مشكالت را از غري او درخواست كنداو رجوع كند، و از غري او حاجت خبواهد و رفع 

كه فقط بايد   - هاى مهم نقل شده، به مطالىب مهم و واقعياتى بسيار ارزنده در اين زمينه در حديثى قدسى كه در كتاب
اشاره شده كه الزم است ترمجه آن منت ملكوتى و حقيقت عرشى را در  -حاجت به درگاه او برد و از غري او روى گرداند

  :بياورماين سطور 

ها و شدائد را از او برطرف كند؟ در  بندد، كه غري من آن سخىت ها و شدائد به غري من اميد مى ام در سخىت آيا بنده«
آيا بنده من به غري من اميدوار است كه نيازها و ! ها و شدايد به دست قدرت من است حاىل كه برطرف كردن سخىت

ى قر جناتش دهد؟ در حاىل كه توانگر و خبشنده و كرمي و جواد منم و مهه درهاى دسىت و ف حاجاتش را برآورده كند و از 
  !حاجات نزد من و كليدهايش در دست لطف و رمحت من است

   بينم، در حاىل كه آنچه را از من ام را روى گردان از خود مى چه شده كه بنده

______________________________  
  .60): 40(غافر . »أُْدُعوين أْسَتِجْب َلُكمْ «). 1(

  .مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

  .8620، حديث 2، باب 28/ 7: ؛ وسائل الشيعة47، باب 148/ 1: ارشاد القلوب. »الدعاء مّخ العبادة«). 2(

  359: شرح دعاى كميل، ص

استش از من روى برگردانده و ام، و اكنون با اين مهه نياز و حاجت و التماس و درخو  خنواسته با جود و كرم به او عطا كرده
  !اش را نزد غري برده است؟ حوائج و نيازمندى
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  !كنم؟ كنم؛ آيا اگر خبواهند عطا منى منم خدا، كه خداىي جز من نيست، بدون اين كه از من خبواهند عطا مى

  !ايت جود و كرم، از من نيست؟ آيا دنيا و آخرت در دست من نيست؟ آيا درياى ىب

ها و زمني را از من درخواست كنند و من به آنان عطا منامي به اندازه بال مگسى  ها و زمني، مانند آمسان مساناگر متام اهل آ
طلبد، و رفع  هايش را مى گرداند و از غري من خواسته زشىت باد بر كسى كه از من روى مى. آيد از مملكت من كم منى

  »1« »!خواهد هايش را از غري من مى مشكالت و سخىت

______________________________  
  .196: انيس الليل). 1(

  360: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَعُظَم ِفيَما ِعْنَدَك َرْغَبتُهُ 

  

   و رغبت و ميل و عالقه و شوق او نسبت به آنچه نزد توست بزرگ و عظيم است

   رغبت و شوق به آنچه نزد خداست

معرفت و آگاهى كامل داشت؛ و بر پايه اين معرفت و آگاهى بود كه هنگام امرياملؤمنني عليه السالم به آنچه نزد خداست 
رغبتم به آنچه نزد «: داشت گذاشت و با زارى و خضوع و خاكسارى عرضه مى خواندن اين دعا، صورت به خاك مى

  .»توست بزرگ و عظيم است

   اى از حقايق عند اللَّه گوشه

ره و هر انساىن كه سزاوار است مىاى از آنچه نزد خداست  اگر خبواهيم به گوشه مند شود، اشاره كنيم و از  تواند از آن 
آيات قرآن جميد و روايات شاهد بياورمي، اين شرح و تفسري از چند جلد بيشرت خواهد شد و عمر به پايان خواهد رسيد، 

  .امي اى از درياى بيكران فيوضات اهلى اشاره نكرده در حاىل كه به قطره
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كنيم؛ باشد كه رغبت و شوق ما را به آن بيفزايد و براى  ونه به حقايقى از آنچه نزد حضرت اوست، اشاره مىوىل براى من
  .بدست آوردنش به ما نشاط خبشد

   هاى حق در برابر اعمال بنده پاداش - 1

فاق، صدقه، خداى مهربان، از روى رمحت و لطف، مهه بندگانش را به اجراى واجباتى چون مناز، روزه، حج، جهاد، ان
   خدمت به مردم، رعايت حقوق

  361: شرح دعاى كميل، ص

يكديگر و ترك هر گناه و معصيىت دعوت كرده است، و براى مهه اين اعمال پاداشى به تناسب اميان و ظرفيت عمل كننده 
  .و عملش بر عهده خود قرار داده است

نيكوكاران را ضايع و تباه خنواهيم كرد، و رسيدن  در قرآن جميد قاطعانه اعالم داشته است كه ما پاداش مصلحان و
  .»1«  مصلحان و نيكوكاران به پاداش مقّرر شده، حتمى و يقيىن است

ها  خداى مهربان، براى بندگان مؤمن و صاحل و نيكوكار و پرهيزكار، چند نوع پاداش مقّرر فرموده، كه در قرآن جميد به آن
  :اشاره شده است

  .اجر عظيم - 1

  .»2« »يَن َأْحَسُنوا ِمنـُْهْم َواتـََّقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ ِللَّذِ «

  .براى كساىن از آنان كه نيكى كردند و پرهيزكارى پيشه منودند، پاداشى بزرگ است

  .اجر كرمي - 2

ُصَّدِّقاِت َوأَقْـَرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َهلْم َوَهلمْ «
ِقَني َوامل ُصَّدِّ

   ِإنَّ امل

______________________________  
  :در سه آيه اين مطلب بيان شده است). 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .170): 7(اعراف . »َو الَِّذيَن ُميَسِّكوَن ِبالِكتاِب َوأَقاُموا الصََّلوَة ِإنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلحنيَ « - 1

يقيناً ] داراى پاداشند[اند  را بر پا داشتهو مناز ] و عمًال به آياتش پاى بندند[زنند  چنگ مى]  آمساىن[و آنان كه به كتاب 
  .كنيم ما پاداش اصالح گران را ضايع منى

  .120): 9(توبه . »ِإنَّ اللََّه ال ُيضيُع َأْجَر الُمْحِسنْنيَ « - 2

  .كند چرا كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى

  .30): 18(كهف . »َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال ِإنَّ الَّذيَن آَمنوا َوَعِملوا الصَّاِحلاِت ِإنَّا ال ُنضيُع « - 3

زيرا ما پاداش كساىن را كه كار ] پاداششان داده خواهد شد[مسلماً كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند 
  .كنيم اند، تباه منى نيكو كرده

  .172): 3(آل عمران ). 2(

  362: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َأْجٌر َكِرميٌ 

دهند، وامشان  يقني مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، و وام دهندگان به خدا در حاىل كه وامى نيكو مى به
  .دوچندان شود و براى آنان پاداشى نيكو است

  .اجر مهيشگى - 3

  .»2« »ِإنَّ الَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلْم َأْجُر َغيْـَر َممُنونٍ «

  .كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، براى آنان پاداشى دائمى و مهيشگى استبه راسىت آنان  «

  .اجر كبري - 4

  .»3« »َوالَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبريٌ «
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  .بزرگ است و آنان كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، براى آنان آمرزش و پاداشى

   اجر دوباره - 5

  .»4« »ونَ أُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصَربوا َوَيْدَرُءوَن ِباحلََْسَنِة السَّيَِّئِة َوِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفق«

انفاق كردند، پاداششان را اينان براى اين كه صرب پيشه كردند و با خوىب بدى را دفع منودند و از آنچه به آنان روزى دادمي 
  .دوبار دهند

______________________________  
  .18): 57(حديد ). 1(

  .8): 41(فصلت ). 2(

  .7): 35(فاطر ). 3(

  .54): 28(قصص ). 4(

  363: شرح دعاى كميل، ص

خدا، احدى قدرت هاى دائمى و مهيشگى است، و جز  هاىي كه براى اهل اميان و عمل صاحل نزد خداست، پاداش پاداش
  .عطا كردن آن را ندارد

اند، كه براى منونه خبشى از آن روايات را كه در حقيقت  هاى حق اشاره كرده اى از پاداش گوشه روايات و احاديث به
  :شود توضيحى بر آيات قرآن است در اين سطور آورده مى

   ثواب عمل

  :فرمايد امام على عليه السالم در ضمن رواياتى مى

  .»1«  َعَمِلُكم أَْفَضُل ِمن َعَمِلُكم َثوابُ 

رت است   .پاداش نيك اعمالتان از اعمالتان 
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  ثواب صرب

  .»2«  َثواُب الصَِّرب َأْعَلى الثَّوابِ 

  .برترين پاداش است) بر طاعت و مصيبت و معصيت(پاداش صرب و استقامت 

   ثواب انصاف

ثوبَِة َمثوبَُة اإلْنَصافِ 
َ
  .»3«  ِإنَّ َأْعَظَم امل

  .ترين پاداش نيك، پاداش انصاف است به راسىت بزرگ

______________________________  
  .299: 11تفسري معني ). 1(

  .299: ؛ تفسري معني6240، فضيلة الصرب، حديث 281: غرر احلكم). 2(

  .299: ؛ تفسري معني9106، االنصاف و مدحه، حديث 394: غرر احلكم). 3(

  364: شرح دعاى كميل، ص

  ثواب جهاد

  .»1«  َثواُب اِجلهاِد َأْعَظُم الثَّوابِ 

  .ترين پاداش است پاداش جهاد بزرگ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« رِباُط يَوٍم ِىف َسِبيِل اللَِّه َخيـٌْر ِمن الدُّنَيا َوَما َعَليَها

رت است از دنيا و آنچه بر آن است   .يك روز مرزباىن در راه خدا، 

   ثواب زائر مكه
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  :امام باقر عليه السالم فرمود

ن َخلََّف َحاّجاً ِىف َأْهِلِه َكاَن َلُه َكَأْجرِِه النَّاِئُم ِمبَكََّة َكاْلُمْجَتِهِد ِىف الُبلداِن، َوالسَّاِجُد ِمبَكََّة َكاْلُمَتَشحِِّط ِبَدِمِه ِىف َسِبيِل اللَِّه، َومَ 
  .»3« رَ َحّىت َكأَنَُّه َيْسَتِلُم اَحلجَ 

زائرى كه در مكه خبوابد، چون كوشنده در شهرهاست، و كسى كه در مكه سجده كند مانند شهيد به خون غلطيده در 
اش را اداره كند، پاداشش مانند زائر است تا جاىي كه گوىي  راه خداست، و كسى كه در غياب زائر خانه خدا خانواده

  .استالم حجر كرده است

  :ومهچنني فرمود

   يَلٍة ِىف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْفَضُل ِمن أَْلِف لَيلٍة يُقاُم لَيُلها َوُيصامُ َحرُس لَ 

______________________________  
  .299: ؛ تفسري معني7663، حديث 3، فصل 333: غرر احلكم). 1(

  .193: تفسري معني). 2(

  .196، حديث 88/ 10: امع أحاديث الشيعة؛ ج1، كتاب اسرار احلّج، باب 153/ 2: حمّجة البيضاء). 3(

  365: شرح دعاى كميل، ص

اُرها َ »1«.  

يك شب پاسدارى در راه خداى عز و جل از هزار شب برتر است كه هر شبش را به عبادت پايان برند و : و نيز فرمود
  »!!هر روزش را روزه بگريند

   ثواب مناز شب

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْظِلِم َوناَجاُه، أَثـَْبَت اللَُّه النُّوَر ِىف َقلِبه
ُ
  .»2« ...ِإنَّ الَعْبَد ِإذا َختَلَّى ِبَسيِِّدِه ِىف َجوِف اللَّْيِل امل
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هنگامى كه بنده در دل شب تار با پروردگارش خلوت كند و با حضرت به مناجات برخيزد، خدا نور را در دلش ثابت و 
  .كند پابرجا مى

  :ليه السالم فرمودامام على ع

  .»3«  ِقياُم اللَّيِل َمَصحَُّة الَبَدِن َوِرَضى الرَّبِّ َوَمتَسٌُّك ِبَأخالِق النَِّبيَِّني َوتـََعرٌُّض ِلَرْمحَِتهِ 

بودى بدن، خوشنودى پروردگار، و چنگ زدن به خوى پيامربان و در معرض رمحت او قرار گرفنت است   .عبادت شبانه 

   رانثواب دعا براى ديگ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .193: تفسري معني). 1(

  .459: ؛ تفسري معني5708، حديث 28، باب 207/ 5: مستدرك الوسائل). 2(

  .10275، حديث 39، باب 150/ 8: وسائل الشيعة). 3(

  366: شرح دعاى كميل، ص

ؤِمَناتُ ِإنَّ الَعْبَد لَُيؤَمُر 
ُ
ؤِمنوَن َوامل

ُ
  :ِبِه ِإَىل النَّاِر يَوَم الِقياَمِة فـَُيسَحُب فَيُقوُل امل

  .»1« فـَُيَشفُِّعُهُم اللَُّه، فـَيَـْنُجو. يَا َربِّ َهَذا الَِّذى َكاَن َيْدُعو َلَنا َفَشفِّْعَنا ِفيهِ 

كشند، مردان و زنان مؤمن  را به سوى دوزخ مىاى را به سوى آتش بربند، چون او  رسد كه بنده مهانا روز قيامت فرمان مى
كرد، شفاعت ما را براى جناتش بپذير، پس خدا شفاعتشان  پروردگارا اين كسى است كه مهواره براى ما دعا مى: گويند مى

  .يابد پذيرد و او جنات مى را درباره او مى

   ثواب تعليم و تعّلم قرآن

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»2« َأَال َمن تـََعلََّم الُقرآَن َوَعلََّمُه َوَعِمَل ِمبَا ِفيِه فََأنَا َلُه َساِئٌق ِإَىل اجلَنَِّة َوَدليٌل ِإَىل اجلَنَّةِ 

آگاه باشيد هركس قرآن را ياد بگريد و به ديگران بياموزد و به آنچه در آن است عمل كند، من كشاننده او به سوى «
  .ب جّنت هستمشت و راهنمايش به جان

   شت - 2

شت است   .از حقايقى كه نزد خداست و اهل معرفت و مؤمنان و دارندگان عمل شايسته به آن رغبت و شوق داشتند 

خداى مهربان در قرآن جميد مهه بندگانش را به آن جايگاه جاوداىن و قرارگاه مهيشگى دعوت كرده و راه رسيدن به آن را 
  .رعايت حالل و حرام دانسته است اميان و عمل صاحل و تقوا و

______________________________  
  .327/ 2: ؛ روضة الواعظني5، باب الدعاء لالخوان، حديث 507/ 2: الكاىف). 1(

  .496: تفسري معني). 2(

  367: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َألْرُض أُِعدَّت ِلْلُمتَِّقنيَ َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماواُت َوا  َوسارِعوا ِإَىل «

نايش آمسان شىت كه    .ها و زمني است بشتابيد به سوى آمرزش از جانب پروردگارتان و 

ِه ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمن َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّمآِء َواَألْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن ءاَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسلِ   ساِبقوا ِإَىل «
  .»2« »َيشآءُ َواللَُّه ُذوالَفْضِل الَعِظيمِ 

شىت كه براى  ناى آمسان و زمني است پيشى گرييد،  نايش مانند  شىت كه  به سوى آمرزشى از جانب پروردگارتان و 
كند و خدا داراى فضل بزرگ  خبواهد عطا مىمؤمنان به خدا و پيامربان آماده شده است، اين فضل خداست كه به هركس 

  .است

پاداش اميان  -بر پايه آيات قرآن جميد و روايات نقل شده از پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم -شت
ى ناهان دست از اين حقايق و آلوده به كفر و شرك و انواع گ و عمل صاحل و تقوا و دورى از حمرّمات است و كسى كه 
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است، نه اين كه سزاوار ورود به آن قرارگاه امن و آسايش نيست، بلكه اهل دوزخ و حمروم از رمحت حق و حمجوب از 
  .لقاى پروردگار است

  .»3« »َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولِئَك َيْدُخلوَن اجلَنََّة يـُْرَزقوَن فيَها ِبَغْريِ ِحسابٍ   َوَمْن َعِمَل صاِحلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى«

شت درآيند، در آجنا  اند، چه مرد چه زن، در حاىل كه مؤمن و كساىن كه كارهاى شايسته اجنام داده اند اينان به 
  .حساب روزيشان دهند ىب

______________________________  
  .133): 3(آل عمران ). 1(

  .21): 57(حديد ). 2(

  .40): 40(مؤمن ). 3(

  368: شرح دعاى كميل، ص

نَكِر َويُقيُموَن الصَّ «
ُ
ؤِمناُت بـَْعُضُهم أَْوِليآءُ بـَْعٍض يَْأُمروَن بِاْلَمْعروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن امل

ُ
ؤِمنوَن َوامل

ُ
َلوَة َويـُْؤتوَن الزََّكوَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوامل

اُر خاِلديَن ِفيها َوَعَد ا* َوَرسوَلهُ أُولِئَك َسيَـْرَمحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزيٌز َحكيمٌ  ْ ؤِمناِت َجّناٍت َجتْرى ِمن َحتِْتَها اَأل
ُ
ؤِمنَني َوامل

ُ
للَُّه امل

  .»1« »َوَمساِكَن طَيَِّبًة ِىف َجّناِت َعْدٍن َوِرْضواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـُر ذِلَك ُهَو الَفْوُز الَعظيمُ 

دارند و مهواره مناز را برپا  دهند و از منكر باز مى ىمردان مؤمن و زنان مؤمن يار و ياور يكديگرند، به معروف فرمان م
دهد، زيرا خدا  منايند، اينانند كه خدا مورد رمحت قرارشان مى پردازند و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند و زكات مى مى

  .ناپذير و حكيم است تواناى شكست

شت رها جارى است، در آن هاىي را   خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن وعده حتمى داده است،  كه از زير درختانش 
شت هاى پاكيزه اند و مسكن ها جاودانه شت تر از آن اين است آن   هاى مهيشگى و رضواىن از سوى خدا بزرگ اى در 

  .كامياىب بزرگ

  :امام سجاد عليه السالم فرمود
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ناِت َوَسَال َعِن الشََّهواِت، َوَمْن اْشَفَق ِمَن النَّاِر باَدَر بِالتَّوبَِة ِإَىل اللَِّه ِمن ُذنوِبِه ِإْعَلُموا أَنَُّه َمِن اْشَتاَق ِإَىل اجلَنَِّة سارََع ِإِىل اَحلسَ 
حارِمِ 

َ
  .»2«  َوراَجَع َعِن امل

شت شد، به سوى خوىب ها بريد، و كسى كه از آتش ترسيد، با توبه از   ها شتافت و از شهوت بدانيد كسى كه مشتاق 
  .خدا شتافت و از حمرمات روى گرداندگناهانش به سوى 

______________________________  
  .72 -71): 9(توبه ). 1(

  .3، حديث 21، باب 139/ 75: ؛ حبار األنوار281: حتف العقول). 2(

  369: شرح دعاى كميل، ص

  :امام على عليه السالم فرمود

  .»1«  َمثَُن اجلَنَِّة الَعَمل الصَّاِلحُ 

شت عمل ش   .ايسته استاى 

  :امام باقر عليه السالم فرمود

َشَهاَدُة أن َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه، َواإلقراُر ِمبا َجاَء ِمن ِعْنِد اللَِّه َعزَّ : َعشٌر َمن َلِقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِِنَّ َدَخَل اْجلَنَّةَ 
للَِّه، َواْجِتناُب  إيتاءُ الزَّكاِة، َوَصْوُم َشْهِر َرَمضاَن، َوَحجُّ البَـْيِت، َوالَواليَُة ِألْوِلياِء اللَِّه، َوالبَـرَاَءُة ِمن َأْعَداَء اَوَجلَّ، َوإقاُم الصَّلوِة، وَ 

  .»2« ُكلِّ ُمْسِكرٍ 

شت مى ده چيز است، كسى كه خدا را با آن خدا نيست، و شهادت به اين كه معبودى جز : شود ها مالقات كند وارد 
اين كه حمّمد پيامرب خداست، و اقرار به قرآىن كه پيامرب از نزد خدا آورده است، و برپا داشنت مناز، و پرداخت زكات، و 

  .روزه ماه رمضان، و حج بيت، و دوسىت اولياى خدا، و بيزارى از دمشنان خدا و دورى كردن از هر مست كننده

  رمحت خدا - 3
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اند كه براى  اند و از مهگان دعوت منوده ت خدا را نسبت به بندگانش به طور گسرتده مطرح كردهقرآن جميد و روايات، رمح
  .حتصيل رمحت خدا با توسل به اميان و عمل صاحل، و توبه از گناه، و تقوا و نيكوكارى بشتابند

  .»3« »ٍة ِمْنهُ فََأمَّا الَّذيَن ءاَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتِصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهم ِىف َرمحَْ «

______________________________  
  .2538، باب اجلنة، حديث 794/ 2: ؛ ميزان احلكمة154: غرر احلكم). 1(

  .2548، باب اجلنة، حديث 796/ 2: ؛ ميزان احلكمة16، حديث 432/ 2: اخلصال). 2(

  .175): 4(نساء ). 3(

  370: شرح دعاى كميل، ص

  .اند، پس آنان را در رمحىت از سوى خودش وارد خواهد كرد اند و به او متّسك جسته آورده اّما كساىن كه به خدا اميان

  .»1« »نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ   َوِإذا جآَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمنوَن ِبآياتِنا فـَُقل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى«

را بر خود الزم و مقّرر  ) بر بندگان(بر مشا، پروردگارتان رمحت  سالم: و هنگامى كه مؤمنان به آيات ما نزد تو آمدند بگو
  .كرده است

  .»2« »فـَُقل َربُُّكْم ُذوَرْمحٍَة واِسَعةٍ «

  .پس بگو پروردگارتان داراى رمحت گسرتده و فراگري است

  .»3« »ءٍ  َوَرْمحَىت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ «

  .رمحتم مهه چيز را فراگرفته است

توان به رمحت حق دست  آوردن رمحت حق بايد امورى رعايت شود، كه جز با رعايت آن امور منى مهچنني براى به دست
  .يافت

  :امام باقر عليه السالم فرمود
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ُ
َعاِء َوامل راَجَعِة ِخبَاِلِص الدُّ

ُ
راَجَعِة، َواْسَتِعْن َعَلى ُحْسِن امل

ُ
  .»4«   الظَُّلمِ ناَجاِت ِىف تـََعرَّض ِللرَّْمحَِة َوَعْفِو اللَِّه ِحبُْسِن امل

با بازگشت نيكو متعّرض رمحت و خبشش خدا شو، و براى حتقق بازگشت نيكو، از دعاى خالص و مناجات در 
  .هاى شب كمك خبواه تاريكى

  :مردى به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

______________________________  
  .54): 6(انعام ). 1(

  .147): 6(انعام ). 2(

  .156): 7(اعراف ). 3(

  .1، حديث 22، باب 162/ 75: ؛ حبار األنوار284: حتف العقول). 4(

  371: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  ِإْرَحم نـَْفَسَك َواْرَحْم َخْلَق اللَِّه يـَْرَمحَْك اللَّهُ : ُأِحبُّ َأن يـَْرَمحَِىن َرّىب قَالَ 

  .ه خود و به خلق خدا رحم كن، خدا به تو رحم خواهد كردب: دوست دارم خدا مرا مورد رمحت قرار دهد، فرمود

به طور مشروح رمحت خدا مورد » ء اللهم اّىن اسئلك برمحتك اّلىت وسعت كّل شى«: در ابتداى اين شرح در تفسري مجله
و تفسري  هاى اهلى، مرور توضيح براى پى بردن به اين حقيقت و توّجه بيشرت به الطاف و رمحت. تفسري قرار گرفته است

  .رمحت، مفيد خواهد بود

 كيست غري از تو كه فرياد مرا گوش كند
 

 آتش غم كه برافروخته خاموش كند

 كيست غري از تو كه ناگفته سخن، راز مرا
 

 بشنود يا كه چو بشنيد فراموش كند

  كيست غري از تو كه با شاهد مقصود دمى
 

 آغوش كند از سر لطف مرا يار و هم
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 از باده رمحت باشدجام مهر تو پر 
 

 مرد آزاده تواند كه از آن نوش كند

  دوش وقت سحر آمد برم آن مظهر حسن
 

 دارم اميد كه هر شب عمل دوش كند

  

  عفو خدا - 4

  ، به معناى چشم پوشى از جمازات و گذشت كردن از گناه و حمو آثار»عفو«

______________________________  
  .7004، باب الرمحة، حديث 2004/ 4: ميزان احلكمة؛ 44154: كنز العمال). 1(

  372: شرح دعاى كميل، ص

  .ها از پرونده است و بدى

خداى مهربان، ظهور اين حقيقت را براى تائبان و تاركان گناه و بازگشت كنندگان به پيشگاهش قرار داده است؛ و در 
  :عانه اعالم منوده استآيات بسيارى از قرآن خود را با اين صفت واال ستوده است، و قاط

  .»1« »ِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفّواً َغفوراً «

  .يقيناً خدا مهواره باگذشت و آمرزنده است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  .»2«  أَمرُُه َقضاءٌ َوِحْكَمٌة، َوِرضاُه أماٌن َوَرْمحٌَة، يـَْقِضى ِبِعْلٍم َويـَْعُفو ِحبِْلمٍ 

راند و به بردبارى   اش امان و رمحت است؛ به دانش و آگاهى حكم مى حكيمانه است، و خوشنودىفرمانش الزامى و 
  .پوشد كند و چشم مى گذشت مى

  .اللَُّه َعزَّ َوجلَّ : يا َرسوَل اللَِّه، َمن ُحياِسُب اخلَلَق يَوَم الِقياَمِة؟ قَالَ : قاَل أعرَاِىبٌ 
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  .»3« ِألَنَّ الَكرَمي ِإذا َقَدَر َعَفا: وََكْيَف ذاَك يا أعراِىبُ؟ قَالَ : قَالَ . َجنَونَا َوَرّب الَكْعَبةِ : َقالَ 

  رسد؟ اى پيامرب خدا چه كسى روز قيامت حساب مردم را مى: مردى عرب گفت

  .به پروردگار كعبه سوگند جنات يافتيم: مرد عرب گفت. خداى عز و جل: فرمود

  »!كند دگذشت مىكرمي چون قدرت ياب: اى اعراىب چگونه؟ گفت: فرمود

  :امام عليه السالم فرمود

  .»4«  َمْن تـَنَـزََّه َعن ُحُرماِت اللَِّه سارََع إلَْيِه َعْفُو اللَّهِ 

______________________________  
  .43): 4(نساء ). 1(

  .160خطبه : ج البالغة). 2(

  .2019/ 3: ؛ ميزان احلكمة9/ 1: جمموعة ورّام). 3(

  .95، حديث 16، باب 90/ 75: ؛ حبار األنوار186: أعالم الدين). 4(

  373: شرح دعاى كميل، ص

  .گريد كسى كه از حمرمات خدا دورى كند، گذشت و عفو خدا به سوى او شتاب مى

شت و رمحت و عفو كه فقط نزد خداست، سبب شده كه عاشقان و دل دادگانش و راز و  آرى، حقايقى چون ثواب و 
  .»َوَعُظَم فيما ِعْنَدَك َرْغَبُتهُ «: پيشگاه لطف و درگاه رمحتش عرضه بدارندنياز كنندگان با او به 

  375: شرح دعاى كميل، ص

  36ا 

  .و پنهان است مكر تو. خدايا، بزرگ است پادشاهى و سلطنتت و شأن و منزلت تو بلند است
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و گرخينت از . و جارى استو استيالى تو بر هر چيزى غالب، و قدرتت در هر چيزى نافذ . و فرمانت آشكار است
  .حكومتت و فرار از حيطه فرمانرواييت براى هيچ موجودى ممكن نيست

  376: شرح دعاى كميل، ص

  

  6خبش 

  

  377: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ َعُظَم ُسْلَطاُنكَ 

  

   خدايا، بزرگ است پادشاهى و سلطنتت

   عظمت پادشاهى

  :سلطان به دو معىن آمده است

  سلطغلبه و ت - 1

   حجت و برهان - 2

  :در آيه شريفه» سلطان«در جممع البحرين 

  .»1« »َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكم ِمن ُسْلطَانٍ «
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  .مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى نبود

  .»2«  به معىن حجت و برهان معىن شده است

   اما در اين مجله

  »اللَُّهمَّ َعُظَم ُسْلطَاُنكَ «

  

توجه به سياق مجالت كه معىن بلندى شأن و مرتبه و ظهور امر و استيالء و غلبه و قدرت و و با » عظم«به قرينه كلمه 
رت است  عدم امكان فرار از حكومت حضرتش را بيان مى را به معىن غلبه و تسلط و فرمانرواىي و » سلطان«فرمايد 

  .پادشاهى معىن منود

رفتىن؛ پادشاهى و سلطنت  ا اعتبارى و از دسته پادشاهى و سلطنت خدا، ذاتى و حقيقى است و ديگر سلطنت
   ايت حضرت او دائمى و مهيشگى و ىب

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم ). 1(

  .255/ 4: جممع البحرين). 2(

  378: شرح دعاى كميل، ص

  .ها از نظر زمان اندك و بسيار حمدود است و غري حمدود است و ديگر سلطنت

و سلطنت او نسبت به غيب و شهود و ظاهر و باطن هسىت، فراگري و حميط است و در حقيقت جز سلطنت پادشاهى 
  .او سلطنىت نيست و غري او فقري و حمتاج و نيازمند به اويند، و از خود سرمايه و چيزى ندارند

  379: شرح دعاى كميل، ص
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   َو َعال َمكاُنكَ 

  

   و شأن و منزلت تو بلند است

   بلندى مرتبه

علو و بلندى مكان هر جا به خدا نسبت داده شود، مراد بلندى مكان ظاهرى و مادى نيست، بلكه به معىن بلندى مرتبه 
 »عرش«و اگر در قرآن كرمي براى خداوند . و جايگاه است؛ چرا كه خداوند جسم نيست كه نياز به مكان داشته باشد

َعَلى   اْستَـَوى«  خداوند بر آن تكيه داده باشد بلكه تعريف شده است، مراد ختت حكومت ظاهرى نيست كه »1«
   كنايه از تسلط پروردگار و احاطه كامل او نسبت به  »اْلَعْرشِ 

______________________________  
اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثاً َعَلى   ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّمواِت واْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى«). 1(

  .54): 7(اعراف . »ِمنيَ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأَال َلُه اْخلَْلُق َواْألَْمُر تـََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعالَ 

]  فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش[در شش روز آفريد، سپس بر ختت  ها و زمني را به يقني پروردگار مشا خداست كه آمسان
پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان را   جويد بر روز مى چريه و مسلط شد، شب را در حاىل كه مهواره با شتاْب روز را مى

خمصوص اوست؛ ]  وجوداتنافذ نسبت به مهه م[؛ آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ]پديد آورد[كه ُمسّخر فرمان اويند 
  .مهيشه سودمند و با بركت است، پروردگار عامليان

  .5): 20(طه . » الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى«

  .رمحان بر ختت فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه و مسّلط است]  خداى[

نَـُهَما ِيف ِستَّةِ «   .59): 25(فرقان . »َعَلى اْلَعْرِش الرَّْمحُن َفْسَأْل ِبِه َخِبرياً   أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى الَِّذي َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

است در شش روز آفريد، آن گاه بر ختت فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه  مهان كه آمسان ها و زمني و آنچه را ميان آ
  .از خبري آگاهى بپرس]  و كيفيت آفرينش جهان هسىت درباره خدا! اى انسان[و مسلط شد، او رمحان است پس 
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  .جهان هسىت و نفوذ امر و فرمان و تدبريش در سراسر عامل است

شود، اما زماىن كه به  شود به معناى ختت بلند و يا معاىن ديگر استعمال مى زماىن كه براى غري خدا استعمال مى» عرش«
شود منظور جهان هسىت است كه در حقيقت ختت حكومت پروردگار حمسوب  داده مى حضرت بارى تعاىل نسبت

  .شود مى

نبايد  -هاى پايه كوتاه است كه از جهت معىن ظاهرى ختت  -در نظر گرفته شده است» كرسى«و يا اگر براى خدا 
  .معناى عادى آن را براى وجود مقدس بارى تعاىل استعمال منود

» كرسى«قرار گريد و به خداوند نسبت داده شود به معناى جهان مافوق ماده است و » ىكرس«اگر در مقابل » عرش«
  .به معناى جهان ماده خواهد بود

  .»1« »َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرضَ «

  .ها و زمني را فرا گرفته ش آمسان]  حكومت، قدرت و سلطنت[ختت 

ستوده و از هر عيب و نقصى منزّه است و  »2« »ءٌ  َلْيَس َكِمْثِلِه َشيْ «  حقيقتوجود مقّدسى كه خود را در قرآن جميد به 
مهه صفات كمال و مجال و جالل را داراست و صفاتش عني ذات و ذاتش عني صفات است و امساى حسىن و صفات 

 علم و اراده و قدرت و ُعليا ويژه اوست و قيام مهه موجودات غيىب و شهودى از پرتو قّيومّيت اوست و كاينات، زيرنشني
ها و  ها و عظمتش فوق عظمت ها و قدرتش فوق قدرت رمحت اوست، و اوصافش را حدى نيست و قّوتش فوق قّوت

  .هاست، البته شأن و منزلتش بلند، و مرتبه و مكانش از هر چيزى برتر است سطوتش چريه بر سطوت

______________________________  
  .255): 2(بقره ). 1(

  .11): 42(شورى . هيچ چيزى مانند او نيست). 2(
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   َوَخِفَى َمْكُركَ 
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  و پنهان است مكر تو

   مكر پنهان

رود، و اطالق مكر به اين معىن  در غري خدا، به معناى حيله و تزوير است كه براى فريب دادن ديگرى بكار مى» مكر«
اين معىن از صفات انسان جاهل و عاجز است و جهل و عجز در ساحت بر حضرت حق روا نيست؛ زيرا مكر به 

  .مقدس او راه ندارد

نيازى او در  ايت است، و نياز موجودات، در مهه امور به او، و ىب وجود مبارك او علم، قدرت، رمحت، جود و كرم ىب
  .مهه امور از موجودات، حقيقىت ثابت و واقعيىت مسلم و حتمى است

در املفردات » راغب«. آور است گويند كه گاهى خوب و گاهى زيان مى» مكر«انديشى را  هر نوع چارهدر لغت عرب 
  :گويد مى

  .املكر صرف الغري عما يقصد

  ).اعم از اين كه منظورش خوب باشد يا بد(مكر اين است كه كسى را از منظورش باز دارند 

   آمده است كه »2« »سيئ«با و گاهى  »1« »خري«لذا در قرآن كرمي گاهى مكر با كلمه 

______________________________  
ُر اْلَماِكرِينَ «). 1(   .54): 3(آل عمران . »َواللَُّه َخيـْ

رتين جزا دهنده نرينگ   .زنندگان است و خدا 

يُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ «). 2(   .43): 35(فاطر . »َوَال حيَِ

  .كند حاطه منىو نرينگ زشت جز اهلش را ا
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و يا از سياق كالم و مقام كه مكر به او انتساب داده شده » سّيئ«يا » خري«جوىي از دو كلمه  خوىب يا بدى نوع چاره
  .شود فهميده مى

  :در روايىت، شخصى از حضرت امام رضا عليه السالم از معىن آياتى چون

ُر اْلَماِكرِينَ « و »2« »اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِِمْ « و »1« »َسِخَر اللَُّه ِمنـُْهمْ « ُخيَاِدُعوَن اللََّه « و »3« »َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخيـْ
  :كند كه معىن سخره، استهزاء، مكر و نرينگ خداوند چيست؟ حضرت در پاسخ فرمودند سؤال مى »4« »َوُهَو َخاِدُعُهمْ 

ِكِر ال   إّن اللَّه تعاىل
َ
َيسَخُر وال يستهِزُئ وال َميُْكُر وال ُخيادُِع ولكّنه تعاىل ُجيازيِهم َجزاَء الُسخريَِّة وجزاَء االستهزاِء وجزاء امل

  .»5« اَخلديَعة، تعاَىل اللَُّه َعّما يَقوُل الظاملون علّواً كبرياً 

بلكه مطابق عمل مسخره و استهزاء و نرينگ و  برد كند و نه استهزاء و نه نرينگ و فريب به كار مى خداوند نه مسخره مى
  .پندارند گويند و مى دهد خداوند بسيار بسيار برتر از آن چيزهاىي است كه ظاملني مى ها جزاء مى فريب آنان به آن

   جمازات و عذاب مّكاران

ن است كه هر كه را انديشى و مكر خداوند، جمازات و عذاب مّكاران و نرينگ بازان و كافرا هاى چاره يكى از شيوه
  .كند اى داشته باشد به عذاب دچار مى مستحق جمازات بداند، بدون اين كه راه گريز و چاره

______________________________  
  .79): 9(توبه . خدا را مسخره كرده). 1(

  .15): 2(بقره . كند ها را استهزاء مى خداوند آن). 2(

  .54): 3(آل عمران . برد ستند خدا نيز مكر و فريب به كار مىكارى و مكر به كار ب ها فريب آن). 3(

  .142): 4(نساء . زند ها خدعه مى خواهند در مورد خدا خدعه و نرينگ بكار برند وىل خدا به آن مى). 4(

  .19حديث  121/ 4: عيون أخبار الرضا عليه السالم). 5(
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خربى غرق در معصيت و گناه  به آنان كه مغرورانه و مستانه و در حال غفلت و ىب جمازات و عذاب و انتقام خدا نسبت
اى از آن به صورت استدراج و استمهال  مرحله. هاى گوناگون است هاى خمتلف و به شكل اند، به صورت و رفاه و لّذت

افزايد، خدا هم نعمت را  اهش مىكند و به گن سر معصيت مى خرب و مغرور خريه است؛ به اين معنا كه هر اندازه جاهل ىب
كند،  دهد و توبه و استغفار را فراموش مى افزايد تا جاىي كه بر اثر كثرت نعمت، غفلت بيشرتى به او دست مى به او مى

ناگهان و بدون اين كه گناهكار توّجه داشته باشد و از رسيدن عذاب و انتقام باخرب شود، جمازات و عذاب به سويش 
كند و در حقيقت، وى را به بالى مكر خفّى   خربى دچار انتقام حق مى گريد، و او را در حال ىب انش را مىآيد و گريب مى

  .كند گرفتار مى

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت است

َذا أراَد ِبَعْبٍد َشراً َفَأْذَنَب َذنْباً أَتْـبَـَعُه بِِنْعَمٍة لِيـُْنِسَيهُ ِإَذا َأراَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْرياً َفأْذَنَب َذنْباً أتْـبَـَعُه بَِنِقَمٍة َويُذَكِّرُُه اإلْسِتغَفاَر، َوإِ 
ا َوُهَو قولُه   .»2« »»1«  َسَنْسَتْدرُِجُهم ِمْن َحْيُث اليـَْعَلمونَ «  االسِتْغفاَر َوَمتَاَدى ِ

گردد،  عبد، گناهى را مرتكب مىآيد كه  به راسىت هنگامى كه خدا خري و خوىب را درباره عبد اراده كند، چنني پيش مى
اى اراده   منايد، و هرگاه شرى را درباره بنده كند و بدين سبب او را متذّكر استغفار مى خدا او را گرفتار رنج و نقمت مى

كند، پس به سبب سرگرمى به آن نعمت، استغفار را از  شود و خدا نعمىت به او عطا مى كند، پس عبد مرتكب گناه مى
دانند آنان را  به تدريج از جاىي كه منى: كند، و اين است قول حق و گناه به وسيله آن نعمت امتداد پيدا مى برد يادش مى

  !كنيم به عذاب و انتقام و كيفر و جمازات گرفتار مى

______________________________  
  .182): 7(اعراف ). 1(

  .21000، حديث 85، باب 68/ 16: عة؛ وسائل الشي1، باب االستدراج، حديث 452/ 2: الكاىف). 2(
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   َوَظَهَر أْمُركَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

   و فرمانت آشكار است

  فرمان آشكار

  .است» ى«فرمودن است و مقابل آن كلمه » أمر«مراد از كلمه 

   امر تكويىن

هسىت جلوه كردند و بر كرسى گاه  فرمان حق در يك مرحله، فرمان تكويىن است كه با آن فرمان، مهه موجودات در عرصه
  .ظهور نشستند

َا أَْمرُُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكونُ «   .»1« »ِإمنَّ

  .شود درنگ موجود مى باش، پس ىب: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

گويد كه هنگامى كه امر و فرمان به وجود  حاكميت مطلق او در امر خلقت سخن مىاين مجله از اراده تكويىن خداوند و 
  .شود درنگ اجنام مى ىب» كن«آمدن چيزى را صادر كند، فقط با گفنت 

كند،  اين نيست كه خداوند يك فرمان لفظى صادر مى» كن فيكون«توجه به اين مطلب ضرورى است كه منظور از مجله 
  .يابد گريد و بدون نياز به هيچ علت ديگرى حتقق مى اراده او به وجود چيزى تعلق مى بلكه منظور اين است كه

______________________________  
  .82): 36(يس ). 1(
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هاى آمساىن و زمني  ها و صيحه و مهچنني آن زمان كه حضرت حق اراده فرمايد كه جمرمان و كافران را به وسيله صاعقه
ها حاصل خواهد شد و جمرمان به جزاى اعمال  ها و تندبادها، جمازات فرمايد، با يك فرمان متام آن عذاب ها و طوفان لرزه

  .خود خواهد رسيد
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  :فرمايد خداوند پريامون عذاب قوم نوح مى

ْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوجَ   َحىتَّ « ْنيِ اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعهُ ِإَذا َجاَء َأْمرُنَا َوَفاَر التـَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ
  .»1« »ِإالَّ َقِليلٌ 

نوع [از هر : تا هنگامى كه فرمان ما فرا رسيد و تنور فوران كرد، گفتيم]  چنان ادامه داشت روياروىيِ نوح و قومش هم[
اند، در كشىت سوار كن مگر كسى  و نيز خاندانت و آنان را كه اميان آورده]  و يك مادهيك نر [يك زوج دوتاىي ]  حيواىن

  .و جز اندكى مهراه او اميان نياوردند. امي تر فرمان غرق شدن را بر ضد او الزم كرده كه پيش

  :فرمايد و يا در باره عذاب قوم لوط مى

  .»2« »َلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليـَْها ِحَجاَرًة ِمن ِسجِّيٍل َمْنُضودٍ فـََلمَّا َجاَء َأْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َسافِ «

هاىي از نوع سنِگ گِل  را فروترينش منودمي و بر آن سنگ]  سرزمني آلوده[پس هنگامى كه عذاب ما فرا رسيد، باالترين آن 
  .اليه اليه فرو رخيتيم

سر پيامربان و مؤمنان و بندگان صاحلش بگسرتاند و آنان را از و زماىن كه خداوند اراده فرمايد كه چرت رمحت خود را بر 
   ها جنات ها و مصيبت شدائد و سخىت

______________________________  
  40): 11(هود ). 1(

  .82): 11(هود ). 2(
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ن و طاغيان صادر شده باشد، اما دهد، گرچه امر به عذاب اقوام آنان شده باشد و فرمان حضرت حق بر نابودى مستكربا
بردار آنان  هاى با كرامىت كه از اوامر پيامربان خود روى برنتافته و مطيع و فرمان رسوالن با عظمت حضرت حق و انسان

  .اند جنات خواهند يافت بوده
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پريوانشان  خداوند پريامون جنات حضرت هود عليه السالم و حضرت صاحل عليه السالم و حضرت شعيب عليه السالم و
  :فرمايد مى

َناُهم ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ «   .»1« »َوَلمَّا َجاَء َأْمرُنَا َجنَّيـَْنا ُهوداً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَجنَّيـْ

ى خود جنات فرا رسيد، هود و آنان را كه با او اميان آورده بودند با رمحىت از سو ]  بر عذاب آنان[و هنگامى كه فرمان ما 
  .دادمي و آنان را از عذاىب سخت رهاىي خبشيدمي

  .»2« »َك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيرُ فـََلمَّا َجاَء َأْمرُنَا َجنَّيـَْنا َصاِحلاً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يـَْوِمِئٍذ ِإنَّ َربَّ «

فرا رسيد، صاحل و آنان را كه مهراه او اميان آورده بودند با رمحىت از سوى خود ]  بر عذاب آنان[پس هنگامى كه فرمان ما 
ناپذير  مسلماً فقط پروردگارت نريومند و تواناى شكست].  رهاىي خبشيدمي[جنات دادمي، و از خوارى و رسواىي آن روز 

  .است

  .»3« »َعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثِنيَ َوَلمَّا َجاَء َأْمرُنَا َجنَّيـَْنا ُشَعْيباً َوالَِّذيَن آَمُنوا مَ «

______________________________  
  .58): 11(هود ). 1(

  .66): 11(هود ). 2(

  .94): 11(هود ). 3(
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كساىن را كه با او اميان آورده بودند، با رمحىت از سوى خود جنات دادمي، و كساىن و هنگامى كه عذاب ما رسيد، شعيب و  
  .جان شدند هايشان به رو در افتاده جسمى ىب ستم كردند، فرياد مرگبار فرا گرفت، پس در خانه] به آيات ما[را كه 

   امر تشريعى
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قلب پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آشكار شد  و فرمان ديگرش فرمان تشريعى است كه از بركت آن، قرآن جميد از افق
هاى ديگر آمساىن و نبوت  ها و حالل و حرام اوست كه به وسيله كتاب اى از اين فرمان، احكام و مقّررات و فرمان و جلوه

  .انبيا و امامت امامان به متام بشر ابالغ شد

  388: شرح دعاى كميل، ص

  

   ُتكَ َوَغَلَب قـَْهُرَك، َوَجَرْت ُقْدرَ 

  

   و استيالى تو بر هر چيزى غالب، و قدرتت در هر چيزى نافذ و جارى است

   غلبه و قدرت

اى گذرا به اين  توضيح و تفسري قهر و قدرت تا جاىي كه الزم بود در ابتداى كتاب نگاشته شده كه در اين خبش اشاره
  .شود موضوع مى

اى است كه حىت  حق در مهه چيز و مهه كس به گونهو جريان و نفوذ قدرت حضرت  »1« آشكار بودن غلبه قهر
  :فرمايد سوزندگى آتش و برندگى مششري به اذن فرمان خداوند است، حىت پريامون ساحران، خداوند مى

  .»2« »َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّهِ «

  .آسيب رساندن به كسى را نداشتند در حاىل كه آنان به وسيله آن سحر جز به اذن خدا قدرت

  چنان نيست كه ساحر بتواند بر خالف اراده خدا در عامل آفرينش دخالت كند

______________________________  
به » قاهريت«و » قهر«رساند، وىل از نظر ريشه لغوى با هم تفاوت دارند،  گرچه يك معىن را مى» غلبه«و » قهر«). 1(

اين مفهوم » غلبه«گونه مقاومىت نتواند از خود نشان دهد، وىل در كلمه  شود كه طرف هيچ ى گفته مىآن نوع غلبه و پريوز 
بعضى از مفسران معتقدند كه قاهريت معموًال . هاىي بر شخص مقابل پريوز گردد وجود ندارد و ممكن است بعد از مقاومت
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هاى بر موجودات غري  وىل غلبه اعم است و پريوزىشود كه طرف مقابل، موجود عاقلى باشد  در جاىي به كار برده مى
  .176/ 5: ؛ تفسري منونه34/ 7: ؛ امليزان429: »راغب«املفردات . شود عاقل را نيز شامل مى

  .102): 2(بقره ). 2(

  389: شرح دعاى كميل، ص

در موجودات خمتلف قرار ها خواص آثارى است كه خداوند متعال  و خداوند را در قلمرو حكومتش حمدود منايد، بلكه اين
  .منايند داده كه بعضى از آن استفاده مفيد و برخى ديگر سوء استفاده مى

هاى عامل دانست و سر تعظيم به  اين جاست كه با متام وجود بايد روى به سوى او آورد و قدرت او را مافوق متام قدرت
  :ييد چرا كهدرگاه او فرو آورد و پيشاىن خضوع و بندگى در پيشگاهش به خاك سا

َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو * ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َوِإن َميَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن َميَْسْسَك ِخبَْريٍ فـَُهَو َعَلى«
  .»1« »احلَِْكيُم اْخلَِبريُ 

حفظ و [برطرف كننده آن نيست، و اگر تو را خريى رساند و اگر خدا تو را آسيب و گزندى رساند، كسى جز او 
اوست كه بر بندگانش چريه و غالب است، و او حكيم و .* ؛ پس او بر هر كارى تواناست] دوامش فقط به دست اوست

  .آگاه است

ند كه غري او كن آورند، تصور مى تابند و سر تعظيم در مقابل غري او فرو مى اش برمى كساىن كه سر از عبوديت و بندگى
اند، اما با توجه به اين آيه بايد انسان در متام مراحل و حلظات  كننده مصائب و مشكالت سرچشمه خريات و برطرف

ها است، اگر نعمىت را از كسى سلب   ها و حكومت زندگى توجه داشته باشد كه اراده و قدرت خداوند مافوق مهه قدرت
  .قدرتى در جهان نيست كه بتواند آن را دگرگون سازد كند و يا به فردى عطاء منايد، هيچ منبع

  .»2« »ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكونُ «

  .شود درنگ موجود مى باش، پس ىب: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

______________________________  
  .18 -17): 6(انعام ). 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .82): 36(يس ). 2(

  390: شرح دعاى كميل، ص

  :بايد به اين مطلب اشاره منود كه» غلب قهرك«در توضيح 

شود و هم بر سلسله اسباب صادق است، اال اين كه بني قهر  از امساىي است كه هم بر خداى متعال اطالق مى» قاهر«
ديگر قهر و غلبه پيدا كنند در عني حال قاهر و مقهور از او و قهر اسباب فرق است؛ زيرا اگر غري او بعضى بر بعضى 

  .جهت مرتبه وجودى و درجه هسىت با هم برابرند

سازد، خودش با آن هيزم هر دو موجودى طبيعى  كند و آن را مشتعل مى مثًال اگر آتش بر هيزم قهر و غلبه پيدا مى
تر  تضاى طبع آتش در حتميل اثر خود بر هيزم قوىهستند، اال اين كه اقتضاى طبع يكى خمالف طبع ديگرى است و اق

  .است

تر  لكن قهر خداى متعال مانند قهر آتش بر هيزم نيست، بلكه او به خاطر تفوق و احاطه مطلق قاهر است نه به قوى
خداى ور ساخنت چيزى از قبيل هيزم و امثال آن را به  بودن در اقتضاى طبيعى، به اين معىن كه اگر ما آتش زدن و شعله

سبحان نسبت دهيم، معناى اين نسبت ما اين است كه خداى سبحان، هم به وجود خمصوص و حمدودى كه با آن 
وجود، هيزم را اجياد كرده، و هم به خواص و كيفياتى كه به آن داده و آن را با دست قدرت خود جمهز به آن خواص 

تش نيز ذات و آثارش ملك اوست و هم به اين كه نريوى منوده، و هم به اجياد آتشى كه آن را طعمه خود سازد و آن آ
  .مقاومت در برابر آتش را از آن سلب منوده بر آن قاهر است

شود خداوند بر بندگان قاهر است، قهر او نظري قهر بعضى از بندگان بر بعضى ديگر كه مهه در  در نتيجه اگر گفته مى
در حاىل كه  »َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ «  از امساى خداوند آمده استقهر در قرآن به عنوان امسى . عرض يك ديگرند نيست

  اگر قهر او

  391: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« فرمود مانند قهر بندگان بود بايد به عنوان وصف ذكر مى

رت معلوم مى    گردد كه در اين جا مفهوم كالم حضرت امرياملؤمنني در پيشگاه حضرت حق 
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  »وغلب قهرك«

  

  .قهر تو بر متام قهرها غالب است، چيزى مافوق قهر تو نيست

هاى عامل توان اجنام آن را ندارند،  ترين قدرت هاى مادى از اجنام آن عاجزند و بزرگ ترين مسائلى كه متام قدرت از مهم
  .آفرينش جهان و سرآمد موجودات يعىن انسان و نيز بازگردان موجودات پس از مرگ در عامل آخرت است

ترين ذرات عامل تا دسرتسى و فتح كرات و  هاى خود در علوم خمتلف از رازگشاىي كوچك بشر امروزى با متام پيشرفت
سيارات، نه تنها قدرت بر آفرينش موجودات خصوصاً انسان بدون تكيه بر قدرت خداوند را ندارد، بلكه مهيشه اين سؤال 

ه از بني رفته و حىت متام اجزاى بدن او جتزيه شده و يا خوراك انواع براى او وجود داشته كه چگونه ممكن است انساىن ك
  .»2« موجودات شده است دوباره زنده شود

تر از  اما خداوند متعال نه تنها قادر به آفرينش است بلكه زنده كردن مردگان و آفرينش موجودات را در سراى آخرت آسان
  :داند خلقت ابتداىي موجودات مى

  .»3« »ِيف السَّمواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ   ي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلىَوُهَو الَّذِ «

______________________________  
  .48/ 7: برگرفته از امليزان). 1(

  .260): 2(بقره . » َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى«). 2(

  كىن؟ به من نشان ده كه مردگان را چگونه زنده مى

  .27): 30(روم ). 3(

  392: شرح دعاى كميل، ص

و . تر است براى او آسان] كار[گرداند؛ و اين  باز مى]  پس از مرگشان[آفريند سپس آنان را  و اوست كه خملوقات را مى
  .ناپذير و حكيم است تواناى شكستها و زمني ويژه اوست؛ و او  ها در آمسان برترين وصف
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تر بودن اعاده و بازگشت موجودات از آغاز آفرينش خلقت اين است كه در آغاز چيزى نبود و خدا آن را  و دليل آسان
هاى زمني و خبشى در فضا پراكنده  ابداع كرد، وىل در اعاده الاقل مواد اصلى موجود است، قسمىت در البالى خاك

  .بندى آن است ، نظام دادن و صورتباشد، تنها مسأله مى

  .»1«  تر، تشبيه منوده است و يا در آيه ديگر امر قيامت را به چشم به هم زدن و يا از آن هم نزديك

البته توجه به اين نكته نيز الزم است كه استفاده از تعبري آسان بودن، براى تبني مسأله و حل آن از طريق فكر ناقص 
هاى حمدود، بعضى از  براى قدرت. ايت است سخت و آسان هيچ تفاوتى ندارد دى كه ىببشرى است و اال براى وجو 

  .اعمال سخت و بعضى آسان است وىل براى قدرت اليتناهى حضرت حق، تفاوتى بني سخت و آسان نيست

ت حق قدرت قادر متعال در ذره ذره عامل هسىت نافذ و جارى است و در جهان هسىت هيچ چيز از سيطره قدرت حضر 
كه ذكر آن باعث طوالىن شدن حبث   »2«  داليل خمتلفى بر قدرت خداوند در قرآن كرمي ذكر شده است. خارج نيست

  هاى قدرت خداوند نيز در آيات قرآىن ذكر هاى متنوعى از نشانه شود، و منونه مى

______________________________  
حنل . »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح الَْبَصِر َأْو ُهَو أَقْـَرُب ِإنَّ اللََّه َعَلىَوللََّه َغْيُب السَّمواِت َواْألَْرِض وَ «). 1(
)16 :(77.  

تر از آن  ها و زمني ويژه خداست، و كار برپا كردن قيامت براى او جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديك غيب آمسان
  .ارى تواناستنيست، يقيناً خدا بر هر ك

/ 1و  24/ 19و  187/ 17: ؛ مفاتيح الغيب23/ 20و  58/ 18: امليزان: توان به براى توضيح بيشرت مى). 2(
  .مراجعه منود 328/ 15: ؛ تفسري منونه482/ 4: ؛ جممع البيان234/ 3و  139

  393: شرح دعاى كميل، ص

  :شده است از آن مجله

  -اى شد ارهكه به آن اش  -قدرت بر احياى مردگان - 1

  .»1« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    ىَوللََّه َغْيُب السَّمواِت َواْألَْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَقْـَرُب ِإنَّ اللََّه َعلَ «
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تر از آن  يا نزديك ها و زمني ويژه خداست، و كار برپا كردن قيامت براى او جز مانند يك چشم بر هم زدن غيب آمسان
  .نيست، يقيناً خدا بر هر كارى تواناست

   قدرت خداوند بر اجياد عوامل هسىت - 2

َوالشَّْمَس َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثاً   ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّمواِت واْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى«
  .»2« »َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بِأَْمرِِه َأَال َلُه اْخلَْلُق َواْألَْمُر تـََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

]  فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش[ها و زمني را در شش روز آفريد، سپس بر ختت  به يقني پروردگار مشا خداست كه آمسان
پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان را   جويد بر روز مى مسلط شد، شب را در حاىل كه مهواره با شتاْب روز را مىچريه و 

   نافذ نسبت[؛ آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ]پديد آورد[كه ُمسّخر فرمان اويند 

______________________________  
  :وند بر احياى مردگان داللت دارندمهچنني اين آيات بر قدرت خدا. 77): 16(حنل ). 1(

  .28): 2(بقره . »َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم أَْمواتاً َفَأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «

مرده بوديد، پس مشا را ] از عناصرپيش از دميده شدن روح به كالبدتان تركيىب [ورزيد در حاىل كه  چگونه به خدا كفر مى
  .شويد كند، سپس به سوى او بازگردانده مى مرياند، آن گاه دوباره زنده مى حيات خبشيد، سپس مشا را مى

): 30(روم . »ِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ِيف السَّمواِت َواْألَرْ   َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى«
27.  

و . تر است براى او آسان] كار[گرداند؛ و اين  باز مى]  پس از مرگشان[آفريند سپس آنان را  و اوست كه خملوقات را مى
  .ناپذير و حكيم است ها و زمني ويژه اوست؛ و او تواناى شكست ها در آمسان برترين وصف

  .54): 7(اعراف ). 2(

  394: شرح دعاى كميل، ص

  .خمصوص اوست؛ مهيشه سودمند و با بركت است، پروردگار عامليان]  به مهه موجودات
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   قدرت خداوند بر خلقت آمسان و زمني - 4

ُق   َأن َخيُْلَق ِمثْـَلُهم بـََلى  َأَو لَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى«   .»1« »اْلَعِليمُ َوُهَو اخلَْالَّ

مهانند آنان را بيافريند؟ چرا قدرت دارد؛ ]  پس از مرگشان[ها و زمني را آفريده است، قدرت ندارد كه  آيا كسى كه آمسان
  .زيرا اوست كه آفريننده بسيار داناست

   قدرت خداوند بر حفظ نظام آمسان و زمني - 5

يعاً قـَْبَضُتهُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواْلسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنهُ َوتـََعاَىل  َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرضُ «   .»2« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   مجَِ

ها  و خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند، در حاىل كه زمني در روز قيامت يكسره در قبضه قدرت اوست، و آمسان
  .گريند دست اوست؛ منزّه و برتر است از آنچه با او شريك مى هم درهم پيچيده به

  .اى روشن بر قدرت و عظمت اوست و آيات بسيارى كه نشانه

______________________________  
يعاً ُمثَّ اْستَـَوى«). 1( يس . »ٍء َعِليمٌ  اَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشيْ ِإَىل السَّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مسََ   ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  29): 2(بقره : ، مهچنني81): 36(

اراده  ] اى دود مانند بود كه به صورت ماده[اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد، سپس آفرينش آمسان را 
مهه چيز ]  به قوانني و حماسباتِ [؛ و او درست و نيكو قرار داد] مهراه با نظامى استوار[كرد و آن را به شكل هفت آمسان 

  .داناست

  .67): 39(زمر ). 2(

  395: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَال ُميِْكُن اْلِفرَاُر ِمْن ُحُكوَمِتكَ 
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   و گرخينت از حكومتت و فرار از حيطه فرمانرواييت براى هيچ موجودى ممكن نيست

   عدم امكان گريز از حكومت حق

كه در سطرهاى پيشني گذشت و توجه به مافوق بودن قدرت و غلبه و قاهريت خداوند بر متام با توجه به توضيحاتى  
  .شود ها، مفهوم عدم امكان گريز از حكومت حق به خوىب مشخص مى قدرت

ذات مقّدس حق از هر جهت و از هر سو به مجيع اشيا و به مهه موجودات و به هر چيز حميط است و چيزى از سلطه 
  .ج نيستاحاطه او خار 

  .هاست اند، پس او پيش از مهه آن مهه موجودات به اراده او به وجود آمده

و عاقبت . هاست دهند، بنا بر اين او با مهه آن و در سايه قدرت و رمحت او و با كمك لطف و نعمتش ادامه حيات مى
براى چه موجودى وجود دارد تا بتواند پس چه راه گريزى . هاست گردند، در نتيجه او بعد از مهه آن مهه به سوى او باز مى
  !از حكومت او بگريزد؟

من مردى گناهكارم و : در روايىت بسيار مهم آمده است كه مردى به حمضر حضرت امام حسني عليه السالم آمده، گفت
واسىت پنج چيز اجنام بده و هر گناهى خ: امام عليه السالم فرمود. بر معصيت طاقت و صرب ندارم، پس مرا موعظه كن

  :مرتكب شو

  .رزق و روزى خدا را خنور و هر گناهى خواسىت اجنام ده :اّول

  .از واليت و سرپرسىت و حكومت خدا بريون رو و هر گناهى خواسىت اجنام ده :دّوم

  396: شرح دعاى كميل، ص

  .جاىي را بطلب كه خدا تو را نبيند و هر گناهى خواسىت اجنام ده :سّوم

  .ه مرگ آمد تا قبض روحت كند او را از خود بران و هر گناهى كه خواسىت اجنام دههنگامى كه فرشت :چهارم

  .»1«  خواهد تو را به دوزخ دراندازد، تو وارد دوزخ مشو و هر گناهى خواسىت اجنام ده زماىن كه مالك دوزخ مى :پنجم
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وحشتناكى روبرو شده و از سوى ديگر  شود كه انسان از يك سو با موجود يا حادثه در جاىي استفاده مى» فرار«معموًال 
  .آورد شود و به نقطه امن و امان روى مى اى سراغ دارد لذا با سرعت از حمل حادثه دور مى پناهگاهى در نقطه

  :پذير خنواهد بود؛ چرا كه فرار از حكومت حق امكان

متام عامل هسىت حتت سيطره و حكومت حاكم مطلق و خالق هسىت است؛ پس حمل ديگرى براى گريز يافت  :اوًال 
  .شود منى

با درك حقيقت توحيد و شناخت امساء و صفات حضرت حق به معرفت پيدا كردن به وجود مقدس بارى تعاىل به  :ثانياً 
ديد منىاين نكته خواهيم رسيد كه در حكومت حضرت حق هيچ چيزى از جان خداوند متعال . كند ب خداوند انسان را 

ديد . سفره رمحت خود را گسرتده و دوست و دمشن از رمحت او برخوردارند چه خطرى از جانب خداوند انسان را 
  .منايد كه به دنبال مأمن و پناهگاهى بگردد و به سوى آن فرار كند مى

______________________________  
فـََقاَل . أَنَا َرُجٌل َعاٍص َوال َأْصِربُ َعِن اْلَمْعِصَيِة َفِعْظِين ِمبَْوِعَظةٍ : نَّ احلَُْسْنيَ ْبَن َعِليٍّ عليه السالم َجاَءُه َرُجٌل َوَقالَ ُرِوَي أَ «). 1(

اْخرُْج ِمْن َوالَيِة اللَِّه : َوأَْذِنْب َما ِشْئَت َوالثَّاِين  ال َتْأُكْل ِرْزَق اللَّهِ : افْـَعْل َمخَْسَة َأْشَياَء َوأَْذِنْب َما ِشْئَت؛ فََأوَُّل َذِلكَ : عليه السالم
ِإَذا َجاَء َمَلُك اْلَمْوِت ِليَـْقِبَض ُروَحَك َفاْدفـَْعُه : اْطُلْب َمْوِضعاً ال يـَرَاَك اللَُّه َوأَْذِنْب َما ِشْئَت َوالرَّاِبع: َوَأْذِنْب َما ِشْئَت َوالثَّاِلثُ 

: جامع األخبار. »ِإَذا َأْدَخَلَك َماِلٌك ِيف النَّاِر َفال َتْدُخْل ِيف النَّاِر َوأَْذِنْب َما ِشْئتَ : ْب َما ِشْئَت َواْخلَاِمسُ َعْن نـَْفِسَك َوأَْذنِ 
  .7، حديث 20، باب 126/ 75: ؛ حبار األنوار89، فصل 130

  397: شرح دعاى كميل، ص

ديدها از جانب خود انسان و اعمال اوست و عذ   .هاى اهلى نتيجه عمل انسان است ابخطرها و 

اند و نتيجه اعمال آنان است، باعث برپاىي  عذاب انكاركنندگان و كافران و معاندان در دوزخى كه خود به وجود آورده
منود و هيچ كس را در آن جاى  و در غري اين صورت خداوند جهنم را سرد و سالمت مى. هاست جهنم و انواع عذاب

  .داد منى

  .»1« املؤمنني در مهني دعاى شريف به اين نكته اشاره فرمود كه شرح آن خواهد آمدحضرت امري 
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كاران و  عالوه بر اين كه تنها پناهگاه امن و امان براى انسان وجود مبارك حضرت حق است كه از شر ستم و ستم
  :شيطان و هواى نفس بايد به او پناه برد و به مست او فرار منود

  .»2« »اللََّه ِإينِّ َلُكم ِمْنهُ َنِذيٌر ُمِبنيٌ َفِفرُّْوا ِإَىل «

  .اى روشنگرم ترديد من از سوى او بيم دهنده ىب]  كه[پس به سوى خدا بگريزيد 

رت كه از جهالت و ناداىن به سوى دانش و معرفت، و از سوى خرب و شنيده به  آرى، اگر انسان قصد فرار دارد، چه 
ايت از خلق به سوى حق فرار كند كه در اين فرار، منافع دنياىي و آخرتى و رضوان اهلى  جانب عيان و مشاهده، و در 

   و سعادت

______________________________  
نَّاَر ُكلَّها بـَْرداً َعْلَت الفَِباْلَيِقِني أَْقَطُع، َلْوَال َما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك، َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخالِد ُمعاِنِديَك، جلََ ). 1(

  .َوَسالماً، َوَما كاَن ِألََحٍد ِفيها َمَقرّاً َوَال ُمقاماً 

دامن اگر فرمانت در به عذاب كشيدن منكران نبود، و ُحكم نافذت به ابدى بودن دمشنانت در آتش صادر  به يقني مى
  .جنا قرار و جايگاهى وجود نداشتكردى و براى احدى در آ نشده نبود، هر آينه سراسر دوزخ را سرد و سالمت مى

  .50): 51(ذاريات ). 2(
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شود و در حقيقت، اين فرار، گرخينت از هواى نفس به سوى عقل و قلب و از دنيا به آخرت و از  ابدى نصيب انسان مى
ايتاً فرار از شيطان به سوى خداست شت و    .دوزخ به 

  آيد به دستعاشقان را گر مهه ملك جهان 
 

  ديده بر بندند از آن تا دلستان آيد به دست

  پشت پا بر عامل هسىت زنند از اشتياق
 

  تا مگر دامان يار مهربان آيد به دست

  دشت هجران را منايند آبيارى ز اشك چشم
 

  تا كه حمصول وصال از بذر جان آيد به دست
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ار  گر كنار جوى چشم خود نشيىن در 
 

  ديدار آن سرو روان آيد به دستعاقبت 

  

***  

  399: شرح دعاى كميل، ص

  37ا 

اى، و براى تبديل اعمال بدم به خوب جز تو كسى را  اى، و براى اعمال زشتم پوشنده خدايا، براى گناهامن آمرزنده
وجود، سپاس و ستايش كنم و تو را با مهه  هيچ معبودى جز تو نيست، تو را از هر عيب و نقصى تنزيه مى. يامب منى
ستم و جرأمت از روى انكار حقايق (گومي، بر خود ستم ورزيدم، و به سبب جهل و نادانيم جرأت و جسارت منودم، و  مى

و مغرورم ساخت كه (به آنچه در زمان گذشته به من احسان منودى تكيه كردم و آرامش يافتم ) و دمشىن با تو نبوده، بلكه
  ).فتم بر تو جرأت و جسارت آرم، احسان و لطفت را از من دريغ خنواهى كرد ورزم و با خمال اگر هم اكنون بر خود ستم

  400: شرح دعاى كميل، ص

  

  7خبش 

  

  401: شرح دعاى كميل، ص

  

  اللَُّهمَّ َالَأِجُد ِلُذنُوِىب غاِفراً 
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   يامب منى) جز تو(اى  خدايا، براى گناهامن آمرزنده

   آمرزنده گناه

وجود مقدسى كه آمرزنده و : يعىن. است» غفور«و » غافر«حق و صفات علياى پروردگار مهربان، از امساى حسناى 
  .شرط حتصيل آمرزش، توبه واقعى و بازگشت حقيقى است. بلكه بسيار آمرزنده است

از بايد به اين حقيقت دلگرم و اميدوار باشد كه اگر از گناهانش توبه كند و » غفور«گناهكار، با توّجه به صفت 
هايش دورى گزيند و به اميان و عمل صاحل آراسته شود، يقيناً مهه گناهانش مورد  هايش دست بردارد و از معصيت زشىت

  .آمرزش قرار خواهد گرفت

  :دلسردى و نوميدى در اين زمينه، گناهى بزرگ و معصيىت موجب عذاب و بلكه به فرموده قرآن جميد مساوى با كفر است

  .»1« »ِمن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ الَقْوُم الَكاِفرونَ  ِإنَُّه ال يـَْيَئسُ «

  .شوند زيرا از رمحت خدا جز گروه كافران نااميد منى

  .آمرزد كند كه نبايد از رمحت خدا نااميد باشند؛ زيرا خدا مهه گناهان را مى قرآن جميد، به گناهكاران اعالم مى

   نـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ أَ   ُقل يا ِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى«

______________________________  
  .87): 12(يوسف ). 1(

  402: شرح دعاى كميل، ص

نوَب َمجيعاً ِإنَُّه ُهَو الَغفوُر الرَّحيمُ    .»1« »يـَْغِفُر الذُّ

يقيناً او . آمرزد نااميد نباشيد، زيرا خدا مهه گناهان را مى اى بندگان من كه بر خويشنت اسراف ورزيديد، از رمحت من: بگو
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  .پذيرد آياتى چون آيات زير نشان دهنده اين حقيقت است كه خدا توبه هر گناهكارى را مى
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  .»2« »ِإنَّ اللََّه كاَن َغفوراً َرحيماً «

  .به راسىت خدا مهواره بسيار آمرزنده و مهربان است

  .»3« »َواللَُّه َغفوٌر َرحيمٌ «

  »و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

  .»4« »َفَمن َتاَب ِمن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنَّ اللََّه يَتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغفوٌر َرحيمٌ «

پذيرد، زيرا خدا بسيار  اش را مى كاريش توبه كند و مفاسدش را اصالح منايد، بداند كه خدا توبه پس كسى كه بعد از ستم
  .آمرزنده و مهربان است

  .»5« »َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغفوٌر َرحيمٌ «

  .از خدا پروا كنيد، يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

و آنچه از واجبات آرى، كسى كه از گناهانش توبه كند و پس از توبه از كبائر بپرهيزد و اصرارى بر صغائر نداشته باشد 
   از او قضا شده به جاى آورد و از مال مردم

______________________________  
  .53): 39(زمر ). 1(

  .23): 4(نساء ). 2(

  .25): 4(نساء ). 3(

  .39): 5(مائده ). 4(

  .69): 8(انفال ). 5(

  403: شرح دعاى كميل، ص
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اى كه توبه واقعى است مهه گذشته زشت او مورد آمرزش قرار  چنني توبهآنچه به عهده دارد به مردم باز گرداند، يقيناً با 
  .خواهد گرفت

  :فرمايد هاى تائب واقعى مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره نشانه

  .»1« َعَلى اَخلْريِ  الَنِصيَحُة للَِّه ِىف َعَمِلِه، َوتـَْرُك الَباِطل، َولُُزوُم اَحلقِّ َواِحلْرصُ : َعّالمُة التّاِئِب َفَأربـََعةٌ 

بند بودن به حق و رغبت  اخالص براى خداوند در عمل و رها كردن باطل و پاى: هاى تائب چهار چيز است نشانه
  .خري و خوىب شديد بر اجنام

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

ببندد، و بر اين نيست كه  خدا بر اين نيست كه درب شكر را به روى عبد باز كند و درب افزون شدن نعمت را بر او«
درب دعا را باز كند و درب اجابت را بر وى ببندد، و بر اين نيست كه درب توبه را باز كند و درب آمرزش را به روى او 

  .»2« »ببندد

______________________________  
  .2126، باب التوبة، حديث 638/ 2: ؛ ميزان احلكمة18: حتف العقول). 1(

َعاِء َويـُْغِلَق َعْنُه بَاَب َن اللَُّه لِيَـْفَتَح َعَلى َعْبٍد بَاَب الشُّْكِر َويـُْغِلَق َعْنُه بَاَب الزِّيَاَدِة َوال ِليـَْفَتَح َعَلى َعْبٍد بَاَب الَما َكا«). 2( دُّ
  .435حكمت : البالغة ج. »اِإلَجاَبِة َوال ِليـَْفَتَح ِلَعْبٍد بَاَب التـَّْوَبِة َويـُْغِلَق َعْنهُ بَاَب اْلَمْغِفَرةِ 

  404: شرح دعاى كميل، ص

  

  َوَال ِلَقَباِئِحى َساِتراً 

  

  )يامب جز تو منى(اى  و براى اعمال زشتم پوشاننده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  ها پوشاننده زشىت

دهد و دوست  خلوت اجنام مى اى است كه گناهانش را به پوشى بر گناهان بنده از صفات بسيار مهم حضرت حق، پرده
  .آگاه شود نشندارد احدى بر گناها

كنند،  ناميده، تا بندگانش بدانند در حاىل كه او را به خلوت معصيت مى »ستار العيوب« وجود مقّدس او، خود را
منايد؛ مگر اين كه گنهكارى بر  كند و از باز كردن اوراق پرونده آنان در برابر ديگران خوددارى مى آبرويشان را حفظ مى

پوشى بر  گناهانش را در برابر مهگان اجنام دهد و بر آبرويش نرتسد، كه در اين حال پردهحياىي و جرأت زياد،   اثر شدت ىب
  .او و حفظ آبرويش در ميان مردم معىن ندارد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

  اَألْرِض َأْن َتْكُتَم َعَلْيِه، َوأُْنِسَيِت اَحلَفَظُة َما كاَنْت َتْكُتب َعَليهِ  َمن تَاَب، تَاَب اللَُّه َعَلْيِه َواِمَرْت َجوارُِحُه اْن َتْستـَُر َعَلْيِه، َوِبقاعُ 
»1«.  

رسد كه گناهانش را بر او پوشيده دارند، و به  پذيرد و به اعضايش فرمان مى اش را مى كسى كه توبه كند، خدا توبه
اند از يادآنان  اش نوشته نچه را كاتبان عمل در پروندهشود كه گناهانش را بر او كتمان كنند، و آ هاى زمني امر مى قطعه
  .برند مى

  :از امام صادق عليه السالم شنيدم فرمود: گويد مى» معاوية بن وهب«

______________________________  
  .32، حديث 20، باب 28/ 6: ؛ حبار األنوار179: ثواب األعمال). 1(

  405: شرح دعاى كميل، ص

ْنيا َواآلِخرةِ ِإَذا َتاَب  ؤِمُن َتوبًَة َنصوحاً اَحبَُّه اللَُّه َفَستَـَر َعَليِه ِىف الدُّ
ُ
  :قُلتُ . الَعبُد امل

ٍء ِمَن  ِبَشىْ  ءٌ َيْشَهُد َعَليهُ  فـَيَـْلَقى اللََّه ِحَني يـَْلقاُه َولَيَس َشىْ ... يـُْنِسى َمَلَكْيِه َما َكَتبا َعَليِه ِمَن الذُّنوبِ : َفَكْيَف َيْستـُُر َعَلْيِه؟ قَال
  .»1«  الذُّنوبِ 
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: گفتم. پوشاند ورزد، پس در دنيا و آخرت بر او مى كند، خدا به او حمّبت مى هنگامى كه بنده مؤمن توبه خالص مى
برد، پس هنگامى كه  اند از ياد آنان مى آنچه را از گناهان دو فرشته نويسنده بر او نوشته: پوشاند؟ فرمود چگونه بر او مى

  .كند، چيزى كه به اندكى از گناهانش گواهى دهد وجود خنواهد داشت مالقات مى خدا را

  :در تفسري منهج الصادقني روايت شده است

  .ام را در آن قرار دهيد اى بزنيد و بنده قّبه: فرمان رسد. چون روز قيامت شود، بنده را به حمضر حق حاضر كنند«

نده من، نعمتم را سرمايه معصيت منودى و چندان كه نعمت بر تو افزودم اى ب: بعد از آن خداى تعاىل به وى خطاب كند
  .تو بر گناه و عصيان بيشرت افزودى

بنده من، سر بردار كه مهان ساعت كه معصيت كردى من تو را آمرزيدم و : خطاب رسد. بنده سر خجالت به پيش اندازد
  .قلم عفو بر گناهانت كشيدم

حق تعاىل . به او هم عتاب و سرزنش كنند، و او از شرمسارِى خود به گريه آيدپس بنده ديگرى را حاضر كنند و 
كىن و گريه و  خنديدى تو را شرمسار نساختم، امروز كه گناه منى كردى و مى اى بنده من، آن روز كه گناه مى: فرمايد مى

  .»2« »!!شت دادم زارى دارى چگونه تو را عذاب كنم و رسوايت سازم؟ تو را آمرزيدم و اجازه رفنت به

______________________________  
  .31، حديث 20، باب 28/ 6: ؛ حبار األنوار1، باب التوبة، حديث 430/ 2: الكاىف). 1(

  .31/ 1: تفسري منهج الصادقني). 2(

  406: شرح دعاى كميل، ص

  

ّالً  َوَال ِلَشىْ     َغيـَْركَ ٍء ِمْن َعَمِلَى اْلَقِبيِح بِاحلََْسِن ُمَبدِّ

  

   يامب و براى تبديل اعمال بدم به خوب جز تو كسى را منى
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  ها ها به خوىب تبديل كننده بدى

گردد و عمل شايسته اجنام  كند و آراسته به اميان مى از صفات پروردگار مهربان اين است كه وقىت عبد از گناه توبه مى
  .كند ا تبديل مىه هايش را به خوىب دهد، گناهانش را به حسنات، و زشىت مى

  .»1« »َرحيماً  ِإّال َمْن تاَب َوءاَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً فَأُولِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناٍت وَكاَن اللَُّه َغفوراً «

ات تبديل هايشان را به حسن مگر كساىن كه توبه كردند و مؤمن شدند و عمل شايسته جبا آوردند، پس ايناند كه خدا زشىت
  .كند و خدا مهواره بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  .»2« »َوأَِقِم الصََّلوَة َطَرىفَِ النَّهاِر َوزَُلفاً ِمَن الَّْيِل ِإنَّ اَحلَسناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاتِ «

  .برد ها گناهان را از بني مى مناز را دو طرف روز و ساعات اول شب به پا دار، زيرا خوىب

  هاى علمى ذكر ره تبديل سّيئات به حسنات، مطالب بسيار مهّمى در كتابدر با

______________________________  
  .70): 15(فرقان ). 1(

  .114): 11(هود ). 2(

  407: شرح دعاى كميل، ص

از آن ها فلسفى و برخى عرفاىن و ذوقى و خبشى جنبه روايىت دارد كه بيان و شرح هر يك  شده است كه بعضى از آن
  .مطالب موجب طوالىن شدن شرح خواهد شد

  :در تفسري منونه آمده است

  .توانند قابل قبول باشد در تبديل سّيئات به حسنات چند تفسري است كه مهه مى«

شود و به خاطر  آورد، دگرگوىن عميقى در سراسر وجودش پيدا مى كند و اميان به خدا مى هنگامى كه انسان توبه مى - 1
اگر در گذشته مرتكب قتل نفس . شود و انقالب دروىن، سيّئات اعمالش در آينده، تبديل به حسنات مىمهني حتول 
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گذارد، و اگر زناكار بود، پس از آن عفيف و  شد، در آينده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظاملان را جاى آن مى مى
  .كند توبه پيدا مى و اين توفيق اهلى و دگرگوىن را در سايه اميان و. شود پاكدامن مى

كند و به جاى آن  ديگر اين كه خدا به لطف و كرم و فضل و انعامش بعد از توبه كردن، سيّئات اعمال او را حمو مى - 2
  :خوانيم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى» ابوذر«نشاند، چنان كه در روايىت از  حسنات مى

. ها را بپوشانيد دهد گناهان صغريه را به او عرضه كنيد و كبريه خدا دستور مى. دكنن روز قيامت بعضى از افراد را حاضر مى
كند، وىل دلش از كبائر ترسان  تو در فالن روز فالن گناه صغريه را اجنام دادى و او به آن اعرتاف مى: شود به او گفته مى
  .و لرزان است

  .اى به او بدهيد د به جاى هر سيّئه حسنهده در اين جا هرگاه خدا خبواهد به او لطفى كند، دستور مى

  بينم؟ جا منى ها را در اين پروردگارا، من گناهان مهّمى داشتم كه آن: كند عرض مى

  هايش آشكار شد، در اين هنگام پيامرب صلى اهللا عليه و آله تبسم كرد كه دندان: گويد ابوذر مى

  408: شرح دعاى كميل، ص

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ فَ « :سپس اين آيه را تالوت فرمود   .»2« »»1«  أُولِئَك يـَُبدِّ

دهد نيست، بلكه آثار سوئى است كه از آن  سّومني تفسري اين كه منظور از سيّئات، خود اعماىل كه انسان اجنام مى - 3
شود و تبديل  رچيده مىبر روح و جان انسان نشسته است كه اگر توبه كند و اميان بياورد آن آثار سوء از روح و جانش ب

  .»3« »گردد، و اين است معىن تبديل سيّئات به حسنات به آثار خري مى

  ما را به غري درگه لطفت پناه نيست
 

  چشم گدا به جز به در پادشاه نيست

  ما عاشقيم و مفىت عّشاق گفته است
 

  عاشق شدن به طلعت جانان گناه نيست

 امي در بر ديوان عدل تو شرمنده
 

  چون غري دست و پا و سر آجنا گواه نيست

  اى كه كاتب قدرت نوشته است پرونده
 

  توان چو در آن اشتباه نيست حاشا منى
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***______________________________  
  .70): 25(فرقان . كند ها تبديل مى هايشان را به خوىب آنان كساىن هستند كه خدا بدى). 1(

  .33/ 4: نور الثقلني). 2(

  .160/ 15: تفسري منونه). 3(

  409: شرح دعاى كميل، ص

  

   َال ِإَلَه ِإّال أَْنتَ 

  

   هيچ معبودى جز تو نيست

ليل، و از » ال إله إّالأنت«از كلمه طيّبه توحيديه  تعبري به حتميد » حبمدك«تعبري به تسبيح، و از » سبحانك«تعبري به 
  .شده است

   ليل واقعى

ليل گويد و با عمق قلب، صادقانه به آن اقرار كند و نسبت به آن اخالص ورزد و عمًال هر چنانچه كسى به زبان  ،
معبود باطلى را از خيمه حياتش نفى كند، به حقيقت موّحد است و در امان حضرت حق است و شرمسارى دنيا و 

شت و مورد رضاى پروردگار  و حمبوب فرشتگان و مهنشني با انبيا عذاب آخرت يقيناً بر او حرام است و روز قيامت اهل 
  .و صّديقني و شهدا و شايستگان است

ليل، زماىن در باطن انسان جتّلى مى كند كه انسان از طريق قرآن جميد و معارف انبيا عليهم السالم، به ويژه  حقيقت 
ُعلياى حضرت حق معرفت پيدا  معارف پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت بزرگوارش، به امساى حسىن و صفات 
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ها پاك منايد و واجبات را با ّمهىت بلند و قلىب عاشقانه و خملصانه اجنام دهد و از خدمت به بندگان  كند و دامن از آلودگى
  .خدا دريغ نورزد

  :خيزد اختيار از بند بند وجود انسان فرياد برمى آرى، با طّى اين طريق و حركت در اين مسري، ىب

  ٍء َما َخال اللَّه بَاِطلٌ  َشىأال ُكّل 
 

 «1»  وَُكلُّ نَعيٍم ال ُحماَلَة زائلٌ 

  

  .آگاه باشيد كه هر چيزى جز خدا موهوم و باطل، و هر نعمىت به طور قطع و يقني از بني رفتىن است

ال مؤثر ىف «، »ال إله إّالاللَّه« :خيزد با جلوه مجال معشوق در آمسان باطن انسان، از جزء جزء وجود آدمى فرياد برمى
  .»ال حول وال قّوة إّالباللَّه«، »الوجود إّالاللَّه

  شورش عشق تو در هيچ سرى نيست كه نيست
 

  منظر روى تو زيب نظرى نيست كه نيست

  نيست يك مرغ دىل كش نفكندى به قفس
 

  تري بيداد تو پر تا به پرى نيست كه نيست

  ما صد چاك است نه مهني از غم تو سينه
 

  داغ تو الله صفت بر جگرى نيست كه نيست

  به فغامن ز فراق رخ و زلفت به فغان
 

سگ كويت مهه شب تا سحرى نيست كه 
  نيست

 چشم ما ديده خفاش بود ور نه تو را
 

  جلوه حسن به ديوار و درى نيست كه نيست

 موسىي نيست كه دعوى أنا احلق شنود
 

  اندر شجرى نيست كه نيستور نه اين زمزمه 

 گوش اسرار شنو نيست و گرنه اسرار
 

 «1»  برش از عامل معىن خربى نيست كه نيست
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راسىت، مگر در دار هسىت غري او ديّارى وجود دارد كه سر به خاك درگاه او سايند و از او رزق و روزى طلبند و حّل 
   مشكالت و برطرف كردن بالها و آمرزش

______________________________  
  .»مال هادى سبزوارى«ديوان اسرار ). 1(

  411: شرح دعاى كميل، ص

  !ها را از او خبواهند؟ گناهان و پوشاندن زشىت

ليل و تسبيح و حتميد در اين خبش از دعا مناسب مقام است؛ زيرا دعا خواِن آگاه، پس از اظهار ذلت و  به حقيقت، 
هامي را  كسى را نيافتم كه گناهامن را بيامرزد و زشىت: دارد مسكنت و اقرار به گناه و معصيت عرضه مىدرماندگى و فقر و 

ال «چون يقني دارد اين امور از كارهاى خداست و احدى قدرت بر اين كارها ندارد؛ پس اظهار توحيد با گفنت . بپوشاند
  .مناسب مقام است» حبمدك«ميد با گفنت و اظهار حت» سبحانك«و اظهار تسبيح با گفنت » إله إّالأنت

شت    اى 

ليل را مهراه با معرفت و اخالص به زبان براند و عمًال هر معبود باطلى را نفى كند و جز از حضرت حق  كسى كه 
ش اى  ت اطاعت نكند و فقط او را بپرستد و پيشاىن عبادت تنها به خاك درگاه او بگذارد، در حقيقت به فراهم آوردن 

  .برخاسته و خود را براى حمفوظ ماندن از هر عذاىب در حصن حصني حق، و امان خداى مهربان قرار داده است

كند كه حضرت  امام رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از حضرت حق روايت مى
  :حق فرمود

  .»1«  ِحصىن أِمَن ِمْن َعذاىبال إلَه إّالاللَُّه ِحْصىن َفَمْن َدَخَل 

  .توحيد قلعه من است، پس كسى كه در قلعه من درآيد از عذامب در امان است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده

______________________________  
  .14، حديث 1، باب 5/ 3: ؛ حبار األنوار24: التوحيد). 1(
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  .»1« َمن أَنـَْعَم اللَّه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه بِالّتوحيِد ِإالَّ اجلَّّنةَ َما َجزَاءُ 

شت نيست   .پاداش كسى كه خدا نعمت توحيد را به او عطا كرده جز 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»2« َمْن َماَت َوُهَو يـَْعَلُم انَّ اللََّه َحقٌّ َدَخَل اجلَنَّةَ 

شت مىكسى كه مبريد در حاىل كه بداند    .شود يقيناً خدا حق است وارد 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3« قـَْوُل َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه َمثَُن اجلَنَّةِ 

شت است اى    .گفنت ال إله إال اللَّه 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»4«  َحتُْجَزُه َالإِلَه ِإالَّ اللَُّه َعمَّا َحرََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَ َمن َقاَل َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه ُخمِْلصاً َدَخَل اجلَنََّة، َوِإخالُصهُ َأْن 

شت مى شود و اخالصش به اين است كه ال إله إال اللَّه او را از آنچه خدا  كسى كه خملصانه بگويد ال إله إال اللَّه، وارد 
  .حرام كرده است بازدارد

از حديثى كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه هركس  مردى به حمضر حضرت باقر عليه السالم آمد و
شت مى »ال إله إّالاللَّه« بگويد آن مرد از حمضر امام باقر عليه . روايت حق است: حضرت فرمود. شود، پرسيد وارد 

 »ال إله إّال اللَّه«  راىاى مرد، ب: سپس فرمود. او را برگردانيد: السالم بازگشت، وقىت از خانه خارج شد، حضرت فرمود
   ام كه امام معصومم و از سوى خدا به امامت انتخاب شده(شروطى است و من 

______________________________  
  .12حديث  1، باب 5/ 3: ؛ حبار األنوار22: التوحيد). 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .20، حديث 1، باب 9/ 3: ؛ حبار األنوار29: التوحيد). 2(

  .9140، حديث 44، باب 210/ 7: الشيعة؛ وسائل 21: التوحيد). 3(

  .21، حديث 5، باب 197/ 90: ؛ حبار األنوار27: التوحيد). 4(

  413: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  از شروط آن هستم) و اطاعت از من در مهه امور واجب است

ق معرفت پيدا كرد كه در هر صورت، تنها راه جنات، توحيد و شرايط آن است؛ به اين معنا كه وقىت انسان به حضرت ح
خوار اوست و با زبان به وحدانّيت  معبودى جز او نيست و هرچه و هركه در جهان هسىت وجود دارد مملوك و بنده و جريه

حضرتش اقرار كرد و نبوت پيامربان و امامان عليهم السالم و قرآن جميد را پذيرفت و بر اساس تعاليم دين زندگى كرد، 
  .شده و در تنها راه جنات قرار گرفته است متمسك به دستگريه جنات

شود، و اگر گناهى از انسان به غفلت سر زند، پس از  در فضاى توحيد، هر عمل خري و مثبىت از انسان پذيرفته مى
شود و كمرتين گناهى را  و در فضاى غري توحيد هيچ عمل خريى قبول منى. پشيماىن و توبه، آمرزيده خواهد شد

  .آمرزند منى

در اين زمينه . توحيد، اگر به سبب سنگيىن گناه دچار عذاب قيامت شوند از بركت توحيد جنات خواهند يافتاهل 
  :كنيم هاى معترب و پرارزش حديث نقل شده كه از باب منونه يكى از آن احاديث رانقل مى روايات بسيار مهمى در كتاب

  :قّرب حق، جربئيل فرمودپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به امني وحى و فرشته م

جربئيل دركات و ساكنان آن را يك به يك وصف كرد تا سخنش به طبقه اّول رسيد، آن گاه . دوزخ را براى من وصف كن
  .سكوت كرد

  اند؟ اى جربئيل، ساكنان اين طبقه چه كساىن: سّيد و سرور عامليان فرمود

  .اكنانش عاصيان اّمت تواندتر است و س عذاب اين طبقه از مهه طبقات آسان: جواب داد
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______________________________  
/ 5: ؛ مستدرك الوسائل28، حديث 1، باب 13/ 3: ؛ حبار األنوار110، باب 390: فقه الرضا عليه السالم). 1(

  .6083، حديث 36، باب 359

  414: شرح دعاى كميل، ص

  رود؟ دوزخ مىآيا از امت من كسى به : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  !!اند توبه از دنيا رفته آنان كه آلوده به گناه كبريه بوده و ىب: امني وحى گفت

روز در گريه بود تا آن كه روز چهارم حضرت زهرا عليها السالم به  پيامرب صلى اهللا عليه و آله به گريه نشست و سه شبانه
اده و چندان گريسته كه خاك زير صورتش از زيارت آن حضرت آمد، مشاهده كرد آن جناب روى مباركش را بر  خاك 

  اى اتفاق افتاده است؟ اى و حادثه چه واقعه: اشك او ِگل شده، عرضه داشت

  !امني وحى به من خرب داده كه طبقه اول دوزخ جاى گنهكاران از امت من است و اين سبب گريه من شده است: فرمود

  برند؟ وحى پرسيديد گنهكاران را به چه صورت به دوزخ مى از امني: حضرت زهرا عليها السالم عرضه داشت

ِكشند و چون نزديك دوزخ رسند و مالك دوزخ  گريند و آنان را به دوزخ مى آرى، موى مردان و گيسوى زنان را مى: فرمود
مالك اجازه . يمرا ببينند فرياد و عربده سر دهند و به مالك دوزخ التماس كنند كه ما را اجازه ده بر حال خود گريه كن

چه نيكو بود اگر : مالك گويد. دهد تا چندان بگريند كه اشك در چشمشان مناند و به جاى اشك، خون گريه كنند مى
  !رخيت ها از ترس امروز از ديدگانتان فرو مى ها در دنيا بود و اين اشك اين گريه

مالك بر . ، آتش از آنان دور شود»ال إله إّال اللَّه« :پس مالك، آنان را به دوزخ دراندازد و ايشان ناگهان فرياد برآورند
  .آتش صيحه زند كه اى آتش، آنان را بگري

  .بر زبانشان جارى است »ال إله إّالاللَّه«  چگونه آنان را بگريم در حاىل كه كلمه طيّبه: آتش گويد

اند و  مسوزان كه خدا را سجده كردهوىل از سوى حق خطاب رسد كه رويشان را . اينان را بگري: مالك باز فرياد كند
  .اند هايشان را مسوزان كه در ماه مبارك تشنگى كشيده دل
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  :پس از آن به جربئيل ندا رسد. پس در دوزخ تا زماىن كه خدا خبواهد مبانند

: تى نيكو مشاهده كنند، گويندحال گنهكاران امت به كجا رسيده؟ مالك دوزخ پرده بركشد، گنهكاران جربئيل را به صور 
  اين كيست كه چنني صورت نيكوىي دارد؟

  .آورد اين جربئيل است كه در دنيا به سوى حممد صلى اهللا عليه و آله وحى مى: پاسخ دهند

آله را اسريان دوزخ چون نام مبارك پيامرب صلى اهللا عليه و آله را بشنوند فرياد برآرند كه از جانب ما حممد صلى اهللا عليه و 
  !سالم برسان و بگو كه گنهكاران امت در دوزخ گرفتارند

سرور عامليان سر به سجده گذارد و به پيشگاه حق عرضه . امني وحى اين خرب را به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رساند
  .بدارد كه گنهكاران امت مرا به دوزخ بردى، اكنون ايشان را به من ببخش

  .خبشيدمآنان را به تو : خطاب رسد

وقىت . اند آنان را به عني احليات برند آورد و چون مانند ذغال شده پس پيامرب صلى اهللا عليه و آله آنان را از دوزخ بريون مى
هايشان  هاى ظاهر و باطنشان برطرف شود و پاك و پاكيزه گردند و بر پيشاىن از آن چشمه بنوشند و بر خود ريزند آلودگى

  :اين عبارت نقش بندد

  .تقاء الّرمحان من الّنارع

  .آزاد شدگان خداى مهربان از آتش

شت ايشان را به يكديگر نشان دهند كه اينان دوزخيان هستند كه جنات يافته شت برند، اهل    !اند و چون آنان را به 

شت درآوردى، اين عالمت را از پيشاىن: پس آنان گويند . اى ما برطرف كنه پروردگارا، بر ما رمحت آوردى و ما را به 
  .»1« خواسته آنان مورد قبول قرار گريد و آن نقش از پيشاىن آنان زايل شود

______________________________  
  .ذكر شده است 27/ 1: ؛ سنن دارمى144/ 3: ؛ مسند امحد386: مضمون اين روايت در جممع الزوائد). 1(
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   َوِحبَْمِدكَ ُسْبَحاَنَك 

  

   گومي كنم و تو را با مهه وجود، سپاس و ستايش مى تو را از هر عيب و نقصى تنزيه مى

  حقيقت تسبيح و حتميد

تسبيح در حقيقت اقرار . تسبيح به معناى تنزيه منودن و پاك دانسنت حضرت حق از هر شّر و بدى و عيب و نقص است
  .ايت خداست به كماالت ىب

  :پرسيدم، فرمود »سبحان اللَّه« از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله از تفسري: گويد مى» للَّهطلحة بن عبيدا«

  .»1«  پاك دانسنت خدا از هر عيىب است

  :سؤال شد، فرمود »سبحان اللَّه« از امرياملؤمنني عليه السالم درباره تفسري

 -گويد، پس هنگامى كه عبد آن را درباره او مى بزرگ مشردن جالل خداى عز و جل و پاك دانستنش از آنچه هر مشركى
  .»2« اى به او درود فرستد بگويد، هر فرشته -از روى اخالص و يقني

  :داند گوى خدا مى قرآن جميد در آيات بسيارى مهه موجودات جهان هسىت را تسبيح

______________________________  
ُهَو تـَْنزيُه اللَّه : للَّه صلى اهللا عليه و آله عن تفسري سبحان اللَّه، فقالسألت رسول ا: عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال«). 1(

  .8240، التسبيح، حديث 2362/ 5: ؛ ميزان احلكمة6511: جامع البيان. »ِمْن ُكلَّ ُسوءٍ 

. َعَلْيِه ُكلُّ َمَلكٍ   َفِإذا َقاَهلا الَعْبُد َصّلىُهَو َتعظيُم َجالِل اللَِّه عّزوجّل وتنزيِهِه َعّما قاَل فيِه ُكلُّ ُمْشرٍِك : قال عليه السالم). 2(
  .3، حديث 3، باب 177/ 90: ؛ حبار األنوار1، حديث 45، باب 311: ؛ التوحيد3، حديث 9: معاىن األخبار
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  .»1« »ٍء ِإّال ُيَسبُِّح ِحبَمِدِه َولِكن ال تـَْفَقهوَن َتْسبيَحُهم َوِإن ِمن َشيْ «

  .فهميد گويد وىل مشا تسبيح آنان را منى چيزى نيست مگر آن كه مهراه سپاس و ستايش تسبيح او مى

در اين قطعه از دعا، مناسبت تسبيح با مقام، شايد براى اين باشد كه چون عبد در مجالت گذشته دعا، اظهار عصيان و 
ها و موجب دورى از  فتادن عبد در تاريكىخطا منوده و عصيان و خطا مانع و حائل قرب عبد به موالست و سبب ا
رتين وسايل جنات از تاريكى هاست، پس جا دارد كه با ناله و زارى و  حمبوب است، و تسبيح و تقديس و حتميد، 

  اخالص و پاكى عرضه بدارد

  »سبحانك و حبمدك«

  

  .شندگاه قرب جايش خب ها جناتش دهند و در عرصه تا هم چون يونس عليه السالم از تاريكى

  :آرى، يونس عليه السالم وقىت در تاريكى شب و تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى گرفتار شد، ندا سرداد كه

ؤِمننيَ * َالِإلَه ِإّال أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإىنِّ ُكْنُت ِمَن الظّاِلِمنيَ «
ُ
  .»2« »َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَجنَّْيناُه ِمَن الَغمِّ وََكذِلَك نُنِجى امل

پس دعايش را . بودم) بر خود(دامن، به راسىت من از ستمكاران  ى جز تو نيست تو را از هر عيب و نقصى منزّه مىمعبود
  .دهم مستجاب كردم و او را از اندوه جنات دادم و اينگونه مؤمنان راجنات مى

  :كه آن حضرت فرمودصاحب تفسري منهج الصادقني در شرح اين آيه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت كرده  

ذا الدُّعاِء ِإالَّ اْسُتِجيَب لَهُ    .»3«  َما ِمْن َمْكُروٍب َيْدُعو ِ

______________________________  
  .44): 17(اسراء ). 1(

  .88 - 87): 21(انبياء ). 2(

  .102/ 6: تفسري منهج الصادقني). 3(
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  .خبواند مگر اين كه دعايش مستجاب شودهيچ غمناكى نيست كه اين دعا را 

  :امام صادق عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم روايت كرده

  .»1« كند تسبيح، ترازوى اعمال را از ثواب پر مى

  :در باره محد، روايت مهمى را به اين عبارت نقل كرده است» عالمه جملسى«

َوِإَذا َوَرَد َعَلْيِه أَْمٌر يـَْغَتمُّ بِِه، . احلَْْمُد للَِّه َعلى َهِذِه النـِّْعَمةِ : ا َوَرَد َعَلْيِه اْمٌر َيسرُُّه َقالَ َكاَن َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِإذَ 
  .»2«  احلَْْمُد للَِّه َعلى ُكّل َحالٍ : َقالَ 

خدا را بر اين نعمت : گفت كرد، مى رسيد كه آن حضرت را خوشحال مى آمد و كارى به پيامرب مى هنگامى كه پيش
  .خدا را بر هر حاىل سپاس: گفت كرد، مى رسيد كه او را اندوهگني مى آمد و كارى به حضرت مى و چون پيش. سپاس

______________________________  
  .227: انيس الليل). 1(

  .14، حديث 61، باب 33/ 68: حبار األنوار). 2(
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   َقِدِمي ِذْكرَِك ِىل َوَمنَِّك َعَلىَ   ، َوَجتَرَّْأُت ِجبَْهِلى، َوَسَكْنُت ِإَىل َظَلْمُت نـَْفِسى

  

   ستم(بر خود ستم ورزيدم، و به سبب جهل و نادانيم جرأت و جسارت منودم و 

   به آنچه در زمان گذشته) و جرأمت از روى انكار حقايق و دمشىن با تو نبوده، بلكه
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   و مغرورم ساخت كه اگر هم اكنون(دم و آرامش يافتم به من احسان منودى تكيه كر 

  بر خود ستم ورزم و با خمالفتم بر تو جرأت و جسارت آرم، احسان و لطفت را از

  )من دريغ خنواهى كرد

   ستم بر خويش

دانشمندان گاه هسىت و شنيدن حقايق از  انگيزت در عرصه با اين كه تو را از طريق انديشه و تفّكر و متاشاى آثار شگفت
ات فرمان نربدم و  هاى حكيمانه ها در حّد الزم شناختم، وىل به سويت نيامدم و از فرمان و انديشمندان و مطالعه كتاب

هايت ارج ننهادم و سر تواضع به پيشگاهت فرود نياوردم و پيشاىن عبادت بر خاك درگاهت نسودم و دست   به خواسته
اين ستمى بود كه مهواره بر خود روا داشتم و ظلم . مورم از تو غفلت ورزيدمگداىي به سويت دراز نكردم و در مهه ا

  !سنگيىن بود كه به خويش منودم

اند و  با اين كه از طريق زبان عاملان و مطالعه تاريخ، حيات پيامربانت را شناختم و دانستم كه آنان هادى راه هدايت
اى جز جنات انسان از گمراهى و  آدمى ندارند و خواستهدلسوز و مهربان به انسانند و هدىف جز خري و سعادت 

گرى و اغواگرى شياطني در وجود آنان نيست و اوامر و نواهى آنان حكيمانه و به سود انسان است، و به ويژه  وسوسه
   چون مسلمان بودم، شناختم نسبت به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

  420: شرح دعاى كميل، ص

الزم بود، وىل با اين مهه، از پيامربان روى گرداندم و براى شكل دادن به زندگيم به غري آنان متوسل شدم شناخىت در حّد 
هاى بيگانه پريوى كردم و از زمحات انبيايت قدرداىن ننمودم و نعمت وجود آنان را سپاس گزارى نكردم و بر  و از فرهنگ

اين ستمى . ودم و بر پيمودن راه ضاللت و گمراهى پافشارى كردمتكيه من -كه از نور نبوت خاىل بود  -بارم زندگى نكبت
  !بود كه پيوسته بر خود روا داشتم و ظلم سنگيىن بود كه بر خود منودم

هاى اسالمى و معارف اهلى تا حدى با قرآن  با اين كه از طريق شركت در جمالس ديىن و حمافل مذهىب و مطالعه كتاب
يافتم كه اين كتاب وحى تو به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله براى هدايت مهه  آشنا شدم و به اين حقيقت آگاهى

ترين مطالب مثرخبش و دربر دارنده دستوراتى حكيمانه و معارىف  ترين كتاب و حاوى جامع بندگان است و اين كتاب كامل
ترين و زيباترين دستور العمل است،  و عاىلهاىي بيدار كننده است  پربار و آياتى حمكم و قواعدى استوار و پندها و موعظه
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وىل آن را پشت سر انداخته و از آياتش روى گردانده و از حقايقش دورى جسته و در بكارگريى واقعياتش غفلت منوده و 
  !اين ستمى بود كه مهواره بر خود روا داشتم و ظلم سنگيىن بود كه بر خود منودم. جداى از آن زندگى كردم

اند و دليل و  كمك وسايل گوناگون، امامان بزرگوار را شناختم و دانستم كه آنان حّجت تو در ميان بندگانبا اين كه به  
اند، و پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله آنان را به واليت و رهربى و امامت و  هاىي كامل اند و انسان راهنماى راه حقّ 

ه شاهراه هدايت راهنماىي كنند و حقايق دين را به آنان تعليم دهند و حق را حكومت بعد از خود معّرىف كرده تا مردم را ب
از باطل براى آنان بشناسانند و آيات قرآن را براى آنان توضيح دهند و تفسري آيات را در اختيارشان بگذارند و آن 

   فتار آمدند و هر يك بهبزرگواران، با اين كه از سوى دمشنان دچار انواع مشكالت شدند و به بالهاى سنگيىن گر 

  421: شرح دعاى كميل، ص

نوعى به شهادت رسيدند، وىل به اندازه چشم برهم زدىن مسئوليت خود را از نظر دور نداشتند و دست از هدايت مردم 
برنداشتند و به هر شكل ممكن احكام اهلى و دستورات ديىن و حالل و حرام خدا را براى مردم بيان كردند و ياران 

نظري  وارشان آنچه را از آنان شنيدند، در چهار صد كتاب استوار فراهم آوردند تا آيندگان هم بتوانند از آن معارف ىببزرگ
ره و فرهنگ ىب   .مند شوند بديل 

وىل من مهه اين واقعيات را ناديده گرفتم و دست از اطاعت امامان شستم و از آن منابع هدايت و فيض روگرداندم و به 
تم و طريق احنراف و كجى را انتخاب كردم و بر هوا و هوسم اصرار و پافشارى ورزيدم و دست به دامان معّلمان برياهه رف

بر  -كه شرق و غرب را به احنراف و ضاللت كشيدند  - خرب از خدا و آخرت شدم و آن جاهالن گمراه را مادى و ىب
  .امامان باكرامت و معصومان بزرگوار ترجيح دادم

  .ود كه پيوسته بر خود روا داشتم و ظلم سنگيىن بود كه بر خود منودمو اين ستمى ب

  جاى عاِمل نشست چون جاهل
 

  زندگى در جهان شود مشكل

  پر شد از تار عنكبوت ستم
 

  در و ديوار و سقف خانه دل

  مهه با هم به ظاهرمي شفيق
 

  در غيابيم بدترين قاتل

 مهه دنيا پرست و عقىب سوز
 

  جدا و صد منزلمهه از هم 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 هاى حيا و شرم دريد پرده
 

  اند اين چنني مايل زان كه خلق

  

ج البالغة گوشه با اين كه مى ايت على عليه السالم است و در اين گنجينه  اى از دانش ىب دانستم كتاب باعظمىت چون 
سوى يك زندگى پاك الزم است، گنجانده نظري، آنچه براى هدايت انسان به سوى خدا و به سوى خري و سعادت و به  ىب

زند و از چنان ارزشى برخوردار است   آميزش معارف اهلى موج مى ها و كلمات حكمت ها و نامه شده و در درياى خطبه
  .اند كه آن را برادر قرآن ناميده

   كه حاوى پنجاه و چهار دعا از امام  -دانستم در الصحيفة السجادية با اين كه مى

  422: يل، صشرح دعاى كم

حضرت سجاد عليه السالم متام تكاليف و وظايف انسان را به زبان  - عاشقان و موالى عابدان و سرور ساجدان است
  .اند دعا بيان كرده و امامان شيعه توّجه به اين كتاب را سفارش كرده

خالقى در هزاران كتاب پرقيمت هاى ا دانستم احكام اهلى و حالل و حرام خدا و معارف اسالمى و برنامه و با اين كه مى
هاى ارزمشند و  ها را ندادم و به جاى آن كتاب وجود دارد، وىل براى تأمني سعادت دنيا و آخرمت به خود زمحت مطالعه آن

ارزش روى آوردم و شب  هاى ىب مايه و مقاالت ضد دين و كتاب هاى ىب پايه و روزنامه روشنگر طريق هدايت، به جمالت ىب
اين ستمى بود كه مهواره بر خود روا داشتم و . ها تلف كردم و جز به زيان و خسارت خود نيفزودم به خواندن آنو روزم را 

  !ظلم سنگيىن بود كه بر خود منودم

  »1«  جرأت بر گناه به سبب ناداىن

دادم، در اين درياى خرب از حقايق، به زندگى ادامه  چون دنبال دانش و آگاهى نرفتم و از معرفت ديىن حمروم ماندم و ىب
  .طوفاِىن حيات، در كشىت جهل نشستم در گرداب گناهان و غرقاب معاصى افتادم

  .به سبب جهل و نادانيم از عواقب امور غافل ماندم و از درك حقايق عاجز بودم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

شت را به نظر ني اوردم؛ به اين به پايان كارم نينديشيدم و نظرى به آخرت و حساب اعمامل نينداختم و صراط و دوزخ و 
ايتاً به سبب نادانيم در ارتكاب گناه و معصيت بر تو  خاطر به خمالفت با تو برخاستم و به انواع گناهان آلوده شدم و 

  !جرأت و جسارت ورزيدم و خالف ادب و متانت رفتار كردم

______________________________  
  .»َوَجتَرَّأُت ِجبَْهلى«). 1(

  423: شرح دعاى كميل، ص

  »1«  اقرار بر گناه

  .پروردگارا، آن زمان كه در رحم مادر بودم، از هر جهت مورد لطف و احسانت قرار داشتم

احسان و عنايت تو بود كه نطفه ناپاك را تبديل به انساىن كامل منود و آنچه را از اعضا و جوارح و مخ و پى و عقل و 
رگ و عصب و خون و سّلول و ناى و مرى و دستگاه تنّفس  خرد و روح و نفس و قلب و صدر و گوشت و استخوان و

  .نياز داشتم به من عطا كرد... و دستگاه گوارش و چشم و گوش و دو لب و هوش و

آن گاه دو سينه پرشري كه انواع احتياجات بدن . سپس براى به دنيا آمدمن به جسم مادرم آمادگى دادى تا سامل به دنيا آمي
من مقّرر فرمودى و آغوش پرمهر مادر و قلب پرحمّبت پدر را براى من قرار دادى و به تدريج با تغذيه كرد براى  را تأمني مى

و حفاظت به وسيله حافظانت و به ويژه پدر و مادر مرا رشد دادى و به آجنا كه بايد برساىن رساندى و سپس انواع 
  ...وسايل زندگى و معيشت را برامي فراهم آوردى و

مهه لطف و احسانت كه در گذشته به من منودى مرا مغرور ساخت و در اين خيال انداخت كه اگر غرق   پروردگارا، اين
اى از پى ندارم، در حاىل كه نبايد  شوم و عقاب و جرميه گناه و معصيت شوم، باز هم از احسان و لطف تو برخوردار مى

  .گذاشتم شدم و قدم در وادى گناه مى مىمغرور  -كه در قدمي و گذشته از زندگى به من دادى  -هايت به نعمت

اكنون كه به لطف و عنايت تو اندكى بيدار شدم و به وضع و حال خود و روزگار تريه و سياهم آگاه گشتم، با متام وجود 
   به حضرتت روى آورده، با آه و ناله و اشك

______________________________  
  .»َوَمنَِّك َعَلىَّ َقدِمي ِذْكرَِك   َوَسَكْنُت إىل«). 1(
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  424: شرح دعاى كميل، ص

كنم كه  و زارى، به ظلمى و ستمى كه بر خود به سبب عصيان و گناه و جرأت و جسارت روا داشتم اقرار و اعرتاف مى
دامن كه بر اساس آنچه از قرآن و معارف پيامربان و امامان عليهم السالم به من رسيده، اين اقرار و  و مى» ظلمت نفسى«
  .عرتاف در حقيقت اقرار و اعرتاف به گناهكارى است و نوعى توبه و بازگشت و وسيله جنات استا

  :از امام باقر عليه السالم روايت شده است

  .»1«  َواللَِّه َما يـَْنُجو ِمَن الذَّْنِب ِإالَّ َمْن اقـَرَّ ِبهِ 

  .رتاف كندگناه اقرار و اع كه به يابد مگر كسى خدا سوگند از گناه جنات منى به

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

نُوِب فـَيَـْغِفَرها َهلُمْ : َال َواللَِّه َما َأراَد اللَُّه ِمَن النَّاِس ِإالَّ َخْصَلتَـْنيِ    .»2«  اْن يُِقرُّو َلُه بِالنـَّعِم فـََيزِيَدُهم، َوبِالذُّ

كنند تا بر آنان بيفزايد، و به گناهان اعرتاف   هايش اقرار به نعمت: خواهد به خدا سوگند خدا، از مردم جز دو خصلت منى
  .منايند تا بر آنان ببخشايد

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرموده است

ْنِب تاِئبٌ  ُِقرُّ بِالذَّ
  .»3«  امل

  .شود كند تائب حمسوب مى كسى كه به گناه اقرار و اعرتاف مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .56، حديث 20، باب 36/ 6: حبار األنوار ).1(

  .2153، باب التوبة، حديث 642/ 2: ؛ ميزان احلكمة2، باب االعرتاف بالذنوب، حديث 426/ 2: الكاىف). 2(
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: ؛ ميزان احلكمة13671، حديث 82، باب 116/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3808، حديث 195: غرر احلكم). 3(
  .2155، باب التوبة، حديث 644/ 2

  425: شرح دعاى كميل، ص

ْذِنِب ِإْقرارُُه َوتـَْوبـَُتهُ ِإْعِتذارُهُ 
ُ
  .»1«  شاِفُع امل

  .اش، عذرخواهى او شفاعت كننده گنهكار، اقرار اوست و توبه

  :در كتاب تذكرة االولياء از حضرت صادق عليه السالم روايت شده

و هر طاعىت كه ابتدايش خودبيىن و . كند حق نزديك مىهر گناهى كه ابتدايش ترس و پايانش عذرخواهى باشد، عبد را به 
  .»2« »!كند انتهايش عجب و خودپسندى باشد، عبد را از خدا دور مى

  اقرار و اعرتاف جوان گناهكار

اى عبور كردم، صداى مناجات و راز و  ها از خانه بريون آمدم و از درب خانه شىب از شب: گويد مى» منصور بن عّمار«
  :كرد را شنيدم كه اينگونه با پروردگارش راز و نياز مىنياز جواىن 

كردم به قصد خمالفت و نافرماىن نبود، هواى نفس بر من چريه شد، شيطان فريبم  پروردگارا، هنگامى كه تو را معصيت مى
  .داد، در نتيجه ستمكار بر خود شدم و خويش را در معرض خشم تو قرار دادم

ادم و اين آيه را از قرآن خواندم چون اين سخنان را از او شنيدم   :سر بر شكاف در 

الٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهم يا أَيـَُّها الَِّذيَن ءاَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراً َوقوُدَها الّناُس َواِحلجاَرُة َعَليـَْها َمَالِئَكٌة غِ «
  .»3« »َويـَْفَعلوَن َما يـُْؤَمرونَ 

   اى اهل اميان خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، آتشى كه

______________________________  
  .2156، باب التوبة، حديث 644/ 2: ؛ ميزان احلكمة3811، حديث 195: غرر احلكم). 1(

  .ذكر جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم: تذكرة األولياء). 2(
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  .6): 66(حترمي ). 3(

  426: دعاى كميل، ص شرح

اند، از آنچه خدا به آنان  گري گماشته شده دل و سخت هاست، بر آن آتش فرشتگان سخت اش مردم و سنگ آتش گرينده
  .دهند كنند و آنچه را مأمورند اجنام مى دهد سرپيچى منى فرمان مى

  .بور كردمچون اين آيه را تالوت كردم، صداى ناله آن جوان بلند شد و من از در آن خانه ع

فرزندى داشتم كه شبها : گفت كرد و مى فردا صبح كه به در آن خانه گذر منودم، پريزىن را آجنا ديدم كه زارى و فغان مى
اد و آيه از خوف حق گريه مى اى از آيات عذاب حق را  كرد، شب گذشته وقت مناجاتش كسى آمد و سر به در خانه 

  .اى گريه كرد تا آن كه جان به جان آفرين داد دازهتالوت كرد، پس جوامن نعره زد و به ان

: دهى او را غسل دهم؟ گفت مادر آن آيه را من خواندم و من سبب شدم كه روح او به عامل بقا شتافت، اجازه مى: گفتم
 در گردن دارد، چون پالس را از گردنش گشودم ديدم با خط سبز »1«  چون قطيفه از رويش برداشتم ديدم پالسى. آرى

  »2« !ما اين عبد را به آب توبه غسل دادمي: بر سينه او نوشته شده

 به غري دوست نبايد منود راز ابراز
 

 گاه مناز كه غري ابروى او نيست قبله

  بود معشوق دل ز عاشقان اگر آزرده
 

 چه سود ناله و فرياد و آه و سوز و گداز

______________________________  
  .پارچه اى از قطعه). 1(

  .233: انيس الليل). 2(
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 چو دست ما به سر زلف آن صنم نرسد
 

 چگونه قّصه شب را كنيم دور و دراز

  نبود كس بر من غري مشع و پروانه
 

 شىب كه با تو منودم به عجز راز و نياز

 زبان مشع بريدم كه بازگو نكند
 

 حمرم رازبه پيش غري تو، چون جز تو نيست 

  به گردن است مرا طوق بندگى و خوشم
 

 نواز كه هست خواجه ما مهربان و بنده

 :بگفتمش چه كنم زآتش فراق تو؟ گفت
 

 اگر هواى وصالت بود بسوز و بساز

  

   عاقبت گنهكار تائب

كه از مجله » بن حسنييوسف «كه از زمره فّساق و فّجار و بدكاران بود، روزى به جملس موعظه » عبدالواحد بن زيد«
  :گفت عّباد و زّهاد بود گذر كرد، در حاىل كه يوسف بن حسني اين كالم را براى مستمعان مى

  .»َدَعاُهم بُِلْطِفِه َكأنَُّه ُحمتاٌج إلِْيِهم«

  .خداى مهربان گنهكاران را با لطفش به سوى خود دعوت كرده است كه گويا به آنان نيازمند است

» يوسف بن حسني«شب اول . زنان به گورستان رفت ين كالم را شنيد، جّبه از تن بينداخت و نعرهچون ا» عبدالواحد«
   در عامل رؤيا شنيد منادى از سوى

  428: شرح دعاى كميل، ص

  :خدا ندا داد

  »أدرِِك الشَّابَّ التَّاِئبِ «

  .به داد جوان آمرزيده شده برس
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اده و در در مقام جتّسس و تفحص برآمد تا بعد از » يوسف« سه روز او را در قربستان پيدا كرد، ديد صورت بر خاك 
اند، امروز  روز است تو را فرستاده سه شبانه: را نزديك خود ديد گفت» يوسف«چون . حال مناجات و گريه و زارى است

  !آىي؟، اين بگفت و جان به حق تسليم كرد مى

  429: شرح دعاى كميل، ص

  38ا 

يار بدى و زشىت كه تو آن را پوشاندى، و چه بسيار از بالهاى سنگني را كه از من زايل و خدايا، موالى من، چه بس
ها حفظ كردى، و چه بسيار از نامالميات و مكارهى كه از من دفع  هاىي كه مرا از آن برطرف منودى، و چه بسيار از لغزش

  .ميان مردم شايع و منتشر كردى) درباره من(هاى زيباىي كه سزاوار نبودم  ها و ستايش فرمودى، و چه بسيار از مدح

  430: شرح دعاى كميل، ص

  

  8خبش 

  

  431: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ َمْوَالَى َكْم ِمْن قَِبيٍح َستَـْرتَهُ 

  

   موالى من، چه بسيار بدى و زشىت كه تو آن را پوشاندى! خدايا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كه در حال دعا و انابه و زارى و توبه بر زبان سائل نيازمند، به هنگام شب تاريك، آن هم در   »موالى«  در ذكر كلمه
اش در مهه هسىت وجود ندارد؛ به مهني سبب حضرت موسى عليه  شود، لّذتى است كه منونه ساعات شب مجعه جارى مى

  :دارد السالم در مناجاتش با خدا عرضه مى

  .ا لَيَس ِىف َخزَانَِتكَ إّن ِىل ِىف َكشُكوِل الَفقِر مَ 

  .هاى تو نيست ام، چيزى دارم كه در مهه خزانه من در كشكول فقر و نيازمندى

  .»1«  خداىي مانند تو دارم: آن چيست اى موسى؟ عرض كرد: خطاب رسيد

   عيب پوشى

  .پوشى است يكى از صفات ويژه حضرت حق كه در بسيارى از كلمات معصومني به آن اشاره شده است عيب

ترين صفات ذات پاك ربوىب است كه اهل بيت عليهم السالم وجود مقدسش را به اين  ترين و مهم اين صفت از برجسته
  .اند صفت خوانده

ها را نه تنها بر مردم بلكه بر مالئكه موّكل  كند و برخى از اعمال آن خداى سبحان، آبروى بندگان خود را حفظ مى
  .پوشاند اعمال نيز مى

______________________________  
  .239: انيس الليل). 1(

  432: شرح دعاى كميل، ص

  .والشاهد ملا خفي عنهم وبرمحتك اخفيته وبفضلك سرتته

  .و شاهد بر آنچه كه از آنان پنهان مانده و به رمحتت خمفى منودى، و به فضلت پوشاندى

بديل حضرت حق درباره  عظيم و الطاف ىب هاى هاى بزرگ و احسان پوشاندن زشىت و بدى و قبيح و عيب، از نعمت
پوشاند و آبرويش را ميان مردم حفظ  بايد دانست وقىت خداى مهربان در دنيا بدى و زشىت بنده مؤمنش را مى. عبد است
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كننده به درگاهش توّجه بيشرتى خواهد كرد، و زشىت و  كند، قطعاً در قيامت به بنده مؤمنش و گنهكار بازگشت مى
  :پوشى خواهد منود، چنانچه در حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است يش از پيش پردهاش را ب بدى

  .»1« َما َستَـَر اللَّه َعَلى َعبٍد ِىف الدُّنَيا إّالَستَـَر َعَليِه ِىف اآلِخَرةِ 

  .پوشاند و مىپوشاند مگر آن كه در آخرت نيز بر ا خداوند چيزى از گناه و زشىت در دنيا بر عبد منى

در دعاهاى وارده از پيامرب اكرم و اهل بيت معصومش عليهم السالم به طور گسرتده و فراوان به ستّار العيوب بودن 
اند كه خداى مهربان در دنيا و آخرت از به باد دادن آبروى  حضرت حق اشاره شده و پيوسته گنهكار تائب را مژده داده

  .كند پوشاند و احدى را بر معاصى عبدش آگاه منى هاى وى را مى ىها و بد كند و زشىت او امتناع مى

ابن فهد حّلى «براى منونه به روايىت بسيار مهم و حديثى فوق العاده باارزش كه در پايان كتاب پرقيمت عّدة الداعى اثر 
  :شود آمده اشاره مى» رمحه اهللا

  .اسالم صلى اهللا عليه و آله نازل شدامني وحى خندان و با بشارت به مهراه اين دعا بر پيامرب «

  .و بر تو سالم اى جربئيل: آن حضرت پاسخ داد. سالم بر تو اى حممد: پس گفت

______________________________  
  .189/ 1: ؛ جمموعة ورّام224: عّدة الداعى). 1(

  433: شرح دعاى كميل، ص

كلماتى است از  : چيست؟ عرض كرد: آن حضرت فرمود .اى فرستاده است حق تعاىل براى تو هديه: سپس جربئيل گفت
آن  : پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت. ها گرامى داشته و خمصوص فرموده است هاى عرش كه خدا عرش را به آن گنج

  :كلمات چيست؟ جربئيل گفت

غِفَرِة يَا َمن َأظَهَر اَجلميَل َوَستَـَر الَقبيَح، يَا َمن َمل يُؤاِخذ ِباَجلريَرِة وََمل يَ 
َ
هِتِك السَِّرت، يَا َعظيَم الَعفِو يَا َحَسَن التَّجاُوِز، يَا َواِسَع امل

ّن، يَ 
َ
ا ُمبَتِدأً بِالنـَّعِم قَبَل يَا بَاِسَط الَيَديِن ِبالرََّمحِة، يَا َصاِحَب ُكّل َجنَوى َوُمنتَـَهى ُكّل َشكَوى، يَا َكرَمي الصَّفِح، يَا َعظيَم امل

  .ا َربـََّنا َويَا َسيَِّدنَا َويَا َموَالنَا َويَا َغايََة َرْغَبِتَنا، أسأَُلَك يَا اللَّهُ أن َالُتَشّوَه َخلِقى ِبالنَّارِ اْسِتحَقاِقَها، يَ 
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اى كسى كه خوىب را آشكار كردى و بدى را پوشاندى، اى كسى كه به گناه و جنايت مؤاخذه نكردى و پرده حرمت و 
م است و گذشتت نيكوست و آمرزشت گسرتده و فراگري، اى كه دو دست قدرتت به آبرو را ندريدى، اى كه عفوت عظي

ايت هر شكايت، اى كه چشم پوشى ات بزرگوارانه است، اى كه نعمتت  رمحت گشوده است، اى صاحب هر راز و 
ايت رغبت و ش وق ما، اى عظيم است، اى شروع كننده به نعمت پيش از استحقاق آن، اى پروردگار و آقا و موال و 

  .زشت مگرداىن خواهم كه وجودم را به آتش خدا، از تو مى

  :ثواب اين كلمات چيست؟ جربئيل گفت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به جربئيل فرمود

اگر فرشتگان هفت آمسان و هفت زمني بر . هيهات، هيهات، كه دانش و آگاهى به ثواب اين كلمات قطع شده است
  .توانند از هزار جزء يك جزء اين دعا را وصف كنند كنند تا روز قيامت منى  وصف اين دعا اجتماع

  ؛ خدا گناهان او را بر او»يَا َمن َأظَهَر اَجلميَل َوَستَـَر الَقبيحَ « :هرگاه عبد بگويد

  434: شرح دعاى كميل، ص

پرده در دنيا و آخرت بر او  گرداند و هزار آورد و حالش را در آخرت نيكو مى پوشاند و در دنيا به او رمحت مى مى
  .پوشاند مى

اش را، روزى كه  ؛ حق تعاىل او را در قيامت حماسبه نكند و پرده»يَا َمن َمل يُؤاِخذ ِباَجلريَرِة وََمل يَهِتِك السِّرتَ « :و هرگاه بگويد
  .ها دريده شود، ندرد پرده

  .آمرزد كف درياها باشد، مى  ؛ گناهانش را، هر چند مانند»يَا َعظيَم الَعفوِ « :و هرگاه بگويد

هاىي كه در دنياست، و از گناهان   ؛ از او حىت از دزدى و شرب مخرش، و از هول»يَا َحَسَن التَّجاُوزِ « :و هرگاه بگويد
  .گذرد اش مى كبريه

غِفرَةِ « :و هرگاه بگويد
َ
رود  خدا فرو مىگشايد، پس در رمحت  ؛ خداى مهربان براى او هفتاد در از رمحت مى»يَا َواِسَع امل

  .تا از دنيا بريون رود

  .كند ؛ خدا دست قدرتش را به رمحت به روى او باز مى»يَا بَاِسَط الَيَديِن بِالرََّمحةِ « :و هرگاه بگويد
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چه بال و چه  -؛ او را از پاداش و ثواب هر مصيبت رسيده»يَا َصاِحَب ُكّل َجنَوى َوُمنتَـَهى ُكّل َشكَوى« :و هرگاه بگويد
  .كند و هر سامل از بالىي و هر بيمارى و هر كورى و هر مسكيىن و هر صاحب مصيبىت تا روز قيامت عطا مى -آنغري 

نّ « :و هرگاه بگويد
َ
  .منايد ؛ آرزوى او و مانند آرزوى مهه خاليق را به او عطا مى»يَا َعِظيَم امل

هاى خدا باشد، عنايت  به او برابر پاداش كسى كه شكرگزار نعمت ؛»يَا ُمْبَتِدأً بِالنـَّعِم َقبَل اْسِتحَقاِقَها« :و هرگاه بگويد
  .كند مى

اى فرشتگامن، شاهد باشيد كه او را آمرزيدم و به او مزد و پاداش دادم : فرمايد ؛ خدا مى»يَا َربـََّنا َوسّيَدنَا« :و هرگاه بگويد
شت و چه در دوزخ و در آمسان و به مشار هركه او را آفريده    هاى هفت گانه و آفتاب و ماه و ستارگان زمني ام، چه در 

  435: شرح دعاى كميل، ص

  !!ها ها و خاك و عرش و كرسى و غري آن ها و ريگ هاى باران و انواع موجودات و كوه و قطره

  .كند ؛ دلش را از اميان پر مى»يَا َموَالنَا« :و هرگاه بگويد

  .كند هاى مهه خاليق را به او عطا مى يامت مانند خواسته؛ روز ق»يَا َغايََة َرْغَبِتَنا« :و هرگاه بگويد

بنده من آزادى از آتش را خواست، اى : گويد ؛ خدا مى»أسأَُلَك يَا اللَّهُ أن َالُتَشّوَه َخلِقى بِالنَّارِ « :و هرگاه بگويد
آزاد كردم و شفاعتش را درباره فرشتگان من گواه باشيد او را و پدر و مادر و برادرانش و اهل و اوالد و مهسايگانش را 

  .دادم ها واجب شده پذيرفتم و وى را از دوزخ پناه هزار مرد از كساىن كه آتش بر آن

اش  يا حممد، اين كلمات را به اهل تقوا تعليم كن و در اختيار منافقني مگذار، اين دعا براى گوينده: پس جربئيل گفت
  .»1« »اه آن را طواف كنندمستجاب است و دعاى اهل بيت املعمور است هرگ

اشاره به اين نكته الزم است كه نبايد خوانندگان حمرتم از اين مهه ثواب عظيم و پاداش فوق العاده كه براى اين دعا گفته 
پايان و خزائن پاداشش متام  ايت و لطف و رمحتش ىب شده تعّجب كنند و آن را دور از حقيقت بدانند؛ زيرا كرم خدا ىب

  .نيستناشدىن 

   عيب پوشى، شرط اميان
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  .پوشى در وجود انسان است در معارف اسالمى شرط اميان، وجود سنت اهلى عيب

______________________________  
  .239 -337: عّدة الداعى). 1(
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  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمودند

ِه َفِكْتَماُن ِسرِِّه َن ِفيِه َثالُث ِخَصاٍل ُسنٌَّة ِمْن رَبِِّه َوُسنٌَّة ِمْن نَِبيِِّه َوُسنٌَّة ِمْن َولِيِِّه فََأمَّا السُّنَُّة ِمْن َربِّ الَيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحىتَّ َيُكو 
َوأَمَّا السُّنَُّة ِمْن نَِبيِِّه َفُمَدارَاُة النَّاِس  »ْن َرُسولٍ مِ   َغْيِبِه َأَحداً ِإّال َمِن اْرَتضى  عاِملُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعلى« /:- َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

َوأَمَّا السُّنَُّة ِمْن َولِيِِّه فَالصَّبـُْر ِيف  »ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ « :َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََمَر نَِبيَُّه صلى اهللا عليه و آله ِمبَُدارَاِة النَّاِس فـََقالَ 
  .»1« اْلَبْأساِء َوالضَّرَّاء

روشى از پروردگارش و روشى از پيامرب خدا و روشى از وىل . مؤمن، مؤمن نيست مگر اينكه سه خصلت در او باشد
خدا عامل به غيب است و كسى را بر غيب «: فرمايد خدا، اما روش پروردگارش راز نگهدارى است خداى عزوجل مى

و اما روش پيامرب او مدارا كردن با مردم است؛ زيرا خداوند عزوجل پيامربش را » بپسندد خود آگاه نكند مگر رسوىل را كه
و اما روش وّىل او صرب كردن » گذشت را پيش و به نيكى دستور ده«رفتارى با مردم دستور داده است و فرموده  به خوش

  .هاست در مشقت و سخىت

  :فرمايد هاى اميان مى نشانه مهچنني امرياملؤمنني عليه السالم در باره عالمي و

  .»2« ال يهتك سرتاً وال يكشف سراً 

  .كند درد و رازى را آشكار منى اى را منى مؤمن پرده

   پوشى آثار دنيوى و اخروى عيب

   ترين مسائل اخالقى و از لوازم نظام حفظ اسرار ديگران يكى از ضرورى

______________________________  
  .329: »صدوق«؛ األماىل 39ديث ح 241/ 2: الكاىف). 1(
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  .228/ 2: الكاىف). 2(

  437: شرح دعاى كميل، ص

حفظ آبرو و اسرار مردم از امور بسيار مهمى است كه كمرت چيزى مانند آن مورد توجه اسالم قرار گرفته . اجتماعى است
  .به مشار آمده استپوشى در قيامت  ها، شرط عيب تا جاىي كه حفظ اسرار و احرتام به آبروى انسان. است

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

سِلَم ِىف الّدنيا َستَـَر اللَُّه عليه يَوَم القياَمةِ 
ُ
  .»1« َمن َستَـَر أخاه امل

  .كند پوشى مى هر كس در دنيا عيب برادر مسلمان خود را بپوشاند، خداوند در روز قيامت بر او عيب

  .تنها اثر قيامىت، بلكه اثر دنياىي نيز خواهد داشتپوشى بر اسرار، نه  پرده

پيامرب اكرم صلى اهللا عليه . مسلماً كسى كه سرِّ برادر مؤمن خويش را بپوشاند، خداوند اسرار خود او را آشكار خنواهد كرد
  :فرمايند و آله مى

تند؛ در نتيجه خداوند نيز زبان مردم را جوىي مردم فرو بس هاىي داشتند، اما زبان از عيب در مدينه افرادى بودند كه عيب«
  .هاى آنان آگاه نشدند پس آن عده مردند و مردم از عيب. جوىي آنان فرو بست از عيب

گفتند؛ پس خداوند در آنان  هاى مردم سخن مى در مهني شهر افرادى هم بودند كه عيىب نداشتند، اما در باره عيب
  .»2« »شدند ها شناخته مى مردند به آن عيبهاىي آشكار ساخت كه تا زماىن كه  عيب

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

______________________________  
  .6382: كنز العمال). 1(

اِس َفَأْسَكَت اللَُّه َعْن َفَسَكُتوا َعْن ُعُيوِب النَّ / -َكاَن ِباْلَمِديَنِة أَقْـَواٌم َهلُْم ُعُيوبٌ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله). 2(
ُِم النَّاَس َفَماُتوا َو ال ُعُيوَب َهلُْم ِعْنَد النَّاسِ  فـََتَكلَُّموا ِيف ُعُيوِب النَّاِس فََأْظَهَر اللَُّه / -وََكاَن بِاْلَمِديَنِة أَقْـَواٌم ال ُعُيوَب َهلُمْ  -ُعُيِو

َا إِ  -َهلُْم ُعُيوباً    .4، حديث 65، باب 213/ 72: حبار األنوار. َىل َأْن َماُتواَملْ يـَزَاُلوا يـُْعَرفُوَن ِ
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  438: شرح دعاى كميل، ص

ؤِمِن أْن َيستـَُر َعَليِه سبعَني كبرية«
ُ
  .»جيَُِب ِللُمؤِمِن َعلَى امل

  .بر مؤمن واجب است كه هفتاد گناه كبريه مؤمن ديگر را بپوشاند

  .»1«  دل جنات دادن دخرتى است كه زنده به گور شده استپوشى معا در برخى از روايات آمده است كه ثواب عيب

   عيب جوىي

پوشى و ستارالعيوىب حضرت رب العاملني را سرلوحه  هاىي كه صفت عيب انسان. جوىي است پوشى، عيب نقطه مقابل عيب
ها به  ين عذابتر  زندگى خود قرار نداده و با جتسس در امور مسلمني به دنبال افشاى اسرار بندگان حقند، وعده سخت

  :آنان داده شده است

  .»2« »َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة لَُّمَزةٍ «

  !جوى بدگوى واى بر هر عيب

ان مرتكب مى شود موجب  فاش شدن اسرار و برمال شدن عيوب پنهاىن و اسرار نفساىن و اعماىل كه انسان در سّر و 
  .است ضربه خوردن شريازه زندگى مردم و آسيب ديدن روابط اجتماعى

  :حضرت عبدالعظيم حسىن از امام جواد عليه السالم نقل كرده كه امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

  .»3«  لو َتكاَشْفُتم ما َتدافَنتم

  .اگر اسرار مشا براى يك ديگر آشكار گردد يك ديگر را دفن خنواهيد كرد

______________________________  
  .6388: كنزالعمال. »َمن َستَـَر على مؤمن فاحشَة فكأّمنا أحيا َموؤوَدةً «:  عليه و آلهقال رسول اللَّه صلى اهللا). 1(

  .اى را جنات دهد هر كس زشت كارى مؤمىن را بپوشاند مانند اين است كه دخرت زنده به گور شده

  .1): 104(مهزه ). 2(
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  .10ديث ، ح15، باب 385/ 74: ؛ حبار األنوار9، حديث 447: »صدوق«األماىل ). 3(

  439: شرح دعاى كميل، ص

  .جو منفورترين و شرورترين مردم از نظر روايات است عيب جوىي از بدترين گناهان و عيب

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1«  تـََتبُُّع العيوِب ِمن أقَبِح الُعيوِب َوَشّر الَسيِّئات

  .استها و بدترين گناهان  ترين عيب جوىي از زشت عيب

  :فرمايد و مهچنني آن حضرت مى

  .»2«  ِلَيُكن أبغَض الناِس اليَك وأبَعَدُهم ِمنك، أطَلبـُُهم ِلَمعاِيِب الناسِ 

  .جوى مردم است ها از تو كسى باشد كه بيش از مهه عيب بايد منفورترين مردم نزد تو و دورترين آن

   جوىي آثار عيب

جوىي و برمال منودن اسرار ديگران، رسوا  عيوب خود انسان است، اثر عيبپوشى، آشكار نشدن  گونه كه اثر عيب مهان
  .آبرو شدن در اجتماع است شدن در جامعه و آشكار شدن اسرار انسان و ىب

هاى مؤمنان را نبايد جستجو منود؛ چرا كه هر كس  اند كه عيب وجود مبارك پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله دستور فرموده
هاى او را دنبال خواهد منود و اگر چه در درون خانه خود باشد، او را رسوا  ى مؤمنان بگردد، خداوند عيبها دنبال عيب
  .»3« خواهد كرد

______________________________  
  .14697و  14694: ، حديث4224/ 9: ميزان احلكمة. 7378و  4581: غرر احلكم). 1(

  .14697و  14694: ، حديث4224/ 9: ةميزان احلكم. 7378و  4581: غرر احلكم). 2(
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ميَاُن ِإَىل قـَْلِبِه ال تـََتبـَُّعوا َعْورَاِت اْلُمْؤِمِنَني َوال : قَاَل َرُسوُل اللَّه صلى اهللا عليه و آله). 3( يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَساِنِه وََملْ َيِصِل اْإلِ
: »مفيد«األماىل . رَاِت اْلُمْؤِمِنَني تـََتبََّع اللَُّه َعْورَاِتِه َوَمْن تـََتبََّع اللَُّه َعْورَاِتِه َفَضَحُه ِيف َجْوِف بـَْيِتهَتُذمُّوا اْلُمْسِلِمَني َفِإنَُّه َمْن تـََتبََّع َعوْ 

  .8حديث  141

ا يف بَيِته«: فرمايد و مهچنني مى سِلم كَشَف اللَُّه َعوَرَتُه َحىت يَفَضَحُه ِ
ُ
/ 9: زان احلكمةمي. »َمن َكَشَف َعورَة أخيه امل

  .14701، حديث 4224

اش  هركس عيب و زشىت برادر مسلمان خود را برمال كند، خداوند زشىت او را آشكار سازد تا جاىي كه او را در درون خانه
  .نيز رسوا سازد

  440: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1«  اللَُّه َعْوَرَتهُ  َمن تتبَّع َعْوراَت الناِس َكَشفَ 

  .هاى او را برمال خواهد كرد هاى مردم بگردد خداوند عيب و زشىت هر كس دنبال عيب

  جو دورى از عيب

جو را معاشر و رفيق خود قرار ندهيد و آنان را از  هاى عيب فرمايند كه بايد حىت انسان اهل بيت عليهم السالم تأكيد مى
  .در امان مباندخود دور كنيد تا از شر آنان 

  :فرمايد حضرت امام على عليه السالم در فرمان استاندارى مصر به مالك اشرت مى

هاىي دارند و  ها از مردم باشد؛ زيرا مردم عيب جوترين آن ها نزد تو عيب ترين آن بايد دورترين افراد ملت از تو و دمشن«
جوىي  هاى مردم كه بر تو پوشيده است، پى باره آن دسته از عيببنابراين در . هاست دار سزاوارترين فرد به پوشاندن آن زمام

باشد و قضاوت درباره  ها است كه بر تو آشكار مى ها و زشىت و كنجكاوى مكن؛ زيرا آنچه برعهده توست پاك كردن عيب
نيز عيب و تواىن جرم پوش باش تا خداوند  پس تا مى. باشد به عهده خداست ها و گناهاىن كه بر تو پوشيده مى عيب
  .»2« »هايت را كه دوست دارى از زيردستانت پوشيده مباند، بپوشاند جرم
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______________________________  
  .8796: غرر احلكم). 1(

وباً اْلَواِيل َأَحقُّ َمْن َستَـَرَها َفال َتْكِشَفنَّ َوْلَيُكْن أَبـَْعَد َرِعيَِّتَك ِمْنَك َوَأْشَنَأُهْم ِعْنَدَك َأْطَلبـُُهْم ِلَمَعاِيِب النَّاِس فَِإنَّ ِيف النَّاِس ُعيُ ). 2(
َا َعَلْيَك َتْطِهُري َما َظَهَر َلَك َو اللَُّه َحيُْكُم َعَلى َما َغاَب َعْنَك َفاْسُرتِ   اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َيْسُرتِ اللَُّه َعمَّا َغاَب َعْنَك ِمنـَْها فَِإمنَّ

َرُه مِ    .53نامه : ج البالغة. ْن َرِعيَِّتكَ ِمْنَك َما حتُِبُّ َستـْ

  441: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد مهچنني در روايت ديگرى مى

  .»1«  اياَك ومعاشرة ُمَتَتبِّعي ُعيوِب الّناِس فَإنَُّه َمل َيْسَلم ُمصاِحبـُُهم ِمنُهم

  .جويان نيز از آنان در امان نيست عيبگردند دورى كن زيرا مهنشني  هاى مردم مى از رفاقت با كساىن كه دنبال عيب

   گانه اجتناب از گناهان سه

هاست  ترين گناهان براى برمال شدن اسرار انسان خداوند متعال در يك آيه از قرآن، سه گناه بسيار سنگني را كه اساسى
  :فرمايد فرمايد و مؤمنان را از ارتكاب چنني اعمال ناشايست منع مى معرىف مى

ْعضاً َأحيُُِب َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغَتب بـَْعُضُكم بَـ يَا أَيـَُّها «
  .»2« »حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيمٌ 

در امورى كه مردم [بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان ها گناه است، و ]  در حّق مردم[از بسيارى از گمان ها ! اى اهل اميان
جوىي نكنيد، و از يكديگر غيبت ننماييد، آيا يكى از مشا دوست دارد كه   تفحص و پى] پنهان ماندنش را خواهانند

پذير و مهربان  نفرت داريد، و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه] از اين كار[ترديد  اش را خبورد؟ ىب گوشت برادر مرده
  .است

   البته اين نكته قابل توجه است كه اگر گناهكار گناهش را علىن منوده و نظام

______________________________  
  .2649: غرر احلكم). 1(
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  .12): 49(حجرات ). 2(

  442: شرح دعاى كميل، ص

ديد كرده و در ميان مردم براى خود آبروىي نگذاشته و حرمي دين را شكسته تربيت اج تماعى را با مفاسد و معايب خود 
ها در اجتماع شده، بايد با او مبارزه منود و  ها و آلودگى و اعمال و رفتار و گفتار و كردار آلوده او موجب بروز ناهنجارى

هاى ديگر را آلوده منايد كه شيوه مقابله و مبارزه با چنني افرادى در  انسانبار گناهان او، دامان  نگذاشت كه آثار زيان
  .دستورات ديىن بيان شده است

  پرداخنت به عيب خود

پردازند و در صدد رفع  جوىي از ديگران به عيب خود مى رهربان راستني و امامان دين مبني، كساىن را كه به جاى عيب
رتين مردم به حساب آورده ار ديگران برمنىآيند و پرده از اسر  عيوب خود برمى   .اند افكنند ستايش كرده و در زمره 

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1«  ِلَمن َشَغله عيُبُه َعن ُعيوِب الناسِ   طوىب

  .دارد هاى مردم بازمى خوشا به حال آن كس كه عيب خودش، او را از پرداخنت به عيب

  :فرمايد روايىت ديگر مىو يا در 

  .»2«  أفَضُل الناِس َمن َشَغَلتُه َمعايُِبه َعْن ُعيوِب الناسِ 

  .هاى مردم بازدارد هاى خودش او را از عيب رتين مردم كسى است كه عيب

ان گشته،  انساىن كه وجودش را عيب فرا گرفته و نسبت به نفس خود غافل شده و مرتكب گناه و معصيت در آشكار و 
  تواند به عيوب ديگران بپردازد؟ چگونه مى

______________________________  
  .176خطبة : ج البالغة). 1(
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  .14633حديث  4214/ 9: ؛ ميزان احلكمة3090: غرر احلكم). 2(

  443: شرح دعاى كميل، ص

را از خود آغاز كرد و در جوىي  جوىي منود و پس بايد عيب هاى خود مانع از آن شود كه از مردم عيب آگاهى از عيب
  .صدد اصالح آن برآمد كه اين نشانه خردمندى و عقل است

  :فرمايد حضرت امام على عليه السالم مى

  .»1« أعقُل الّناِس َمن كاَن ِبعيَِبه بصرياً، وَعن َعيِب َغريِه َضريراً 

  .ترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود باشد و كور عيب ديگران عاقل

ترين عيوب در وجود خود و غافل شدن نسبت  ريزترين عيوب در وجود ديگران و بيان آن در جامعه و نديدن بزرگديدن 
 »2« به آن و به تعبري پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله ديدن خاشاك در چشم ديگران و نديدن تنه درخت در چشم خود

  .نشانه محاقت واقعى است

______________________________  
  .3223: غرر احلكم). 1(

: كنز العمال. »يف َعِني أخيِه، ويَنَسى اِجلْذَع يف َعينهِ   يُبِصُر َأحدُُكم الَقذى«: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله). 2(
44141.  

  .بيند بيند و تنه درخت خرما را در چشم خود منى يكى از مشا خاشاك را در چشم برادرش مى

  444: شرح دعاى كميل، ص

  

   و َكْم ِمْن َفاِدٍح ِمَن اْلَبَالِء أَقـَْلَتهُ 
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يٍل َلْسُت أَْهًال َلُه َنَشْرتَهُ     ، وََكْم ِمْن ِعَثاٍر َوقـَْيَتُه و َكْم ِمْن َمْكُروٍه َدفـَْعَتُه، وََكْم ِمْن ثـََناٍء مجَِ

  و چه بسيار از بالهاى سنگني را كه از من زايل و برطرف منودى، و چه بسيار از

  ها حفظ كردى، و چه بسيار از نامالميات و مكارهى كه از هاىي كه مرا از آن لغزش

   من دفع فرمودى، و چه بسيار از مدح و ستايشى كه سزاوارش نبودم و تو آن را درباره

   من ميان مردم شايع و منتشر كردى

  توضيح فقرات ديگر

  :دارد امام على عليه السالم در ادامه عرضه مى

چون زلزله، طوفان، سيل، صاعقه، آتش سوزى، تصادف،  -و چه بالهاى سنگيىن» فاِدٍح ِمَن البالِء أقـَْلَتهُ  وََكم ِمن«
  .كه از من برطرف منودى  -...بالهاى آمساىن، قحطى، گراىن، مصائب سنگني، داغ عزيزان و

داد و شجره طيّبه اخالقم را  اميامن را بر باد مى شدم هاىي كه اگر دچارش مى و مرا از چه بسيار لغزش» وََكم ِمن ِعثاٍر َوقـَْيَتهُ «
  .برد حفظ كردى كرد و آبرومي را در ميان خاليق مى ام را نابود مى سوزاند و اعمال شايسته مى

داشت و غرق  شدم آرامش زندگيم را از ميان برمى و چه بسيار نامالمياتى كه اگر گرفتارش مى» وََكم ِمن َمْكُروٍه َدفـَْعَتهُ «
ربود و روح و قلبم را در تنگنا و سخىت و فشار و ناراحىت قرار  كرد و خواب را از چشمش مى اىن و اضطرامب مىپريش
  .داد، از من برطرف فرمودى مى

  اى پر از گناه و كتاىب پر و با اين كه پرونده» وََكم ِمن ثَناٍء َمجيٍل َلْسُت أْهًال َلهُ َنَشْرَتهُ «

  445: شرح دعاى كميل، ص

ام را نزد پدر و مادر و برادر و خواهر  صيت داشتم، مدح و ستايشى فراوان براى من در ميان مردم پراكندى و چهرهاز مع
رت دانستند و پيوسته مدح و ثنامي گفتند، در حاىل   و اقوام، چنان آبرومند و بااعتبار قرار دادى كه آنان مرا از مهه باالتر و 

  !كه سزاوار و شايسته آن نبودم
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  447: دعاى كميل، ص شرح

  39ا 

تواند  كه منى(خدايا، بالى من بزرگ است، و بدى حامل از حد گذشته است، و اعمامل چنان اندك و كم و كوتاه است 
و تعّلقامت به امور مادى و ديگر صفات (ام به دنيا  اندازه هاى ىب و زجنريهاى وابستگى) مرا به جنات و سعادت برساند

و آرزوهاى دور و دراز من مرا از سود ). و از پاى انداخته و به ناتواىن و عجز نشانده است(منوده  گري مرا زمني) ناپسند
منع منوده و متوّقف كرده ) از عبادات و خريات و فيوضات و خدمت به مردم و حتصيل سعادت و خوشبخىت(بردمن 
هايش مرا فريب داد و نيز امروز و فردا   و نفس من به سبب خيانت. هايش مرا فريب داده است و دنيا با نرينگ. است

  .»كردمن به من نرينگ زد

  448: شرح دعاى كميل، ص

  

  9خبش 

  

  449: شرح دعاى كميل، ص

  

   اللَُّهمَّ َعُظَم َبَالِئى

  

   خدايا، بالى من بزرگ است

، نشانگر اين معناست كه بيماِر گناه و اسِري عصيان و رجنور از تعلّقات مادى و بدحاىل كه بدى حالش »1«  اين مجالت
طبيىب كه خود، بيمار را از روى . از حّد گذشته، به پيشگاه طبيب حاذق و دانا و حكيم قادر و توانا، راه يافته است
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مان كند و وى را از رجنورى تعّلقات مادى و سخىت اسارت رمحت و حمّبت دعوت كرده تا او را شفا دهد و دردهايش را در 
  .برهاند

  معناى بالء

  :اند به چند معىن تفسري كرده» اللَُّهمَّ َعُظَم َبَالِئى«را در مجله » بالء«دالن باكرامت، و سالكان بابصريت، كلمه  صاحب

   گناه و معصيت  - 1

گناه و معصيت، بيمارى . هاست ترين بيمارى و بزرگ، گناه و معصيت است كه از اعظم بالها »بالء«منظور از 
خطرناكى است كه اگر انسان با توبه و انابه و بازگشت به خدا و جربان گذشته، به وسيله عمل صاحل، آن را معاجله 

  نكند،

______________________________  
  »ْت ِىب َأْعَماِىل، َوقـََعَدْت ِىب أَْغَالِىل اللَُّهمَّ َعُظَم َبَالِئى، َوأَفْـَرَط ِىب ُسوءُ َحاِىل َوَقُصرَ «). 1(

  450: شرح دعاى كميل، ص

شود، و قطع رابطه با خدا و قيامت،  شود و وقىت قلب مبريد، رابطه انسان با خدا و قيامت قطع مى سبب مرگ قلب مى
  .كند آدمى را دچار شقاوت ابدى و حمروم از رمحت خدا مى

  :مناجات تائبان به اين حقيقت اشاره فرموده كه امام سجاد عليه السالم در ابتداى

  .»1«  أَماَت َقلِىب َعظيُم ِجناَيىت

  .قلبم را مريانده است) كه مهانا گناهكارى من است(جنايت بزرگ من 

  .گرفتار بيمارى گناهم: به كدام بيمارى دچارى؟ پاسخ داد: پرسيدند» ابوذر«از 

   پرسش و پاسخى بسيار مهم

  :كند در تفسري باعظمت جممع البيان، در مقدمه توضيح سوره واقعه روايت مى» سى رمحه اهللامني االسالم طرب «
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از چه چيز : در مرضى كه سبب مرگ او شد عيادت كرد، به عبداللَّه گفت» عبداللَّه بن مسعود«از » عثمان بن عفان«
  شكايت دارى؟

  .گناهامن: گفت

  به چه چيز اشتها دارى؟: گفت

  .پروردگارمرمحت : گفت

  طبيىب را براى عيادتت خنوامن؟: گفت

  خواهى حقوق تو را از بيت املال بپردازم؟ مى: گفت. طبيب، مرا بيمار كرده است: گفت

______________________________  
  .21، ذيل حديث 32، باب 142/ 91: مناجات التائبني، حبار األنوار: الصحيفة السجادية). 1(

  451: شرح دعاى كميل، ص

  !خواهى بپردازى زماىن كه به آن نيازمند بودم نپرداخىت، اكنون كه به آن احتياجى ندارم مى: گفت

  .بگذار بپردازم تا براى دخرتانت باشد: گفت

ام سوره واقعه را خبوانند؛ زيرا از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم  دخرتامن به آن نيازى ندارند، به آنان گفته: گفت
  .»1« هر شب سوره واقعه را خبواند هرگز فقر و فاقه به او خنواهد رسيدهركس 

   گفتگوى با اويس قرن

  :كند كه گفت روايت مى» هرم بن حيان«در تذكرة االولياء از » عطار نيشابورى«

و را شنيدم آرزوى ديدار او بر من چريه شد، به كوفه آمدم و در جستجوى ا» اويس قرن«هنگامى كه مقام شفاعت «
  اى پسر حّيان چه چيزى سبب آوردن تو به اين مكان شد؟: گفت. شدم تا وى را يافتم كه در حال وضو گرفنت بود

  .عشق انس گرفنت با تو: گفتم
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  .كنم كسى كه خدا را شناخت با غري او انس گريد هرگز گمان منى: گفت

  .مرا وصيىت كن: گفتم

اى . بالش خود دان، چون بيدار شدى مرگ را پيش روى خود بنياى پسر حيان، چون به خواب روى مرگ را زير : گفت
پسر حيان، در كوچكى و كمى گناه نظر مكن، بلكه نسبت به بزرگى خدا نگران باشد كه در برابر چه خداىي عاصى 

  .»»2« !!اى اى؛ چه اين كه هرگاه گناه را كوچك مشارى خدا را كوچك مشرده شده

______________________________  
  .321/ 9: جممع البيان). 1(

  .ذكر اويس قرىن: تذكرة األولياء). 2(

  452: شرح دعاى كميل، ص

   دورى از مقام قرب - 2

مقامى كه به وسيله اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه به دست . دورى از مقام قرب حضرت حق است» بالء«منظور از 
مقامى كه در قيامت، سبب مهنشيىن انسان با . رسد انسان مى مقامى كه در آن مقام، رضايت و خشنودى حق به. آيد مى

  .شود پيامربان و صديقان و شهيدان و صاحلان مى

رسند كه در آجنا از انسانيت و آدمّيت و اميان و عمل صاحل  شوند، عاقبت به جاىي مى آنان كه مهواره از اين مقام دور مى
  .و اخالق خوب و پسنديده خربى نيست

آجنا جاىي است كه از انسان جز ستم و بيدادگرى و . طني و چهارپايان و حيوانات وحشى و درنده استآجنا جاى شيا
  !!زند سر منى فسق و فجور و معصيت و گناه

ره و آنان كه مهواره به سوى مقام قرب در حركت مندند، و بر اثر دريافت آن فيوضات، با  اند، از فيوضات خاص حق 
حاىل عرشى و ملكوتى و با دىل پر از رغبت و شوق به عبادت حق مشغول و به خدمت به نشاطى وصف ناپذير و با 

  .شوند خلق سرگرم و در هر كار خريى ديده مى
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شناسند و جز بندگى خالصانه شغلى ندارند و غري ديدار معشوق و رسيدن به  آنان، در اين حركت معنوى، سر از پا منى
  .آغوش حمبوب چيزى خنواهند

  .رساند گريد و آن را به متام زواياى وجود انسان مى يوسته از بارگاه ربوىب فيض مىدل آنان پ

يوسف صديق عليه السالم با حركت به سوى مقام قرب و يافنت فيوضات ربّاىن، خانه حمّقر كنعان را براى خود تبديل به 
زمان آينده، به پرواز درآمد و مقامات مسجد و جايگاه بندگى خالصانه كرد و در مقدمه راه در عامل خواب به عرصه 

  عاليه خود را مشاهده منود و عمق چاه را چون َسحر عاشقان جاى راز و نياز با معشوق قرار داد

  453: شرح دعاى كميل، ص

و كاخ عزيز مصر را كه حمل سقوط زليخا بود، جايگاه صعود خود به اوج تقوا و پرهيزكارى منود و زندان را براى خويش 
عبادت و نسبت به ديگران جاى هدايت قرار داد و پست وزارت داراىي را مركز امانت دارى و آگاهى نسبت به خرج حمل 

بيت املال منود و مقام عزيزى مصر را مقام خدمت به بندگان خدا قرار داد و از طريق اين امور به مقام قرب حضرت 
  .حمبوب رسيد

 گفتگو كن گفتگو كن گفتگو
 

 كن جستجوجستجو كن جستجو  

 شرح سّر آن شكنج زلف يار
 

 مو به مو كن مو به مو كن مو به مو

  از پى ديدار آن جان جهان
 

 هاى و هو كن هاى و هو كن هاى و هو

ر جان را از هوس   اى خدا اين 
 

 رُفت و رو كن رُفت و رو كن رُفت و رو

  وانگه از درياى علمت سوى جان
 

 جو جو به جو كن جو به جو كن جو به

 گر خنواهى خود فراموشت شود
 

 ياد او كن ياد او كن ياد او

  

   جهل و ناداىن - 3
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ها وسبب شقاوت  ها و منبع مهه حمرومّيت جهل و ناداىن است كه ريشه مهه بالها و سرچشمه مهه بدخبىت» بالء«منظور از 
  .ابدى است

  :فرمايد جاهل مىامرياملؤمنني عليه السالم در ضمن رواياتى درباره جهل و 

  .»1« اَجلْهُل داءٌ َوَعياءٌ 

  .جهل بيمارى و ناتواىن در بيان مقصود است

اءِ    .»2« اَجلْهُل اْدَوأُ الدَّ

______________________________  
  .2798، باب اجلهل، حديث 868/ 2: ؛ ميزان احلكمة1094، حديث 73: غرر احلكم). 1(

  .2799، باب اجلهل، حديث 868/ 2: ميزان احلكمة؛ 1095، حديث 73: غرر احلكم). 2(

  454: شرح دعاى كميل، ص

  .هاست جهل شديدترين بيمارى

  .»1« اَجلْهُل ُمميُت اَألْحياِء َوُخمَّلُد الشَّقاءِ 

  .كننده شقاوت و بدخبىت است جهل مرياننده زندگان، و ابدى

  .»2«  النَِّصيِح لَهُ اَجلاِهُل َاليـَْعِرُف تـَْقِصريَُه َوَال َيقبُل ِمَن 

  .پذيرد شناسد، و نصيحت خريخواه را منى جاهل كوتاهى كردن و تقصري خود را منى

  .»3« اَجلاِهُل َميٌِّت َواْن َكاَن َحيّاً 

  .جاهل مرده است، گرچه زنده باشد

َفِجُر َماُؤها، َوَشَجَرٌة َالَخيَْضرُّ ُعوُدها، َوأَْرٌض َاليَ    .»4« ْظَهُر ُعْشبـَُهااَجلاِهُل َصْخَرٌة َاليـَنـْ
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  .رويد گردد و زميىن است كه گياهش منى اش سبز منى شود و درخىت است كه شاخه جاهل سنگى است كه آبش جارى منى

  :دارد امام على عليه السالم در يكى از دعاهايش به پيشگاه حضرت معبود عرضه مى

نُ  نـَْيا ِجبَْهِلىأَنَا اَجلاِهُل َعَصْيُتَك ِجبَْهِلى، َواْرَتَكبُت الذُّ   .»5«  وَب ِجبَْهِلى، َوَسَهوُت َعْن ِذْكرَِك ِجبَْهِلى، َورََكْنُت ِإَىل الدُّ

من جاهلى هستم كه به سبب جهلم تو را نافرماىن كردم، و مرتكب گناهان شدم و يادت را فراموش كردم و به دنيا ميل و 
  .عالقه پيدا كردم

______________________________  
  .2802، باب اجلهل، حديث 868/ 2: ؛ ميزان احلكمة1164، حديث 75: ر احلكمغر ). 1(

  .2817، باب اجلهل، حديث 870/ 2: ؛ ميزان احلكمة1152، حديث 75: غرر احلكم). 2(

  .2818، باب اجلهل، حديث 870/ 2: ؛ ميزان احلكمة1163، حديث 75: غرر احلكم). 3(

  .2822، باب اجلهل، حديث 870/ 2: احلكمة؛ ميزان 1123، حديث 74: غرر احلكم). 4(

  .219/ 94: ؛ حبار األنوار363: العدد القوية). 5(

  455: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوأَفْـَرَط ِىب ُسوءُ َحاِىل 

  

   و بدى حامل از حد گذشته است

   بدى حال
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هاست، و  رترين بيمارىبا هاى حاالت است كه از بدترين و خسارت هاى اخالق و ناهنجارى منظور از بدى حال، زشىت
هاست كه انسان را از بسيارى از حقايق و دريافت فيوضات و  ترين حجاب ترين و بزرگ به عقيده اهل بصريت از سخت

حتصيل سعادت و به دست آوردن رضايت و خوشنودى حق و حركت در راه راست و درك مفاهيم قرآن و روايات، حمروم 
  !كند و از لقاى حضرت دوست حمجوب مى

م يـَْوَمِئٍذ َلمَحُجوبونَ «   .»1« »َكّال إنـَُّهم َعن َرِِّ

  .اند پندارند، بلكه اينان در روز قيامت از پروردگارشان حمجوب نه چنني است كه آلودگان به سيّئات و رذايل مى

اى  يفهتأكيدى كه خداى مهربان بر تزكيه نفس از صفات رذيله و آراستنش به صفات حسنه دارد، بر هيچ تكليف و وظ
حضرت حق در قرآن جميد پس از يازده سوگند، به سعادت ابدى و رستگارى مهيشگى اهل تزكيه و ناكامى و . ندارد

  :نوميدى اهل رذايل اشاره فرموده است

______________________________  
  .15): 83(مطففني ). 1(

  456: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َخاَب َمن َدسَّاَهاَوَقْد * َقد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها«

ها و امور بازدارنده  به آلودگى[و كسى كه آن را . رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب
  .نوميد شد]  از رمحت حق[بيالود ] از رشد

خدا و پيامربان و اختالل هاى بدى حال، كورى چشم باطن و دورى از حقايق و كر بودن گوش از شنيدن نداى  از نشانه
  .رمحت است شاّمه باطن از استشمام بوى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  الُبخُل َوُسوءُ اخلُْلقِ : َخصَلَتاِن َالَجتَْتِمعاِن ِىف ُمْؤِمنٍ 

  .خبل و بدى اخالق: گريد دو خصلت در مؤمن شكل منى
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  :امام على عليه السالم فرمود

  .»3«  َأْوَحَش ِمن ُسوِء اخلُْلقِ َال َوْحَشَة 

  .تر از بدى اخالق نيست وحشىت وحشتناك

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»4«  ُسوءُ اخلُْلِق َشرُّ َقرينٍ 

  .بدى اخالق، بدترين مهنشني است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُلُغ ِمن ُسوِء ُخلِقِه أْسَفَل َدَرِك َجَهنَّ    .»5«  مَ انَّ الَعْبَد لََيبـْ

  .رسد ترين عمق دوزخ مى مهانا عبد از بدى اخالقش به پايني

______________________________  
  .10 -9): 91(مشس ). 1(

ج البالغة). 2(   .5097، باب اخللق، حديث 1536/ 4: ؛ ميزان احلكمة337/ 6: شرح 

  .5098، حديث ، باب اخللق1536/ 4: ؛ ميزان احلكمة5722، حديث 265: غرر احلكم). 3(

  .5089، باب اخللق، حديث 1536/ 4: ؛ ميزان احلكمة5697، حديث 264: غرر احلكم). 4(

  .5101، باب اخللق، حديث 1536/ 4: ، كتاب رياضة النفس؛ ميزان احلكمة93/ 5: حمّجة البيضاء). 5(

  457: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَقُصَرْت ِىب َأْعَماِىل 
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  )تواند مرا به جنات و سعادت برساند كه منى(كوتاه است   و اعمامل چنان اندك و كم و

   كوتاهى عمل

شت باشد، بايد اعمالش را مهاهنگ با آيات قرآن و  انسان اگر خواهان سعادت و رسيدن به كماالت معنوى و حتصيل 
تا اعمالش قدرت  فرهنگ اهل بيت عليهم السالم اجنام دهد، و شرايط الزم مانند ّمهت و شوق و خلوص را رعايت كند،

شت را داشته باشد   .رساندن او به سعادت و كماالت و 

هاى حق اجنام نگريد و مهراه با ّمهت و شوق نباشد و  اعمال، اگر از لباس معرفت عريان باشد و مهاهنگ با خواسته
خبل و حسد و طمع و  ميلى و كسالت بر آن سايه اندازد و نور خلوص بر آن نتابد و صاحبش از حق الناس و  تاريكى ىب

  تواند صاحبش را به ساحل جنات برساند و او را از هالكت برهاند؟ كرب و غرور و خنوت آزاد نباشد، چگونه مى

نظري بود، در مناجات و در راز و نيازش با گريه و زارى به  اش ىب هاى معنوى امرياملؤمنني عليه السالم با آن كه سرمايه
  :داشت پيشگاه حضرت حق عرضه مى

  !آه از كمى توشه و دورى سفر و وحشت راه »1« !آه ِمْن ِقلَِّة الزَّاِد َوبـُْعَد السََّفِر َوَوْحَشِة الطَّريقِ 

______________________________  
  .41، حديث 6، باب 156/ 84: ؛ حبار األنوار209: ، فصل ىف السابقة بالزهد؛ عّدة الداعى103/ 2: املناقب). 1(

  458: ، صشرح دعاى كميل

هاى پرارزش مطالعه كنيم تا با آگاهى به ّمهت واالى آنان و شوق  گاهى الزم است شرح عبادات اولياى حق را در كتاب
ورزيدند، در ما هم شوق و رغبىت به بندگى اجياد شود، شايد از  و رغبىت كه به بندگى داشتند و اخالص و خلوصى كه مى

حاىل در ما پديد آيد و حركىت خملصانه براى ما حاصل شود، تا شاهد مقصود را در اين رهگذر، نورى به قلب ما بتابد و 
  .آغوش بگريمي و لّذت حيات معنوى را بچشيم

چون . برد اين شِب ركوع است، و آن را با ركوع به پايان مى: گفت ها مى اى از شب نقل شده كه در پاره» اويس قرىن«از 
: رساند، شخصى به او گفت پس آن شب را با سجود به صبح مى. جود استاين شِب س: گفت رسيد مى شب ديگر مى
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ها طوالىن است؟ اى كاش از  كى شب: هاى طوالىن را دارى؟ گفت اى اويس، چگونه طاقت طاعت و عبادت اين شب
  »1« !!گذراندم ازل تا ابد يك شب بود تا آن را به يك سجده مى

______________________________  
  .82/ 6: ؛ جامع السعادات596/ 2: ف املقالطرائ). 1(

  459: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوقـََعَدْت ِىب أَْغَالِىل 

  

   و تعّلقامت به امور مادى و ديگر صفات(ام به دنيا  اندازه هاى ىب و زجنريهاى وابستگى

  )و از پاى انداخته و به ناتواىن و عجز نشانده است(گري منوده  مرازمني) ناپسند

  بندها و پاىزجنريها 

  اهل بصريت و پويندگان راه حقيقت در تفسري

  »َوقـََعَدْت ِىب َأْغَالِىل «

  

  :اند گفته

كند و مانع طاعت و عبادت  گري مى ، گناهان و به ويژه گناهان كبريه باشد كه انسان را زمني»اغالل«احتمال دارد مراد از 
  .اندازد شود و به چاه حمرومّيت از فيوضات مى مى

من مناز و : اين مطلب روايت مهمى است كه از امرياملؤمنني عليه السالم رسيده كه شخصى به آن حضرت گفت شاهد بر
  :آوردم و اكنون توفيقش از من گرفته شده، حضرت فرمود نافله شب به جا مى
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  .»1«  أَْنَت َرُجٌل َقْد قـَيََّدْتَك ُذنُوُبكَ 

  ).گري كرده است از اجنام عبادت شبانه باز داشته و زمنيو (بند زده  تو مردى هسىت كه گناهانت تو را پاى

اندازه به امور مادى و دنياىي باشد كه انسان را از حركت به سوى كماالت و  ، عاليق ىب»اغالل«و احتمال دارد مراد از 
  .دارد ها باز مى حاالت معنوى و اجنام خوىب

______________________________  
  .10307، حديث 40، باب 161/ 8: ؛ وسائل الشيعة34باب صالة النوافل، حديث ، 450/ 3: الكاىف). 1(

  460: شرح دعاى كميل، ص

نتيجه باشد كه انسان را از توّجه به مقاصد  فايده و امور ىب هاى بيهوده و مشاغل ىب سرگرمى» اغالل«و شايد مراد از 
  :و آله به اين مطلب اشاره شده كهو در حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه . دارد حقيقى باز مى

ْرِء َترُك َما َاليـَْعِنيهِ 
َ
  .»1«  ِمن ُحْسِن ِإسالِم امل

  .دهد از خوىب اسالم مرد واگذاشنت كارهاىي است كه به او فايده و سود منى

______________________________  
  .، عالمات العقل4، باب 150/ 1: ؛ حبار األنوار395: حتف العقول). 1(

  461: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَحَبَسِىن َعْن نـَْفِعى بـُْعُد آَماِىل 

  

   از عبادات و خريات و فيوضات(و آرزوهاى دور و دراز من مرا از سود بردمن 
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   منع منوده و متوّقف كرده است) و خدمت به مردم و حتصيل سعادت و خوشبخىت

  آرزوهاى دور و دراز

  .ربان در وجود هر انساىن قرار داده استآرزو و اميد، نعمىت است كه خداى مه

  .تا با تكيه بر آن، به كارهاى مثبت روى آورد و به نتايج و منافع آن دلگرم باشد

شد و به هيچ تالش و كوششى  رفت و دلگرم به شغلى منى اگر اين نعمت بزرگ نبود، هيچ انساىن دنبال هيچ كارى منى
  .كرد روى منى

  :در روايىت آمده

عيسى سر به دعا . السالم در بيابان نشسته بود و پريمردى با ابزار كشاورزى سرگرم شخم زدن زمني بودعيسى عليه 
  .خدايا، آرزو را از او ريشه كن فرما: برداشت و گفت

عيسى . ساعىت گذشت و پريمرد به مهان حال بود. پريمرد بعد از اجابت دعاى عيسى ابزار را بر زمني گذاشت و خوابيد
  .»1« پريمرد از جا برخاست و شروع به كار كرد. خدايا، آرزو را به او برگردان: برداشت و گفت سر به دعا

______________________________  
َنَما ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ عليه السالم َجاِلٌس َوَشْيٌخ يـَْعَمُل ِمبِْسَحاٍة َويُِثُري اَألْرَض، فـََقاَل ِعيَسى عليه الس«). 1( للَُّهمَّ اْنزِْع ا: المبـَيـْ

. »فـََقاَم َفَجَعَل يـَْعَملُ . اللَُّهمَّ اْرُدْد ِإلَْيِه اَألَملَ : فـََوَضَع الشَّْيُخ اْلِمْسَحاَة َواْضَطَجَع فـََلِبَث َساَعًة، فـََقاَل ِعيَسى. ِمْنُه اَألَملَ 
، باب األمل، 184/ 1: ؛ ميزان احلكمة57، حديث 21، باب 329/ 14: ؛ حبار األنوار272/ 1: جمموعة ورّام

  .675حديث 

  462: شرح دعاى كميل، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  كاشت داد و هيچ كشاورزى درخىت منى آرزو براى امت من رمحت است، اگر آرزو نبود هيچ مادرى فرزندش را شري منى
»1«.  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   آرزوى مثبت

  :ترينش را به من عطا كن ترين و حقيقى ميان آرزوها، مستقيمكند كه از  امام سجاد عليه السالم از خدا درخواست مى

  .»2« اْسَأُلَك ِمَن اآلَماِل َأوفـَُقها

  .ترينش را از تو درخواست دارم از آرزوها درست

آرزوهاى مثبت، چون آرزوى رسيدن به مدارج علمى و كماالت اخالقى و سعادت دنيا و آخرت و اوج بندگى و طاعت 
مسجد، جاّده، درمانگاه، بيمارستان، مدرسه، : بندگان خدا و به جاى گذاردن آثار بامنفعت، چون گونه خدمت به و مهه

  .آرزوهاىي بسيار عاىل و نشان دهنده اميان و مهت صاحب آن است... حوزه علميه، كتاخبانه و

   آرزوى منفى

كه آرامش و امنيت دروىن انسان را سلب كند اگر اين آرزو و اميد فقط به امور مادى تعّلق گريد و از حّد بگذرد، تا جاىي  
  و ديو طمع و آز و حرص و خبل را بر

______________________________  
أعالم . »اَألَمُل َرْمحٌَة ألُمَِّيت َوَلْو ال اَألَمُل َما َرَضَعْت َواِلَدٌة َوَلَدَها َوال َغَرَس َغاِرٌس َشَجراً : َقاَل صلى اهللا عليه و آله«). 1(

  .8، حديث 7، باب 175/ 74: ؛ حبار األنوار295: ينالد

  .22، حديث 32، باب 155/ 91: حبار األنوار). 2(

  463: شرح دعاى كميل، ص

انسان چريه سازد و سبب چشم هم چشمى و جتاوز به حقوق ديگران گردد و خوى ناپسند برترى جوىي و خودبيىن را بر 
ناحق و مرضى مهلك و صفىت شيطاىن و عّلت دور شدن از حق و باعث  آدمى مسّلط منايد، آرزوىي ناپسند و باطل و

  .فراموشى آخرت و عامل حمروم منودن انسان از طاعت و عبادت خواهد بود

اند كه توّجه به آن بر هر مؤمىن  روايات اهل بيت عليهم السالم در اين زمينه به نكات بسيار مهم و باارزشى اشاره كرده
  .واجب و الزم است
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  :فرمايد املؤمنني عليه السالم در ضمن رواياتى مىامري 

  .»1«  األَمُل َكالسَّرَاِب يَِغرُّ َمن َرآُه َوُخيِْلُف َمْن َرَجاهُ 

شود و آن كه به او اميد بندد اميدش را  چون سراب است، آن كه به او بنگرد دچار فريبش مى) باطل و ناحق(آرزوى 
  .كند نااميد مى

  .»2« َضارٌّ  اَألَمُل َخادٌِع َغارٌّ 

  .زننده است گر و فريبنده و زيان آرزو خدعه

  .»3« اَألَماِىنُّ تـُْعِمى ُعيوَن الَبَصائِرِ 

  .كند هاى بصريت را كور مى آرزوها چشم

  .»4«  اَألَمُل ُسْلطَاُن الشَّياِطِني َعَلى قُلوِب الَغاِفلنيَ 

  .خربان است هاى ىب ها بر دل آرزو، پادشاه شيطان

  :فرمايد عليه السالم در مناجاتش با خدا شنيد كه خدا مىامام موسى 

______________________________  
  .683، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة7207، حديث 312: غرر احلكم). 1(

  .684، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة7245، حديث 313: غرر احلكم). 2(

  .685، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة860حديث ، 65: غرر احلكم). 3(

  .686، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة7206، حديث 312: غرر احلكم). 4(

  464: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« يَا ُموَسى، َالُتَطّوْل ِىف الدُّنْيا أَمَلَك فـَيَـْقُسَو قـَْلُبَك، َوالقاِسى القلِب ِمّىن بَعيدٌ 
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كند و آن كه دچار قساوت قلب است از من  وسى، آرزويت را در دنيا طوالىن مكن كه قلب تو را دچار قساوت مىاى م
  .دور است

  :داشت امام صادق عليه السالم در دعاى روز عرفه به پيشگاه حق عرضه مى

مَ 
َ
  .»2«  اِت، َوِمن َأَمٍل َميَْنُع َخيـَْر الَعَملِ َأعوُذ ِبَك ِمن ُدنيا َمتَْنُع َخَري اآلِخَرِة، َوِمْن َحياٍة َمتَْنُع َخَري امل

رتين آخرت باز مى به تو پناه مى رتين مردن منع مى آورم از دنياىي كه از  كند، و از  دارد، و از زندگى و حياتى كه از 
رتين عمل جلوگريى مى   .منايد آرزوىي كه از 

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

َم، َكانَ  َمْن أيـَْقَن أنَّهُ  اَب َويُواِجُه اِحلَساَب َوَيْستَـْغِىن َعّما َخلََّف َويـَْفَتِقُر ِإَىل ما َقدَّ  َحرِيّاً بِِقَصِر األَمِل يُفارُِق األْحَباَب َوَيْسُكُن الرتُّ
  .»3«  َوطُوِل الَعَملِ 

شود و  ساب اهلى روبرو مىگريد و با ح شود و در خاك مسكن مى كسى كه يقني دارد با مششري مرگ از دوستان جدا مى
شود، به كوتاهى آرزو و طول سعى و تالش  گردد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند مى نياز مى از آنچه بر جاى گذاشته ىب

  .سزاوار است

 اندازد و از فيوضات اهلى حمروم زند و وى را به چاه هالكت مى ناپذيرى به انسان مى هاى جربان آرزوهاى دور و دراز، ضربه
  .كند مى

انسان، از هنگام والدت مانند سرزميىن مستعد و قابل است؛ هرگاه اين استعداد و قابليت حفظ شود، با ريزش باران 
   هاى ها و گل فيوضات حق، شكوفه

______________________________  
  .718، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة1، باب القسوة، حديث 329/ 2: الكاىف). 1(

  .690، باب األمل، حديث 186/ 1: ؛ ميزان احلكمة390: اقبال األعمال). 2(

  .31، حديث 128، باب 167/ 70: ؛ حبار األنوار351/ 1: كنز الفوائد). 3(
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  465: شرح دعاى كميل، ص

فلت و رويد، و هنگامى كه اين قابليت و استعداد با هجوم آفاتى چون غ اميان و اخالق حسنه و عمل صاحل از آن مى
زار گردد، اميان يقيىن و گل اخالق و شجره طيّبه  مورد، تبديل به شوره تكرب و حرص و آز و به ويژه آرزوهاى دور و دراز ىب

  .عمل صاحل از آن خنواهد روييد

َنِكداً «   .»1« »َوالبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نَباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَِّذى َخُبَث ال َخيْرُُج إالَّ

  .خاصيت از آن بريون نيايد رويد و سرزمني ناپاك جز گياهى اندك و ىب سرزمني پاك گياهش به اذن پروردگارش مى و

هاى تفّكر و انديشه را  گريد، متام روزنه آرزوهاى دور و دراز كه مانند تار عنكبوت و يا پيله ابريشم سراسر باطن را فرا مى
باز  كند و از ياد خدا و آخرت و آماده كردن توشه براى قيامت ايق را مسدود مىبندد و راه توّجه به حق به روى انسان مى

  .دارد مى

راسىت، انساىن كه با اين عمر حمدود دچار انواع آرزوها و خياالت است، و هر حلظه در سراب آرزوها به اميد به دست 
نت مال و منال و به دست آوردن جاه و مقام و مشار و انباش حساب و امالكى فراوان و وسايل و ابزارى ىب آوردن ثروتى ىب

زند و مهه فكر خود را متمركز در امورى مادى كرده است، چگونه ياد خدا و  دست و پا مى... رفت و آمد به كشورها و
  !قيامت باشد و چه زماىن عمل صاحل اجنام دهد و كدام وقت به اصالح خود و جربان مفاسد گذشته بپردازد؟

  :فرمايد هللا عليه و آله در روايت بسيار مهّمى مىرسول خدا صلى ا

اتِّباُع اهلََوى َوطُوِل اَألَمِل، أمَّا اتِّباُع اهلََوى، فـََيُصدُّ َعِن اَحلقِّ؛ َوأمَّا طُوُل األَمِل، فـَيـُْنِسى : انَّ اْخَوَف َما اخاَف َعَلْيُكم َخْصَلَتانِ 
  .»2« اآلِخَرةَ 

______________________________  
  .58): 7(اعراف ). 1(

  .2، حديث 15، باب 106/ 2: ؛ حبار األنوار21، حديث 58/ 8: الكاىف). 2(

  466: شرح دعاى كميل، ص
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پريوى از هواى نفس و آرزوهاى دور و دراز، اّما پريوى از : ترسم دو خصلت است ترين چيزى كه بر مشا مى مهانا ترسناك
  .برد و اّما آرزوهاى دور و دراز، آخرت را از ياد انسان مى دارد هواى نفس، آدمى را از قبول حق باز مى

  :فرمايد حافظ مى

  بيا كه قصر امل سخت سست بنيادست
 

  بيار باده كه بنياد عمر بر بادست

 غالم مهت آمن كه زير چرخ كبود
 

  ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزادست

  چه گوميت كه به ميخانه دوش مست و خراب
 

  ها دادست چه مژدهسروش عامل غيبم 

  كه اى بلندنظر شاهباز سدره نشني
 

  آبادست نشيمن تو نه اين كنج حمنت

 زنند صفري تو را ز كنگره عرش مى
 

  ندامنت كه در اين دامگه چه افتادست

 نصيحىت كنمت ياد گري و در عمل آر
 

  كه اين حديث ز پري طريقتم يادست

 غم جهان خمور و پند من مرب از ياد
 

  اين لطيفه عشقم ز ره روى يادست كه

  رضا به داده بده، وز جبني گره بگشاى
 

  كه بر من و تو، در اختيار نگشادست

اد  جمو درسىت عهد از جهان سست 
 

  كه اين عجوز عروس هزار دامادست

  

  467: شرح دعاى كميل، ص

  

  نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل
 

  فريادستدل كه جاى  بنال بلبل ىب
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 برى اى سست نظم بر حافظ حسد چه مى
 

 «1»  قبوِل خاطر و لطف سخن، خدادادست

  

براى رهاىي از اين بند خطرناك و اسارت هالكت بار، تأمل در احواالت گذشتگان و شركت در جمالس مفيد مذهىب و 
رفنت به گورستان و قدم زدن در ميان قربها و هاى تاريخ و دّقت در قرآن و آثار اهل بيت عليهم السالم و  مطالعه كتاب

  .انديشه در وضع به خاك خفتگان، داروىي بسيار مؤثر است

مورد دست و پا زنند،  هاى ىب زار خواسته وار باشد و روح و جان و قلب در جلن آرى، وقىت دل دچار آرزوهاى سراب
  .ماند مثرات پرقيمت دانش و فكر خود هم باز مى انسان از منافع واقعى دنيا و آخرت و سودهاى حقيقى زندگى و حىت

   حكايىت عجيب

  :كند روايت مى» عطار نيشابورى«

» حبيب عجمى«ناگهان . در حال رفنت به رود دجله رسيد و به انتظار ايستاد. رفت به جاىي مى» حسن بصرى«روزى «
  اى؟ اى پيشوا، چرا ايستاده: كه از زمره زاهدان و عابدان بود، در رسيد، گفت

  .ام به انتظار كشىت ايستاده: گفت

  ام و در حال دانش آموخنت از تو اى استاد، من از تو دانش آموخته: گفت

______________________________  
  .37غزل : »حافظ شريازى«ديوان اشعار ). 1(

  468: شرح دعاى كميل، ص

دراز را از خود برطرف منا تا جاىي كه آتش عشق به دنيا  ام كه حسد مردمان را از دل بريون كن و آرزوهاى دور و فرا گرفته
  .بر دل تو سرد شود، آنگاه با اين مقام پاى بر آب بگذار و از آب بگذر، ناگهان حبيب پاى بر آب گذاشت و برفت

  تو را چه شده؟: چون به هوش آمد، گفتند. حسن بيهوش شد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اد و برفت، اگر فرداى قيامت ندا رسد كه  او دانش از من آموخته و اين ساعت مرا سرزنش كرد: گفت و پاى بر آب 
  اين مقام را با كدام سبب به دست آوردى؟: پس حبيب را گفت. بر صراط بگذر و اين چنني فرو مامن چه توان ساخت

  :كىن، حسن گفت كنم و تو كاغذ را سياه مى اى حسن، من دل را سفيد مى: گفت

َفُع َغْريِى وََملْ يَـ    .»1«  نـَْفْعِىن ِعْلِمى يـَنـْ

  »!!دانش من به ديگرى سود رساند و به خودم نفعى ندارد

______________________________  
  .ذكر حبيب عجمى: تذكرة األولياء). 1(

  469: شرح دعاى كميل، ص

  

نـَْيا ِبُغُرورَِها   َوَخَدَعْتِىن الدُّ

  

   هايش مرا فريب داده است و دنيا با نرينگ

   دنياى فريبنده

  .هاى دنيا و نرينگ و مكر و فريبش را بايد بر پايه حاالت نفساىن و تفّكرات انسان ارزياىب كرد ها و زشىت خوىب

انساىن كه مغلوب هواى نفس است و خياالت و اوهام بر او مسّلط است و آلوده به رذايل اخالقى چون كرب و حرص و 
برد و به نبوت پيامربان و امامت امامان عليهم  ه سر مىخربى و غفلت از خدا و قيامت ب طمع و خبل است و در ىب

السالم و آيات قرآن آگاه نيست، از عناصرى مادى و مواّد دنياىي و زرق و برق زندگى و مال و منال و مقام و رياست، 
تالش و  ها وجود ندارد، مهه عمر و  ها پايه و اصل است و حقيقىت جز اين خورد و به خيال اين كه مهه اين فريب مى

ها حقيقىت  شود كه آن روز مرگ كه روز جداىي از اين سفره مادى است بيدار مى. كند ها مى كوشش خود را خرج آن
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زده و مهه زمحاتش بر باد رفته و اكنون با دسىت خاىل از عمل  نداشته و او در دنياىي پر از مكر و فريب دست و پا مى
  .شود صاحل به جهان ديگر منتقل مى

هاى تاريخ از هنگام والدت، فرعون و قارون نبودند، بلكه اختالالت نفساىن و تفّكرات غلط و  و قارون ها فرعون
  .هاى اشتباه، آنان را به فرعون و قارون تبديل منود ارزياىب

وىل انساىن كه از آلودگى هواى نفس پاك و از خياالت اوهام دور است و رذايل اخالقى در ميدان جان او جاى جوالن 
  دارد و از معرفت و آگاهى نسبت به خدان

  470: شرح دعاى كميل، ص

و قيامت و پيامربان و امامان عليهم السالم و قرآن برخوردار است، دنيا را با مهه عناصرش ابزارى براى پاك زيسنت و 
مر و تالش و كوشش داند، و از مهه ع اى براى اجنام خريات و برپا كردن پرچم عمل صاحل مى ساخنت آخرتى آباد و وسيله

ره مى   .گريد براى حتقق اين حقايق 

هاىي هستند كه دچار نرينگ زرق و برق امور مادى نشدند و فريب  ائمه معصومني و انبياى اهلى عليهم السالم انسان
  .چيزى از امور دنياىي را خنوردند

دار شدن مردم و عربت گرفتنشان از پندهاىي را براى بي -ديدند كه با چشم دل حقيقت هر چيزى را مى  -اهل بصريت
  .اند كه قابل تأمل است خود به جاى گذارده

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

و با بيلى كه در دستم  - فدكى كه ويژه حضرت زهرا عليها السالم بود -هاى فدك بودم ها و بوستان در ميان بعضى از باغ«
به نظرم رسيد بـُثـَْينة دخرت عامر ُمجَحى است  . شد كه به نظرم بزرگ و معترب آمدناگهان زىن بر من وارد . كردم بود كار مى

  .كه در ميان زنان قريش معروف به زيباترين زن بود

ام به مهسرى تو درآمي، در اين صورت تو را  اى پسر ابوطالب، آيا رغبىت به ازدواج با من دارى؟ اگر دارى من آماده: گفت
كنم و  ات مى هاى زمني راهنماىي نيازت سازم و نيز بر گنجينه كىن ىب كه براى معيشت خود مى  دهم تا از تالشى يارى مى

  .آورم كه تا زماىن كه در دنيا هسىت، سلطان و پادشاه باشى زمينه را فراهم مى
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 »باش برگرد و در جستجوى شوهرى غري من: دنيا، گفتم: ات خواستگارى كنم؟ گفت كيسىت كه تو را از خانواده: گفتم
»1«.  

______________________________  
ِإينِّ ُكْنُت ِبَفَدَك ِيف بـَْعِض : ِمْن ُمَكاَشَفاِت أَِمريِاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َما َرَواُه الصَّاِدُق َعْن آبَائِِه عليهم السالم أَنَُّه َقال«). 1(

َا َوَقْد َصاَرْت ِلَفاِطَمَة عليها السالم ِإَذا  َا، فـََلمَّا َنَظْرُت ِإَليـَْها ِحيَطاِ أَنَا بِاْمَرأٍَة َقْد َهَجَمْت َعَليَّ َوِيف َيِدي ِمْسَحاٌة َوأَنَا َأْعَمُل ِ
يَا اْبَن َأِيب : ْيٍش فـََقاَلْت ِيل ِل ِنَساِء قـُرَ َطاَر قـَْلِيب ِممَّا َتَداَخَلِين ِمْن َمجَاِهلَا َفَشبـَّْهتـَُها ِبُبثـَيْـَنَة بِْنِت َعاِمٍر اجلَُْمِحيِّ وََكاَنْت ِمْن َأمجَْ 

:  اْلُمْلُك َما بَِقيَت؟ فـَُقْلُت َهلَاَطاِلٍب، َهْل َلَك َأْن تـََزوََّجِين َوأُْغِنَيَك َعْن َهِذِه اْلِمْسَحاِة َوأَُدلََّك َعَلى َخزَاِئِن اَألْرِض َوَيُكوَن َلكَ 
نـَْيا: َمْن أَْنِت َحىتَّ َأْخطَُبِك ِمْن َأْهِلِك؟ فـََقاَلتْ  كشف . »اْرِجِعي َفاْطُلِيب َزْوجاً َغْريِي فـََلْسِت ِمْن َشْأِين : فـَُقْلُت َهلَا. أَنَا الدُّ

  .47، حديث 123، باب 84/ 70: ؛ حبار األنوار5، فصل 89: الريبة

  471: شرح دعاى كميل، ص

پيشاىن خود زده و از منافع دنياى صحيح هاى آن دچار شود، داغ هالكت ابدى را بر  كسى كه به دنياى فريبنده و نرينگ
رغبت به چنني دنياىي باشد، به سود سرشار و منفعت ابدى دست يافته و   و آخرت آباد باز مانده است، و كسى كه ىب

  .گنج خوشنودى حق را حتصيل منوده است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

نـَْيا أثَبَت اللَُّه اِحلكمَ  نيا َساِلماً َمن َزِهَد ِىف الدُّ ا ِلسانَُه، َوَبصََّرُه ُعيوَب الدُّنيا َوداَءها َوَدواَءها، َوَأخَرَجُه ِمَن الدُّ  َة ِىف قـَْلِبِه، َوأَنَطَق ِ
  .»1«  ِإَىل داِر السَّالمِ 

گويا كند و زبانش را به آن   رغبىت نشان دهد، خدا حكمت را در دلش پابرجا مى كسى كه از دنيا اعراض كند و به آن ىب
عيب به سوى دار  گشايد، و او را از دنيا سامل و ىب هاى دنيا و بيمارى و دوايش مى سازد و ديده باطنش را به عيب مى

  .برد السالم بريون مى

  :به فرزندش فرمود» لقمان حكيم«

ُتَك فيَها تـَْقَوى اللَِّه، َوَحْشُوَها االميَاَن، َوِشراُعَها التـَّوَكَُّل، يا بـَُىنَّ، إنَّ الدُّنيا َحبٌْر َعميٌق، َقد َغِرَق ِفيها َعاَملٌ َكثٌري، فـَْلَتُكْن َسِفينَ 
  .»2« َوقـَيُِّمَها الَعْقَل، َوَدلِيُلَها الِعْلَم، َوُسّكانـَُها الصَّربَ 
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______________________________  
  .21827حديث ، 62، باب 10/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب ذّم الدنيا، حديث 128/ 2: الكاىف). 1(

  .20291، حديث 8، باب 207/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، كتاب العقل و اجلهل، حديث 15/ 1: الكاىف). 2(

  472: شرح دعاى كميل، ص

اند، پس بايد كشىت خود را در آن، تقواى اهلى،  اى فرزندم، مهانا دنيا درياىي عميق است، مردمان بسيار در آن غرق شده
بانش را عقل، و راهنمايش را دانش و معرفت و فرمان آن را صرب و  ن، و بادبانش را توكل، و كشىتاش را اميا و درومنايه

  .استقامت قرار دهى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

نيا َكأنََّك َغريٌب َأو َكأنََّك عاِبُر َسبيٍل، َوِعد نَفَسَك ِىف أصَحاِب الُقبورِ    .»1« ُكن ِىف الدُّ

  .اى و خود را در رديف اهل قبور بشمارآور باش كه گويا غريىب، يا گذر كننده در دنيا چنان

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»2« الدُّنيايَاْبَن ُجْنَدٍب، إْن َأْحَبْبَت أْن ُجتَاِوَر اجلَليَل ِىف دارِِه، َوَتْسُكَن الِفرَدْوَس ِىف ِجوارِِه، فـَْلتَـُهْن َعَلْيَك 

دوست دارى مهسايه خداى بزرگ در خانه آخرتش باشى و در كنارش در فردوس ساكن شوى، بايد  اى پسر جندب، اگر
  .دنيا بر تو سبك باشد

شودكه اگر دنيا به عنوان وسيله براى اجنام هر كار خريى  از آيات قرآن جميد و روايات اهل بيت عليهم السالم استفاده مى
سان به سبب آن آباد گردد، دنياىي است پسنديده و باارزش، و اگر به و عمل بامنفعىت به كار گرفته شود و آخرت ان

  .ارزش عنوان وسيله شّر و ستم و گناه و معصيت به كار گرفته شود و باعث نابودى آخرت گردد، دنياىي است ناپسند و ىب

دنيا از طريق اميان و اخالق اش با  در هر حال خوىب و زشىت دنيا بستگى به عقايد و حاالت انسان دارد، اگر انسان رابطه
  و عمل صاحل برقرار گردد، اينگونه دنيا صد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .86، حديث 122، باب 99/ 70: ؛ حبار األنوار13، جملس 381: »طوسى«األماىل ). 1(

  .1، حديث 24، باب 281/ 75: ؛ حبار األنوار303: حتف العقول). 2(

  473: شرح دعاى كميل، ص

اش از طريق كفر و شرك و ناسپاسى و بداخالقى و عمل خالف برقرار شود،  در صد به سود انسان است، و اگر رابطه
  .اينگونه دنيا صد در صد به زيان انسان است

باره بايد بر اساس كيفيت رابطه انسان با دنيا در . توان درباره دنيا قضاوت و داورى كرد يقيناً بدون ارتباط انسان با دنيا منى
  .اش داورى منود دنيا سخن گفت و نسبت به زشىت و زيباىي

شود  امام صادق عليه السالم درباره دنياىي كه به خاطر اختالل فكرى و رواىن انسان منبع خدعه و مكر و فريب مى
  :فرمايد مى

  .»1«  ها در يك خانه مجع است و كليد آن حمّبت دنياست بدى

  :اند و يا بزرگان چنني گفته

  .د به دنيا آسان، وىل سامل بريون آمدن از آن بسيار دشوار استورو 

هرگاه آخرت، ظرىف بود سفالني و باقى و دنيا طالىي بود و فاىن، شايسته بود كه رغبت مردم به آخرت بيش از دنيا باشد، 
  .چه رسد به اين كه آخرت طالىي است باقى، و دنيا سفاىل است فاىن

  :گويد مى» ابوحازم مكى«

مشاست كه از دنيا احرتاز كنيد؛ زيرا به من رسيده است كه روز قيامت عبد را به موقف حساب آورند و منادى حق از بر 
جانب حق ندا دهد كه اين عبدى است كه آنچه را خدا كوچك مشرده، بزرگ مشرده است و آنچه را حق دمشن داشته، او 

  .دوست داشته است
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______________________________  
، 264: مشكاة األنوار. »ُجِعَل الشَّرُّ ُكلُُّه يف بَيٍت َوَجَعَل ِمفتاُحُه ُحّب الّدنيا: عن أيب عبد اللَّه عليه السالم قال«. )1(

  .7فصل 

  474: شرح دعاى كميل، ص

  

َيانَِتَها َوِمطَاِىل     َونـَْفِسى ِخبِ

  

  هايش مرا فريب داد و نفس من به سبب خيانت

  كردمن به من نرينگ زدو نيز امروز و فردا  

   حقيقت نفس

نفس، موجودى است كه درك حقيقتش يا بسيار سخت، و يا غري ممكن است؛ وىل شناخت آثارش كه در قرآن و روايات 
  .به آن اشاره شده كار دشوارى نيست

اىي رمحه اهللا«   :گويد در كتاب باارزش األربعني خود مى» شيخ 

  .»1« »واىن، از قبيل شهوت و خشم استقواى حي: در روايات» نفس«مراد از «

  :نيز در كتاب مدارج القدس در يك مجله به اين معنا اشاره كرده است» غزاىل«

َُضادَِّة لِْلُقَوى العَّْقِليَّةِ 
ْذُموَمِة امل

َ
  .»2« ُيطَلُق النَّفُس َعَلى اجلَاِمِع للصِّفاِت امل

  .شود ت اطالق مىنفس بر جامع صفات مذمومه كه در تضاد با قواى عقلى اس

وشى و آلوده به هوى و هوس مى شود و ارتكاب و اجنام هر   نفس را اگر در دايره تربيت و تزكيه قرار ندهند دچار 
  .سازد گناهى را بسيار آسان مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

، و »سقوط از باال به پايني و هالكت در مسري غلطى است كه انسان پيش گرفته«: به معناى »3«  در لغت» هوى
  حمّبت مفرط به امور مادى يا«: معناى مهچنني به

______________________________  
: االربعون حديثاً . ىف وقوع النفس الناطقة بني القوى املتضادة النفس االنسانية واقعة بني القوة الشهوانية والقوة العاقلة). 1(

204.  

  .35: مدارج القدس). 2(

  .»هوى«ماده : جممع البحرين). 3(

  475: كميل، صشرح دعاى  

  .است» معنوى

  .است» شكسنت، فساد و افتادن در سرگرداىن و حريت«: به معناى »1«  در لغت» هوس«

دهد است و  انگيزى است كه در نفس انسان به سوى موضوعى رخ مى در اصطالح علم النفس حركت اضطراب» هوس«
  .گذارد شخص هوس آلود را آرام منى

  .آيد كينه، خشم و نفرت پيش مى  هاى حّب، بغض، چنان كه در حالت

قرار، قدرت ندارد كه حىت يك  شود، و بواهلوس و ىب دمى خوانده مى كسى كه هر حلظه هوسى داشته باشد، بواهلوس و دم
  .قدم به سوى كمال برود

شرط عمده سري كماىل، آرامش خاطر است و تا هوى و هوس باقى است، آرامش خاطر ميّسر نيست و عقل بر نفس 
  .مت نداردحكو 

  .بر كودك، هوس حاكم است و بايد از او مراقبت كرد كه هوس، خوى ثابت و پابرجايش نشود و هوسناك بار نيايد
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و بايد اين چنني باشد؛ زيرا حكمت آفرينش، او را براى . بني است زن نيز طبعاً مغلوب هوس است، چون موجودى جزئى
سازد حسادت است، پس  و آنچه بيشرت زن را مضطرب مى. ئيات امور باشداداره زندگاىن داخلى آفريده و بايد متوّجه جز 

  .بايد به وسيله تربيت و تعليم آن غريزه سركش را به اطاعت عقل درآورد

شود و جلوى شهوت را هرگاه  به طور كّلى هوس كه رها شد، يعىن از عقال عقل لگامى نداشت، مبّدل به شهوت مى
  !رسد كند و كار اين جتاوز به مرض و جنون مى رفت، از حّد جتاوز مىعقل خود شخص يا عاقل ديگرى نگ

توان در اشخاص ديد و مطالعه كرد كه چگونه كور و كرند و  طلىب خوب مى اين مرض و جنون را در حرص و طمع و جاه
   براى وصول به مطلوب خود از ارتكاب

______________________________  
  .»هوس«ماده : لسان العرب). 1(

  476: شرح دعاى كميل، ص

فروشى  گذارند و حىت از وطن هرگونه زشىت و پليدى دريغ ندارند و پا در متام اصول مسّلمه مقدسات ديىن و اجتماعى مى
  .كنند و ابزار دست بيگانه شدن، استقبال مى

ه كس و مهه چيز حىت به دوسىت و رفاقت و عهد و وفاِى اينگونه اشخاص نبايد دل بست؛ زيرا يك معشوق دارند و مه
  !!كنند عزيزترين بستگان خود را فداى آن مى

و قلباً از تقوا و متقيان . اراده و وسيله اجراى مقاصد پليدشان باشد كسى نزد اينان مقرب و حمبوب است كه ابزار ىب
  .متنّفرند

ر برابر شهوِت غالب، رسد، و شهوت به جنون، براى آن است كه اين اشخاص د اين كه گفته شد هوس به شهوت مى
باشند، و ديوانه هم غري از كسى كه قّوه عاقله بر او حكومت ندارد نيست، مريض هم آن   مالك عقل و اراده خويش منى

  .كسى است كه در مقابل غلبه مرض بيچاره است

تارخيى خونني ها ديده و اوراق  طلىب، شديدتر از ساير شهوات است و بشرّيت از اين شهوت پليد، خسارت شهوِت جاه
هاى خود را به خون پدران  اند، و فرزندان، دست پدرها فرزندان و برادران و نزديكان خويش را كشته و كور كرده. دارد

  !!اند آغشته
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هاى زيان آور نفس است كه منشأ  هاى نفساىن، فقط جنبه البته مراد از عدم متابعت نفس و پريوى ننمودن از خواهش
ها غرايز پست حيواىن است، نه آن كه يكسره بايد پا بر متام اميال نفساىن گذاشت و به  تعّلق آنها هوى و هوس، و م آن

  .اند اين اشتباه خودكشى كرد، چنان كه بعضى از ارباب سلوك اين طور فهميده و طبق آن رفتار كرده

  ها بزرگان، كه اين مهه از نفس و نفسانيت مذمت كرده و ما را از تسليم به آن

  477: عاى كميل، صشرح د

هاى زشت نفساىن بوده و چون بالطبع متايل ما به آن جنبه است، به طور مطلق در مقام  اند، منظورشان جنبه ترسانده
، از اين جهت در مواعظ و »اند كه به تب راضى شومي به مرگ گرفته«اند، يعىن بر اساس مثل معروف  مذمت برآمده

ديد و ختويف بيشرت خطابه هاى  ها و كوشش  از جنبه اميد است، و گرنه ميل و رغبت ما در متام كششها، جنبه 
ها به خودخواهى  ها در فطرت انسان به نام غرايز خمتلف ريشه دارند، و غالب آن شخصى و اجتماعى است، و اين ميل

اد ما گذاشته شده كه هم حافظ بق. گردد برمى اى ما و هم مركب و اين خود خواسنت از روى حكمت عاليه اهلى در 
  .مراحل كمال است

بايد اين خودخواسنت را با اميان به خدا و قيامت و ارتباط با انبيا و امامان و عمل به تكاليف شرعيه و رعايت حقوق 
ها مهار كرد، كه خودخواسنت به خودبيىن نرسد، يعىن از حّد اعتدال گذشته و به شهوت و جنون برسد، كه  انسان

  .چيز جز به مشتهيات و منافع شخصى خود نظر نداردخودپرست به هيچ 

اى كه در آن عضويت دارد؛  آور است و بعد براى جامعه و اين خوى پليد در هركس باشد در مرحله اّول براى خودش زيان
 مثًال خشم، از لوازم خودخواهى است وىل بايد آن را براى دفاع از جان، مال، ناموس، وطن و حق بكار گرفت نه براى

  !غريتى پرواىي و ىب افراط در خشم، سبعّيت و درندگى است و تفريط، ىب. آزار ناتوانان و زيردستان

آزادى، ميوه حمبوب حيات و شرط كمال اراده است؛ زيرا در فضاى آن، انسان مقهور اميال غري و اسري ديگران نيست، 
طلىب و اجياد  م گريد كه در افراط آن طغيان و شورشوىل بايد اين اقتضاى فطرى به حكم عقل و اعتدال در جاى خود اجنا

  .هرج و مرج است و در طرف تفريط، تن دادن به استبداد و اسارت

  غريزه حّب مال، خوب است وىل تا آجنا كه به امساك و خبل و استفاده از هر

  478: شرح دعاى كميل، ص
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  .نرسد... رى و قمار و دزدى و اختالس ووسيله براى به دست آوردن آن، مانند كارهاى نامشروع و كالهربدا

رتين راه، نيكوكارى است و در اينجا هم بايد حّد اعتدال را نگاه داشت كه به ظلم در حق  در مناسبات با ديگران، 
  .خود و ظلم بر خانواده نياجنامد

ذكر كردن صفات محيده . هاى زننده نرسد حسن معاشرت و مسرور ساخنت معاشرين، نيك است اّما تا آجنا كه به شوخى
  .»1« دوستان، تشويق خوىب نسبت به آنان است وىل بايد به متّلق منتهى نشود

هاى نفس در صورتى كه آراسته به تربيت ديىن نباشد و  توان به خيانت رسد از البالى مطالب ذكر شده مى به نظر مى
  .هاى اخالق در آن ديده نشود پى برد زيباىي

   مراحل نفس

  :ها تابع چند و چون تربيت نفس است كند كه ظهور آن مراحلى را براى نفس ذكر مى قرآن جميد،

   نفس اّماره - 1

  :فرمايد خنستني مرحله نفس انسان، نفس اّماره است كه قرآن كرمي در باره آن مى

  .»2« »ِإنَّ النـَّْفَس َألمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإّال َما َرِحَم َرىبِّ «

  .نده به بدى است مگر اين كه پروردگارم رحم كندمهانا نفس، بسيار امركن

______________________________  
  .101: علم األخالق). 1(

  .53): 12(يوسف ). 2(

  479: شرح دعاى كميل، ص

در اين مرحله هنوز عقل و اميان . كشاند دهد و به هر سو مى نفس اّماره نفس سركش است كه انسان را به گناه فرمان مى
گردد و يا  را نيافته كه نفس سركش را مهار زند و آن را رام كند، بلكه در بسيارى از موارد در برابر او تسليم مى آن قدرت
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هاى گوناگون از آن در  و آثار و جلوه. دهد كوبد و شكست مى اگر خبواهد گالويز شود نفس سركش او را بر زمني مى
  :قرآن آمده است، از آن مجله

  .»1« »سَّاهاَوَقد َخاَب َمْن دَ «

  .و كسى كه نفس را در فجور و معصيت خمفى و پنهان كرد از رمحت حق حمروم و نوميد شد

  .»2« »َوَمن يـَْرَغُب َعن ِملَِّة ِإبراِهيَم ِإّال َمن َسِفَه نـَْفَسهُ «

  »شود؟ چه كسى جز كسى كه به خود جهل ورزيده از آيني ابراهيم روى گردان مى

  .»3« »ُكْم أَنـُْفُسُكمْ َقاَل َبْل َسوََّلْت لَ «

  .يوسف را گرگ خنورده بلكه نفوس مشا زشىت را در نظرتان آراسته است: يعقوب به فرزندانش گفت

   نفس لّوامه - 2

در اين مرحله ممكن است . يابد مرحله دوم، نفس لّوامه است كه پس از تعليم و تربيت و جماهدت، انسان به آن ارتقاء مى
شود و به مالمت و سرزنش خويش  هاىي شود، اما فوراً پشيمان مى غرائز، گاهى مرتكب خالفانسان بر اثر طغيان 

   و به. شويد گريد، و دل و جان را با آب توبه مى پردازد و تصميم بر جربان گناه مى مى

______________________________  
  .10): 91(مشس ). 1(

  .130): 2(بقره ). 2(

  .18): 12(يوسف ). 3(

  480: دعاى كميل، صشرح 

شود و گاهى نفس، وىل به هر حال كّفه سنگني از آِن عقل و  تعبري ديگر در مبارزه عقل و نفس، گاهى عقل پريوز مى
  .اميان است
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  :اين مرحله مهان است كه قرآن جميد به آن سوگند ياد كرده است، سوگندى كه نشانه عظمت آن است

  .»1« »ال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  ال أُْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقياَمِة وَ «

  .خورم گر قسم مى خورم، و به نفس سرزنش به روز قيامت سوگند مى

البته براى رسيدن به اين مرحله جهاد اكرب و مترين كاىف و تربيت در مكتب استاد و اهلام گرفنت از سخن خدا و سنت 
  .پيشوايان الزم است

   نفس مطمئنّه - 3

ذيب و تربيت كامل، انسان به مرحله نفس مطمئّنه است و آن مرحلهمرحله سوم،  اى  اى است كه پس از تصفيه و 
بينند؛ چرا كه عقل و اميان آن  شوند، و تواناىي پيكار با عقل و اميان در خود منى رسد كه غرائز سركش در برابر او رام مى مى

  .اناىي چنداىن ندارداند كه غرائز نفساىن در برابر آن تو  قدر نريومند شده

هاىي كه در مكتب مردان خدا درس  اين مهان مرحله آرامش و سكينه و مقام انبياء و امامان و پريوان راستني آنان است، آن
اىي رسانده اميان و تقوا آموختند و سال ذيب نفس پرداخته و جهاد اكرب را به مرحله    .اند ها به 

  .»2« »َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة فَاْدُخِلي ِيف ِعباِدي َو اْدُخِلي َجنَِّيت   اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإىليا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس «

   به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى! اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته

______________________________  
  .2 -1): 75(قيامت ). 1(

  .30 -27 ):89(فجر ). 2(

  481: شرح دعاى كميل، ص

شتم وارد شو. و او هم از تو خشنود است، باز گرد   .پس در ميان بندگامن درآى و در 

   جهاد با نفس
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  :گويند حكماى اهلى مى

يمه« آيد، در  اى و سبعى و شيطاىن از اين تعّلق پديد مى جهاد با نفس فقط به حلاظ تعلق آن با بدن است كه اوصاف 
ن صورت نفس با قطع نظر از اين تعلق، عقل است و داراى صفات فرشتگان و به اقتضاى سرشت خود چيزى غري اي

شت به وسيله آن به دست مى است كه خدا به وسيله آن عبادت مى پس بايد با عوارض آن تعلق، كه . آيد شود، و 
يمه از شّر حيوانات در امان رود، و گرنه مهيشه اى و سبعى و شيطاىن است، به جهاد برخاست تا آرامش يابد و  حالت 

اجم و تنازع برپاست   »!در اين خانه غوغاىي از 

  :گويد مى» سعدى«

  :از شخصى معناى اين حديث پيامرب صلى اهللا عليه و آله را پرسيدم كه فرموده«

  .»1«  َأعَدى َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَِّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ 

لويت قرار داردترين دمشنانت نفس  دمشن   .توست كه بني دو 

شود مگر نفس، كه هرچه به او بيشرت احسان كىن و زيادتر  به حكم آن كه به هر دمشىن احسان كىن، دوست مى: گفت
كنند،  تابعان هواى نفس، كه جداى از عقل زندگى مى »2« »!!هايش را اجابت مناىي خمالفت و دمشىن زياده كند خواسته

  .ديوانگانند

   مشردن آنان خيلى: هاى شهر چند نفرند؟ گفت ديوانه: لول پرسيدنداز 

______________________________  
  .1، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار314: عّدة الداعى). 1(

  .19حكايت : »سعدى شريازى«گلستان ). 2(

  482: شرح دعاى كميل، ص

  .مشكل است، از تعداد عقال بپرسيد تا بگومي

   ديدگاه امرياملؤمنني عليه السالم در اصالح نفس
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دانند، امورى را براى اصالح نفس  امام عليه السالم، از روى بصريت كاملى كه به حقايق دارند و راه و چاه مهه چيز را مى
  :در كتاب پرقيمت غرر احلكم آورده است» آِمدى«اند كه عامل بزرگ شيعى مرحوم  پيشنهاد كرده

  .»1«  ِىف َصالِح نـَْفِسَك فـََعَلْيَك ِباالقِتصاِد َوالُقنوِع َوالتـََّقلُّلِ اَذا َرِغبَت 

  .روى و قناعت و اندك ديدن دنيا هنگامى كه رغبت در اصالح نفس خود كردى، بر تو باد به ميانه

  .»2«  َصالُح النـَّْفِس ُجماَهَدُة اهلََوى

  .هاى نفساىن است اصالح نفس، جهاد با خواهش

نـَْياَسَبُب    .»3« َصالِح النـَّْفِس الُعُزوُف َعِن الدُّ

  .سبب اصالح نفس، روى گرداىن از دنياست«

  .»4«  َدواءُ النـَّْفِس الصَّوُم َعِن اهلََوى

  .داروى نفس، خوددارى از هواى نفس است

  .»5«  َسَبُب َصالِح النـَّْفِس الَورَعُ 

  .سبب اصالح نفس، خوددارى از حمرمات است

______________________________  
  .4766، حديث 237: غرر احلكم). 1(

  .4881، حديث 241: غرر احلكم). 2(

  .2386، حديث 136: غرر احلكم). 3(

  .4718، حديث 235: غرر احلكم). 4(

  .5912، حديث 271: غرر احلكم). 5(
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  483: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َدَنِس أَنـُْفِسُكم َوَطُهورِ ... انَّ تـَْقَوى اللَِّه َدواءُ َداِء قُلوِبُكم

  .هاى مشا و پاك كننده آلودگى نفوس مشاست تقواى اهلى، داروى بيمارى قلب

  .»2« آَفُة النَّفِس الَوَلهُ ِبالدُّنـَْيا

  .فساد نفس، شيفتگى به دنياست

  .»3«  َرْأُس اآلَفاِت الَوَلهُ ِباللَّذَّاتِ 

  .هاست سرور و بزرگ مفاسد، شيفتگى به لذت

  .»4«  ِلَمن َعَصى ِفْرَعْوَن َهواُه َوَأطاَع ُموَسى َعْقَلهطُوَىب 

  .خوشا بر كسى كه با فرعون هواى نفسش خمالفت كند و موساى عقلش را اطاعت منايد

امام عليه السالم در اين گفتار ملكوتى و سخن عرشى، به اين حقيقت اشاره دارد كه هركسى را در باطن و در عامل 
است، و اگر خبواهد مقام كمال موسوى را دريابد، بايد با فرعون نفس خمالفت كند و گرنه چون  صغري، موسى و فرعوىن

فرعون در درياى هالكت غرق شود و اگر از موساى عقل اطاعت كند، چون موسى به درود حق سرافراز گردد و از 
  .»5« مؤمنان ويژه شود

پس خوشا بر كسى كه ضد .  عقلى با موسى هم پرواز شودهاى عوامل انساىن كه از موساى عقلش پريوى كند، در آمسان
  .فرعون نفس و مطيع موساى عقل است

______________________________  
  .198خطبه : ج البالغة). 1(

  .2385، حديث 136: غرر احلكم). 2(

  .6923، حديث 303: غرر احلكم). 3(
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  .16، باب 314: عيون احلكم واملواعظ). 4(

  .120): 37(صافات . »َوهاُرونَ   ُموَسى  َعَلى َسالمٌ «). 5(

  .درود بر موسى و هارون

ْؤِمِننيَ «
ُ
  .122): 37(صافات . »ِإنـَُّهما ِمن ِعَباِدنَا امل

  .باشند مهانا اين دو از بندگان مؤمن من مى

  484: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َرجاتِ َطّهُروا أَنـُْفَسُكم ِمن َدَنِس الشََّهواِت، ُتدرُِكوا َرِفيَع الدَّ 

  .نفوس خود را از پليدى شهوات حرام پاك سازيد، تا به درجات بلند معنوى نايل شويد

آرى، هركس خبواهد به درجات عاىل و معارج قدسى بار يابد و از قفس تنگ طبيعت به باغ حكمت و معرفت پرواز كند، 
هاى ظاهرى پاكيزه بدارد، تا پس از  از شوق به لّذتبايد نفس را از آلودگى و زنگار شهوات حيواىن پاك منايد و روح را 

  .»2« ختليه از شهوات به صفات فرشتگان آراسته شود، بلكه از فرشته به مقام برترى دست يابد

  :تواند به يكى از چهار طريق نفس خود را تزكيه كند انسان مى: اند حكماى اهلى فرموده

  .ادبان ادب آموخنت از ىب - 1

  .مهنشيىن با اهل ادبمعاشرت و  - 2

  .پرسيدن عيوب و نواقص اخالقى خود از دوستان حقيقى - 3

  .»3« شنود دور ساخنت عيوىب كه درباره خود از دمشنان مى - 4

  »َوِمطاِىل «شرح 
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در باره توبه و اصالح مفاسد، و تدارك توشه براى قيامت و اجنام عمل صاحل و كار خري، و بريدن از گناه و معصيت، و 
   نبال حكمت و معرفت، ساهلاسترفنت د

______________________________  
  .4851، حديث 340: غرر احلكم). 1(

  .399 -398: حكمت اهلى). 2(

توانند  اند كه خوانندگان عزيز مى در باره نفس و حاالت زيبا و زشت آن، مؤّلف معظّم، كتاىب مفّصل تدوين كرده). 3(
  .به آن مراجعه كنند) 24سريى در معارف مشاره (نفس براى يافنت مطالب الزم درباره 

  485: شرح دعاى كميل، ص

ام وفادار نيستم، و اين دل خوشى به امروز و فردا، به من نرينگ زده و مرا از حركت  كنم وىل به وعده كه امروز و فردا مى
  .به سوى واقعيات و حقايق بازداشته است

و قدرت وفاى به وعده، و جنات از امروز و فردا گفنت، به من عنايت كن كه اين اى جّدى  كنم، اراده از تو درخواست مى
منايد، و  كند، و از رمحت و لقا و آمرزش تو حمروم مى استقامىت، در عاقبت مرا دچار خسارت و زيان غري قابل جربان مى ىب

  .دهد قرار مى مرا از صف بندگان خارج و در زمره نافرمانان و حزب شيطان

  فس بد انديش به فرمان شدىن نيستاين ن
 

  اين كافر بدكيش مسلمان شدىن نيست

  جز خضر طريقت كه در اين راه دليل است
 

  اين راه خطرناك به پايان شدىن نيست

  جز پري حقيقت كه در اين راه خليل است
 

  اين آتش منرود گلستان شدىن نيست

  امين مشو از خامت جم كرد در انگشت
 

  جادو كه سليمان شدىن نيستاهرمين 

  آبادتر از كوى تو اى دوست نديدم
 

 «1»  آن خانه داد است كه ويران شدىن نيست
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***______________________________  
  .مريزا حبيب اللَّه خراساىن). 1(

  487: شرح دعاى كميل، ص

  40ا 

و مرا به  . افعال من، دعاى مرا از تو مانع و حاجب نشودخواهم كه بدى عمل و زشىت  اى آقاى من، به عزتت از تو مى
به عذاب و عقوبتم به آنچه كه در . ها آگاهى، رسوا و مفتضح مكن گناهان و معاصى پنهاىن كه از خلوت من بر آن

 و ام و بسيارى شهوامت ام در بندگى و ناداىن هامي مرتكب شدم شتاب مكن، از كار زشتم و گناهم و ادامه كوتاهى خلوت
  .غفلتم

  488: شرح دعاى كميل، ص

  

  10خبش 

  

  489: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َسيِِّدى َفَأْسَأُلَك ِبِعزَِّتَك َأْن َالَحيُْجبَ 

  

   َعْنَك ُدَعاِئى ُسوءُ َعَمِلى َوِفَعاِىل 

  خواهم كه بدى عمل و زشىت افعال من، اى آقاى من، به عزتت از تو مى

  نشوددعاى مرا از تو مانع و حاجب 
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  سبب بسته شدن راه دعا

گناه و معصيت، حجاىب است كه انسان را در صورتى كه توبه نكند از دريافت فيوضات اهلى و رمحت واسعه حق و 
  .دارد اجابت دعا باز مى

شود كه حال دعا از انسان گرفته شود و از رفنت به پيشگاه خدا و دعا به دربارش  بدى عمل و زشىت اعمال سبب مى
  .ود، و اگر چه توفيق دعا به او دست دهد از فيض اجابتش باز ماندحمروم ش

  .بسته شدن درب دعا و حمروم ماندن دعا كننده از اجابت، دليل بر مطروديت و مردوديت عبد از پيشگاه موالست

  .م مامناگر از دعا حمروم شوم براى من دشوارتر است كه از اجابت حمرو : كنند كه گفته است از عارف عاشقى نقل مى

كند كه اى آقاى  در اين خبش از دعا، شخص دعاخوان با توسل به عّزت حضرت رّب العزّه از حضرتش درخواست مى
از كار بينداز، تا بدى  -كه حمجوب ماندن دعامي در پيشگاه توست  -من، تأثري معصيت و بدى عمل و زشىت افعال را

اهت به گداىي سر گذارم و تو هم با رمحتت دعامي را به اجابت عمل، قدرت منع مرا از دعا نداشته باشد و من به درگ
  .رساىن

  :در روايىت آمده

  490: شرح دعاى كميل، ص

كرد، جواىن را ديد كه سر به ديوار گذارده و خدا را براى  امرياملؤمنني عليه السالم با تىن چند از يارانش از راهى عبور مى
  دعاى اين جوان با اينگونه سوگند يقيناً مستجاب است: د، حضرت فرمودده برآورده شدن حاجتش به عزّتش سوگند مى

»1«.  

او خداى . آرى، خداى مهربان و توانا قدرت دارد كه تأثري مؤثرات را از كار بيندازد، و راه بسته را به روى عبد بگشايد
برداشت و اثر بريدن كارد تيز را، هنگام ذبح تواناىي است كه اثر سوزاندن آتش را، براى حفظ ابراهيم عليه السالم از آتش 

تواند از كار بيندازد و عبد را  امساعيل عليه السالم از كار انداخت؛ تأثري گناه را هم كه سبب بسته بودن راه دعاست، مى
  .به برآورده شدن حاجات و رسيدن به مقاصدش يارى دهد
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______________________________  
  .224/ 41: حبار األنوار). 1(

  491: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَال تـَْفَضَحِىن ِخبَِفىِّ َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن ِسّرى

  

   ها آگاهى، رسوا و مفتضح مكن و مرا به گناهان و معاصى پنهاىن كه از خلوت من بر آن

   پرده پوشى

ه ُملك و ملكوت و به ظاهر و باطن و اش به مهه هسىت و به غيب و شهود و ب عبد، بايد بداند كه براى خدا كه آگاهى
  .توجهى و غفلت و فراموشى وجود ندارد به مهه ذرّات و اجزاى آفرينش فراگري است، ىب

  .او به مهه حوادث ديروز و امروز و فرداى روزگار آگاه است و گذشته و حال و آينده، يك جا پيش او حاضر است

اگر گناهان ما را برمال سازد، . خمفى و پنهان براى او ظاهر استاوست كه خلوت انسان برايش آشكار است و هر عمل 
اينان اگر از گناهان پنهان ما آگاه شوند ما را از . براى ما نزد پدر و مادر و زن و فرزند و عموم مردم، آبروىي خنواهد ماند

  .كنند و حىت حاضر به پاسخ دادن به خواسته ما خنواهند بود رانند و طرد مى خود مى

خواهد  طلبد و از ستار العيوب مى د، در اين خبش از دعا با ناله و زارى و خواهش و درخواست، حفظ آبرويش را مىعب
  .ها آگاه نيست، رسوا نسازد كه او را به گناهان پنهانش، كه كسى جز حضرت او بر آن

اشته باشد كه حضرت او، هرگز كند، بايد يقني د دعاخوان، در حاىل كه اين مجالت عرشى را در پيشگاه حق زمزمه مى
  .كند بنده گنهكار تائب را رسوا منى

   من: و سّتاريت او تا جاىي است كه درباره حماسبه بعضى از بندگانش فرموده است

  492: شرح دعاى كميل، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

گناهانشان اندازه به امت رؤف و مهربان است،   كنم، كه حىت نزد پيامرب رمحتم، كه ىب خود به حساب آنان رسيدگى مى
  .افشا نشود، تا نزد او خجل و شرمسار گردند

  :كند خبشى از صفات خدا را به اين صورت بيان مى» ابو محزه«امام چهارم عليه السالم در دعاى 

ْنَب ِبَكرَِمَك َوتـَُؤّخُر الُعُقوَبَة ِحبِْلِمكَ  ُم الغُُيوب، َتْستـُُر الذَّ   .َسّتاُر الُعُيوب، َغّفاُر الذُّنُوب، َعالَّ

ان پوشاننده عيب ات به تأخري  پوشاىن و عقوبت را به بردبارى ها، گناه را به بزرگواريت مى ها، آمرزنده گناهان، داناى 
  .اندازى مى

پوشى آنان نسبت به عيوب ديگران چنان قوى بوده كه  بعضى از بندگان حق، با اين كه وجودى حمدود دارند، اخالق پرده
ايت و  شود؛ پس خداى مهربان كه وجودش ىب پوشى آنان غرق در حريت و تعّجب مى اى پردهه انسان از شنيدن داستان
  !پوشى و سّتارّيت چگونه است؟ ناحمدود است، در پرده

يعقوب پيامرب عليه السالم، در اصرارى كه به يوسف عليه السالم براى بيان ستمى كه برادرانشان به او روا داشتند جواىب 
  :گفت  جز اين نشنيد كه

  .»1« »َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلفَ «

  .، خدا از آنچه اتفاق افتاد درگذشت و چشم پوشيد]اى پدر[

   پوشى داستاىن شگفت از پرده

   كه از بزرگان خراسان بود و علم» ابو عبدالرمحن، حامت بن يوسف اصمّ «درباره 

______________________________  
  .95): 5(مائده ). 1(

  493: ميل، صشرح دعاى ك

اى را معلوم   ، براى اين بود كه زىن نزد او آمد تا مسئله»1«  شهرتش به اصمّ : اند و ورع و تقواى كم نظريى داشت، نوشته
حامت به گوش خود اشاره  . از آن زن در هنگام كالم باد معده خارج شد و آن زن به شّدت شرمسار و خجل گشت. كند
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ين معنا آن زن بسيار خوشحال شد و خدا را بر ا. شنوم، سخن بلندتر گو تا بشنوم كرد، كنايه از اين كه كالم تو را منى
پس از اين واقعه كه كسى هم از آن آگاه نشد معروف به حامت اصم گرديد، چون . شكر كرد كه آبرويش نزد آن عامل نرفت

َما : تا آن زن زنده بود او به مهان حالت با مردم زيست، هنگامى كه از دنيا رفت يكى از بزرگان او را خواب ديد و پرسيد
به سبب آن كه يك شنيده را نشنيده گرفتم، بر متام اعمال و : گفت» و چگونه رفتار كرد؟خدا با ت«فـََعَل اللَُّه ِبَك؟ 

  .»2« هامي قلم عفو كشيد شنيده

______________________________  
  .آن كه به كرى سنگني دچار باشد: اصمّ ). 1(

  .291/ 2: ، النجوم الزاهرة178: طبقات األولياء). 2(

  494: شرح دعاى كميل، ص

  

   َما َعِمْلتُهُ   َال تـَُعاِجْلِىن بِاْلُعُقوَبِة َعَلىوَ 

  

  ِىف َخَلَواِتى ِمْن ُسوِء ِفْعِلى َوِإَساَئِىت،

   َوَدَواِم تـَْفرِيِطى َوَجهاَلِىت، وََكثْـَرِة َشَهَواِتى َوَغْفَلِىت 

ام در  ادامه كوتاهىهامي مرتكب شدم شتاب مكن، از كار زشتم و گناهم و  به عذاب و عقوبتم به آنچه كه در خلوت
   ام و بسيارى شهوامت و غفلتم بندگى و ناداىن

ها و  ها و ناداىن ها و كوتاهى ها و بدى شود كه به خاطر گناهان و زشىت در اين خبش از درگاه قادر متعال درخواست مى
ى براى بازگشت بنده  هاىي كه در خلوت از انسان سر زده است شتاب نكند و با مهلت دادن به او راه ها و غفلت شهوت

  .كه تأخري در عقوبت و مهلت دادن به گناهكار صفىت از صفات حضرت حق است. سار باز منايد كار شرم گناه

   علت تأخري در عقوبت
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وىل وجود مقدس او . ماند اى در زمني باقى منى شد، جنبنده شود كه اگر شتاب در عقوبت مى از معارف اهلى استفاده مى
  :كند؛ و اين مهلت براى اين است كه هلت دادن به بندگان، شتاب در عقوبت منىاز باب رمحت و م

گناهكاران، فرصت را غنيمت بشمارند و با حضرت او از در آشىت درآيند و با توبه واقعى، آثار گناهان را بزدايند و . 1
  .مفاسد گذشته را اصالح كنند و واجبات از دست رفته را جربان منايند

  .كند تا اگر از نسل آنان خبواهد مؤمىن پديد آيد عقوبت، مانع پديد آمدنش نشود عقوبت آنان شتاب منىيا در . 2

  495: شرح دعاى كميل، ص

اندازد؛ يا با  دالن، عقوبت را به تأخري مى يا به خاطر ناله كودكان و دعاى خالصانه عاشقان و گريه نيمه شب زنده. 3
  .كند توبه برطرف مى

  .كند عى از اين قبيل در راه عقوبت نباشد از شتاب در عقوبت امتناع منىو چنانچه مان

توان با دعا  پرواىي اهل گناه، شتاب در عقوبت وجود دارد، اين شتاب را مى در هر صورت چون در دستگاه او به خاطر ىب
آوردن به پيشگاه حضرتش با   چنان كه قوم يونس با روى. و ندبه و گريه و زارى و توبه و اصالح مفاسد از ميان برداشت
  .كمك توبه و ناله و استغاثه، عقوبت را از خود برطرف كردند

  .تواند آن را از مردم بازگرداند به اين نكته بسيار مهم هم بايد توّجه داشت كه اگر عقوبت اهلى فرارسد، هيچ قدرتى منى

   اى از انواع عقوبت گوشه

اعتمادى  عقوبت اهلى در دنيا به صورت قحطى، بالهاى آمساىن، گراىن كاال، ىب بايد به اين حقيقت هم توّجه كرد كه گاهى
ايت به صورت مسخ باطىن چهره نشان داده مى   .شود به يكديگر و در 

هاى مسخ باطن در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت بسيار مهم خطاب به امرياملؤمنني عليه السالم به  نشانه
  :بيان شده استاين مضمون 

، انَّ الَقْوَم َسيـُْفتَـُنوَن  ِّْم، َويـََتَمنـَّْوَن َرْمحََتُه، َويَْأَمُنوَن َسْطَوَتُه، َوَيْسَتِحلُّ ]  بـَْعِدى[يا َعِلىُّ وَن َحرَاَمهُ ِبَأْمَواهلِِْم، َوَميُنُّوَن ِبِديِنِهْم َعَلى َر
  ِة، فـََيْسَتِحلُّوَن اَخلْمَر بِالنَِّبيِذ، َوالسُّْحَت ِباْهلَِديَِّة، َوالرّبَاءَ ِبالشُّبـَُهاِت الَكاِذَبِة َواْألَْهَواِء السَّاِهيَ 
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  496: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  ِباْلبَـْيعِ 

شوند، اينان به دينشان بر پروردگارشان منت گذارند، و  اى على، به زودى اين امت پس از من به اموالشان امتحان مى
آور حرامش  ود را از عذابش امين به حساب آرند، و با شبهات دروغني و هواهاى فراموشىآرزوى رمحت خدا منايند، و خ

، و مال حرام )آشاميدىن حالل(و به شبهه نبيذ ) گريند كه از انگور و خرما مى(را حالل دانند، پس ماده مست كننده را 
  .را به شبهه هديه و خبشش، و ربا را به شبهه داد و ستد بر خود حالل كنند

راسىت، اگر باطن افراد به سبب تداوم گناه از حالت انساىن به حالت شيطاىن مسخ نشده باشد، چگونه حرام خدا را 
منايند؟ اين امور از آثار مسخ باطىن است كه مسخ باطن  دانند و شراب و مال حرام و ربا را بر خود حالل مى حالل مى

ورت ظاهر در قوم نافرمان بىن اسرائيل پديدار شد و گناهكاران هم در حقيقت نوعى از عقوبت خداست؛ چنان كه به ص
  :آور خدا شدند آن امت، خماطب به خطاب عقوبت

  .»2« »ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنيَ «

  »!هاىي رانده شده از رمحت گرديد به صورت بوزينه

  :فرمايد به چهار مطلب اشاره مى» َوإَساَئِىت ِمْن ُسوِء ِفْعِلى «امام عليه السالم در مجالت مورد شرح پس از بيان 

  .غفلت -4. شهوت - 3. جهل - 2. تفريط - 1

______________________________  
  .32، حديث 4، باب 56/ 100: ؛ حبار األنوار156خطبه : ج البالغة). 1(

  .65): 2(بقره ). 2(

  497: شرح دعاى كميل، ص

  تفريط

  .تاهى ورزيدن در طاعت و عبادت و خدمت به بندگان خدا و اجنام كار خري استدر اين مقام، كو » تفريط«منظور از 
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ى كرده اند و تفريط را خسارتى سنگني و سبب حمرومّيت از فيوضات اهلى  معارف اهلى مردم را از افتادن در ورطه تفريط 
  .اند قلمداد منوده

  :فرموده استامرياملؤمنني عليه السالم در ضمن رواياتى بسيار باارزش 

  .»1« التَـْفرِيُط ُمِصيَبِة الَقاِدرِ 

  .كوتاهى كردن، مصيبت و بالى تواناست

  .»2« َمثََرُة التـَّْفرِيِط النَّداَمُة، َوَمثََرُة اَحلْزِم السََّالَمةُ 

  .نتيجه كوتاهى ورزيدن، پشيماىن، و ميوه دورانديشى، سالمت است

َفّرِطنيَ اَجلنَُّة َغاَيُة السَّاِبقَني، َوالنَّا
ُ
  .»3«  ُر َغايَُة امل

ايت و خط پايان كوتاهى كنندگان است ايت و خط پايان پيشى گريندگان، و آتش،    .شت، 

  :امام ششم عليه السالم فرمود

  .»4« َمْن فـَرََّط تـََورَّطَ 

  .كسى كه كوتاهى ورزيد به مشكالت بسيار سخت دچار شد

______________________________  
  .11009، حديث 479: غرر احلكم). 1(

  .181حكمت : ج البالغة). 2(

  .157خطبه : ج البالغة). 3(

  .356: حتف العقول). 4(

  498: شرح دعاى كميل، ص
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   جهل

ناداىن به حقايق و جهل به امور دنيا و آخرت و تكاليف و وظايف و حقوق خود و ديگران، بيمارى بسيار خطرناكى 
م و معرفت مداوا نشود هالكت ابدى و رسواىي دائمى و خسارت جربان ناپذير به دنبال خواهد است كه اگر با حتصيل عل

  .داشت

  .در صفحات گذشته اشاره شد» َوَجتَرَّْأُت ِجبَْهِلى«اى از روايات مربوط به جهل در شرح مجله  به پاره

   شهوت

  .»به دست آوردنش هدف گرفته است رغبت شديد و ميل به چيزى است كه انسان آن را براى«: شهوت، به معناى

اگر اين رغبت و ميل به امور ناپسند و حرام باشد، سبب افتادن در گناه و معصيت و سراجنام كشته شدن روح عقل و در 
  .ايت دچار شدن به عذاب نيا و آخرت خواهد شد

هاى شيطان و مهنشيىن با  هاندازه به دنياست كه مانند درخىت در كنار وسوس سبب هيجان شهوت، حمّبت و عشق ىب
شود، كه  رويد و تبديل به شجره ملعونه مى هاى شهوات از آن مى كند و شاخه خربان رشد و منو مى بدكاران و از خدا ىب

جز ارتكاب گناهان، و دور گشنت از خدا و رسيدن به حمرومّيت از رمحت اهلى و سزاوار ننگ دنيا و آخرت شدن و افتادن 
  .ديگر ندارداى  به دوزخ ميوه

است، به غري از تيشه موعظه و نصيحت و  -و به ويژه درخت زّقوم -اى از درختان جهنم اين درخت خطرناك كه منونه
  .شود كن منى توّجه به خدا و بازگشت به او و انديشه در عاقبت و عربت گرفنت از حوادث، ريشه

  499: شرح دعاى كميل، ص

هاى اين درخت كه در بسيارى از نفوس ريشه دوانده و سبب بروز انواع  شاخه ترين از خطرناك: گويند اهل حقيقت مى
  :هاى اخالقى در آنان شده، هفت شاخه است معاصى و گناهان و عّلت پيدايش بسيارى از زشىت

  .شهوت مقام و رياست و جاه و جالل - 1

  .شهوت مال و ثروت و ُملك و منال - 2
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  .هاى گران قيمت شهوت كاخ و عمارت - 3

  .شهوت مباشرت با زنان زيبا و طّنازان هم چون حور - 4

  .هاى لّذت خبش و سكرآور ها و نوشيدىن شهوت خوراكى - 5

  .هاى ابريشمى و رنگارنگ هاى فاخر و پوشيدىن شهوت لباس - 6

  .شهوت معاشرت و نشست و برخاست با اهل فسق و فجور و آلوده دامنان به گناه و معصيت - 7

اخواه سبب بروز هفت صفت شيطاىن از افق باطن انسان، و مانع تابش خورشيد عرفان بر مرغزار اين هفت شهوت خواه ن
  :هاى غافالن است دل

  .حرص و طمع -4. حسد و حقد -3. ريا و خودمناىي -2. تكّرب  - 1

  .خشم و غضب - 7. ستم - 6. خبل - 5

ت، كتاىب مستقل و جداگانه بارى كه شكوفه دوزخى آن هاس شرح هر يك از شهوات هفتگانه و صفات خسارت
  .طلبد مى

يابند كه  شوند، مى افتادگان در چاه حمّبت دنيا و غرق شدگان در تاريكى شهوات، وقىت با رسيدن پيك مرگ بيدار مى
هايش با دنياى پسىت كه نوشش با  فهمند كه چه آخرت آبادى را با آن مهه نعمت اند و مى دچار چه خسارت سنگيىن شده

  !اند اش آميخته به غم بوده، عوض كرده با كدورت، و خوشحاىلنيش، و عيشش 

  500: شرح دعاى كميل، ص

   خبت زاده تريه پادشاه

اى است كه پدرش در  حال افتادگان در چاه حمّبت دنيا و غرق شدگان در تاريكى شهوات، مانند حال آن پادشاه زاده
  .نداىن شريف و جنيب به عقد او درآوردنظري را از خا اى كم مقام داماد شدن او برآمد، پرى چهره
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چون وسايل عروسى آماده شد، خواص و عوام را به تناسب شأنشان به دربار بار داد و درب خزانه احسان را به روى 
ره ها را  مند ساخت، و از گرمى جشن و چراغاىن، غم دل مردمان گشود و حمتاج و نيازمند و غىن و ثرومتند را از جوائزش 

  .نظري به حريت فرو رفتند شنا و بيگانه در آن جملس سرور، حاضر شدند و از متاشاى آن بزم ىبآ. زدود

عروس حور َوش را با انواع زيور و زينت به حجله آوردند؛ وىل در اين ميان داماد را نديدند، به جستجويش برآمدند وىل او 
بر اثر مسىت زياد، . رش مانند چراغ خبتش فرو مرده بودداماد در آن شب، شراب بسيار خورده بود و آتش شعو . را نيافتند

هاى جموسان  اى از دمخه از مجع مهمانان جدا افتاد و حريت زده و مبهوت به چند كوى و برزن گذر كرد، عبورش به دمخه
  .افروختند گذاشتند و در دل شب كنار آنان مشع و چراغ مى افتاد؛ جموساىن كه بر اساس قانونشان مردگان را در دمخه مى

زاىل را كه  جموسان جنازه پريه. پادشاه زاده وقىت چشم به دمخه دوخت، دمخه را حجله عروس پنداشت، به درون دمخه رفت
  .هنوز كالبدش سامل بود، در آن دمخه گذاشته بودند

  .ردزال مرده را در آغوش كشيد و از روى ميل و رغبت و غريزه شهوت تا صبح با او آميزش ك داماد، پريه

  خربى و مدهوشى در آمد، هوشى و ىب چون با وزيدن نسيم صبح از مسىت و ىب

  501: شرح دعاى كميل، ص

رو ديد، از شدت نفرت و كراهت نزديك بود هالك شود، و از  زاىل زشت زا و كنار جسد پريه اى وحشت خود را در دمخه
د كه مبادا كسى بر اين وضع آگاه گردد و ننگ و در انديشه بو . ايت شرمندگى و خجلت راضى بود به زمني فرو رود

  !!عارش تا قيامت بر او مباند كه ناگاه پدر و خدم و حشمش رسيدند و بر آن رسواىي و افتضاح آگاه شدند

اين است دورمناىي از زندگى افتادگان در چاه حمّبت دنيا و غرق شدگان در شهوات، كه عروس آخرت را به سبب مسىت از 
  !!اند خوى دنيا عوض كرده روى و زشت زال زشت آغوش كشيدن پريه شهوات با به

 ز خود غافل نشسنت تا كى و چند
 

 به دنيا چشم بسنت تا كى و چند

فنت روى تا كى   ز اهل دل 
 

  راىن و حيوان خوى تا كى هوس

  توىي آن شاهباز اوج الهوت
 

  اى در دام ناسوت چرا افتاده
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  خودپرسىتتو را مسىت ز جام 
 

  ز اوج افكنده اين سان سوى پسىت

  اگر صيدى نباشد غافل از خويش
 

  آيد ز صياد جفا كيش چه مى

  مچني بر گرد خود اسباب غفلت
 

  دمى بيدار شو از خواب غفلت

  ببني چون رهروان كردند ره طى
 

  تو نيز آخر قدم بردار از پى

  چه خوش اين نكته گفت آن پري كامل
 

  دنيا دل نبندد مرد عاقلبه 

  تو نيز از عاقلى ترك جهان گوى
 

  ره عقىب چو ديگر رهروان پوى

  به دل ره ده تو مهر روى ماهى
 

  براى خويشنت جو خضر راهى

  كه چون رفىت از اين دنياى فاىن
 

  مباند نام نيكت جاوداىن

  

  :كند كه آن حضرت فرمود عليه و آله روايت مىامام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا 

  502: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  ُطوَىب ِلَمْن تـََرَك َشْهَوًة َحاِضَرًة ِلَمْوُعوٍد َملْ يـَرَهُ 

شت موعودى كه نديده ترك كند   .خوشا بر كسى كه شهوت موجود را براى به دست آوردن 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»2«  بِاْلَمَكارِِه َوُحفَِّت النَّاُر بِالشََّهَواتِ ُحفَِّت اجلَنَُّة 

  .ها حماصره شده است ها و جاذبه شت با رنج بندگى و عبادت احاطه شده و آتش با شهوت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

حضرت . ام اندك است وىل اميد دارم كه جز حالل خنورم عبادمت ضعيف و روزه: مردى به امام باقر عليه السالم گفت
  :فرمود

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »3« عمل از نگاه داشنت شكم و شهوت از حرام برتر است؟ كدام كوشش و

  .»4«  الَبْطُن َوالَفرْجُ : َأْكثـَُر َما َتِلُج ِبِه أُمَِّىت النَّاَر األْجَوفَانِ 

  .شوند شكم و شهوت جنسى است بيشرت چيزى كه امت من به سبب آن وارد آتش مى

______________________________  
  .20299، حديث 9، باب 210/ 15: ؛ وسائل الشيعة18، حديث 6، جملس 51: »مفيد«األماىل ). 1(

  .4ذيل حديث  62، باب 72/ 68: ؛ حبار األنوار190/ 1: جمموعة ورّام). 2(

اْلَعَمِل َقِليُل الصَِّياِم َوَلِكينِّ أَْرُجو َأْن ال آُكَل ِإّال ِإينِّ َضِعيُف : َقاَل َرُجٌل َألِيب َجْعَفٍر عليه السالم: َعْن َأِيب َبِصٍري َقالَ «). 3(
: ؛ حبار األنوار4، باب العفة، حديث 79/ 2: الكاىف. »َوَأيُّ االْجِتَهاِد أَْفَضُل ِمْن ِعفَِّة َبْطٍن َوفـَرْجٍ : قَاَل فـََقاَل لَهُ . َحالًال 

  .4، حديث 77، باب 269/ 68

  .5، حديث 77، باب 269/ 68: ؛ حبار األنوار5العفة، حديث ، باب 79/ 2: الكاىف). 4(

  503: شرح دعاى كميل، ص

   غفلت

  .خربى از چيزى كه انسان پيشرت به آن توّجه داشته است ىب: غفلت، يعىن

امور دل اشتغال زياد به امور مادى و سرگرمى بيش از اندازه به زندگى ظاهرى و پُر كردن وقت به امورى كه انسان را به آن 
خربى از خدا  كند و صبح و شام دنبال دنيا دويدن و افتادن در بند هوا و هوس، مهه و مهه سبب غفلت و ىب مشغول مى

  .دارى و عبادت است و قيامت و بندگى و طاعت و دين

  :دهد توّجه مى خربى هاى ىب هاى غفلت و خسارت اش مردم را به زيان هاى حكيمانه امرياملؤمنني عليه السالم در ضمن گفته

  .»1« الَغْفَلةُ َأَضرُّ اَألْعَداءِ 
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  .خربى زيانبارترين دمشنان است ىب

  .»2« َوْيٌل ِلَمْن َغَلَبْت َعَلْيِه الَغْفَلُة فـََنِسَى الرَّْحَلَة وََملْ َيْسَتِعدَّ 

  .اده نگرددخربى بر او چريه شود، در نتيجه سفر به آخرت را فراموش كند و براى آن آم واى بر كسى كه ىب

  .»3«  َمْن َغَلَبْت َعَلْيِه الَغْفَلةُ َماَت قـَْلبُهُ 

  .مريد خربى بر او چريه شود، دلش مى كسى كه ىب

  .»4« َدَواُم الَغْفَلِة يـُْعِمى الَبِصريَةِ 

  .كند خربى، چشم باطن را كور مى ادامه ىب

______________________________  
  .15135، باب الغفلة، حديث 4362/ 9: ميزان احلكمة؛ 5744، حديث 265: غرر احلكم). 1(

  .15143، باب الغفلة، حديث 4362/ 9: ؛ ميزان احلكمة2656، حديث 146: غرر احلكم). 2(

  .15207، باب الغفلة، حديث 4372/ 9: ؛ ميزان احلكمة5765، حديث 266: غرر احلكم). 3(

  .15208، باب الغفلة، حديث 4372/ 9: ؛ ميزان احلكمة5762، حديث 266: غرر احلكم). 4(

  504: شرح دعاى كميل، ص

  :امام جمتىب عليه السالم فرمود

ْفِسدَ 
ُ
ْسِجَد َوطَاَعُتَك امل

َ
  .»1« الَغْفَلُة َترُكَك امل

  .ترك كردن مسجد و فرمان بردن از مفسد، غفلت است

______________________________  
  .15203، باب الغفلة، حديث 4372/ 9: ؛ ميزان احلكمة10، حديث 19، باب 114/ 75: حبار األنوار). 1(
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  505: شرح دعاى كميل، ص

  41ا 

خدايا، پروردگارا، جز تو چه كسى را دارم؟ تا . خدايا، به عزّتت در مهه احوال و در مهه امور بر من رئوف و مهربان باش
  .برطرف شدن ناراحىت و نظر لطف در كارم را از او درخواست كنم

  506: كميل، صشرح دعاى  

  

  11خبش 

  

  507: شرح دعاى كميل، ص

  

   وَُكِن اللَُّهمَّ ِبِعزَِّتَك ِىل ِىف اْألَْحَوالِ 

  

يِع اْألُُموِر َعُطوفاً   ُكلَِّها َرُؤوفاً، َوَعَلىَّ ىف   مجَِ

   خدايا، به عزّتت در مهه احوال و در مهه امور بر من رئوف و مهربان باش

   رأفت و مهرباىن حضرت حق

رهشرح  اى از  گوشه. آيد مند باشد برمنى رأفت و مهرباىن حضرت حمبوب، از عهده احدى از جهانيان هرچند از مهه علوم 
ترين راه فهم رأفت و مهرباىن، توّجه به  توان يافت؛ و نزديك رأفت و مهرباىن او را با تعمق در آيات قرآن و روايات مى

  .ى كرده استمواضعى است كه رأفت و مهرباىن از آجنا جتلّ 
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: ها اين بود كه گفتم از رسول خدا عليه السالم روايت شده است كه چند حاجت از خدا درخواست كردم، يكى از آن
  .خدايا، حساب اّمت مرا به خودم واگذار

زار  هرچند تو پيامرب رمحىت وىل ارحم الرّامحني نيسىت، اگر به بعضى از خطاهاى آنان آگاه شوى از آنان بي: خطاب رسيد
  .گردى، بگذار فقط من بر گناه امت تو آگاه باشم

هاى اعمال آنان آگاه نشوى، پس وقىت گناهانشان را از  يا حممد، حساب ايشان را چنان اجنام دهم كه تو هم بر زشىت
  .پنهان كنم به طريق اوىل از بيگانگان، پوشيده خواهم داشت -كه مظهر رمحت واسعه هسىت  - تو

اگر . اگر تو پيامرب آناىن، من خداى ايشامن. اينان مهرباِىن نبوت دارى، من با ايشان مرمحِت خداىي دارم يا حممد، اگر تو به
  .بيىن، من از ازل تا ابد نظر عنايت درباره ايشان داشته و دارم و خواهم داشت تو امروز آنان را مى

  508: شرح دعاى كميل، ص

  گنهكار و عفو پروردگار

ائى رمحه اهللا«   :گويد مى» شيخ 

مهسرش براى اجنام مراسم تغسيل و تكفني و تدفني از مردم . گنهكارى از دنيا رفت: از مردى مورد اطمينان شنيدم«
  .اى بود كه كسى براى اجنام مراسم حاضر نشد درخواست كمك كرد، وىل شدت نفرت مردم نسبت به آن گنهكار به اندازه

ه مصالى شهر بربد، شايد اهل اميان به اجنام مراسم اقدام كنند، وىل يك نفر براى به ناچار كسى را اجري كرد كه جنازه را ب
  .غسل و كفن و مناز دفن كند حضور در مراسم حاضر نشد، پس جنازه را به وسيله اجري به صحرا برد تا آن را ىب

د و ميان مردمى كه در آن زيست كه مهه عمر به عبادت گذرانده بو  نزديك آن صحرا كوهى بود كه در آن كوه زاهدى مى
مهني كه جنازه را ديد از صومعه خود به سوى جنازه رفت تا در مراسم او . زيستند مشهور به زهد و تقوا بود نزديكى مى
اهل آن اطراف وقىت اين مطلب را شنيدند به سرعت خود را به آجنا رساندند تا مهراه عابد در مراسم مربوط به . شركت كند

  .مّيت حاضر شوند
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فردا از : در عامل رؤيا به من گفتند: مردم سبب شركت كردن عابد را در مراسم آن گنهكار از شخص عابد پرسيدند، گفت
اى است كه جز يك زن كسى مهراه او نيست، پس بر او مناز   حمل عبادت خود به فالن موضع از صحرا برو، در آجنا جنازه

  .گزار كه او مورد آمرزش و عفو قرار گرفته است

. عابد، مهسر مّيت را خواست و از احواالت مّيت پرسيد. مردم از اين واقعه تعّجب كردند و در درياىي از حريت فرو رفتند
  .بيشرت روزها دچار يكى از گناهان بود: مهسر مّيت گفت

  آيا عمل خريى از او سراغ دارى؟: عابد گفت

  :ديدم آرى سه عمل خري از او مى: گفت

  509 :شرح دعاى كميل، ص

  .ايستاد گرفت و خاشعانه به مناز مى كرد و وضو مى هايش را عوض مى هر روز پس از ارتكاب گناه، جامه - 1

  .منود كرد به يتيم احسان مى اش از يتيم خاىل نبود و بيش از مقدارى كه به فرزندان خود احسان مى گاه خانه هيچ - 2

پروردگارا، كدام زاويه از زواياى دوزخ را با اين گنهكار پُر : گفت گريست و مى شد مى هر ساعت از شب بيدار مى - 3
  »1« »!خواهى كرد؟

   غالم عبداللَّه مبارك

  :گويد مى» عطار نيشابورى«

غالمى داشت كه با او قرارداد بسته بود اگر قيمت خود را با كار كردن به من بپردازى من تو را آزاد » عبداللَّه مبارك«
آورد  كند و كفن اموات را از بدن اموات بريون مى غالم تو شبانه نبش قرب مى: عبداللَّه گفت روزى شخصى به. خواهم كرد

شىب بدون . پردازد، عبداللَّه از اين خرب بسيار غمگني شد رساند و از فروش كفن درهم و دينار به تو مى و به فروش مى
اى بسيار كهنه و انداخنت  ربى شد و با پوشيدن جامهخرب غالم، دنبال غالم رفت تا به گورستان رسيد، ديد غالم وارد ق
نياز به مناجات و دعا و گريه و زارى  تر به درگاه ىب زجنريى به گردن صورت بر خاك گذاشت و با نيازمندى هرچه متام

  .مشغول شد
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ات و دعايش را ادامه غالم تا نزديك سحر مناج. اى خزيد و آرام آرام مشغول گريه شد عبداللَّه، با ديدن آن حال به گوشه
سپس از قرب بريون آمد و رو به جانب شهر گذاشت و با رسيدن به شهر به اولني مسجدى كه رسيد وارد مسجد . داد

   شد و به

______________________________  
  .369و  52/ 14: كنز العمال). 1(

  510: شرح دعاى كميل، ص

اكنون موالى جمازى من از من درهم  حقيقى من، شب به روز رسيد، هماى موالى : مناز صبح ايستاد و پس از مناز گفت
در آن حال نورى پديد شد و . خبش به مفلسان و گدايان توىي ساز بيچارگان توىي و سرمايه خدايا، چاره. خواهد و دينار مى

  .از ميان نور دينارى زر در دست غالم قرار گرفت

هزار جان چون مىن : ، به سوى غالم رفت و سر غالم را به سينه گرفت و گفتطاقت شد عبداللَّه، با مشاهده اين حال ىب
  !!فداى چنني غالمى باد، اى كاش تو خواجه بودى و من غالم

خدايا، تا اآلن كسى جز تو از راز من خرب نداشت، اكنون كه رازم فاش شد اين : غالم، چون اين وضع را ديد، گفت
  !در زمزمه و مناجات بود كه در آغوش عبداللَّه جان به جان آفرين تسليم كرد. ود برخواهم، مرا به نزد خ زندگى را منى

مهان شب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را در خواب ديد كه با . عبداللَّه، او را با مهان جامه بسيار كهنه دفن كرد
چرا آن دوست : به عبداللَّه رسيدند فرمودند آيند، چون سوارند و به سوى او مى »1«  حضرت ابراهيم عليه السالم بر براقى

آرى، وجود مقدس حضرت حق در مجيع احوال و در مجيع امور  »2« »!و حمبوب ما را با جامه كهنه به خاك سپردى؟
هاى گوناگون به بندگانش رأفت و عطوفت دارد و آنان را به ويژه در وقت مناجات و دعا و توبه و راز و نياز  به صورت
  .دهد باىن و رمحت خود قرار مىمورد مهر 

 پادشاها، جرم ما را درگذار
 

 ما گنه كارمي تو آمرزگار

  امي تو نكوكارى و ما بد كرده
 

  امي حد كرده پايان و ىب جرم ىب
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______________________________  
  .اسب تيزرو). 1(

  .145: تذكرة األولياء). 2(

  

  511: شرح دعاى كميل، ص

  

  امي در فسق و عصيان ماندهدائماً 
 

  امي هم قرين نفس و شيطان مانده

  گنه نگذشته بر ما ساعىت ىب
 

  با حضور دل نكرده طاعىت

  امي روز و شب اندر معاصى بوده
 

  امي غافل از يؤخذ نواصى بوده

  بر در آمد بنده بگرخيته
 

  آبروى خود به عصيان رخيته

 مغفرت دارد اميد از لطف تو
 

 اى ال تقنطو كه خود فرمودهزان  

  نفس و شيطان زد كرميا راه من
 

  خواه من رمحتت بادا شفاعت

  چشم دارم كز گنه پاكم كىن
 

  پيش از آن كاندر حلد خاكم كىن

  اندر آن دم كز بدن جامن برى
 

 «1»  از جهان با نور اميامن برى

______________________________  
  .»عطار نيشابورى«جمموعه آثار ). 1(
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  512: شرح دعاى كميل، ص

  

   ِإهلَِى َوَرّىب َمْن ِىل َغيـُْركَ 

  

   ، َأْسأَُلهُ َكْشَف ُضّرى، َوالنََّظَر ِىف أَْمرِى خدايا، پروردگارا، جز تو چه كسى را دارم تا برطرف شدن

  ناراحىت و نظر لطف در كارم را از او درخواست كنم؟

   انقطاع از ما سوى اللَّه

معبود و پروردگار من، براى من و به سود من چه منبع فيضى و كدام چشمه خريى غري تو وجود دارد؟ برطرف شدن 
سخىت و بدحاىل و تنگنا و بيمارى جسم و جامن و نظر كردن در زندگى و حيامت و مهه امور دنيا و آخرمت را از تو 

  .كنم درخواست مى

سازى كند كه از هر جهت توانا و توامنند باشد و از نظر لطف و مهرش  ره چارهتواند براى مِن بيچا موالى من، آن كس مى
مرا دور ندارد، و وجودش آلوده به خبل نباشد و هيچ قدرتى مانع احسان و خريش به سوى من نگردد و تنها توىي كه 

  .داراى مهه صفات كماىل و از هر عيب و نقصى پاكى

م و از او درخواست حاجىت كنم يا با من، مهربان و دلسوز نيست، يا از حل من در مشكالمت به هركه غري تو پناه بر 
ات ميان من و او حائل است، از  مشكلم و برآوردن حاجتم عاجز است، يا دچار خبل و امساك است، يا مشّيت و اراده

اه با عظمت انقطاع از گ تواند براى من كارى اجنام دهد؛ بنابراين بر من واجب است كه خود را در عرصه اين جهت منى
خملوق بيندازم و يكسره بر تو اعتماد و توكل كنم و دست نياز به پيشگاه تو بردارم و با نااميدى و يأس كامل از مهه 

   خملوقات به ويژه دوستان و آشنايان و اطرافيان به حضرت تو اميد بندم و از تو با كمال ذّلت و تواضع

  513: شرح دعاى كميل، ص
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و انكسار خبواهم كه هر زياىن را از من برطرف كىن و فشار هر سخىت را از من بكاهى و مهه حاالت بد و و خاكسارى 
صفات زشتم را از من بزداىي و مرا از هر تنگناى ظاهرى وباطىن جنات دهى و هرگونه بيمارى جسمى و رواىن را از من 

  .دور كىن و هر آسيب و گزندى را از خيمه حيات من بردارى

انسان بايد هم چون كسى كه در وسط دريا در حال غرق شدن است و با هيچ كس و با هيچ چيز رابطه ندارد و  آرى،
تنها اميدش براى رسيدن به ساحل جنات رمحت خداست، به درگاه خدا بنالد تا دعايش در فضاى انقطاع كامل از خملوق 

  :چنان كه حضرت حق به عيسى عليه السالم فرمود. مستجاب شود

  .»1«  ا عيَسى، أُْدُعِىن ُدعاَء الَغرِيِق الَِّذى لَْيَس َلهُ ُمِغيثٌ يَ 

  .اى عيسى، مرا هم چون خواندن غريقى كه فريادرسى ندارد، خبوان

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ُكّلِهم َوَال َيُكوَن َلُه َرجاءٌ ِإالَّ ِعْنَد اللَِّه، فَِإَذا َعِلَم اللَُّه َعزَّ ِإَذا َأراَد َأَحدُُكم َأْن َالَيسَأَل رَبَُّه َشْيئاً ِإالَّ أَْعطاُه فـَْليَـْيأْس ِمَن النَّاِس  
  .»2«  وَجلَّ َذِلَك ِمْن قـَْلِبِه َملْ َيْسَأِل اللَُّه َشْيئاً ِإالَّ َأْعطاهُ 

مهه مردم مأيوس شود و  او عطا كند، بايد از هرگاه يكى از مشا اراده كند كه چيزى را از پروردگارش خنواهد مگر آن كه به
اش ببيند، چيزى را از خدا خنواهد مگر  اميدى جز به خدا نداشته باشد، چون خداى عز و جل چنني حالىت را از دل بنده

  .آن كه به او عطا كند

  ، اى معبود من؛ سزاوار است باطنش از تعلق به هر» اهلى«: گويد كسى كه مى

______________________________  
  .21، باب 295/ 14: ؛ حبار األنوار103، حديث 138/ 8: الكاىف). 1(

  .8953، حديث 65، باب 142/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب االستغناء عن الناس، حديث 148/ 2: الكاىف). 2(

  514: شرح دعاى كميل، ص
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نوع شهوت و هر  معبودى جز معبود حقيقى پاك باشد و شايسته است كه دنيا و مال و منال و ثروت و مقام و هر
اى از مواد اين جهان ظاهر را به عنوان نعمت و ابزارى مشاهده كند كه خدا براى تأمني دنياى سامل و آخرت آباد در  ماّده

اده است، و از اين كه هر يك از آن ها را به عنوان معبود و حاكم و متصّرف در امورش انتخاب كند، سخت  اختيارش 
  .رسد ديگرى را هم جز خدا بپذيرد مشرك است و دعاى مشرك هرگز به اجابت منى بپرهيزد؛ زيرا هركس معبود

هاى ظاهرى و باطىن و از قيد هر  اى مالك و مرىب من؛ بايد از قيد هر رّب باطلى چون فرعون »رّىب « :گويد كسى كه مى
فرهنگ غري خدا بگريد، گرچه به بند به اربابان باطل باشد و رنگ از  فرهنگى جز فرهنگ خدا آزاد باشد؛ زيرا اگر پاى

  .ايت سخىت و اضطرار برسد، دعايش كه دعاى مضطّر است به اجابت خنواهد رسيد

اى به انسان كمك برسانند مأيوس شد، و  توانند ذرّه آرى، بايد از مهه خملوقات كه جز به اذن خدا و اراده حضرت او منى
با خدا باشد داراى كمال انقطاع است و چيزى در اين جهان و آن  فقط بايد اميد به خدا بست، كه هركه به اين صورت

  .جهان كم ندارد، و هركه به اين صورت با حضرت او نيست، در دنيا و آخرت چيزى ندارد

دانستند كه نه كليدى  عاشقان خدا، كه نسبت به خدا و نسبت به خملوقات از معرفت و بينش الزم برخوردار بودند و مى
گردد، دائماً نسبت به  گاه هسىت به اراده خملوقى مى ت در دست خملوقى است و نه چرخى در اين عرصهبراى حل مشكال

هاى زندگى از حضرتش كمال رضايت را داشتند  حمبوب و معشوق و معبود حقيقى در وجد و نشاط بودند و در متام زمينه
يدند، به مهني خاطر با متام وجود به حمضرش د شناختند و منى و براى حل مشكالت خود، جز او حّالل مشكالتى منى

  :داشتند عرضه مى

  515: شرح دعاى كميل، ص

  .»اهلى و رّىب من ىل غريك، أسئله كشف ّضرى و النظر ىف أمرى«

  :داشتند و عاشقانه هم چون موسى عليه السالم به درگاه حضرتش عرضه مى

  .كَ إهلى إنَّ ىل ىف َكشُكوِل الَفقِر َما لَيَس ِىف َخزانَتِ 

  »!هاى تو وجود ندارد ام چيزى است كه در مهه خزانه معبود من، در كشكول گداىي
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معبودى چون تو دارم : هاى من نيست چيست؟ عرضه داشت آنچه در كشكول گداىي توست و در خزينه: خطاب رسيد
  .»1«  كه تو ندارى

و دو چشم، چون دو چشمه آب به  هنگامى كه حال انقطاع دست دهد و دل جز به حضرت حق توّجه نداشته باشد
درگاهش اشك زارى و انابه ريزد و چهره بر خاك مّذلت گذارده شود، سر به دامن رمحت برگريند و دست لطف به نوازش 

به سر كشند و درهاى عنايت بگشايند و مشكالت را حل كنند و در مهه امور انسان، نظر كرميانه اندازند و با داشنت 
  .ت و معصيت به پيشگاه لطف و رمحت راه دهند و كمال حمّبت را در حق انسان رعايت منايندپرونده پر از خمالف

  سرگذشت مادر و فرزند

  :كند حكيمى عارف روايت مى

نظمى و توّجه نكردن به نصايح به او  مادرى، جوان نورسيده خود را به خاطر خمالفت و نافرماىن و آزارى كه به سبب ىب«
  .برو كه تو فرزند من نيسىت: خانه بريون كرد و به او گفتروا داشته بود، از 

چون خود را تنها ديد . هاى خود رفتند ها به خانه ها به سر برد تا نزديك غروب هر يك از بچه او ساعاتى را با ديگر بچه
   و از ياران وفاىي مشاهده نكرد، به خانه

______________________________  
  .109: نفحات الليل). 1(

  516: شرح دعاى كميل، ص

خواند كه در  سر به چوبه در گذاشت و از روى تضرّع و زارى و حال انقطاع، مادر را مى. در را بسته ديد. خود بازگشت
  .كرد وىل مادر از گشودن در امتناع مى. به روى من بگشا

سيده سوخت، حلقه به در زد و نزد مادر كرد، دلش نسبت به آن جوان نور  در آن حال عاملى وارسته كه از آجنا عبور مى
  .زبان به شفاعت گشود تا مادر فرزندش را بپذيرد

اى به من بسپارى كه هرگاه فرزندم بعد از اين به  پذيرم به اين شرط كه نوشته اى مرد بزرگ، شفاعتت را مى: مادر گفت
  .خمالفت و نافرماىن برخاست از خانه بريون رود و مرا هم به مادرى خنواند
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  .اى به آن مضمون نوشت و به دست مادر داد و به اين طريق ميان مادر و فرزند صلح افتاد عامل وارسته نامه

دوباره عبور عامل به آجنا افتاد، ديد آن پسر در كمال تضرع و زارى است و به مادر . چند گاهى از اين ماجرا گذشت
كرد و  وىل مادر از گشودن در امتناع مى. از خود مرانآنچه خواهى كن وىل در به روى من مبند و مرا : گويد مى
  .خيزم دهم و با تو به صلح و آشىت برمنى گشامي و به خانه راهت منى در را به رويت منى: گفت مى

شود، ديدم آن نوجوان گريه بسيارى كرد و سر به آستانه  كنارى نشستم تا ببينم عاقبت كار چه مى: گويد آن مرد آگاه مى
اش  و از هوش رفت و صدايش خاموش شد، ناگاه مادر كه از البالى در شاهد حال فرزندش بود، حمّبت مادرى در گذارد

به جوش آمد، در خانه را گشود و سر فرزند را از روى خاك برداشت و به دامن رأفت و عطوفت گذاشت و در حاىل كه 
دادم نه اين كه قصدم در  خانه رومي، من اگر تو را راه منى ام، برخيز تا درون اى نور دو ديده: گفت كرد مى او را نوازش مى

  خواستم با اين كارم تو را به ترك خمالفت و گناه و قرار گرفنت در اين زمينه جّدى بود، بلكه مى

  517: شرح دعاى كميل، ص

  .»مدار طاعت و متانت حتريك كنم

ند، نبايد نااميد شود، بلكه بايد مانند آن نوجوان به دفعات ا گنهكار، اگر در حال زارى و انابه حس كرد كه او را نپذيرفته
خمتلف به پيشگاه حضرت حمبوب رود تا منبع رمحت و خبشايش به جوش و خروش آيد و او را با حمّبت و نوازش به عرصه 

  .رمحت و مغفرت راه دهند

  اى خدا اين وصل را هجران مكن
 

  سرخوشان عشق را ناالن مكن

 و سرسبز دار باغ جان را تازه
 

  قصد اين مستان و اين بستان مكن

  چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
 

  خلق را مسكني و سرگردان مكن

  بر درخىت كآشيان مرغ توست
 

  شاخ مشكن مرغ را پرّان مكن

  مجع و مشع خويش را بر هم مزن
 

  دمشنان را كور كن شادان مكن

 اند گرچه دزدان خصم روز روشن
 

  خواهد دل ايشان مكن مىآنچه 
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  ى اقبال اين حلقه ست و بس كعبه
 

  كعبه اميد را ويران مكن

 تر نيست در عامل ز هجران تلخ
 

 «1»  هرچه خواهى كن ولكن آن مكن

  

  »2« ساز نظر چاره

انتهاست،  ىبايت و كرامت و لطف،  اگر وجود مقدس حضرت حق به امور انسان نظر اندازد، چون آن نظر رمحت، ىب
  .اش از ميان برخيزد حال انسان به صالح آيد و درد او به درمان رسد و فقر باطىن و ظاهرى

  -كه چند روزى بر ختت حكومت تكيه داشت  -»حممود غزنوى«در شرح حال 

______________________________  
  .404غزل : ديوان مشس تربيزى). 1(

  .»والنََّظُر ىف أَْمرى«). 2(

  518: دعاى كميل، صشرح 

  :اند نوشته

گريى به دريا  روزى عبورش به لب دريا افتاد، ديد جواىن در كمال حزن و اندوه آجنا نشسته و دام خود را براى ماهى«
  .انداخته است

  .سلطان، از عّلت حزن و اندوه او پرسيد

 هستيم و داراى مادرى پري و پادشاها، چرا غمگني و حمزون نباشم، من و برادرامن هفت يتيم فقري: جوان گفت
آمي، گاهى  ام، براى تأمني خمارج، هر روز لب دريا مى دارخمارج اين عائله سنگني شده امي، من كه پس از پدر عهده خورده سال

  .كشم كنم و با زمحت و دشوارى، خمارج سنگني اين خانواده يتيم را به دوش مى يك ماهى و زماىن دو ماهى صيد مى

  قه دارى امروز در صيد ماهى با هم شركت كنيم؟عال: شاه گفت
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  .آرى: جوان گفت

جوان اندكى صرب كرد و سپس بندهاى دام را گرفت تا آن را . دام صيادى را به نام شريكت از آب بريون آور: شاه گفت
ز آب بريون  شاه و يارانش براى بريون كشيدن دام به او كمك دادند، چون آن را ا. از آب بريون آورد وىل نتوانست

  .كشيدند، ماهى فراواىن در آن بود

سلطان، پس از بازگشنت به دربار، دنبال شريكش فرستاد، وقىت او را به حضورش آوردند وى را كنار دست خود بر مسند 
  .نشاند و از او تفّقد و دجلوىي كرد

  :داد شاها اين گداست و جاى او مسند شاهى نيست؛ پاسخ مى: گفت هركس مى

ره هرچه هست   .»مند شود شريك ماست و بايد او هم از هر چه ما در اختيار دارمي 

اش را به سامان برساند، نظر شاه حقيقى   آرى، جاىي كه نظر شاه جمازى، انسان را اينگونه رشد و ترقى دهد و نابساماىن
دسىت حمتاج كه براى تأمني   ىپايان است، با انساىن نيازمند و فقري، و  ايت و خزائن لطفش ىب كه اوصاف كمالش ىب

  !كند؟ اش رو به حضرتش آورده چه مى كمبودهاى مادى و معنوى

  519: شرح دعاى كميل، ص

نظر رمحت حق، نظرى است كه پرتو آن حضرت نوح عليه السالم و مؤمنان را از آن طوفان عظيم رهانيد، و چوب 
سطوت فرعون تبديل به اژدها كرد، و بىن اسرائيل را از  خشكى را در دست حضرت موسى عليه السالم براى از ميان بردن

ميان امواج آب خروشان رود نيل به ساحل جنات رسانيد، و حضرت ايّوب عليه السالم را از درياى بال و مصيبت جنات 
  ....داد و حضرت يوسف عليه السالم را از قعر چاه تاريك به ختت عزيزى مصر نشانيد و

   اصمّ  انگيز حامت داستان شگفت

از زاهدان و عارفان وارسته عصر خود بود و با مهه موقعيىت كه در ميان مردم داشت از نظر معيشت با » حامت اصمّ «
  .اى به حضرت حق داشت برد، وىل اعتماد و توّكل فوق العاده اش در كمال سخىت و دشوارى به سر مى عائله

شوق زيارت و عشق به كعبه و رفنت به حمّلى كه پيامربان . دندشىب با دوستانش، سخن از حج و زيارت كعبه به ميان آور 
  .خدا عليهم السالم در آجنا پيشاىن عبادت به خاك ساييده بودند، دلش را تسخري و قلبش را درياىي از اشتياق كرد
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خانه حمبوب  چون به خانه برگشت، زن و فرزندانش را مورد خطاب قرار داد كه اگر مشا با من موافقت كنيد من به زيارت
  .مشّرف شوم و در آجنا مشا را دعا كنم

ى: مهسرش گفت دسىت و نابساماىن و عائله سنگني و معيشت تنگ، چگونه بر خود و ما روا  تو با اين فقر و پريشاىن و 
  .دارى كه به زيارت كعبه روى؟ اين زيارت بر كسى واجب است كه ثرومتند و توانا باشد مى

چه مانعى دارد : ان را تصديق كردند، مگر دخرت كوچكش كه با شريين زباىن خاص خودش گفتفرزندانش گفتار مادرش
   خبش ما خداست و پدر وسيله خواهد برود، روزى اگر به پدرم اجازه دهيد عازم اين سفر شود؟ بگذاريد هرجا مى
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  .اى غري پدر به ما برساند از راه ديگر و به وسيلهتواند روزى ما را  و واسطه اين روزى است، خداى توانا مى

  .مهه از گفته دخرت هوشيار، متوّجه حقيقت شدند و اجازه دادند پدرشان به زيارت خانه حق رود و آنان را دعا كند

و  مهسايگان وقىت از رفنت حامت. حامت، بسيار خوشحال شد و اسباب سفر آماده كرد و با كاروان حاجيان عازم زيارت شد
عّلت رفتنش كه گفتار دخرت بود خربدار شدند به ديدن دخرت آمدند و زبان به مالمتش گشودند كه چرا با اين فقر و 

اجنامد، بگو در اين مدت طوالىن خمارج خود را چگونه  دسىت اجازه دادى به سفر رود، اين سفر چند ماه به طول مى ى
  تأمني خواهيد كرد؟

اگر تو لب : طعنه گشودند و دخرت كوچك خانواده را در معرض تري مالمت قرار دادند و گفتندخانواده حامت هم زبان به 
  .دادمي كردى ما اجازه سفر به او منى از سخن بسته بودى و زبانت را حفظ مى

گناهش رخيت و در آن حال  هاى خالصش به صورت ىب دخرت، بسيار حمزون و غمگني شد و از شّدت غم و اندوه اشك
اند و مهيشه از خوان  پروردگارا، اينان به احسان و كرم تو عادت كرده: ى و عرشى دست به دعا برداشت و گفتملكوت

ره   .مند بودند، آنان را ضايع مگردان و مرا هم نزد آنان شرمسار مكن نعمت تو 

ن امور زندگى بدست آورند، كردند كه از كجا قوتى براى گذرا در حاىل كه مجع خانواده متحّري و مبهوت بودند و فكر مى
اى را به در خانه  گشت و تشنگى شديد او را در مضيقه و سخىت انداخته بود، عده ناگهان حاكم شهر كه از شكار برمى

ى   .دست فرستاد تا براى او آب بياورند آن فقريان نيازمند و حمتاجان 
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  ه كار داريد؟كيستيد و چ: مهسر حامت پشت در آمد و گفت. آنان حلقه به در زدند
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ت به آمسان نگريست و گفت. خواهد حاكم اينجا ايستاده و از مشا شربىت آب مى: گفتند پروردگارا، ما : زن با حالت 
  !!خواهد ديشب گرسنه به سر بردمي و امروز حاكم منطقه به ما حمتاج شده و از ما آب مى

  .آورد و از اين كه ظرىف سفالني است عذرخواهى منود سپس ظرىف را پر از آب كرد و نزد امري

  اينجا منزل كيست؟: امري از مهراهان پرسيد

اش در كمال سخىت به  امي او به سفر رفته و خانواده حامت اصم كه يكى از زاهدان و عارفان وارسته است، شنيده: گفتند
  .برند سر مى

واستيم، از مرّوت دور است كه امثال ما به اين مستمندان زمحت ما به اينان زمحت دادمي و از آنان آب خ: حاكم گفت
اين بگفت و كمربند زرّين خود را باز كرد و به داخل منزل انداخت و به . دهند و بارشان را بر دوش ايشان بگذارند

د را باز كرده به مهه مهراهان كمربندهاى زرين خو . هركس مرا دوست دارد كمربندش را به اين منزل اندازد: مهراهانش گفت
اكنون وزير من قيمت   درود خدا بر مشا باد، هم: خواستند برگردند حاكم گفت هنگامى كه مى. درون منزل انداختند

چيزى فاصله نشد كه وزير پول كمربندها را آورد و حتويل مهسر حامت داد و كمربندها . برد ها را مى آورد و آن كمربندها را مى
  !!را برد

بايد شادمان باشى نه گريان؛ زيرا خداى مهربان : به او گفتند. اين جريان را ديد، اشك از ديدگان رخيتچون دخرتك 
  .پرتوى از لطفش را به ما نشان داد و چنني گشايشى در زندگى ما اجياد كرد

ادمي و امروز خملوقى به ما نظر گريه: دخرتك گفت انداخت و ما را  ام براى اين است كه ما ديشب گرسنه سر به بالني 
  :نياز ساخت، پس هرگاه خداى مهربان به ما نظر اندازد آن نظر چه خواهد كرد؟ سپس براى پدرش اينگونه دعا كرد ىب
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پروردگارا، چنان كه به ما مرمحت كردى و كارمان را به سامان رساندى، به سوى پدرمان هم نظرى انداز و كارش را به 
  .سانسامان بر 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

رفت كه كسى در كاروان فقريتر از او نبود؛ نه مركىب داشت كه بر آن سوار  اما حامت در حاىل با كاروان به سوى حج مى
شناختند كمك ناچيزى  وىل كساىن كه در كاروان او را مى. توجهى كه سفر را با آن به راحىت طى كند شود، نه توشه قابل

  .كردند بدرقه راه او مى

  .اش عاجز شد طبيب قافله از معاجله. اج به درد شديدى گرفتار شدشىب امري احل

آيا در ميان قافله كسى هست كه اهل حال باشد تا براى من دعا كند، شايد به دعاى او از اين بال جنات : امري گفت
  .يامب

  .آرى، حامت اصم: گفتند

حامت سالم كرد و كنار بسرت . و او را نزد امري آوردندغالمان دويدند . هرچه زودتر او را به بالني من حاضر كنيد: امري گفت
بود يافت و به اين خاطر مورد توّجه امري قرار گرفت. امري براى شفاى امري دست به دعا برداشت . از بركت دعايش امري 

  .پس دستور داد مركىب به او بدهند و خمارجش را تا برگشت از سفر حج به عهده وى گذارند

چون به بسرت خواب . پاس گزارى كرد و آن شب با حاىل خاص با خداى مهربان به راز و نياز پرداختحامت از امري س
اى حامت، كسى كه كارهايش را با ما اصالح كند و بر ما : گويد اى مى رفت و خوابش برد، در عامل خواب شنيد گوينده

گران مهسر و فرزندانت مباش، ما وسيله معاش كنيم، اينك ن اعتماد داشته باشد، ما هم لطف خود را شامل حال او مى
  .چون از خواب برخاست محد و ثناى اهلى را به جا آورد و از اين مهه عنايت حق شگفت زده شد. آنان را فراهم آوردمي
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و از مهه بيشرت به وىل ا. كردند هنگامى كه از سفر برگشت، فرزندانش به استقبالش آمدند و از ديدن او خوشحاىل مى
هاى ظاهرى كه در باطن بزرگان  چه بسا كوچك: دخرت خردسالش حمّبت ورزيد و او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت

كند، بلكه به آن كه معرفتش در حق او بيشرت است نظر دارد، پس بر  تر مشا از نظر سّن توّجه منى اند، خدا به بزرگ اجتماع
  .»1« گذارد عتماد بر او؛ زيرا كسى كه بر او توكل كند وى را وا منىمشا باد به معرفت خدا و ا

  نظر كيميا اثر

  :روايت كرده» سّيد جعفر مزارعى«فاضل بزرگوار 
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روزى از روى شكايت و . هاى حوزه باعظمت جنف از نظر معيشت در تنگنا و دشوارى غري قابل حتمّلى بود يكى از طلبه
هاى  مشا اين لوسرتهاى قيمىت و قنديل: دارد امرياملؤمنني عليه السالم عرضه مى فشار روحى كنار ضريح مطّهر حضرت

  !ايد، در حاىل كه من براى اداره امور معيشتم در تنگناى شديدى هستم؟ بديل را به چه سبب در حرم خود گذارده ىب

خواهى در جنف جماور من باشى  ر مىاگ: فرمايد بيند كه آن حضرت به او مى شب امرياملؤمنني عليه السالم را در خواب مى
خواهى بايد به هندوستان  اينجا مهني نان و ماست و فيجيل و فرش طلبگى است وىل اگر زندگى ماّدى قابل توّجهى مى

  :در شهر حيدرآباد دكن به خانه فالن كس مراجعه كىن، چون حلقه به در زدى و صاحب خانه در را باز كرد به او بگو

  .ار آفتاب كندبه آمسان رود و ك

______________________________  
  .292: انيس الليل). 1(
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  :دارد شود و عرضه مى پس از اين خواب، دوباره به حرم مطّهر مشّرف مى

  !!دهيد زندگى من اينجا پريشان و نابسامان است مشا مرا به هندوستان حواله مى

تواىن  سخن مهان است كه گفتم، اگر در جوار ما با اين اوضاع مى: فرمايد كه مى  بيند بار ديگر حضرت را خواب مى
تواىن بايد به هندوستان به مهان شهر بروى و خانه فالن راجه را سراغ بگريى و به او  استقامت ورزى اقامت كن، اگر منى

  :بگوىي

  به آمسان رود و كار آفتاب كند

رساند و اهل خري هم با او  ها و لوازم خمتصرى كه داشته به فروش مى ن، كتابپس از بيدار شدن و شب را به صبح رساند
مردم از اين كه . گريد رساند و در شهر حيدرآباد سراغ خانه آن راجه را مى كنند تا خود را به هندوستان مى مساعدت مى

  .كنند اى فقري با چنان مردى ثرومتند و متمكن قصد مالقات دارد، تعّجب مى طلبه

هاى عمارت به زير آمد، طلبه  بيند شخصى از پله كنند مى زند، چون در را باز مى رسد در مى ىت به در خانه آن راجه مىوق
  :گويد شود مى وقىت با او روبرو مى
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  به آمسان رود و كار آفتاب كند

كنيد و پس از پذيراىي از او اين طلبه را به داخل عمارت راهنماىي  : گويد زند و مى هايش را صدا مى خدمت فوراً راجه پيش
  .هاى فاخر و گران قيمت بپوشانيد اش وى را به محام بربيد و او را با لباس تا رفع خستگى

فردا حمرتمني شهر از طبقات . مراسم به صورتى نيكو اجنام گرفت و طلبه در آن عمارت عاىل تا فردا عصر پذيراىي شد
  .و هر كدام در آن سالن پرزينت در جاى خمصوص به خود قرار گرفتندخمتلف چون اعيان و ّجتار و علما وارد شدند 

  چه خرب است؟: طلبه فقري از شخصى كه كنار دستش بود، پرسيد

   وقىت به: پيش خود گفت. جملس جشن عقد دخرت صاحب خانه است: گفت
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  .اين خانواده وارد شدم كه وسايل عيش براى آنان آماده است

مهه به احرتامش از جاى برخاستند و او نيز پس از احرتام به مهمانان . امى كه جملس آراسته شد، راجه به سالن درآمدهنگ
  .در جاى ويژه خود نشست

شود از نقد و ِملك و منزل  آقايان من نصف ثروت خود را كه بالغ بر فالن مبلغ مى: آنگاه رو به اهل جملس كرد و گفت
دانيد كه اوالد من  اثيه به اين طلبه كه تازه از جنف اشرف بر من وارد شده مصاحله كردم و مهه مىو باغات و اغنام و اث

بندم، و مشا اى عاملان دين،  ها را هم كه از ديگرى زيباتر است براى او عقد مى منحصر به دو دخرت است، يكى از آن
  .اكنون صيغه عقد را جارى كنيد هم

  شرح اين داستان چيست؟: درياىي از شگفىت و حريت فرو رفته بود، پرسيد چون صيغه جارى شد طلبه كه در

من چند سال قبل قصد كردم در مدح امرياملؤمنني عليه السالم شعرى بگومي، يك مصراع گفتم و نتوانستم : راجه گفت
به . چندان مطلوب نبودها هم  زبان هندوستان مراجعه كردم، مصراع گفته شده آن مصراع ديگر را بگومي، به شعراى فارسى

پيش خود گفتم حتماً شعر من منظور نظر كيميا . زد شعراى ايران مراجعه كردم، مصراع آنان هم چندان چنگى به دل منى
اثر امرياملؤمنني عليه السالم قرار نگرفته است، لذا با خود نذر كردم اگر كسى پيدا شود و مصراع دوم اين شعر را به صورتى 

  .ام را به او ببخشم و دخرت زيباتر خود را به عقد او در آورم صف داراىيمطلوب بگويد، ن
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. مشا آمديد و مصراع دوم را گفتيد، ديدم از هر جهت اين مصراع مشا درست و كامل و متام و با مصراع من مهاهنگ است
  :مصراع اول چه بود؟ راجه گفت: طلبه گفت

  :من گفته بودم

  به ذرّه گر نظر لطف بوتراب كند

  .مصراع دوم از من نيست، بلكه لطف خود امرياملؤمنني عليه السالم است: طلبه گفت

  526: شرح دعاى كميل، ص

  :راجه سجده شكر كرد و خواند

 به ذرّه گر نظر لطف بوتراب كند
 

 به آمسان رود و كار آفتاب كند

  

جاه و جالل برساند، نتيجه نظر حق در حّق عبد وقىت نظر كيميا اثر حضرت موال، فقري نيازمندى را اينگونه به ثروت و 
  چه خواهد كرد؟

  527: شرح دعاى كميل، ص

  42ا 

) به جاى اجنام آن تكاليف(معبود من و سرور من، مرا به تكاليف شرعى و وظايف ديىن مكّلف و موّظف منودى وىل من 
ها و گناهان را در نظرم  اى نفس كه مهه بدىيعىن هو (از آرايشگرى دمشنم ) در اين زمينه(از هواى نفسم پريوى كردم، و 

خود را نگهباىن نكردم، پس مرا به خواهش دل فريفت و آن دمشن را قضا و ) آراست تا اجنامش بر من آسان باشد مى
كمك داد، پس به سبب آن قضا و حكمى كه بر من جريان يافت از ) كه بر آزادى و اختيارم جريان يافته بود(حكم تو 

براى تو نسبت به من در ) معبود و سرور من،. (هايت خمالفت منودم ود تو جتاوز كردم، و با برخى از فرمانخبشى از حد
حجت و برهان قاطع دارى و براى من در آنچه آزادى و اختيارم كه ) جهت حمكومّيت من در دنيا و آخرت(مهه اين امور 

و آزمايشت مرا به آن ملزم منوده است هيچ حّجت و  آن را به دست هواى نفس سپردم به من جريان داده است و حكم
  .برهاىن ندارم
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  528: شرح دعاى كميل، ص

  

  12خبش 

  

  529: شرح دعاى كميل، ص

  

  ِإِهلى َوَمْوَالَى َأْجَرْيَت َعَلىَّ ُحْكماً 

  

   نـَْفِسى وََملْ َأْحَرتِْس ِفيِه ِمْن تـَْزِيِني َعُدّوى  اتـَّبَـْعُت ِفيِه َهَوى

) به جاى اجنام آن تكاليف(سرور من، مرا به تكاليف شرعى و وظايف ديىن مكّلف و موّظف منودى وىل من معبود من و 
ها و گناهان را در نظرم  يعىن هواى نفس كه مهه بدى(از آرايشگرى دمشنم ) در اين زمينه(از هواى نفسم پريوى كردم، و 

   دمخود را نگهباىن نكر ) آراست تا اجنامش بر من آسان باشد مى

   تكاليف و وظايف

عقايد حّقه كه : آنچه خداى عزيز آراستگى انسان را به آن خواسته، مانند. جمموعه تكاليف اهلى است» حكم«مراد از 
جايگاهش قلب است، و اخالق حسنه كه حمّلش نفس و باطن است، و اعمال صاحله كه ظرفش اعضا و جوارح است، 

و مسئوليت شده، كه مهه جلوه ربوبيت و حكمت و دانش و رمحت و احسان ها تعبري به تكليف و وظيفه  از مهه آن
  .خداست، و بر اساس مصلحت دنيا و آخرت انسان و خريخواهى نسبت به او تنظيم شده است

ها با خلوص نيت و با عشق و مهت اجرا شود و در هر شرايطى اجنام  هاى حق در اين زمينه بدون ترديد اگر خواسته
شود، و مورد خوشنودى حق و رضاى  رسد، و سعادت دنيا و آخرتش تأمني مى به رشد و كمال الزم مىپذيرد، انسان 

گريد، و در آخرت عالوه بر چشيدن طعم  اولياى اهلى قرار خواهد گرفت، و ُمهاى حيات طيبه را در آغوش جان مى
شت با پيامربان و صديقان و شهيدان و صاحلان حمشور م   .گردد ىرمحت، براى ابد در 
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  530: شرح دعاى كميل، ص

   دمشنان انسان

   هواى نفس - 1

حماسبه و  هاى ىب خواسته: يكى از چيزهاىي كه مانع فرمانربى انسان از خداست، هواى نفس است كه عبارت است از
فاىن را  ها در باطن آدمى، مهه گناهان و معاصى و موارد شهوات و زر و زيور دنياى ناهنجار كه در صورت فعال شدن آن

كند، و مهه نريوى انسان را  ربايد، و جان را اسري مى دهد كه دل را مى منا جلوه مى آرايد و خوش آنچنان براى انسان مى
به كار گريد و از وجود او  -گرچه به قيمت پاميال شدن حقوق فرد و خانواده و اجتماع باشد  -ها براى رسيدن به آن

سازد كه نه به خود و نه به ديگران در  د از مهه اصول اعتقادى و اخالقى و عملى مىقيد و بند و آزا موجودى شرور و ىب
وش در عرصه حيات، ىب هيچ زمينه تازد تا پنجه  توّجه به حقايق و واقعيات مى اى رحم خنواهد كرد، و مهچون حيوان 

  .ندمرگ، گلويش را بفشارد و او را از شر خودش، و ديگران را نيز از شرارتش راحت ك

  اى بسته بند هوا و هوس
 

  جهدى تا هست اين نيم نفس

  اى طوطى شّكر خا تا كى
 

  با زاغ و زغن باشى به قفس

 از شاخه گل پوشيده نظر
 

  سودا زده هر خارى و خس

  

 هر الشه نباشد طعمه شري
 

  عنقا نرود به شكار مگس

  دولت در سايه شاهني نيست
 

  سلطان مها را زيبد و بس

  كارى زتو هيچ نرفت از پيش
 

  رمحى بر خويش بكن زين پس

  گر خود نكىن بر خود رمحى
 

  اميد مدار ز ديگر كس

  اى دوست ندارد مفتقرت
 

 «1»  فرياد رسى تو به دادش رس
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  :اند اگر رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت كه بسيار مشهور است فرموده

______________________________  
  .213: »غروى اصفهاىن«ديوان كمپاىن ). 1(

  531: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َأعَدى َعُدوَِّك نَفُسك الَِّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ 

لويت قرار دارد دمشن   .ترين دمشنانت مهان نفس ماّدى است كه ميان دو 

  .اند انسان دادهسخىن به حق فرموده و هشدارى بسيار مهم به 

شده در دمشىن ورزيدن نسبت به انسان از مهه دمشنان » هوى«آرى، نفس اّماره و آنچه در قرآن و روايات از آن تعبري به 
دارد و از  دهد و آدمى را به هر كار شرى وامى تر است؛ زيرا هواى نفس است كه دنيا و آخرت انسان را به باد مى دمشن

  .دارد هر كار خريى باز مى

كند چيست؟ حضرت  مردى از امام رضا عليه السالم سؤال منود كه آنچه خري دنيا و آخرت را يك جا براى انسان مجع مى
  :در پاسخ فرمود

  .»2«  با نفس خود خمالفت كن

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  أَْفَضُل اِجلهاِد َمْن َجاَهَد نـَْفَسُه الَِّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيهِ 

لويش قرار دارد، جهاد كند برترين جهاد، جهاد كسى است كه با نفس ماّدى   .اش كه بني دو 

   شيطان - 2
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  :فرمايد قرآن كرمي شيطان را دمشىن آشكار براى انسان معرىف منوده مى

  .»4« »ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْإلِنَساِن َعُدّواً ُمِبيناً «

______________________________  
  .1، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار314: عّدة الداعى. )1(

نـَْيا َواْآلِخَرِة، فـَُقْلتُ : قال الرضا عليه السالم«). 2( فقه الرضا عليه . »َخاِلْف نـَْفَسكَ : َسأََلِين َرُجٌل َعمَّا َجيَْمُع َخيـَْر الدُّ
  .13، ذيل حديث 45، باب 68/ 67: ؛ حبار األنوار298/ 8: ؛ سفينة البحار110، باب 390: السالم

  .20216، حديث 1، باب 163/ 15: ؛ وسائل الشيعة71، جملس 466: »صدوق«األماىل ). 3(

  .53): 17(اسراء ). 4(

  532: شرح دعاى كميل، ص

  .شيطان مهواره براى انسان دمشىن آشكار است

  .گرى و عداوت بسيار جدى است فتنهاى درنگ نكرده است و در  شيطان مهواره دمشن انسان بوده و در دمشىن حلظه

هاى اين  ها و نرينگ هاى خمتلف و آيات متعدد به انسان هشدار داده است كه مراقب وسوسه خداوند متعال در موقعيت
  :فرمايد دمشن قسم خورده باشد و مى

  .»1« »َوَال َيُصدَّنَُّكُم الشَّْيطَاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ «

  .ترديد او براى مشا دمشىن آشكار است باز ندارد، ىب]  از راه راست[و شيطان مشا را 

دهد كه  مهچنني با اعطاى عقل به انسان به اين حقيقت هشدار داده است، چرا كه دالئل عقلى به روشىن گواهى مى
ندان آدم خورده انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه از روز خنست كمر به دمشىن او بسته و سوگند به اغواى فرز 

  .است

  :فرمايد لذا خداوند مى
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َِِما ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوَقِبيُلهُ ِمْن يَا َبِين آَدَم َاليـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكم ِمَن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـُْهَما ِلَباَسُهَما ِلريُِ « يـَُهَما َسْوَءا
  .»2« »ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء لِلَِّذيَن َاليـُْؤِمُنونَ  َحْيُث َالتـََرْونـَُهمْ 

شت بريون كرد، لباسشان را از ]  با فريبكاريش[شيطان، مشا را نفريبد چنان كه پدر و مادرتان را ! اى فرزندان آدم از 
بينيد  اش مشا را از آجنا كه مشا آنان را منى كشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و دسته اندامشان بر مى

  .آورند بينند، ما شياطني را سرپرست و ياران كساىن قرار دادمي كه اميان منى مى

  :فرمايد وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم در خطبه قاصعه مى

______________________________  
  .62): 43(زخرف ). 1(

  .27): 7(اعراف ). 2(

  533: عاى كميل، صشرح د

َلْيُكْم ِخبَْيِلِه َوَرِجِلِه فـََلَعْمِري َلَقْد فـَوََّق َلُكْم َسْهَم َفاْحَذُروا ِعَباَد اللَِّه َعُدوَّ اللَِّه َأْن يـُْعِدَيُكْم ِبَداِئِه َوَأْن َيْسَتِفزَُّكْم ِبِنَدائِِه َوَأْن ُجيِْلَب عَ 
َربِّ ِمبا َأْغَويـَْتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َوَألُْغِويـَنـَُّهْم « :ِع الشَِّديِد َوَرَماُكْم ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب فـََقالَ اْلَوِعيِد َوَأْغَرَق ِإَلْيُكْم بِالنـَّْز 

  .»1«  َقْذفاً ِبَغْيٍب بَِعيٍد َوَرْمجاً ِبَظنٍّ َغْريِ ُمِصيبٍ  »َأْمجَِعنيَ 

كه مشا را به درد خود مبتال كند، و با ندايش مشا را به حركت آورد، و با   بندگان خدا، از دمشن خدا حذر كنيد، مباد آن
به جان خودم سوگند كه تريى سهمناك عليه مشا به كمان گذاشته و كمان را با شدت . اش بر مشا بتازد ارتش سواره و پياده

ارا، براى آن كه مرا اغوا كردى، زر و پروردگ«: و گفته است. هر چه متامرت كشيده، و از مكاىن نزديك به مشا تري انداخته
تريى به هدىف ]  با اين سخن[، »منامي دهم و مهه را به ضاللت دچار مى زينت دنيا را در زمني در برابر ديده آنان جلوه مى

  .دور انداخت، و گماىن ناصواب و خطا بر زبان راند

از » هشام«منوده، آمده است كه » هشام«آن به هاىي در  در روايىت كه حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم سفارش
  :تر است؟ حضرت فرمود با كدام دمشن جهاد واجب: حضرت سؤال منود

ُض َأْعَداَءَك ُدنـُوِِّه ِمْنَك َوَمْن ُحيَرِّ أَقْـَربـُُهْم ِإلَْيَك َوَأْعَداُهْم َلَك َوَأَضرُُّهْم ِبَك َو َأْعَظُمُهْم َلَك َعَداَوًة َو َأْخَفاُهْم َلَك َشْخصًا، َمَع 
  .»2«  َعَلْيَك َوُهَو ِإْبِليُس اْلُموَكَُّل ِبَوْسَواٍس ِمَن اْلُقُلوِب فـََلُه فـَْلَتْشَتدَّ َعَداَوُتكَ 
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تر است و بزرگرتين دمشىن را با تو كند و خود با وجود  تر و برايت زيانبخش كه به تو نزديكرت و با تو دمشن) آن دمشن(با 
ان از مهه به ديده آن كه به تو نزديك است    تر است و مهان كه دمشنانت را بر ضّدت برانگيزد و او ابليس است كه ات 

______________________________  
  ).قاصعه( 192خطبه : ج البالغة). 1(

  .400: حتف العقول). 2(

  534: شرح دعاى كميل، ص

  .ورزى ىت دمشىنبه وسوسه افكىن در دهلا گماشته باشد، با اوست كه بايد به سخ

  .است» آراسته كردن اعمال«هاى شيطان در گمراه منودن انسان  يكى از روش

ترين و بدترين جنايات را در نظر انسان چنان آراسته  هاى خود مهارت دارد كه گاهى زشت شيطان آن چنان در وسوسه
  .پندارد كند كه آن را يك افتخار مى مى

  .»1« »َماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم َال يـَْهَتُدونَ َوَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأعْ «

بازداشته است، به اين سبب هدايت ]  حق[را براى آنان آراسته و در نتيجه آنان را از راه ]  زشتشان[و شيطان، اعمال 
  .يابند منى

دهند  دهد و هر عمل زشىت را كه اجنام مى مى ها، اعمالشان را در نظرشان زينت شيطان با استفاده از روح هواپرسىت انسان
به . ها، سلطه شيطان بر وجود انسان و بازداشنت از راه حق و صراط مستقيم است نتيجه اين آراسنت. دهد زيبا جلوه مى

ها و  مهني خاطر، خداوند متعال، تعليم فرموده كه در مجيع حاالت حىت در حال قرائت قرآن از شر مكائد و دسيسه
  .هاى شيطان بايد به حضرتش پناه برد وسوسه

يٌع َعِليمٌ « َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ   .»2« »َوِإمَّا يـَنـْ

حتريك كند، به خدا پناه جوى؛ ]  به خشم بر مردم و ترِك مهرباىن و مالطفت[شيطان، تو را ]  اى از سوى وسوسه[و اگر 
  .ا و داناستزيرا خدا شنو 
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  .»3« »َفِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللََّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ «

  .خواىن از شيطان رانده شده به خدا پناه برب پس هنگامى كه قرآن مى

______________________________  
  .24): 27(منل ). 1(

  .200): 7(اعراف ). 2(

  .98): 16(حنل ). 3(

  535: دعاى كميل، صشرح 

  

  ذِلَك اْلَقضاءُ   ِمبَا َأْهَوى َوَأْسَعَدُه َعَلى  فـََغرَِّىن 

  

  پس مرا به خواهش دل فريفت و آن دمشن را قضا و ُحكم تو

  كمك داد) كه بر آزادى و اختيارم جريان يافته بود(

   فريبندگان انسان

  :گويند، مهانند» َغرور«را فريب دهد را فريب دادن و تطميع به باطل است و هر چيزى كه انسان » ُغرور«

   شيطان - 1

هاى خود دنيا را در نظر انسان جاودانه  فريبد و با وسوسه هاى نفساىن مى هاى دل و خواسته شيطان انسان را به خواهش
  .برد كند و گاه اصًال وجود خدا را زير سؤال مى گاهى انسان را به لطف و رمحت اهلى مغرور مى. دهد جلوه مى

  .»1« »َيِعُدُهْم َوُميَنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً «
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  .دهد اندازد، و جز وعده فريبنده به آنان منى مى] وار ى سراب[دهد، و در آرزوها  مى]  دروغ[شيطان به آنان وعده 

  .»2« »َوَغرَُّكم ِباللََّه اْلَغُرورُ «

  .در رسيد] به نابودى مشا[مشا را فريفت، تا فرمان خدا ] پايه،ى دور و دراز و ىب [و آرزوها 

______________________________  
  .120): 4(نساء ). 1(

  .14): 57(حديد ). 2(

  536: شرح دعاى كميل، ص

  مال و زندگى دنيا - 2

  .سرچشمه اصلى غرور، مال و زندگى دنيا و قدرت و ثروت است

  .»1« »الَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ َوَما احلََْياُة الدُّنـَْيا إِ «

  .و زندگى اين دنيا جز كاالى فريبنده نيست

ى و انتقاد است، مغرور شدن به دنيا است نه خود دنيا، كه بايد از دل بستگى و فريفته  بايد توجه داشت كه آنچه مورد 
  .شود جلوگريى منود شدن به دنيا كه زمينه به بازى گرفنت دين مى

نـَْياَوَذِر الَِّذي«   .»2« »َن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعباً َوَهلْواً َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة الدُّ

  و رها كن كساىن كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت،

ل و تعلقات مهني وابستگى است كه موجب اجياد آرزوهاى دور و دراز و دست نيافتىن خواهد شد و وجود انسان را به ما
سازد و راه شقاوت و خسارت را باز  سازد، تا جاىي كه مسري سعادت انسان را مسدود مى دنياىي و شهوات، وابسته مى

  .خواهد منود
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دهد و او را غرق در رؤياها و پندارها و عاملى از وهم و خيال  اى جمال تفكر صحيح به انسان منى اين آرزوها، حلظه
  .كند مى

  .»3« »َجاَء َأْمُر اللََّه َوَغرَُّكم ِباللََّه اْلَغُرورُ   اْألََماِينُّ َحىتَّ َوَغرَّْتُكُم «

] به نابودى مشا[مشا را فريفت، تا فرمان خدا ] ى دور و دراز و ىب پايه،[در ترديد بوديد و آرزوها ]  نسبت به حقايق[و 
  .در رسيد

______________________________  
  .185): 3(آل عمران ). 1(

  .70): 6(انعام ). 2(

  .14): 57(حديد ). 3(

  537: شرح دعاى كميل، ص

  نتيجه ُغرور

زار شهوات فرو رود و مهه چيز و حىت  شود كه انسان در جلن فريفته شدن به حيات دنيا و مال و آرزوهاى دراز سبب مى
در چنني وضعى خدا نيز با آنان مانند كسى  روز قيامت را به فراموشى بسپارد و گفتار پيامربان و آيات اهلى را انكار منايد،

  .آيد برخورد خواهد منود كه فراموش شده است و هيچ به حساب منى

نـَْيا فَاْليـَْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنَسوا ِلقَ «  »وا ِبآيَاتَِنا َجيَْحُدونَ اَء يـَْوِمِهْم هَذا َوَما َكانُ الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َهلْواً َوَلِعباً َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة الدُّ
»1«.  

برميشان، مهان گونه كه آنان  آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد مى
  .كردند ديدار امروزشان را از ياد بردند ومهواره آيات ما را انكار مى

كننده و زرق و  ارى، به طور مداوم به وسوسه مشغولند و عوامل سرگرمك شياطني جن و انس با وسائل گوناگوِن فريب
  .فريب اين جهان نيز بسيارند هاى دل برق



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

لذا خداوند متعال انسان را . اگر فريب و وسوسه شياطني مؤثر افتد، متام زندگى تباه و آرزوى سعادت، نقش بر آب است
  .دارد ىاى به شدت بازم هاى فريبنده از افتادن در چنني دام

نـَْيا َوَال يـَُغرَّنَُّكم ِباللََّه الْ «   .»2« »َغُرورُ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللََّه َحقٌّ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّ

مشا را نفريبد و شيطان ] ى زودگذر،[حق است، پس اين زندگى دنيا ]  درباره قيامت[ترديد وعده خدا  ىب! اى مردم
  .خدا مغرور نكند]  به كرم[ده، مشا را فريبن

______________________________  
  .51): 7(اعراف ). 1(

  .5): 35(فاطر ). 2(

  538: شرح دعاى كميل، ص

  :گريند سه گروهند توان استفاده منود كه افرادى كه در برابر عوامل فريبنده قرار مى از اين آيه شريفه مى

نـَْيا« خورند ضعيفند كه به خمتصر چيزى فريب مىگروهى به قدرى ناتوان و   - 1   .»َفَال تـَُغرَّنَُّكُم احلََْياُة الدُّ

گرى نريومند آنان را  شوند، بلكه اگر وسوسه گروهى كه از گروه اول نريومندترند كه تنها به زرق و برق دنيا فريفته منى  - 2
ها از  ورند، و لذات زودگذر را از يك سو و وسوسهخ حتريك كند و مفاسد اعمالشان را در نظرشان سبك سازد فريب مى

و هرگاه انسان خبواهد با ياد قيامت و دادگاِه عظيم پروردگار، . منايد ها را به اجنام اعمال زشت تشويق مى سوى ديگر آن
در نتيجه به گناه و سازد و  خود را در برابر فريبندگى و جاذبه شديد دنيا كنرتل منايد، او را به عفو اهلى و رمحتش مغرور مى

  .»َوَال يـَُغرَّنَُّكم ِباللََّه اْلَغُرورُ « .كند طغيان دعوتش مى

ِإنَّ «  ها را بفريبد كه داخل در عنوان تواند آن شوند و نه كسى مى گروهى كه از مهه نريومندترند كه نه خود مغرور مى  - 3
  .»2« باشد مى »1« »ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطانٌ 

  ذِلَك اْلَقضاُء،  َوَأْسَعَدُه َعَلى
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حماسبه و شهوات خمالف حق قرار دهد، هواى نفس با  هاى ىب انسان، اگر خودش را در اختيار هواى نفس يعىن خواسته
دهد و او را در فضاى آن فريب از ياد خدا و توّجه به قيامت و حسابرسى  هايش انسان را فريب مى ها و وسوسه اغواگرى
   و آنگاه قضاى. دارد ز مرگ و اجراى تكاليف و وظايف باز مىحق و رو 

______________________________  
  .42): 15(حجر ). 1(

  .182/ 18: و تفسري منونه 5/ 26: مفاتيح الغيب: برگرفته از). 2(

  539: شرح دعاى كميل، ص

ره  ين دمشن غّدار كمك مىاهلى كه در اين زمينه آزادى و اختيار انسان است در اين فريب كارى به ا دهد و انسان را به 
هاى اصوىل و  بندى بردن از اين آزادى و اختيار در راِه گناه و معصيت و ظلم و جتاوز از مقّررات و حدود اهلى و پاى

  .سازد خبش حق، وادار مى هاى سعادت خمالفت با فرمان

  540: شرح دعاى كميل، ص

  

يِع ذِلك َوَال ُحجََّة ِىل ِفيَما َجَرى  فـََلَك احلُْجَُّة َعَلىَّ ىف    َعَلىَّ ِفيِه َقَضاُؤَك، َوأَْلَزَمِىن ُحْكُمَك َوَبَالُؤكَ   مجَِ

  

   جهت حمكومّيت من(معبود و سرور من، براى تو نسبت به من در مهه اين امور (

   حجت و برهان قاطع دارى، و براى من در آنچه آزادى و اختيارم) در دنيا و آخرت

  ن را به دست هواى نفس سپردم به من جريان داده است و حكم و آزمايشت مراكه آ

   به آن ملزم منوده است هيچ حّجت و برهاىن ندارم

  .احكام اهلى شامل اوامر و نواهى است» حدود«مراد از 
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  .»1« »لظَّاِلُمونتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولِئَك ُهُم ا«

ترديد  ها جتاوز نكنيد و كساىن كه از حد و مرزهاى خدا جتاوز كنند، آنان ىب ها حد و مرزهاى خداست؛ پس از آن اين
  .ستمكارند

شود، مهچنني بر افراد  ء زياد استعمال مى گونه كه براى يك نفر از مجاعىت و يا مقدار خمتصرى از شى مهان» بعض«كلمه 
  .گردد نيز اطالق مى و اجزاى بسيار

رت است چنني عرض منود كه از بسيارى از حدود و مرزهاى  لذا در مقام اعرتاف و تذلل در پيشگاه حضرت ذواجلالل 
اهلى گذشتم و بسيارى از اوامر و دستورات و تكاليف را جامه عمل نپوشاندم؛ چرا كه حىت در مواردى كه انسان تصور 

   ده و حدود شرعى را رعايت كرده است اما در عني حالمنايد كه به تكليف عمل منو  مى

______________________________  
  .229): 2(بقره ). 1(

  541: شرح دعاى كميل، ص

  .خمالفت امر اهلى منوده است

انسان با به جا آوردن مناز، طبق شرائط فقهى آن، به تكليف خود عمل منوده و عمل واجب مناز از گردن او ساقط شده 
كه اقامه مناز با شرائطى مهچون اقامه به مجاعت و حضور قلب   -است اما ممكن است، در عني اجنام تكليف، با امر اهلى

با توجه به . خمالفت منوده باشد و مهچنني عبادات ديگر -و اقامه مناز در اول وقت كه عاملاً وعامداً آن را ترك منوده است
  .با بسيارى از اوامر اهلى خمالفت كرده استشود كه  چنني معناىي، انسان متوجه مى

   هاى حق بر انسان حجت

شود يا با  به معىن قصد باشد براى اين كه قصد مى» احلجُّ «مشتق از » اُحلجَّه«به معىن قصد است و ممكن است » حج«
ود ثابت به معىن دليل و برهان است كه با آن حق مقص» احلجة«شود و خالصه اين كه  آن حق موردنظر قصد مى

  .شود مى

  :كالم حضرت امرياملؤمنني عليه السالم اشاره به آيه شريفه
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  .»1« »َفِلّلِه احلُْجَُّة اْلَباِلَغةُ «

  .خمصوص خداست]  كه قابل رّد، ايراد، شك و ترديد نيست[دليل و برهان رسا : بگو

دانش و خرد و فرستادن پيامربان متام منوده  دارد كه خداوند متعال دالئل و براهني خود را از طريق عقل و نقل و به وسيله
انه   .كاران در قيامت باقى مناند اى براى گنه است، تا جاى هيچ عذر و 

   و از طرىف انسان، نسبت به ضاللت و گمراهى و كجى و احنراف و ارتكاب

______________________________  
  .149): 6(انعام ). 1(

  542: شرح دعاى كميل، ص

ها در پيشگاه خدا معذور بدارد،  گناهانش در دنيا و آخرت هيچ حّجت و برهاىن كه بتواند او را در اين زمينهمعاصى و  
  .ندارد

ها از مجله بدن سامل براى اجنام تكاليف و  متكن و قدرت نداشتم، دروغى بس بزرگ گفته؛ زيرا انواع نعمت: اگر بگويد
  .وظايف، متكن و قدرت است

هاى حق جاهل بودم و به اين خاطر از اجنام تكاليف باز ماندم؛ باز بودن راه كسب معرفت و  فرمان نسبت به: اگر بگويد
  .هاى ديىن حّجىت است كه بر ضد او اقامه خواهد شد رجوع به عاِمل و فراغت براى مطالعه قرآن و كتاب

حمروم بود چگونه امور معيشت و ماّدى و  از عقل حمروم بودم، دروغ آشكارى به ميان آورده؛ زيرا اگر از عقل : اگر بگويد
  !آورد؟ كسب و جتارت و داد و ستد خويش را به نظم مى

شد از آيات حق و هدايت هدايتگر  آمد و امام هدايىت برامي قرار داده مى چنانچه پيامربى از سوى خدا مى: اگر بگويد
تاده شد، و دوازده امام معصوم عليهم السالم براى صد و بيست و چهار هزار پيامرب فرس: گويند كردم؛ به او مى پريوى مى

اى برخاسىت، وىل براى امور  هدايت گمراه قرار داده شد، چه شد كه در امور مادى و معيشىت خود به كاوش در هر برنامه
  معنوى خويش قدمى برنداشىت؟
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مت : گويند نبود؛ مى شناس و كتاىب هدايت كننده و مسجدى آباد از معنويت برامي عاِلمى دين: اگر بگويد افرتا و 
بندى؛ زيرا صداى هدايت ما از هر جهت و از هر جانب رسا بود، وىل غفلت و تكرب و خودپسندى و حالت زشت  مى

  !ات مانع از اين شد كه گوش به صداى هدايت فرا دهى و از راه حق پريوى كىن هواپرسىت

د درب حّجت خدا براى حمكوم كردن انسان در دنيا و آخرت باز، و اى از آن اشاره ش با توّجه به اين حقايق كه به گوشه
انه    اى به روى انسان درب هر عذر و 

  543: شرح دعاى كميل، ص

  .براى معذور نشان دادن خود و فرار از جمازات بسته است

 -اهلى استكه حاكميت حّجت خدا بر انسان و حمكومّيت انسان به عذاب   -در اين حقيقت آشكار و واقعيت واضح
  :شود هاى حديث آمده اكتفا مى فقط به نقل يك روايت بسيار مهم كه در معتربترين كتاب

روايت » عبداالعلى«از » ابان بن عثمان«امحد بن حسن ميثمى از «از » حسن بن حممد ِكندى«از » ُمحيد بن زياد«
  :كند مى

ْعُت أَباَعبِداللَِّه عليه السالم يَقولُ  يَا َرّب َحسَّْنَت : َمرأَِة اَحلسناِء يـَْوَم الِقياَمِة الَِّىت َقِد افْـتُِتَنْت ِىف ُحْسِنها فـََتقولُ تـُْؤَتى ِبالْ : مسَِ
بِالرَُّجِل َوُجياءُ . أَْنِت َأْحَسُن َأْو هِذِه؟ َقْد َحسَّنَّاَها فـََلْم تـُْفَتَنتْ : َخْلِقى َحىتَّ َلِقيُت َما َلِقيُت؛ فـَُيجاءُ ِمبَرَميَ عليها السالم فـَُيقالُ 

يَا َرّب َحسَّْنَت َخْلِقى َحّىت َلِقيُت ِمَن الّنساِء َما َلِقيُت، فـَُيجاءُ بُِيوُسَف عليه السالم : اَحلَسِن الَِّذى َقْد افْـُتِنتَ ِىف ُحْسِنِه فـََيقولُ 
يَا َرّب : َبَالِء الَِّذى َقْد َأَصابـَْتُه الِفتـَْنُة ِىف َبَالئِِه فـَيَـُقولُ َوُجياءُ ِبصاِحِب ال. أَنَت َأْحَسُن َأو هذا؟ َقْد َحسَّنَّاُه فـََلْم يـُْفَتَنتْ : فـَُيقالُ 

ْدَت َعَلىَّ الَبَالَء َحىتَّ افْـتُِتْنُت؛ فـَيـُْؤَتى بَِأيّوَب عليه السالم فـَُيقالُ    .»1«  أَبَِليَُّتَك َأَشدُّ َأْو بَِليَُّة هذا؟ فـََقِد ابـُْتِلَى فـََلْم يـُْفَتَنتْ : َشدَّ

اش در فتنه و فساد افتاد، پس  آورند كه به خاطر زيباىي زىن زيبا را در قيامت مى: رت صادق عليه السالم شنيدماز حض
  :گويد براى معذور نشان دادن خود مى

آورند و  پس مرمي عليها السالم را مى. پروردگارا، مرا زيبا آفريدى و به خاطر زيباييم به انواع شهوات و گناهان دچار شدم
و . تو زيباترى يا اين انسان واال، ما او را بسيار زيبا آفريدمي وىل خود را حفظ كرد و در فتنه و فساد نيفتاد: يندگو  مى

  مردى زيبا را
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______________________________  
  .3، حديث 13، باب 285/ 7: ؛ حبار األنوار291، حديث يأجوج و مأجوج، حديث 228/ 8: الكاىف). 1(

  544: ص شرح دعاى كميل،

  :گويد اش به انواع مفاسد و گناهان آلوده شد، مى آورند كه به خاطر زيباىي مى

  .ام مرا به آغوش زنان ناحمرم كشاند كه زيباىي پروردگارا، مرا زيبا آفريدى تا جاىي

ريدمي وىل خود را حفظ  تو زيباترى يا اين انسان واال، ما او را بسيار زيبا آف: گويند آورند و مى پس يوسف عليه السالم را مى
آورند كه به خاطر جنات از  و شخصى را كه به آسيب و بال و مصيبت و رنج دچار شد مى. كرد و در فتنه و فساد نيفتاد

پروردگارا، مرا به بالى سخىت دچار كردى تا جاىي كه : گويد بال و آسيب خود را در فتنه و فساد و امور حرام قرار داد، مى
بال و : گويند آورند و مى پس ايّوب عليه السالم را مى. تم از دست رفت و به فتنه و فساد دچار شدمبردبارى و استقام
  .تر بود يا اين انسان واال كه به انواع بالها گرفتار شد وىل خود را حفظ كرد و در فتنه و فساد نيفتاد آسيب تو سخت

  از جان بگذر جانان بطلب
 

  آنگاه ز جانان جان بطلب

 قلب سليم اسالم جوبا 
 

  پس مرتبه سلمان بطلب

  از فتنه شرك خفّى و جلىّ 
 

  امين چو شوى اميان بطلب

  در وادى فقر بزن قدمى
 

  پايان بطلب پس دولت ىب

  طلىب گر گنج حقايق مى
 

  از ُكنج دل ويران بطلب

  جوىي ور گلشن خندان مى
 

  چشمى ز غمش گريان بطلب

 گر باده خام تو را بايد
 

  اى دل جگر بريان بطلب

 گر ّمهت خضر تو را باشد
 

  سرچشمه جاويدان بطلب

  سوز غم و ساز سخنراىن
 

 «1»  از مفتقر ناالن بطلب
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***______________________________  
  .229: »غروى اصفهاىن«ديوان كمپاىن ). 1(

  545: شرح دعاى كميل، ص

  43ا 

روى  هايت و زياده پيشگاه لطف و رمحتت آمدم وىل پس از كوتاهى ورزيدن در اجنام فرماناكنون اى معبود و معشوقم، به 
كنان وىل با حالت  دل و جوياى گذشت و خواهان آمرزش بازگشت هاى نفسم عذرخواه و پشيمان، شكسته در خواسته

زگاهى بيامب و نه پناهگاهى كه به آن آن كه به خاطر آنچه از زشىت از من سر زده گري اقرار و اذعان و اعرتاف به گناه، ىب
  .روى آورم به دست آورم، جز اين كه تو خداى مهربان پذيرنده عذرم باشى و مرا در رمحت فراگريت درآورى

  546: شرح دعاى كميل، ص

  

  13خبش 

  

  547: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَقْد أَتـَْيُتَك يَا ِإهلَِى

  

   نـَْفِسى  بـَْعَد تـَْقِصِريى َوِإْسرَاِىف َعَلى
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  اكنون اى معبود و معشوقم به پيشگاه لطف و رمحتت آمدم وىل پس از

   هاى نفسم روى در خواسته هايت و زياده كوتاهى ورزيدن در اجنام فرمان

   اى براى حمبوب ناله

اعالم  : دههاىي كه سبب جلب آمرزش و رمحت است اشاره فرمو  در اين خبش از دعا، امرياملؤمنني عليه السالم به مهه زمينه
دىل و درخواست   روى در شهوات نفساىن؛ عذرخواهى مهراه با پشيماىن؛ شكسته كوتاهى در عبادت؛ اعرتاف به زياده

گذشت؛ طلب آمرزش مهراه با بازگشت به سوى حق؛ اقرار و اعرتاف به گناه؛ اقرار نيافنت گريزگاه و پناهگاه جز فضاى 
  .ريپذيرش عذر از سوى حق و ورود به رمحت فراگ

اين ناله و آه و تضرع و زارى و انابه و اقرار، حقيقىت است كه حضرت حمبوب شنيدنش را از عاشق تائب و عاصى بيچاره 
  .و فرارى بازگشته، دوست دارد

من عازم پيشگاه حضرت احديت و رفنت به حضور مقام : يكى از طالبان سلوك نزد يكى از اولياى اهلى آمد و گفت
اى به حمضر رّب ودود و خداى غفور و مالك ملوك بربم؟  درگاه الوهيت هستم، به من بگو چه هديهربوبّيت و حضور به 

  .معرفىت است زيرا دست خاىل به حضور او رفنت از كمال پسىت و ىب

آجنا چيزى برب كه نباشد، آجنا مهه كماالت از علم و حلم و قدرت و رمحت و : آن وّىل عارف و سالك عاشق گفت
ف و بيناىي و شنواىي و كرم و كرامت و صدق و عدالت و سطوت و هيبت هست و چيزى كه در آجنا مشّيت و لط

   نيست سوزدل

  548: شرح دعاى كميل، ص

  .و اشك روان و آه و زارى و تضرّع و انكسار است

ى وقى دست ورشكسته است و جاى انكار نيست كه هر معش آرى، او عاشق صداى گنهكار تائب و عاصى بازگشته و 
دوستدار شنيدن صداى عاشق و التماس و البه اوست، چنانكه هر عاشقى دوستدار نظر حمبوب و التفات و توّجه او و 

  .پاسخ دادن وى به خواسته عاشق است

  يوسف عليه السالم و زليخا
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مت از خود بعضى از بزرگان نقل كرده ، يوسف پاك دامن اند كه چون زليخا از قدرتش سوء استفاده كرد و به عنوان رفع 
توانست به  اى كه به او داشت، و به خاطر تقواى يوسف منى را به زندان انداخت، از بسيارِى حمّبت و عشق و عالقه

  .اش گوش فرا دهد وصالش برسد، در صدد برآمد صداى حمبوب را بشنود و به ناله

اهلى و صورت ملكوتى و حالت عرشى يوسف او را چندين تازيانه بزن؛ وىل غالم چون روى : به يكى از غالمانش گفت
داد و بر او تازيانه  شد، لباس ضخيمى بر بدن يوسف عليه السالم قرار مى ديد، به اين عمل راضى منى عليه السالم را مى

  .زد كه حضرت را به درد نياورد مى

غالم به يوسف عليه السالم  . تر بزن او را سخت: زليخا، هرچه به انتظار نشست صداىي از يار نشنيد، به غالم گفت
اى  ترسم مرا در اجنام نگرفنت فرمان به زمحت اندازند، اكنون قسمىت از بدنت را برهنه كن و مرا از اين كه تازيانه مى: گفت

با وارد شدن تازيانه، ناله جانسوزى كشيد كه آن ناله، گوش . يوسف عليه السالم كرميانه پذيرفت. سخت بزمن معذور بدار
  .آزرده كرد عاشق را

  چون زليخا زو شنيد اين بار آه
 

  گفت بس كني آه بود از جايگاه

 ها ناچيز بود پيش از اين آن آه
 

 آه آن باد اين ز جاىي نيز بود

  

  549: شرح دعاى كميل، ص

  

 گر گر بود در مامتى صد نوحه
 

 «1» آه صاحب درد آيد كارگر

  

   قوم يونس عليه السالم

قوم يونس عليه السالم آگاه شدند يونس عليه السالم آنان را ترك كرده و به ديار ديگر شتافته و با ديدن هنگامى كه 
مقدمات و آثار عذاب، يقني به آمدن عذاب و نابودى و هالكت خود پيدا كردند، با هدايت عاملى دلسوز، دانستند كه 
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تضرّع و زارى و اقرار و اعرتاف به گناه به پيشگاه خداى تنها راه عالج، بردن عجز و انكسار و اعتذار و عذرخواهى و 
با چنان حاىل، بزرگ و كوچك، خرد و كالن، پري و جوان، مرد و زن با پوشيدن جامه . مهربان و آمرزنده گنهكاران است

  .كهنه و با پاى برهنه روى به بيابان گذاشتند

اى از بيابان، مهه با هم به ناله و  آغوش مادران در گوشه مردان يك طرف و زنان طرىف ديگر و كودكان شريخوار جداى از
زارى و توبه و انابه پرداختند، حىت حيوانات هم بانگ ناله سر دادند، شهادت به وحدانيت به زبان جارى ساختند، راز و 

گروهى عرضه   نياز دلسوزانه و عاشقانه به ميان آوردند، توبه و پشيماىن نشان دادند، از شرك و عصيان بازگشتند و
پروردگارا، يونس گفته بود كه بندگان و بردگان را آزاد كنيد تا مستحق پاداش شويد و گفته بود هرجا درمانده و : داشتند
  .اكنون ما بندگان درمانده و بيچاره توامي، جز تو فريادرسى ندارمي، به فرياد ما برس اى ديديد به فرياد او برسيد، هم بيچاره

و مناجات و سوز گدازشان به پيشگاه كرمي مهربان پذيرفته شد، برات جناتشان در رسيد و ابر عذاب و چون راز و نياز 
   بار از باالى سرشان برفت سحاب صاعقه

______________________________  
  .حكايت چوب خوردن يوسف عليه السالم: »عطار نيشابورى«منطق الطري ). 1(

  550: شرح دعاى كميل، ص

رمحت و لطف پديد آمد و مهه با توبه قبول شده خوش و خرم به شهر بازگشتند و به كار و كوشش طبيعى خود و ابر 
  .مشغول شدند

در هر صورت، روى آوردن به جانب حضرت حق و اعالم تقصري و ورشكستگى و عذرخواهى و ندامت و طلب گذشت 
از عوامل آمرزش و مغفرت و جلب رمحت و لطف حضرت و مغفرت و اقرار و اعرتاف به گناه، از عناصر حقيقى توبه و 

  .حمبوب است

  دمى با تو بودن كه جان جهاىن
 

  بود خوشرت از يك جهان زندگاىن

 آرا اى شاهد عامل بكن جلوه
 

  كه چون مشع دارم سر سرفشاىن

  ز طور تو هيهات اگر پا بگريم
 

  نينديشم از پاسخ لن تراىن
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  ز آتشچو پروانه پروا ندارم 
 

  بود نيسىت هسىت جاوداىن

  بسى دورم از شاهراه طريقت
 

  ز كوى حقيقت نديدم نشاىن

  اى را به مهت چه باشد كه افتاده
 

  به سر حّد اقليم عّزت رساىن

  خرامب كن از باده عشق چندان
 

  كه آسوده گردم ز دنياى فاىن

 دل مفتقر در هواى تو خون شد
 

 «1»  نيمه جاىنبيا تا كه باقى بود 

  

  »2«  توبه پذيرى حضرت حق

خارج شدن . تواند براى بدست آوردنش متام عمر خود را هزينه كند رمحت خداى متعال باالترين سودى است كه انسان مى
  .از زير چرت وسيع و گسرتده رمحت خداى متعال، جز عذاب و سخىت چيزى به دنبال خنواهد داشت

______________________________  
  .271: »غروى اصفهاىن«ديوان كمپاىن ). 1(

  .»نـَْفِسي  َوَقْد أَتـَْيُتَك يَا ِإِهلي بـَْعَد تـَْقِصِريي َوِإْسراِيف َعلى«). 2(

  551: شرح دعاى كميل، ص

ان، بر حماسبه دقيق و بدون كنندگان است؛ زيرا ممكن بود خداى سبح هاى رمحت اهلى، پذيرش عذر توبه ترين نشانه از مهم
يافت و متام خاليق از  عفو بندگان بپردازد، كه در اين صورت، غري از معصومان عليهم السالم هيچ كس ديگرى جنات منى

انتهاى اهلى  ترين نشانه رمحت ىب كاران، بزرگ مانند؛ اما مهني پذيرش توبه و قبول عذر گنه ره مى رمحت خداى متعال ىب
  .است
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  :پذيرى خداى غفور آمده است، مانند دهنده رمحت اهلى است، آياتى پريامون توبه ن كرمي كه كتاب هدايت و بشارتدر قرآ

  .»1« »فَأَنَُّه َغُفوٌر َرحيمٌ  َكَتَب َربُُّكْم َعلى نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبَهاَلٍة ُمثَّ تاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلحَ «

پروردگارتان رمحت را بر خود الزم و مقّرر كرده؛ به حتقيق هر كس از مشا به ناداىن كار زشىت مرتكب شود، سپس بعد از آن 
  .؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است]مشمول آمرزش و رمحت خدا شود[اصالح منايد ] مفاسد خود را[توبه كند و 

  .»2« »َة َعْن ِعباِدِه َويـَْعُفوا َعِن السَّيِّئاِت َويـَْعَلُم ما تـَْفَعُلونَ َو ُهَو الَّذى يـَْقَبُل التـَّْوبَ «

  .داند دهيد، مى گذرد و آنچه را اجنام مى پذيرد و از گناهان درمى و اوست كه توبه را از بندگانش مى

نقطه آغاز عشق ميان توان از آن به عنوان  توبه و بازگشت انسان به سوى خداى متعال، باالترين مقامى است كه مى
   ساير واجبات اهلى. انسان و خداى متعال ياد كرد

______________________________  
  .54): 6(انعام ). 1(

  .25): 42(شورى ). 2(

  552: شرح دعاى كميل، ص

  .توانند اين حركت مقدس را شروع و به اجنام رساند چنني خاصيىت ندارند و منى

با متام امهيىت كه دارند آغازگر اين عشق پاك نيستند؛ اما توبه ... ند مناز، جهاد، حج، روزه وبه تعبري ديگر؛ واجباتى مان
باالترين واجىب است كه آغاز كننده اين ارتباط عاشقانه و اتصال رشته از هم گسسته ميان انسان و خداى مهربان عامل 

  .است

حر بن يزيد «كنند؛ به عنوان منونه  ز اين نقطه آغاز شروع مىتائبان حقيقى در اين عامل، با توبه خود، حركىت مقّدس را ا
قبل از توبه، اهل مناز و روزه و حج بود؛ اما اين عبادات، نقطه آغاز عشق ميان او و خداى متعال نشد، بلكه » رياحى

ن رمحِت خداى ها پاك شد، در حلظات پاياىن عمرش، خود را در دام زماىن كه در درياى توبه غسل كرد و از متام زشىت
  .متعال قرار داد
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اش، عشق  كه قبل از توبه، اهل مناز و حج و روزه بود، اما با توبه نيز از مهني منونه است كه با توّجه به اين» زهري بن قني«
  .خود را آغاز كرد و معشوق خود را در آغوش جان و قلب گرفت

  :فرمايد مى» حممد بن مسلم«امام باقر عليه السالم به 

مد بن مسلم، گناهان مؤمن كه از آن توبه كند براى او آمرزيده است، و بايد براى آينده پس از توبه و آمرزش، كار اى حم
  .به خدا سوگند، اين فضيلت فقط براى أهل اميان است. نيك كند

ره توبه كند پس اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان، باز گناه كند و دوبا: عرض كردم: گويد مى» حممد بن مسلم«
  چگونه است؟

  :فرمود

اى حممد بن مسلم، آيا باور دارى كه بنده مؤمن از گناه خود پشيمان شود و از خدا آمرزش خواهد و توبه كند و خداوند 
  !اش را نپذيرد؟ توبه

  گاه توبه منايد و از خدا اگر چند بار اين كار را كرده، گناه كند و آن: عرض كردم

  553: شرح دعاى كميل، ص

  آمرزش خبواهد، اين چگونه است؟

  :فرمود

گردد و گناهانش را بيامرزد، و يقيناً خداوند  هر زماىن كه مؤمن به استغفار و توبه بازگردد، خداوند نيز به آمرزش او بر مى
  سازى گذرد، پس مبادا تو مؤمنان را از رمحت خدا دور پذيرد، و از كردارهاى بد مى آمرزنده و مهربان است، توبه را مى

»1«.  

   وجوب فورى توبه
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آيد تا جاىي كه به طور كلى انسان را از رمحت اهلى دور   قدم به قدم جلو مى. هاى شيطان است تأخري در توبه، از وعده
منايد،  او را بر تأخري در توبه تشويق مى) توبه خواهى كرد(كه  ابتدا انسان را به گناهان ترغيب كرده و با وعده اين. كند

  .منايد زمينه توبه كردن را بر انسان مسدود مىآنگاه 

هاى آمرانه، سعى در گمراهى فرزند آدم  ، اما با دعوت»2« اى بر انسان ندارد گرچه به فرموده قرآن، شيطان هيچ سلطه
  .دارد

  در. شاهد بسيار حمكمى بر اين نكته است» عمر بن سعد«داستان حريت انگيز 

______________________________  
َمْغِفَرِة أََما َواللَِّه ِإنـََّها لَْيَسْت ِإّال ُذنُوُب اْلُمْؤِمِن ِإَذا تَاَب ِمنـَْها َمْغُفوَرٌة َلُه فـَْليَـْعَمِل اْلُمْؤِمُن ِلَما َيْسَتْأِنُف بـَْعَد التـَّْوبَِة َوالْ «). 1(

ِمَن الذُّنُوِب َوَعاَد ِىف التـَّْوبَِة فـََقاَل يَا ُحمَمََّد ْبَن ُمْسِلٍم أَتـََرى اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن  َألْهِل اِإلميَاِن قـُْلُت فَِإْن َعاَد بـَْعَد التـَّْوبَِة َواالْسِتْغَفارِ 
ُتوُب َوَيْستـَْغِفُر اللََّه فـََقاَل ُكلََّما رَاراً يُْذِنُب ُمثَّ يَـ يـَْنَدُم َعَلى َذنِْبِه َوَيْستَـْغِفُر ِمْنُه َويـَُتوُب ُمثَّ ال يـَْقَبُل اللَّهُ تـَْوبـََتُه قـُْلُت فَِإنَُّه فـََعَل َذِلَك مِ 

ُل التـَّْوَبَة َويـَْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت َفِإيَّاَك َأْن تـَُقنَِّط َعاَد اْلُمْؤِمُن ِباالْسِتْغَفاِر َوالتـَّْوبَِة َعاَد اللَُّه َعَلْيِه ِباْلَمْغِفَرِة َوِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم يـَْقبَ 
 -79/ 16: ؛ وسائل الشيعة51، باب 180/ 1: ؛ ارشاد القلوب6، حديث 434/ 2: الكاىف. »ِمْن َرْمحَِة اللَّه اْلُمْؤِمِننيَ 

  .21033، حديث 89، باب 80

  .22): 14(ابراهيم . »َو ما كاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ىل«). 2(

بدون انديشه و دّقت [و مشا هم ]  پايه به دعوتى دروغ و ىب[و تسّلطى نبود، فقط مشا را دعوت كردم مرا بر مشا هيچ غلبه 
  .پذيرفتيد] دعومت را

  554: شرح دعاى كميل، ص

احواالت او نقل شده است كه وقىت پيشنهاد شركت در جنگ با امام عليه السالم را به او دادند اول نپذيرفت؛ اما وقىت 
در آن شب . رى را مشروط به جنگ با سيدالشهدا عليه السالم منودند، او يك شب مهلت خواست رسيدن به حكومت

او را از رخينت خون سيدالشهداء عليه السالم بر » عبداللَّه«گرچه پسرش . ميان عقل و شيطان نفسش جنگى در گرفت
  :حذر داشت؛ اما صبح پاى خود را بر زمني زد و گفت

  لّرُى ُمنـَْيىتأَأتُرُك ُملَك الّرى وا
 

  أم أَرِجُع َمذمُوماً ِبَقتِل ُحَسني
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ا  َففي َقتِله النّار اّليت لَيَس دُوَ
 

 «1»  ِحجاٌب َوُملَك الّرِى قـُرّة َعيىن

  

كنم و سپس توبه كرده و با اين تدبري، نه از  روم در جنگ با حسني عليه السالم شركت مى كه مى سپس به خيال اين
  .ام، به جنگ با امام عليه السالم برخاست ام و نه از آخرت حمروم شده زياد سرپيچى كردهدستور ابن 

  :امر به توبه در قرآن نيز بر وجوب فورى آن داللت دارد

  .»2« »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َعسى َربُُّكْم َأْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكمْ «

؛ اميد است پروردگارتان  ]كه مشا را از بازگشت به گناه بازدارد[اى خالص  اى مؤمنان، به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه
  .گناهانتان را از مشا حمو كند

، انسان زيرك، نبايد »3« افتد اى تاخري منى با توّجه به اين كه هيچ كس از مرگ خود خرب ندارد، و اجل انسان حلظه
  .اى توبه را به تأخري بيندازد حلظه

______________________________  
آيا ُملك رى را رها كنم در حاىل كه رى، آرزوى من است؟ و يا اينكه بازگردم در حاىل كه به سبب كشنت حسني ). 1(

. چشم من استُملك رى نور ]  وىل[شود،  در كشنت او، آتشى است كه چيزى مانع آن منى]  مى دامن[شوم؟ و  مذّمت مى
  .98/ 4: املناقب

  .8): 66(حترمي ). 2(

  .34): 7(اعراف . »َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َوال َيْستَـْقِدُمونَ «). 3(

و نه ساعىت پيش مانند  است، هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعىت پس مى] معني و اجلى حمدود[براى هر امىت زماىن 
  .افتند مى

  555: شرح دعاى كميل، ص

   معناى توبه معصومان
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توان زماىن را تصّور كرد كه امري  يكى از نكاتى كه بايد به آن توّجه منود اين است كه مگر مى» َو َقْد أَتـَْيُتكَ «در مجله 
من به : دارد به حضرت حق عرضه مىعارفان حضرت على عليه السالم از خدا جدا بوده باشد كه اكنون با اين تاكيد 

  ؟!سوى تو آمدم

َو َقْد «اى از خداى متعال جدا نبوده و خداى متعال نيز از آنان جدا نيست؛ پس  اهل بيت عليهم السالم كه حلظه
  چه معناىي دارد؟» أَتـَْيُتكَ 

  :در پاسخ بايد گفت

رسد قصور و سرافكندگى بيشرى دارد اين تضرع واين  انسان هر قدر از نظر معرفىت مقام باالترى داشته باشد به نظرش مى
تالطم دروىن، ويژه اولياى اهلى است و نبايد تصّور كرد كه اگر بگوييم امامان عليهم السالم از خوف به درگاه خدا تضرع 

ها و مراتىب   ئوليتامي؛ چرا كه اين بستگى به مقام و مرتبه آن بزرگواران دارد، آنان نسبت به مس اند، انكار عصمت كرده منوده
  .رود ديدند؛ زيرا از هر مقامى، مسئوليىت خاص انتظار مى كه داشتند واقعاً در برابر قدرت اليزال اهلى خود را خائف مى

مهچنني آن ذوات مقدس عليهم السالم نيازمند به دريافت فيض بيشرتى از حضرت حق بودند، و آنچه به آنان فيض 
  .و اظهار عجزها بودخبشيد، مهني دعاها  بيشرتى مى

اند و به جهت جايگاه خاصشان، سخت نيازمند نريوگرفنت و كسب فيض از حضرت فيّاض  امام و پيامرب نيز انسان
  .باشد خواهى آنان مى ترين طريق قدرت هستند كه اين دعاها، مهم

كردند كه براى عموم مردم  شاهد بر اين مطلب اين است كه بسيارى از معصومان عليهم السالم از چيزهاىي استغفار مى
يعىن در قيامت خداى متعال هيچ غري معصومى را به خاطر اين مواردى كه معصومان عليهم . هرگز گناه نبوده است

  ها استغفار السالم از آن

  556: شرح دعاى كميل، ص

منودند؛ بعنوان  ب خبشش مىدهد؛ اما آن بزرگواران مهواره از خداى متعال عذر خواهى و طل كردند مورد عذاب قرار منى مى
  :دارد حضرت زين العابدين عليه السالم در دعاىي عرضه مى: منونه

ٍة ِبَغْريِ ِذْكرَِك َوِمْن ُكلِّ رَاَحٍة ِبَغْريِ أُْنِسَك َوِمْن ُكلِّ ُسُروٍر ِبَغْريِ قُـ «   .»1« »ْرِبَك َوِمْن ُكلِّ ُشُغٍل ِبَغْريِ َطاَعِتكَوَأْستَـْغِفُرَك ِمْن ُكلِّ َلذَّ
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منامي از هر لّذت ىب ياد تو، و هر راحت بدون انس با تو، و هر شادى كه بدون نزديك بودن با  و درخواست آمرزش مى
  .اى كه در غري طاعت تو از من صادر شده است تو، و هر مشغله

السالم از آن  نكته مهم اين است كه لّذت بدون ذكر براى ما و امثال ما حرام نيست، وىل حضرت سيدالساجدين عليه
  .كند استغفار مى

بنابراين استغفار معصومان عليهم السالم هرگز به معناى آلوده كردن دامن عصمت آن بزرگواران نيست؛ بلكه به خاطر 
  .كردند عظمت و علو مقام و جايگاهشان مهواره استغفار مى

چنني دعا  گريست و اين جده به شدت مىرسول خدا صلى اهللا عليه و آله را ديدم كه در حالت س: گويد مى» ام سلمة«
  :كرد مى

  »اللَُّهمَّ َوال َتِكْلِىن ِإَىل نـَْفِسى َطْرَفَة َعْنيٍ أََبداً «

  .پروردگارا، به اندازه چشم بر هم زدىن، مرا به خودم وامگذار

  :كنيد؟، حضرت فرمود مشا اينگونه دعا مى: عرض كردم

ى متعال يونس بن مىت عليه السالم را يك چشم به هم زدن به خود واگذشت بينم؛ خدا اى ام سلمه، خودم را در امان منى
  .»2« و شد آنچه شد

   كه حضرت يونس عليه السالم دچار بالى زنداىن در تاريخ نقل شده است كه علت اين

______________________________  
  .18، مناجات 32، باب 151/ 91: حبار األنوار). 1(

  .6، حديث 217/ 16: حبار األنوار). 2(

  557: شرح دعاى كميل، ص
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ها تبليغ و اجنام رسالت،  شدن در شكم ماهى شد اين بود كه او ترك اوىل كرد و ترك اوالى او در اين بود كه بعد از سال
حال كه قرار است عذاب بيايد : وقىت نفرين كرد كه بر قومش عذاب بيايد و قرار شد عذاب اهلى نازل شود، با خود گفت

  .ن براى چه در ميان قومم مبامن، لذا از ميان مردم خارج شد و مهني امر باعث شد كه دچار آن بالى سنگني شودم

شد وىل او  ماند و تا آخرين حلظه به هدايت مردم مشغول مى او مأمور نبود كه از ميان قوم خود خارج شود، بايد مى
  .تصميم بر ترك قوم خويش گرفت

  :بالى شكم ماهى شد، گفتبه مهني علت وقىت دچار 

  .»1« »َفنادى ِىف الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإىنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلمنيَ «

ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از هر عيب و نقصى منّزهى، ]  ى شب، زير آب، و دل ماهى[ها  پس در تاريكى
  .مهانا من از ستمكارامن

  :فرمايد ل مىخداى متعا

  .»2« شد كرد؛ تا روز قيامت در شكم ماهى زنداىن مى اگر يونس عليه السالم استغفار و تسبيح منى

  .شود اين اثر ترك اوىل است كه سبب استغفار معصوم از خداوند مى

   حضرت آدم عليه السالم اولني توبه كننده واقعى

شت رانده شدندحضرت آدم عليه السالم و حوا پس از آن كه از درخت مم آنان . نوعه خوردند، بر اثر اين ترك اوىل از 
  :سريع به غفلت خود پى برده و توبه كردند و از درگاه اهلى طلب مغفرت منوده و گفتند

______________________________  
  .87): 21(انبياء ). 1(

  .144): 37(صافات . »ِه ِإىل يـَْوِم يـُبْـَعثُونَ فـََلْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن اْلُمَسبِّحَني لََلِبَث ىف َبْطنِ «). 2(

  558: شرح دعاى كميل، ص
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  .»1« »َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا َوِإْن َملْ تـَْغِفْر لَنا َوتـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرينَ «

  .كاران خواهيم بود مسلماً از زيانپروردگارا، ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن : گفتند

  .»2« ها در دعاى خود با توسل به اين كلمات توبه كنند خداى مهربان به آنان لطف كرد و كلماتى را آموخت تا آن

اين . اِيف َعَلى نـَْفِسيَو َقْد أَتـَْيُتَك يَا ِإهلَِي بـَْعَد تـَْقِصِريي َوِإْسرَ : فرمايد با توّجه به مطالب فوق، اگر امرياملؤمنني عليه السالم مى
كه اين كالم كامًال . هرگز به معناى اجنام فعل حرام نيست؛ بلكه به خاطر معرفت باال و مقام واالى آن حضرت است

لرزد و مجالت فوق را بر زبان جارى  ترسد و چنني به خود مى رو از خداى متعال مى متناسب با شأن اوست از اين
  .كند مى

______________________________  
  .23): 7(اعراف ). 1(

  .37): 2(بقره . »فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَّحيمُ «). 2(

در روايىت كه از حضرت امام باقر عليه السالم نقل شده است چنني آمده كه دعاى آدم و حوا در ماجراى توبه اين دعا 
  :ستبوده ا

ُر ا« ْلَغاِفرِيَن ال ِإَلَه ِإّال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ال ِإَلَه ِإّال أَْنَت ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك َعِمْلُت ُسوءاً َوَظَلْمُت نـَْفِسى َفاْغِفْر ِىل َوأَْنَت َخيـْ
َمحِْىن َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني ال ِإَلَه ِإّال أَْنَت ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك َعِمْلُت ُسوءاً َوَظَلْمُت نـَْفِسى َفاْغِفْر ِىل َوارْ 

  .»َعِمْلُت ُسوءاً َوَظَلْمُت نـَْفِسى فـَُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

ام، پس مرا ببخش كه تو  ستم روا داشته اى، من بد كرده و به خود معبودى جز تو نيست، خداوندا، تو منزه و ستوده
ام، پس مرا  اى، من بد كرده و به خود ستم روا داشته معبودى جز تو نيست، خداوندا تو منزّه و ستوده. رتين آمرزنده اى

رتين آمرزندگاىن به  اى، من بد كرده و معبودى جز تو نيست، خداوندا تو منزه و ستوده. بيامرز و بر من رحم منا كه تو 
  .ام را بپذير كه تو بسيار پذيرنده توبه و مهرباىن ام، پس توبه خود ستم روا داشته

  :فرمود» فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلماتٍ «و در روايىت ديگر در ذيل آيه شريفه 

  .»ْيِهمْ َسأََلُه ِحبَقِّ ُحمَمٍَّد وَعِليٍّ واحلََْسِن َواحلَُْسْنيِ َوَفاِطَمَة َصلَّى اللَُّه َعلَ «
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، 305/ 8: الكاىف. از خدا به حق حممد و على و حسن و حسني و فاطمه عليهم السالم در خواست پذيرش توبه منود
  .8845، حديث 37، باب 100/ 7: ؛ وسائل الشيعة472حديث 

  559: شرح دعاى كميل، ص

  

ُه ِإلَْيِه ِىف أَْمِرى َغيـْرَ ُمْعَتِذراً ناِدماً ُمْنَكِسراً، ُمْسَتِقيًال ُمْستَـْغِفراً ُمِنيباً،  ، َوَال َمْفَزعاً أَتـََوجَّ  ُمِقرّاً ُمْذِعناً ُمْعَرتِفاً َالَأِجُد َمَفرّاً ِممَّا َكاَن ِمىنِّ
   قـَُبوِلَك ُعْذِرى، َوِإْدَخاِلَك ِإيَّاَى ِىف َسَعِة ِمْن َرْمحَِتكَ 

  

كنان وىل با حالت اقرار و اذعان و اعرتاف  بازگشتدل و جوياى گذشت و خواهان آمرزش،  عذرخواه و پشيمان، شكسته
آن كه به خاطر آنچه از زشىت از من سر زده گريزگاهى بيامب و نه پناهگاهى كه به آن روى آورم به دست آورم،  به گناه، ىب

   جز اين كه تو خداى مهربان پذيرنده عذرم باشى و مرا در رمحت فراگريت درآورى

   اسباب جلب آمرزش و رمحت

مهان گونه كه گذشت، وجود مبارك حضرت على عليه السالم در اين خبش، اسباب جلب آمرزش و رمحت اهلى و به تعبري 
ديگر شرائط توبه و مسائلى كه توبه كننده در هنگام بازگشت به حضرت حق بايد رعايت منوده باشد تا مشمول عنايت 

  :يند كه عبارتند ازمنا خاص اهلى گردد و توبه او پذيرفته شود را، بيان مى

  .»1«  اقرار به كوتاهى در عبادت - 1

  .»2«  روى در شهوات اقرار به زياده - 2

  .»3«  عذرخواهى - 3

______________________________  
  .»بـَْعَد تـَْقِصِريي«). 1(

  .»َوِإْسرَاِيف َعَلى نـَْفِسي«). 2(
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  .»ُمْعَتِذرا«). 3(

  560: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  و پشيماىناظهار ندامت  - 4

  .»2«  شكسته دىل - 5

  .»3«  درخواست گذشت - 6

  .»4«  بازگشت به سوى حق - 7

  .»5«  اقرار و اعرتاف به گناه - 8

  .»6«  گاه غري درگاه ربوىب اقرار به عدم وجود گريزگاه و پناه - 9

  .»7« اميد به پذيرش عذر -10

هاى خمتلِف دعا، توضيح كاىف داده  است، و برخى موارد در خبشاز آجنا كه مفاهيم بعض از عناوين نزديك به يك ديگر 
  :شود اند به بيان بعضى اكتفا مى شده

   ندامت و پشيماىن

ندامت و پشيماىن يكى از . بدترين گنه كاران كساىن هستند كه پس از اجنام فعل حرام، از كار خود پشيمان و نادم نباشند
به مهني علت در روايات . سازد مندشدن از رمحت حضرت حق آماده مى ره هاىي است كه انسان را براى برترين خصلت

  اند كه پشيماىن و ندامت از زيادى وجود مبارك اهل بيت عليهم السالم تصريح كرده

______________________________  
  .»نَاِدما«). 1(

  .»ُمْنَكِسرا«). 2(

  .»ُمْسَتِقيال ُمْستَـْغِفرا«). 3(
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  .»ُمِنيبا«). 4(

  .»ُمِقرّا ُمْذِعنا ُمْعَرتِفا«). 5(

  .»ال َأِجُد َمَفرّا ِممَّا َكاَن ِمينِّ َوال َمْفَزعا أَتـََوجَّهُ ِإلَْيِه ِيف أَْمرِي«). 6(

  .»َغيـَْر قـَُبوِلَك ُعْذرِي َوِإْدَخاِلَك ِإيَّاَي ِيف َسَعِة َرْمحَِتكَ «). 7(

  561: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى. كار است تعال به سوى گنهگناه، عامل نزول رمحت خداى م

ْنَب فـَُيْدِخُلُه اللَُّه ِبِه اْجلَنَّةَ « ْنِب اْجلَنََّة؟: قـُْلتُ . ِإنَّ الرَُّجَل َلُيْذِنُب الذَّ   يُْدِخُلُه اللَّهُ ِبالذَّ

  .»1« »ِلنَـْفِسِه فـَيَـْرَمحُُه اللَُّه فـَُيْدِخُلُه اْجلَنَّةنـََعْم ِإنَُّه َلُيْذِنُب َفال يـَزَاُل ِمْنُه َخاِئفاً َماِقتاً : َقالَ 

شت مى شت : عرض كردم: راوى گفت. كند مهانا بنده گناه را اجنام ميدهد و خدا او را وارد  با اينكه گناه كرده به 
دارد،  د و او را دمشن مىمناي آرى؛ زيرا گناه كرده و مهواره از آن هراسان است و نفس خود را سرزنش مى: رود؟ فرمود مى

شت مى   .برد بدين جهت خدا او را به 

  :فرمايد از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى: گويد مى» ابان بن َتِغلب«

  .»2« »َما ِمْن َعْبٍد أَْذَنَب َذنْباً فـََنِدَم َعَلْيِه ِإّال َغَفَر اللَّهُ َلُه قـَْبَل َأْن َيْستَـْغِفرَ «

كه گناهى را مرتكب شود پس نسبت به آن گناه، پشيمان شود مگر اين كه قبل از اين كه از خداوند اى نيست   هيچ بنده
  .طلب خبشش منايد، خداوند او را آمرزيده است

  .هاى توبه واقعى، ندامت و اظهار پشيماىن است بنابراين يكى از مهمرتين نشانه

  :ستدر روايىت ندامت و پشيماىن، خوِد توبه معّرىف شده است ا

  .»3« »النََّداَمُة تـَْوبَةٌ «
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  .پشيماىن مهان توبه است

   لذا امري عارفان عليه السالم در اين قسمت از دعا با يك دنيا تواضع و فروتىن به خداى

______________________________  
  .20983، حديث 83، باب 61/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 427/ 2: الكاىف). 1(

  .20985، حديث 83، باب 62/ 16: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 427/ 2: الكاىف). 2(

اند كه توبه  از آجنا كه گام خنست توبه پشيماىن است، گفته. 20986، روايت 83، باب 62/ 16: وسائل الشيعة). 3(
  .153: ك. ر. مهان پشيماىن است و اگر نه خواهد آمد كه توبه چهار ركن دارد كه ركن خنستني آن پشيماىن است

  562: شرح دعاى كميل، ص

  .»...معتذراً نادماً «كند  متعال عرض مى

شود بايد  ها، پشيماىن روز قيامت است؛ بنابراين از آنچه موجب بروز اين پشيماىن مى ها و پشيماىن باالترين ندامت
  .ترين عوامل اجياد اين ندامت است درى يكى از مهم ترديد، گناه و پرده اجتناب كرد؛ چرا كه ىب

كار، مهه و مهه در آن روز، حسرت  معّرىف كرده است و پرهيزكار و گنه »1« »يـَْوَم احلَْْسرَةِ «رچه قرآن كرمي، روز قيامت را گ
  .كاران غري قابل توصيف است خورند؛ اما حسرت و ندامت گنه مى

و آله و امرياملؤمنني عليه  من حديثى را شنيده بودم كه از قول رسول خدا صلى اهللا عليه: گويد مى» ابوالصباح كناىن«
اين روايت از رسول اعظم اسالم صلى : السالم نقل شده بود، آن را براى امام صادق عليه السالم خواندم و حضرت فرمود

  :اهللا عليه و آله است كه فرمود

  .»2« »َشرُّ النََّداَمِة َنَداَمُة يـَْوِم اْلِقَياَمةِ «

   قيامت استها، پشيماىن در روز  بدترين ندامت

  :فرمايد خداى متعال مى -شكند كه كمر وجدان بيداران را زير تازيانه اين سراجنام مى  - در آيه بسيار شگفىت
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نَـُهْم َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ نـَْفٍس َظَلَمْت ما ِىف اَألْرِض َالفْـَتَدْت ِبِه َوَأَسرُّوا النَّداَمَة َلمَّا رَأَُوا اْلَعذاَب َوُقضِ «  »بِاْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظَلُمونَ َي بـَيـْ
»3«.  

   براى هر كسى كه ستم كرده مهه ثروتى كه در زمني است فراهم]  در قيامت[اگر 

______________________________  
  .39): 19(مرمي . »َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم َال يـُْؤِمُنونَ «). 1(

هستند و اميان ]  شديدى[خربى  برتسان، در حاىل كه آنان در ىب -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  .آورند منى

  .116، حديث 6، باب 116/ 74: ؛ حبار األنوار39، حديث 81/ 8: الكاىف). 2(

  .54): 10(يونس ). 3(

  563: شرح دعاى كميل، ص

]  از شدت شرمسارى[پردازد؛ و زماىن كه عذاب را ببينند  مى]  از عذاب جاودانه[ا براى بازخريد خود باشد، يقيناً آن ر 
  .شود و مورد ستم قرار خنواهند گرفت كنند، وميان آنان به عدالت و انصاف داورى مى پشيماىن و اندوه خود را پنهان مى

شود كه در ميان عذاب، اظهار پشيماىن چه سودى  سالم جويا مىوقىت راوى، تفسري اين آيه شريفه را از امام صادق عليه ال
  .»1« شوند از مشاتت و سرزنش دمشنان ناراحت مى: فرمايد به حال آنان دارد؟ حضرت مى

  :شود جمموعه شرايط توبه، در نگاه اهل بيت عليهم السالم در چهار ركن خالصه مى

  پشيماىن قلىب؛: اول

  استغفار با زبان؛: دوم

  ك عملِى گناه؛تر : سوم

  .»2«  تصميم عدم برگشت به گناه: چهارم
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هر مقدار از اين چهار ركن توبه صورت نگريد، به مهان اندازه، چارچوب توبه ناقص مانده و توبه واقعى صورت نگرفته 
  .است

ى منوده جدا شود و آنچه امر فرموده را عمل من توبه واقعى توبه ايد و متام اعضا و اى است كه تائب از آنچه خدا آن را 
جوارح خود را از آلودگى پاك كند و در درياى رمحت حضرت حق متام اعضاى خود را تطهري منايد و خود را در مقابل 

  .نسيم رمحت اهلى قرار دهد

______________________________  
، حديث 123/ 2: تفسري العياشى. »َكرُِهوا َمشَاَتَة اْألَْعَداء: ِب؟ َقالَ َوَما يـَنـَْفُعُهْم ِإْسرَاُر النََّداَمِة َوُهْم ِىف اْلَعَذا: ِقيَل َلهُ «). 1(

  .48، حديث 294/ 8: ؛ حبار األنوار26

. »َماُر َأْن ال يـَُعودَ التـَّْوَبُة نََدٌم بِاْلَقْلِب َواْسِتْغَفاٌر بِاللَِّساِن َوتـَْرٌك بِاجلََْوارِِح َوِإضْ : َعْن أَِمريِاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم أَنَُّه قَالَ «). 2(
، 87، باب 137/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3777، باب حقيقة التوبة و ترغيب الناس، حديث 194: غرر احلكم

  .6، حديث 16، باب 48/ 75: ؛ حبار األنوار13715حديث 

  564: شرح دعاى كميل، ص

بزرگوارن حمل نزول فيض خدا و واسطه ميان آن . ترين راه توبه، راه توسل و متّسك به اهل بيت عليهم السالم است مهم
  .رسد بدون ترديد هيچ فيضى جز از ناحيه آن بزرگوارن به بشر منى. اند بندگان و پروردگار متعال

  :باشد آمده است در زيارت مطلقه اول حضرت امام حسني عليه السالم كه از زيارات معترب مى

 ُمْؤِمٍن للَُّه َوِبُكْم َميُْحو َما َيَشاءُ َويـُْثِبُت َوِبُكْم يـَُفكُّ الذُّلَّ ِمْن رَِقابَِنا َوِبُكْم يُْدرُِك اللَّهُ ِتَرَة ُكلِّ َو ِبُكْم فـََتَح اللَّهُ َوِبُكْم َخيِْتُم ا«
َا َوِبُكْم تـُْنِبُت اْألَْرُض َأْشَجاَرَها َوِبُكْم ُختْرُِج اْألَْرُض ِمثَاَرَها َوِبُكْم تـُْنزُِل السَّمَ  اءُ َقْطَرَها َوِرْزقـََها َوِبُكْم َيْكِشُف اللَُّه ُيْطَلُب ِ
اُهلَا َعَلى َمرَاِسيَها ِإرَاَدُة الرَّبِّ ِيف َمَقاِديِر اْلَكْرَب َوِبُكْم يـُنَـزُِّل اللَُّه اْلَغْيَث َوِبُكْم ُتَسبُِّح اْألَْرُض الَِّيت َحتِْمُل أَْبَداَنُكْم َوَتْسَتِقرُّ ِجبَ 

  .»1« »ِإَلْيُكْم َوَتْصُدُر ِمْن بـُُيوِتُكمأُُمورِِه تـَْهِبُط 

و خدابه مشا بگشايد، وخدا به مشا ببندد، و به مشا آنچه خبواهد حمو كند و پابرجا منايد، و به مشا رشته خوارى را از گردن 
بروياند، و به مشا زمني ما باز منايد، و خدا به مشا انتقام خون هر مؤمىن را كه مورد مطالبه است بگريد، و به مشا درختان را 

ها را بر طرف سازد، و به مشا  اش را نازل منايد، و خدا به مشا گرفتارى هايش را بريون آورد، و به مشا آمسان باران و روزى ميوه
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هايش به و سيله لنگرهاى آن مستقر  گويد، و كوه هاى مشاست تسبيح مى باران فروبارد، و به مشا زميىن كه حامل بدن
  .گردد هاى مشا صادر مى گردد، و از خانه هاى امورش به مشا برمى گريى خواست پروردگار در اندازه گردد، مى

______________________________  
  .199: كامل الزيارات). 1(

  565: شرح دعاى كميل، ص

  44ا 

ايت سخىت است رحم كن، و از بند و زجنري  حمكم گناه كه بر دست و خدايا، عذرم را بپذير، و به بدى حامل كه در 
پروردگارا، بر ناتواىن جسمم، و نازكى پوستم، و باريكى استخوامن رحم كن، اى كه . پاى وجودم بسته شده رهامي ساز

ام بودى، اكنون مرابه مهان كرم و بزرگوارى خنستت و پيشينه احسانت بر  آغازگر آفرينش و ياد و پرورش و نيكيم و تغذيه
  .من، ببخش

  566: كميل، صشرح دعاى  

  

  14خبش 

  

  567: شرح دعاى كميل، ص

  

  اللَُّهمَّ َفاقْـَبْل ُعْذرِى،

  

   َواْرَحْم ِشدََّة ُضرِّى، َوُفكَِّىن ِمْن َشدِّ َوثاِقى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ايت سخىت است رحم كن،   خدايا، عذرم را بپذير، و به بدى حامل كه در 

  رهامي سازو از بند و زجنري حمكم گناه كه بر دست و پاى وجودم بسته شده 

   پيشگاه حمبوب

كند كه درهاى لطف و رمحت باز و  در اين خبش از دعا، عارف عاشق و تائب صادق و مناجاتى اليق، احساس مى
عذرم را كه مهان جهالت و ناداىن و جواىن و عصيان  : دارد بر اين اساس عرضه مى. معشوق آماده شنيدن راز و نياز است

ام بوده بپذير، كه از اين پس با معرفىت كه با توفيق تو به حقيقت پيدا   ضعف اراده گرى و اسارت در دست هواى نفس و
گرى فرو نشسته است و تا حّدى از شر هواپرسىت خالص  ام و شور جواىن و عصيان ام و از تاريكى جهالت درآمده كرده
گريم و از شيطان و هوا  و معصيت كناره مى اى طاعات قوى شده، از گناه ام با مترين ترك گناه و اجنام پاره ام و اراده شده
  .خيزم كنم و با لطف و عنايتت به جربان گذشته و اصالح مفاسدم برمى گريزم و به پيشگاهت اقامت مى مى

  »1« قبول عذر

اى كه لباس زيباى خوف و رجا را به تن روح خويش پوشانده، از يك طرف اميد به پذيرش عذر و از طرف ديگر  بنده
  .مقبول نيفتادن آن را داردخوِف 

______________________________  
  »اللَُّهمَّ َفاقْـَبْل ُعْذِرى«). 1(

  568: شرح دعاى كميل، ص

  .كند اين خوف و رجا انسان را در مداومت دعا و مساجت در خواسنت مصّمم تر مى

كند بپذيرد و عذرش را قبول منايد؛  ست مىاى كه انسان از او چيزى درخوا تواند مهان حلظه بدون ترديد خداى متعال مى
  .اما اين تعويق در استجابت و برآورده نكردن دعاى انسان، قطعا دليل عشق و عالقه او به انسان است

  :»مولوى«به تعبري 

 مان يارى كند چون خدا خواهد كه
 

 «1» ميل ما را جانب زارى كند
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  :نويسد مى» مولوى«

در خواب حضرت خضر عليه . شد؛ آن قدر وسوسه شد كه اعرتاض كرد كرد اجابت منى مىعابدى بود كه هر چه دعا 
كىن مهني يارب يارب تو  اشتباه مى: شود، فرمود كنم مستجاب منى هر چه دعا مى: السالم را ديد به ايشان گفت

  .استجابت توست

  گفت آن اللَّه تو لبيك ماست
 

  و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست

 هاى تو جوىي ها و چاره حيله
 

 جذب ما بود و گشاد اين پاى تو

  ترس و عشق تو كمند لطف ماست
 

  هاست زير هر يارب تو لبيك

  جان جاهل زين دعا جز دور نيست
 

  زآن كه يارب گفتنش دستور نيست

 بر دهان و بر دلش قفل است و بند
 

 «2» تا ننالد با خدا وقت گزند

  

كند، با اولني خواهشى كه كرد، خواسته اش كه  اش را اجابت بداند كه صاحب قدرتى در اسرع فرصت خواستهاگر گداىي 
  .اى براى ماندن ندارد برآورده شد انگيزه

______________________________  
  .، دفرت اول39: مثنوى معنوى). 1(

  .، دفرت سوم352: مثنوى معنوى). 2(

  569: شرح دعاى كميل، ص

شود، اما افرادى كه از نظر معرفىت  بسيارى از افراد هستند كه به حمض درخواست از خداى متعال، دعايشان مستجاب مى
شود؛ در چنني حاىل نبايد تصّور منود كه  به مقام واالترى دست يافته باشند برخى مواقع به راحىت دعايشان مستجاب منى
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اين تاخري در استجابت دعا و پذيرش عذر، نشانه عشق و حمّبت خداى در نگاه خداى متعال، ارزشى ندارند؛ چرا كه 
  .»1« اش را بشنود متعال است؛ زيرا او دوست دارد مدام صداى بنده

شود دو نفر كه در يك زمان وارد  ارزش اين خواسنت به قدرى زياد است كه وقىت از امام صادق عليه السالم سؤال مى
  خواند و ديگرى دعاى بيشرت، عمل كدام يك ارزمشندتر است؟ يكى قرآن بيشرتى مى شوند، مسجد شده و مشغول مناز مى

  :حضرت فرمودند

ْعَت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ « اْدُعوِىن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدِتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم «: الدَُّعاءُ أَْفَضُل؛ أََما مسَِ
  .»3« »»2« »داِخرِينَ 

مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم، آنان كه از : و پروردگارتان گفت: فرمايد اى كه خداوند مى دعا برتر است؛ آيا نشنيده
  .عبادت من تكّرب ورزند، به زودى خوار و رسوا به دوزخ درآيند

______________________________  
ِإنَّ اْلَعْبَد لََيْدُعو فـَيَـُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلْلَمَلَكْنيِ َقِد اْسَتَجْبُت َلُه َوَلِكِن اْحِبُسوهُ : يه السالم َقالَ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عل«). 1(

: الكاىف. »ُلوا َلُه َحاَجَتُه َفِإينِّ أُْبِغُض َصْوَتهُ ِحبَاَجِتِه فَِإينِّ ُأِحبُّ َأْن َأْمسََع َصْوَتُه َوِإنَّ اْلَعْبَد لََيْدُعو فـَيَـُقوُل اللَّهُ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َعجِّ 
  .8728، حديث 21، باب 61/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، باب من أبطأت عليه اإلجابة، حديث 489/ 2

من دعاى او را به اجابت : فرمايد كند و خداى عز وجل به دو فرشته مى مهانا بنده دعا مى: امام صادق عليه السالم فرمود
اى ديگر  و مهانا بنده. دم وىل حاجت او را نگهداريد تا او باز هم دعا كند، زيرا من دوست دارم صدايش را بشنومرساني

  .زود حاجتش را بدهيد؛ زيرا من از صداى او بيزارم: فرمايد كند و خداى تبارك و تعاىل مى نيز دعا مى

  .60): 40(غافر ). 2(

  .8383، حديث 6، باب 438/ 6: وسائل الشيعة ؛162، حديث 8، باب 104/ 2: التهذيب). 3(

  570: شرح دعاى كميل، ص

  »1«  ترحم بر بدى حال
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. پروردگارا، سخىت بدى حامل، كرب و خودبيىن، حرص و حسد، خبل و طمع، ريا و خودمناىي و ساير صفات رذيله است
شود كه هيچ راه عالجى براى آن خنواهد  اگر اين بدحاىل در من مباند، تبديل به بيمارى مهلك و سرطاىن نابودكننده مى

رسم و به  پس به اين بدحاىل من رحم كن كه اگر رمحت تو شامل حال من شود، از سوء حال به احسن حال مى. ماند
در سايه عنايت تو، كرب جايش را به تواضع، و حرص جايش را به قناعت، و حسد . شوم حسنات اخالقى آراسته مى

ل جايش را به جود و سخاوت، و طمع مقامش را به قبول كفاف و عفاف، و ريا حملش را به جايش را به غبطه، و خب
  .خلوص و اخالص خواهد سپرد

   ها به يك ديگر است البته بايد توجه منود كه از اسباب ترحم حضرت حق ترحم انسان

   رمحت و لطف خدا به جوان زمان داود عليه السالم

  :كند مىرمحه اهللا روايت » شيخ صدوق«

كرد، آن جوان بسيار ضعيف و الغر بود و سكوتى زياد و  داود عليه السالم جملسى داشت كه جواىن در آن شركت مى«
  .طوالىن داشت

  .اى به آن جوان داشت روزى ملك املوت به حمضر داود عليه السالم آمد در حاىل كه نگاه ويژه

  به او نظر دارى؟: داود عليه السالم گفت

  .مأمورم هفت روز ديگر، او را قبض روح كنمآرى، : گفت

______________________________  
  »َواْرَحْم ِشدََّة ُضرِّى«). 1(

  571: شرح دعاى كميل، ص

  اى جوان مهسر دارى؟: داود عليه السالم دلش سوخت و به او رمحت آورد، به وى گفت

  .ام نه، تاكنون ازدواج نكرده: گفت
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دخرتت را به مهسرى من : داود گفت: زد فالن كس كه داراى منزلىت بزرگ است برو و به او بگون: داود عليه السالم گفت
اين : سپس پول فراواىن در اختيار جوان گذاشت و گفت. و با مهيا كردن مقدمات كار، در مهني شب عروسى كن. درآور

  .هم پول، هرچه الزم است با خود برب و پس از هفت روز به نزد من بيا

  .رفت و پس از هفت روز كه از عروسى او گذشته بود به حمضر داود عليه السالم آمدجوان 

  در چه حاىل؟: داود عليه السالم به او گفت

رت است: گفت   .حامل از تو 

  .برو هفت روز ديگر بيا: وىل داود عليه السالم هرچه انتظار كشيد كه جوان، قبض روح شود خربى نشد؛ به جوان فرمود

  .و هفت روز ديگر بازگشت، باز از قبض روحش خربى نشدجوان رفت 

آن روز ملك املوت به حمضر داود عليه السالم آمد، به او  . رفت و هفت روز بعد برگشت. برو هفت روز ديگر بيا: فرمود
  مگر تو نگفىت بايد او را قبض روح كنم؟: گفت

  .چرا: گفت

  !ردى؟پس چرا سه هفت روز گذشت و او را قبض روح نك: فرمود

   اى داود، خدا به خاطر رحم تو نسبت به او، بر او رحم كرد و تا سى سال: گفت

  572: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »به او مهلت حيات داد

طرف، مورد لطف و  كند و او را از مهه اش سرازير مى آويزى، درياى رمحتش را به سوى بنده خداى مهربان با كمرتين دست
   حمّبت

  .دهد قرار مى

  »2«  رهاىي از بند گناه
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هاى خطرناك هواى نفساىن بر دست و پاى عقل و قلب و جان و باطن و  پروردگارا، زجنريهاى سنگني شيطاىن و غل
اده شده، و مرا از هر حركت مثبت و عبادت و طاعت عاشقانه و عمل خري و نيك بازداشته، و  اعضا و جوارحم 

اكنون كه به توفيق تو ناله از دل . د را به پيشگاه لطف و عنايت تو برسامنگذارد قدمى به سوى تو بردارم و خو  منى
  ريزم و فرياد كشم و اشك ندامت و حسرت بر چهره مى مى

______________________________  
َنا َداُوُد َعَلى نَِبيـَِّنا َوآِلِه َوَعَلْيِه السَّالمُ : َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ «). 1( َجاِلٌس َوِعْنَدُه َشابٌّ َرثُّ اْهلَْيَئِة يُْكِثُر اْجلُُلوَس  بـَيـْ

ابِّ فـََقاَل َداُوُد َعَلى نَِبيـَِّنا َوآِلِه َوَعَلْيِه ِعْنَدُه َوُيِطيُل الصَّْمَت ِإْذ أََتاُه َمَلُك اْلَمْوِت َفَسلََّم َعَلْيِه َوَأَحدَّ َمَلُك اْلَمْوِت النََّظَر ِإَىل الشَّ 
َعِة أَيَّاٍم ِيف َهَذا اْلَمْوِضعِ : َنَظْرَت ِإَىل َهَذا؟ فـََقالَ : مُ السَّال يَا َشابُّ َهْل : فـََرمحََُّه َداُوُد فـََقالَ . نـََعْم ِإينِّ أُِمْرُت ِبَقْبِض ُروِحِه ِإَىل َسبـْ

ِإنَّ َداُوَد يَْأُمُرَك َأْن : َكاَن َعِظيَم اْلَقْدِر ِيف َبِين ِإْسرَائِيَل فـَُقْل لَهُ َفْأِت ُفالناً َرُجًال  : َقاَل َداُودُ . ال َوَما تـََزوَّْجُت َقطُّ : َلَك اْمَرأٌَة؟ َقالَ 
َلَة َوُخْذ ِمَن النـََّفَقِة َما َحتَْتاُج ِإلَْيِه وَُكْن ِعْنَدَها َفِإَذا َمضَ  َفَمَضى . اْلَمْوِضع ْت َسبـَْعُة أَيَّاٍم فـََواِفِين ِيف َهَذاتـَُزوَِّجِين ابـَْنَتَك َوُتْدِخَلَها اللَّيـْ
َلْيِه َوأَقَاَم ِعْنَدَها َسبْـَعَة أَيَّاٍم ُمثَّ َواَىف َداُوَد يـَْوَم الشَّابُّ ِبرَِساَلِة َداُوَد َعَلى نَِبيـَِّنا َوآِلِه َوَعَلْيِه السَّالُم فـََزوََّجُه الرَُّجُل ابـَْنَتُه َوَأْدَخُلوَها عَ 

: قَاَل َداُودُ . َما ُكْنُت ِيف نِْعَمٍة َوال ُسُروٍر َقطُّ َأْعَظَم ِممَّا ُكْنُت ِفيهِ : َشاب، َكْيَف َرأَْيَت َما ُكْنَت ِفيِه؟ قَالَ يَا : الثَّاِمِن فـََقاَل َلُه َداُودُ 
َأْهِلَك فَِإَذا َكاَن يـَْوُم الثَّاِمِن فـََواِفِين اْنَصِرْف ِإَىل َمْنزِِلَك َفُكْن َمَع : اْجِلْس َفَجَلَس َوَداُوُد يـَْنَتِظُر َأْن يـُْقَبَض ُروُحُه فـََلمَّا َطاَل قَالَ 

َفَجاَء َمَلُك اْلَمْوِت َداُوَد فـََقاَل َفَمَضى الشَّابُّ ُمثَّ َواَفاُه يـَْوَم الثَّاِمِن َوَجَلَس ِعْنَدُه ُمثَّ اْنَصَرَف ُأْسُبوعاً آَخَر ُمثَّ أََتاُه َوَجَلَس . َهاُهَنا
ثـَْتِين بَِأنََّك أُِمْرَت ِبَقْبِض ُروِح َهَذا الشَّابِّ ِإَىل َسبـَْعِة أَيَّاٍم؟ قَالَ : َلْيهِ َداُوُد َصَلَواُت اللَِّه عَ  َقْد َمَضْت : فـََقالَ . بـََلى: أََلْسَت َحدَّ
، 204: »راوندى«القصص . »َر ِيف َأَجِلِه َثالِثَني َسَنةً يَا َداُوُد، ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َرِمحَُه ِبَرْمحَِتَك َلُه فََأخَّ : قَالَ . َمثَانَِيٌة َوَمثَانَِيٌة َوَمثَانَِيةٌ 

  .31، حديث 3، باب 111/ 4: ؛ حبار األنوار265، حديث 3فصل 

  »َوُفكَِّىن ِمْن َشدِّ َوثاِقى«). 2(

  573: شرح دعاى كميل، ص

ت و لطف و كرامتت را فريادخواهيم به درگاهت بلند است و عاشق آزادى و رهاىي از اين مهه زجنريم، دست قدرت و رمح
هاى گران شيطاىن و هواى نفساىن را از دست و پاى وجودم بگشا،  به سوى اين گرفتار و اسري دراز كن، و زجنريها و غل

  .زا جنات ده بار و حالت نكبت و مرا در فضاى باعظمت آزادى قرار ده، و از اين اسارت ذّلت

هاى شيطاىن  گرى سد و مرا از زير بار گران اين زجنريها كه حتميالت وسوسهاگر امروز كه در دنيا هستم رمحتت به فريادم نر 
و فشارهاى هواى نفساىن و رذايل اخالقى و حاالت فرعوىن و قاروىن و بلعم باعوراىي است جنات ندهد، فرداى قيامت 
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كافران و مشركان و معاندان و اى كه به دست و پاى   ها خرب داده شوم كه در قرآن جميد از آن هاىي مى دچار زجنريها و غل
  .كشانند گذارند و آنان را به سوى جهنم و آتش فروزان مى جمرمان مى

  .»1« »ِإنَّا َأْعَتدنَا ِلْلكاِفريَن َسَالِسَل َوأَْغالًال َوَسِعرياً «

  .امي ها و آتش افروخته آماده كرده ما براى كافران زجنريها و غل

  .»2« »ِإنَُّه َكاَن ال يـُْؤِمُن بِاللَِّه الَعِظيمِ * ُمثَّ ِىف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـُْعوَن ِذرَاعاً َفاْسُلُكوهُ * يَم َصلُّوهُ ُمثَّ اَجلحِ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

او را بگرييد و در غل و زجنريش كنيد، سپس به دوزخش در افكنيد، آنگاه او را در زجنريى كه طولش هفتاد ذرع است 
  .آورد ه خداى بزرگ اميان منىببنديد، زيرا او هرگز ب

  ها و زجنريهاى حتميلى آزاد نكىن، روزى خواهد آرى، اگر امروز مرا از اين غل

______________________________  
  .4): 76(انسان ). 1(

  .33 -30): 69(حاقه ). 2(

  574: شرح دعاى كميل، ص

  .رسيد كه هيچ راهى براى آزادمي باز خنواهد بود

ها آزادند، به راحىت و مشتاقانه به سوى هر عبادت و طاعىت و هر عمل خريى قدم برمى  زجنريها و غل آنان كه از اين
كشند و براى  به سوى معشوق پر مى »1« »َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل «  دارند و روز پايان عمر هم با شنيدن نداى

توانند قدمى براى طاعت بردارند و به كار  ها منى ران به اين زجنريها و غلوىل گرفتا. گريند ابد در آغوش رمحتش قرار مى
خريى اقدام كنند، اينان در اين چند روز دنيا در زندان شيطان و هوا با دست و پاى بسته اسريند و روز پايان عمرشان با 

كنند مهه چيز را باخته و در   دنياىي از حسرت و اندوه و يأس و نااميدى، و با سخىت جان كندن در حاىل كه حس مى
ى توانند به فرياد آنان برسند، روحشان با بسته  دسىت و بيچارگى هستند و مال و منال و مقام و اوالد هرگز منى كمال 

  !شود شدن به زجنريهاى آتش به سوى دوزخ كشانده مى

   انگيز مرگ هارون داستان شگفت
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ديد شد، فرمان داد طبيىب از طوس حاضر كنند، آنگاه سفارش كرد ادرار در خراسان ش» هارون الرشيد«زماىن كه بيمارى 
كرد  ها را يكى پس از ديگرى بررسى مى او را با ادرار گروهى از بيماران و از افراد سامل بر طبيب عرضه كنند، طبيب شيشه

نريويش مضمحل شده و به صاحب اين شيشه بگوييد وصيتش را آماده كند، زيرا : و ىب آن كه بداند از كيست، گفت
  :اش مأيوس شد و اين رباعى را خواند هارون با شنيدن اين خرب از زندگى. اش فرو رخيته است بنيه

  ان الطبيب بطبه و دوائه
 

  ال يستطيع دفاع حنب قد أتى

  

______________________________  
  .28): 90(بلد ). 1(

  575: شرح دعاى كميل، ص

  

  بالداء اّلذىما للطبيب ميوت 
 

 «1»  قد كان يربء مثله فيما مضى

  

اند، براى اين كه اين شايعه برچيده شود فرمان داد  در آن حال به او خرب دادند كه مردم شايعه مرگش را پخش كرده
مرا : گفتچهارپاىي آوردند تا بر آن سوار شود و ميان مردم ظاهر گردد، وقىت سوار شد ناگهان زانوى حيوان سست شد،  

ها يكى را انتخاب   هاىي برايش بياورند، از ميان آن گويند، سپس سفارش كرد كفن پياده كنيد كه شايعه پراكنان راست مى
  :در كنار مهني بسرتم قربى براى من آماده كنيد سپس نگاهى در قرب كرد و اين آيات را خواند: كرد و گفت

  .»2« » ُسْلطَانَِيهْ َهَلَك َعىنِّ * َعىنِّ َمالَِيهْ   َما أَْغَىن «

مال و ثرومت چيزى از عذاب خدا را از من : گشامي كه جمرمى هستم كه كارم از كار گذشته و زبان به اين حقيقت مى
برطرف نكرد و امروز كه روز بيچارگى من است به دادم نرسيد، نه تنها مال و ثرومت مشكلى را از من حل نكرد و گرهى را 

  .»3«  قدرت و سلطنتم نيز نابود شد و از دستم رفتبرامي نگشود، بلكه 
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هاى قيامت بر ناتواىن جسمم و نازكى پوستم و باريكى استخوامن رحم كن،   آرى، اى خداى من، با توّجه به زجنريها و غل
شود و بر  مىها و زجنريهاى آتشني جمسم  ها و زجنريهاى گناه بر من مباند، يقيناً فرداى قيامت به صورت غل كه اگر اين غل

   طاقىت و ناتواىن جسماىن و نازكى ند و در كمال ىب مهه اعضا و جوارحم مى

______________________________  
طبيب با طبابت و دارويش قدرت دفاع در برابر مرگى كه فرا رسيده ندارد، اگر قدرت دارد پس چرا خودش با مهان ). 1(

  !مريد؟ د مىكر  بيمارى كه در گذشته آن را درمان مى

  .29 -28): 69(حاقه . ثرومت عذاب را از من دفع نكرد، قدرت و توامن از دست رفت). 2(

  .464/ 24: ؛ تفسري منونه398/ 8: كتاب الفتوح). 3(

  576: شرح دعاى كميل، ص

  !!بقات دوزخ بسوزمها مبامن و ىب آن كه مرگى برامي باشد در ط پوست و باريكى استخوان بايد براى ابد در آن زجنريها و غل

   حماسبه دقيق

ائى«بود و به قول » توبه«عزيزان، بياييد مانند مردى كه نامش  پرداخت، ما هم هر روز  غالباً به حماسبه نفس مى» شيخ 
  .و هر شب از خود حساب بكشيم

گر در برابر هر واى بر من ا : روز شد، گفت 21500او در حاىل كه شصت ساله بود، جمموعه ايّام آن را حساب كرد، 
خواهم خدا را با اين مهه گناه  ام، آيا مى گناه مرتكب شده  21500روز يك گناه بيشرت نكرده باشم، اگر چنني باشد 

  »1« !!تسليم كرد اى زد و به زمني افتاد و جان به جان آفرين مالقات كنم؟ در اين هنگام نعره

______________________________  
  .465/ 24: تفسري منونه). 1(

  577: شرح دعاى كميل، ص
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   يا َربِّ اْرَحْم َضْعَف َبَدِىن 

  

   ، َورِقََّة ِجْلِدى، َوِدقََّة َعْظِمى پروردگارا، بر ناتواىن جسمم، و نازكى پوستم، و باريكى استخوامن رحم كن

   ضعف و زبوىن انسان

  :از آن مجله. مطلب اشاره دارند آياتى از قرآن به اين. انسان در خلقت خود، موجودى ضعيف و زبون است

  .»1« »َوُخِلَق اِإلْنساُن َضعيفاً «

  .و انسان ناتوان آفريده شده است

اْلَعليُم َبًة َخيُْلُق ما َيشاءُ َوُهَو اللَُّه الَّذى َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُمثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُوًَّة ُمثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة َضْعفاً َوَشيْ «
  .»2« »اْلَقديرُ 

خداست كه مشا را از ناتواىن آفريد، سپس بعد از ناتواىن قدرت و نريو داد، آن گاه بعد از نريومندى و تواناىي، ناتواىن و 
  .آفريند و او دانا و تواناست پريى قرار داد؛ هرچه خبواهد مى

اين دو در كمال ظرافت يكى براى قوام و . استپوست و استخوان، دو بافت مهم و اعجاز برانگيز خلقت انسان 
  .ايستادگى و ديگرى براى حمافظت و زيباىي، در وجود انسان قرار داده شده است

   بدون ترديد هيچ يك از اعضاى بدن انسان در برابر بالهاى طبيعى و غري طبيعى

______________________________  
  .28): 4(نساء ). 1(

  .54): 30(روم ). 2(

  578: رح دعاى كميل، صش
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مقاومت چنداىن ندارد و در اين بعد خلقت، به طور قطع بر بعضى از حيوانات برترى ندارد؛ چرا كه برخى از حيوانات از 
  .نظر جسمى به مراتب قوى تر و مقاوم تر از انسانند

ناچيزى در برابر  استخوان، پوست، چشم، گوش، زبان، دستگاه گوارش، دست، پا، و ديگر اعضاى آدمى از قدرت
  .حوادث برخوردار هستند و مقاومت چنداىن در برابر بيماريها ندارند

دهند و مهچنني  برخى از حيوانات چنان استحكامى در استخوان دارند كه در برابر حوادث خورد كننده مقاومت نشان مى
  .آورد ها را از پا در منى از پوست زمخى برخوردارند كه گرما يا سرما آن

  .ا بعضى حيوانات از قدرت ديد بسيار باالىي برخوردارند به طورى كه در تاريكى حمض قادر به ديدن هستندو ي

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در مورد خّفاش مى

ٍء  اِفيِش الَِّىت يـَْقِبُضَها الضَِّياءُ اْلَباِسُط ِلُكلِّ َشيْ َوِمْن َلَطاِئِف َصنـَْعِتِه َوَعَجاِئِب ِخْلَقِتِه َما َأرَانَا ِمْن َغَواِمِض احلِْْكَمِة ِىف َهِذِه اخلَْفَ «
  .»1« »َويـَْبُسُطَها الظَّالُم اْلَقاِبُض ِلُكلِّ َحى

آميزى است كه در اين  هاى حكمتش كه به ما نشان داده، مهانا اسرار پيچيده حكمت از لطائف صنعت و شگفىت
بندد، و تاريكى شب   ها را مى ز كه گشاينده ديده هر چيزى است، چشم آنهاىي كه روشىن رو  ها تدبري منوده، خفاش خفاش

  .كند ها را باز مى بندد، چشم آن اى را مى كه ديده هر زنده

  هاى خلقت است كه در ترين منونه اين پرنده كوچِك خارق العاده، از پيچيده

______________________________  
  .155خطبه : ج البالغة). 1(

  579: ى كميل، صشرح دعا

بيند و قدرت  اين پرنده عجيب در تاريكى حمض مى. تر است هاى جسمى به مراتب از انسان قوى برخى از داشته
  .تشخيص دارد؛ اما انسان قدرت ديد خود را مديون نور است بطورى كه در تاريكى قادر به تشخيص نيست
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دهند؛ اما انسان قدرت شنيدنش حمدود است و با وجود  تشخيص مىبرخى ديگر از حيوانات، از كيلومرتها راه، صداها را 
  .مانع و بعد مسافت، قادر به شنيدن خنواهد بود

  .در وجود برخى از حيوانات، قواىي تعبيه شده است كه قدرت تشخيص و درك زلزله، سيل و ديگر حوادث طبيعى را دارند

سمى، بسيار ظريف و نازك است و از مقاومت كمرتى هاى ج پوست و استخوان بدن انسان، در ميان متام داشته
  :تعبري تكان دهنده امرياملؤمنني عليه السالم در اين است كه فرمود. برخوردار است

نـَْياُتُموهَ َواْعَلُموا أَنَُّه لَْيَس ِهلََذا اجلِْْلِد الرَِّقيِق َصبـٌْر َعَلى النَّاِر َفاْرَمحُوا نـُُفوَسُكْم َفِإنَُّكْم َقْد َجرَّبْـ «   .»1« »ا ِىف َمَصاِئِب الدُّ

ها  بدانيد كه اين پوست نازك را طاقت بر آتش نيست، پس به خود رحم كنيد، كه مشا خود را در دنيا به مصائب و رنج
  .ايد امتحان كرده

  :فرمايد كند و مى هاى اهل جهنم را سوخنت پوست آنان بيان مى خداى متعال يكى از عذاب

ْلناُهْم ُجُلوداً َغيْـَرها لَِيُذوُقوا اْلَعذابَ ِإنَّ الَّذيَن َكَفرُ «   .»2« »وا بِاياتِنا َسْوَف ُنْصليِهْم ناراً ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

______________________________  
  .182خطبه : ج البالغة). 1(

  .56): 4(نساء ). 2(

  580: شرح دعاى كميل، ص

درآورمي، هرگاه پوستشان بريان ]  آور و سوزان شكنجه[كافر شدند به زودى آنان را به آتشى يقيناً كساىن كه به آيات ما  
  .ناپذير و حكيم است كنيم تا عذاب را بچشند؛ يقيناً خدا تواناى شكست هاى ديگرى جايگزين آن مى شود، پوست

خواهد تا به بدن  عاجزانه از خداى متعال مى با توّجه به اين حقايق است كه امرياملؤمنني عليه السالم در اين فراز از دعا،
  .ضيف و پوست نازك و استخوان باريك كه كمرتين طاقت را در برابر عذاب اهلى ندارد رحم كند

بايد توّجه منود كه انسان از نظر جسمى هيچ شرافت و برترى نسبت به ديگر حيوانات ندارد، بلكه شرافت انسان در برابر 
  .نظريى است كه خداى متعال، تنها به انسان خبشيده است رى از گوهرهاى ىبساير موجودات، برخوردا
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ترين اين گوهرها، گوهر عقل و اختيار است كه هيچ موجودى در اين عامل از چنني گوهرى  به عنوان منونه، يكى از مهم
برند و  ريزه حكم مىدر حاىل كه حاكم مملكت حيوانات و فرشتگان جرب مطلق است، آنان از روى غ. برخوردار نيست

ها است؛ اما انسان در كنار غرائز دروىن داراى گوهر عقل و اختيار است كه با اين عقل  حاكم وجودشان غرائز دروىن آن
  .و اختيار به اوج شرافت و برترى دست يافته است

ط ديگرى به اجبار كشيده ره است، و مهچنني انسان جمبورى كه توس بنابراين، انسان جمنون كه طبيعتاً از اختيار ىب
شود، عملش ارزشى ندارد؛ لذا يكى از مهمرتين شرايط تكليف، شرط عقل و اختيار است و متام فقهاى عظام در  مى

  .اند تفسري وظايف انسان، اختيار را سر لوحه شرايط قرار داده

ادت را بپيمايد، تا در قيامت در نظري بايد از طريق درك و فهِم وظايف خود، راه سع انسان با اين نعمات شگفت و ىب
  .پيشگاه حضرت حق سر بلند بوده، و به قهر و عذاب او گرفتار نگردد

  581: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َمْن بََدأَ َخْلِقى َوذِْكِرى، َوتـَْربَِيِىت َوِبرِّى َوتـَْغِذَيِىت، َهْبِىن ِالْبِتَداِء َكَرِمَك، َوَساِلِف ِبرَِّك ِىب 

  

   ام بودى، اكنون مرا به آفرينش و ياد و پرورش و نيكى بر من و تغذيه اى كه آغازگر

   مهان كرم و بزرگوارى خنستت، و پيشينه احسانت بر من ببخش

   خداوند آغازگر متام نعمات

ترين مسائل انسان،  كه آغازگر حياتى در اين فراز از دعا به يكى از مسائل ويژه حيات انسان توّجه شده است و آن اين
  :فرمايند جود مبارك خداوند متعال بوده است كه امرياملؤمنني عليه السالم به آن اشاره مىو 

  »1«  آفرينش انسان
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هاى بارز اسرار اهلى، چگونگى خلقت انسان است كه جز صاحبان سّر، از حقيقت و عمق آن آگاه  يكى از منونه
است؛ اما به طور قطع، اين گزارش غيىب، فقط در  گر چه در قرآن كرمي به چگونگى خلقت انسان اشاره شده. نيستند

  .خور درك و فهم انسان بيان شده است

  :فرمايد گاهى خداى متعال در قرآن مى

  .»2« »َفِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُترابٍ «

  .ما مشا را از خاك آفريدمي

______________________________  
  .»يَا َمْن َبَدأَ َخْلِقي َوذِْكرِي«). 1(

  .5): 22(حج ). 2(

  582: شرح دعاى كميل، ص

  :يا در آيه ديگر منشاء خلقت آدم را آب معّرىف كرده است

  .»1« »َو ُهَو الَّذى َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً «

  .و اوست كه از آب، بشرى آفريد

است؛ چرا كه اين مسائل در مورد جسم انسان است؛ اماآنچه انسان عاجز از درك آن است حقيقت جان و روح آدمى 
  .خداى متعال صراحتا بيان كرده كه من از روح خود در انسان دميدم و حقيقت روح از امر پروردگار است

تواند به حقيقت  روح، يكى از غيىب ترين مسائل خلقت است و سّرى است كه كسى جز معصوم منى: شايد بتوان گفت
  .آن برسد

  :فرمايد خداى متعال مى

  .»2« »نـََفْخُت فيِه ِمْن ُروحىَفِإذا َسوَّيـُْتهُ وَ «
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  ...پس زماىن كه اندامش را درست و نيكو منودم و از روح خود در او دميدم... 

  :فرمايد حال اين روح چيست؟ خداى متعال مى

  .»3« »َوَيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرىبِّ َوما أُوتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقليًال «

  .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم، جز اندكى به مشا نداده: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

  :فرمايد اما سؤال اين است كه امر پروردگار چيست؟ قرآن مى

ا أَْمرُُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ «   .»4« »ِإمنَّ

______________________________  
  .54): 25(فرقان ). 1(

  .72): 38(ص ). 2(

  .85): 17(اسراء ). 3(

  .82): 36(يس ). 4(

  583: شرح دعاى كميل، ص

  .شود درنگ موجود مى باش، پس ىب: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

پس روح مهان اراده خداست و اين قدرت به انسان خبشيده شده است كه بنابراين امر خداى متعال مهان اراده اوست، 
  .باشد كند؛ چرا كه جزئى از اراده خداى متعال مى مى »كن فيكون« اگراين اراده را به كار بگريد

. باشد با توّجه به مطالب فوق، خلقت انسان نيز مانند عامل، داراى ظاهر و باطىن است و شهود و غيىب در آن مطرح مى
  .در هفت مرحله آفريده شده است -طبق شهادت قرآن كرمي -از غيب و باطن خلقت انسان كه بگذرمي، ظاهر او

خداى متعال در قرآن ماجراى خلقت انسان . متام اين هفت مرحله بر گرفته از لطف و رمحت و اراده خداى متعال است
  :منايد را اين گونه بيان مى
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. قرار دادمي] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه. اى از ِگل آفريدمي ما انسان را از عصاره و چكيده
هاىي  گوشت را استخوان گوشىت درآوردمي، پس آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را به صورت پاره

ديد آوردمي؛ پس مهيشه سودمند و بابركت است ها گوشت پوشاندمي، سپس او را با آفرينشى ديگر پ ساختيم و بر استخوان
  .خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

  .»1« شويد آن گاه مشا مسلماً روز قيامت برانگيخته مى. مرييد سپس مهه مشا بعد از اين مى

   تربيك خداى متعال به خود، به خاطر خلقت احسن انسان، نشانگر مقام

______________________________  
ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة * مثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِىف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ * َوَلَقْد َخَلْقَنا االنساَن ِمن ُسالَلٍة ِمن ِطنيٍ «). 1(

ُمثَّ * مثَّ ِإنَّكُم بـَْعَد َذاِلَك َلَميُِّتونَ * َءاَخَر فـََتَباَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اخلاِلِقنيَ َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم ْحلماً ُمثَّ أَنَشْأناُه َخْلقاً 
  .16 - 12): 23(مؤمنون . »ِإنَّكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة تـُبـَْعثُونَ 

  584: شرح دعاى كميل، ص

مست نيابت و خليفه شدن خود را به او و جايگاه انساىن است كه خداى متعال آن را بر متام خملوقات شرافت داده، و 
  .خبشيده است

  .اول خلقت جسمى و دوم خلقت روحى: نكته مهم و قابل توّجه اين كه انسان داراى دو خلقت است

خداى متعال براى . خلقت جسمى انسان سراسر جرب است و هيچ اختيارى از جانب خود انسان در حتقق آن نيست
خنواسته و از رأى و نظرش جويا نشده است؛ بنابراين انسان در خلقت جسمى، از خلقِت جسمِى بشر، از او مشورت 

  .خود اختيارى ندارد

اده است يعىن تا انسان، . متام تعّلق اراده خداى متعال به اين خلقت، به خاطر قابليىت است كه در اين موجود با شرافت 
  .كند يض وجود مفتخر منىقابليت و شرافت نداشته باشد، هرگز خداى متعال او را به ف

و اساس . اما مهني انساىن كه در خلقت جسمى خود هيچ اختيارى ندارد، در خلقت روحى و معنوى خود خمتار است
عظمت خلقت انسان نيز به خلقت روحى اوست و شرافت او به اين علت است؛ بنابراين برترين حيات در نگاه دين، 
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اند، اما در نگاه دين،  هاىي كه از نظر جسمى داراى صحت و سالمت چه بسيار انسان. حيات روحى انسان است
  :به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم. مردارى بيش نيستند

  .»1« »َفالصُّوَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن َواْلَقْلُب قـَْلُب َحيَـَوانٍ «

  .چهره، چهره آدمى وىل قلب، قلب حيوان است

برترين حيات است؛ پس هر انساىن بايد با اختيار و  -گريد اختيار او سر چشمه مىكه از   -بنابراين، حيات واقعى انسان
   با توسل به نريوهاى غيىب، خود را در مجع

______________________________  
  .87خطبه : ج البالغة). 1(

  585: شرح دعاى كميل، ص

  .زندگان حقيقى عامل قرار دهد

  :ارتباط و پيوند با پيامرب و به دنبال آن اهل بيت عليهم السالم استباالترين راه كسب چنني حياتى، 

  .»1« »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتجيُبوا للَِّه َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيْييُكمْ «

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[اى اهل اميان، هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا 
  .كنند، اجابت كنيد مى

فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبًة َوَلَنْجزِيـَنـَُّهْم   قرآن 17در كنار اين بال، براى پرواز انسان در آمسان سعادت، بال دومى نيز در آن، 
  .»2« »َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

اى زنده  م دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزهاز مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنا
رتين عملى كه مهواره اجنام مى مى   .دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 

  »3«  تربيت

  :دانست و به تعبري قرآن انسان وقىت خلق شد، هيچ منى
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  .»4« »ُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواَألْبصاَر َواَألْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواللَّهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِن أُمَّهاتِ 

______________________________  
  .24): 8(انفال ). 1(

  .97): 16(حنل ). 2(

  .»َو تـَْربَِيِيت «). 3(

  .78): 16(حنل ). 4(

  586: شرح دعاى كميل، ص

دانستيد، و براى مشا گوش و چشم و قلب قرار داد تا  را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى و خدا مشا
  .سپاس گزارى كنيد

  .و اين خداى متعال بود كه جهت پرورش جسم و روح انسان او را تربيت منود

تربيت انسان براى تكامل جسم است، و هاى مادر جهت تغذيه مادى هدايت منود كه خود يك نوع  ابتدا او را به سينه
گاه انسان را در جهت برآورده منودن حاجات و نيازهاى خويش توانا كرد و او را قدرت فهم و درك عنايت منود تا  آن

ايت، متام لوازم تربيت معنوى مهچون مبعوث  جاىي كه خود توانست بدون تكيه بر كسى احتياجات خود را برآورد، و در 
  .ربان و نزول قرآن را فراهم منودمنودن پيام

  »1«  تغذيه

خارق العاده ترين مرحله نيكى خداى متعال به انسان، مرحله شروع حيات و زندگى مادى او در اين دنيا است كه براى 
پس از رشد . تقويت بنيه جسمى و مادى او، شري مادر را قرار داده و قدرت مكيدن از سينه مادر را به او آموخته است

  .خوار خداى متعال است و بدون اراده او قدرت فراهم كردن تغذيه خود را ندارد ز انسان جريهني

انواع . آنچه مورد نياز بدن اوست با اراده خداى مهربان در اختيارش قرار گرفته و متام نيازهاى غذاىي او برآورده شده است
هاى الزم است را در اختيار او قرار داده و او را گرسنه  ها كه سرشار از پروتئني ها، سبزجيات، مايعات و خوراكى ميوه

  .نگذاشته است
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   اللَُّه الَّذى َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َقراراً َوالسَّماَء بِناءً َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ «

______________________________  
  .»َو تـَْغِذَيِيت «). 1(

  587: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت ذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم فـََتباَرَك اللَُّه َربُّ اْلعاَلمنيَ 

ساخت، و مشا را صورتگرى  ] حمكم و استوار[خداست كه زمني را براى مشا جايگاه امن و آسايش آفريد، و آمسان را بناىي 
اين . به مشا روزى داد]  اى كه با طبيعت مشا مهاهنگ است[اكيزه هايتان را نيكو گردانيد، و از چيزهاى پ كرد و صورت

  .است خدا پروردگار مشا، پربركت است خدا پروردگار جهانيان

  :در آيات گوناگون ديگر نيز به اين مطلب اشاره شده و دستور تغذيه سامل و پاك را به انسان داده است از آن مجله

  .»2« »ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َواْشُكُروا للَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ  يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكُلوا«

امي، خبوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى مشا كرده هاى پاكيزه ها و خوردىن اى اهل اميان، از انواع ميوه
  .پرستيد مى

  .»3« »َحالًال طَيِّباً َواتـَُّقوا اللََّه الَّذى أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ  وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَّهُ «

  .اى كه خدا روزى مشا فرموده، خبوريد؛ و از خداىي كه به او اميان داريد، پروا كنيد و از نعمت هاى حالل و پاكيزه

  .»4« »َغُفورٌ  ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ «

، و پروردگارى بسيار ]داريد[از رزق و روزى پروردگارتان خبوريد، و براى او سپاس گزارى كنيد، سرزميىن خوش و دلپذير 
  .آمرزنده

  نكته ديگرى كه در اين مورد قابل تذكر است اين است كه خداى متعال انسان را

______________________________  
  .64): 40(غافر ). 1(
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  .172): 2(بقره ). 2(

  .88): 5(مائده ). 3(

  .15): 34(سبأ ). 4(

  588: شرح دعاى كميل، ص

ى منوده است اگر كسى بپرسد كه چرا خداى متعال غذاهاى پليد را آفريده و . از خوردن مواد خبيث و پليد به شدت 
است و هركسى به نوعى مورد ابتالء قرار  به اين علت است كه دنيا دار آزمايش: آنگاه دستور داده كه خنوريد؟ بايد گفت

  .هاى امتحان است ها نيز يكى از راه خوردن غذا و آشاميدىن. گريد مى

ى كرده است از اين قرار است منونه   :هاىي از آنچه كه خداوند خوردن آن را 

   شراب - 1

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنصابُ    .»1« »َواَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

نصب شده وپاره ]  براى پرستش[هاىي كه  اى اهل اميان، جز اين نيست كه مهه مايعات مست كننده و قمار و بت
  .ها دورى كنيد تا رستگار شويد آن شود، پليد و از كارهاى شيطان است؛ پس از هاىي كه به آن تفأل زده مى چوب

  ربا - 2

  .»2« »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا الرَِّبوا َأْضعافاً ُمضاَعَفًة َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

  .اى اهل اميان، ربا را كه سودهاى چند برابر است خنوريد، و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد

______________________________  
  .90): 5(مائده ). 1(

  .130): 3(آل عمران ). 2(

  589: شرح دعاى كميل، ص
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  « »1«  غري ُمذّكى - 3

  .»2« »َوال َتْأُكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيه

  .نام خدا بر آن برده نشده خنوريد]  هنگام ذبح شدن[از آنچه 

   خون، گوشت خوكمردار،  -6 -5 - 4

َم َوحلََْم اخلِْْنزيِر َوما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْريِ اللَّهِ « ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ   .»3« »ِإمنَّ

مردار و خون و گوشت خوك و حيواىن را  ]  هاى جسمى و روحى براى مصون ماندن مشا از زيان[جز اين نيست كه خدا 
  .بر آن برده شده، بر مشا حرام كردهنام غري خدا ]  هنگام ذبح[كه 

عنوان مثال يكى از علل حرمت شراب و خمدرات، تعطيلى عقل،  هاى عقل، مربوط به تغذيه انسان است؛ به برخى از آفت
  .و از كار افتادن انديشه و تفّكر انسان است

ها كه خوردن آن سبب  بعضى از قارچبعنوان مثال . گذارد و هم در عقل برخى از غذاها نيز هم بر جسم انسان تاثري مى
  .»4« شود كه اگر كسى خبورد ديوانه مى» بالذر«مثل . شود ديوانگى مى

______________________________  
  .ها، شرائط شرعى رعايت نشده باشد حيوانات حالل گوشىت كه در ذبح آن). 1(

  .121): 6(انعام ). 2(

  .173): 2(بقره ). 3(

بوده و در عهد » متوكل«است كه از ندميان » بالذرى«و موّرخان و شعراى معروف دربار عباسيان يكى از اديبان ). 4(
  .در گذشته» معتمد«

هم چنني نقل شده است كه او يكى از مرتمجان متون . هاى اواست هاىي نوشته كه فتوح البلدان از منونه نوشته او كتاب
ن داشت وقىت وارد هندوستان شد از اين قارچ خورد و ديوانه شد و از وى مسافرتى به هندوستا. فارسى به عرىب بوده است

ايش گذاشتند» بالذرى«آن پس، نام    .را بر كتا
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  590: شرح دعاى كميل، ص

ترين غذاهاى مردم روسيه در جلسات  مثًال يكى از مهم. آنچه امروز در تغذيه غري مسلمانان رايج است خبايث است
اند بيشرت  حمققني چيىن به تازگى متوّجه شده. نگ نيز يكى از غذاهاى رمسى مردم اروپاستاشراىف، الك پشت است و خرچ

شان است، به مهني جهت، اخرياً مردم چني براى تغذيه  هاى آنان به جهت خوردن خوك و ساير عادات غذاىي بيمارى
  .اند هاى اسالمى روى آورده سامل، به فروشگاه

  .امي ا چگونه به جا آورمي كه به خوردن طيبات راهنماىي شدهبه راسىت ما مسلمانان اين شكر ر 

خدايا، هرچه هستم بنده توام، خملوق و آفريده شده توام، در حيطه تصرف و قدرت توام، حمكوم اراده و خواسته توام، راه  
از آن از مضغه گريزى به جاىي ندارم، اى خداىي كه آغازگر آفرينش من از خاك، سپس از نطفه، آنگاه از علقه و پس 

اى و در حاىل كه چيزى نبودم به من توّجه كردى و از من ياد فرمودى و مرا آفريدى و پس از آن به تربيت مادى و  بوده
هايت مرا تغذيه كردى، اكنون با كمال  ات مرا برخوردار فرمودى و از انواع نعمت معنومي اقدام كردى و از احسان و نيكى

كنم مرا ببخش، به مهان كرم خنستت و  رع و انكسار و خاكسارى از حضرتت درخواست مىتواضع و با حال زارى و تض
  .پيشينه احسانت بر من و از گناهامن درگذر و برات آزادى از عذاب دنيا و آخرت را به من عنايت كن

  امي ما هم از مستان اين مى بوده
 

  امي عاشقان درگه وى بوده

 اند ناف ما بر مهر او بربيده
 

 اند شق او در جان ما كاريدهع

ار آب رمحت خورده  امي اندر 
 

 امي از روزگار روز نيكو ديده

  امي اى بسا كز وى نوازش ديده
 

  امي در گلستان رضا گرديده

 اد بر سر ما دست رمحت مى
 

 گشاد هاى لطف بر ما مى چشم

  

  591: شرح دعاى كميل، ص
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  از براى لطف عامل را بساخت
 

  ها را آفتاب او نواخت ذرّه

  فرقت از قهرش اگر آبسنت است
 

  ر قدر وصل او دانسنت است

  تا دهد جان را فراقش گومشال
 

 «1»  دل بداند قدر ايّام وصال

  

***______________________________  
  .، دفرت دوم، باز جواب گفنت ابليس معاويه را289: مثنوى معنوى). 1(

  596: كميل، صشرح دعاى  

كىن، پس از آن كه  عذاب مى) يا آتش فراقت(دانندت كه مرا به آتش دوزخ  اى معبود و سرور و مالك من، آيا اينگونه مى
ات اقرار كردم، و پس از آن كه قلبم از نور معرفتت بر حقيقت توحيد پيچيده شده است، و زبامن از ياد  به يگانگى

باطنم از عشق و حمبتت بر توحيد گره خورده و حمكم و استوار شده است، و پس حضرتت به توحيد گويا شده است، و 
  »!ام به پيشگاه ربوبيتت؟ از صداقت در اعرتاف به توحيد و درخواست خاضعانه

  598: شرح دعاى كميل، ص

ه اگر اجنام اين تعّجب بر اثر يك كار غري عادى يا غري واقعى است ك. گريد ها از روى تعّجب صورت مى برخى از سوال
  .كند پذيرد سوال كننده از روى تعّجب سوال خود را مطرح مى

مند شخصى باشد كه از او توقع اجنام كارى را ندارد و به خاطر شخصيت او جمذوب  اگر فردى عالقه: به عنوان مثال
آيا واقعاً او : پرسد مى كه متوّجه كار خالف انتظارى از او شود از روى تعّجب اخالق و رفتار او شده است، به حمض اين

  !چنني كارى اجنام داده است؟

  .اين استفهام، استفهام تعجىب است كه از روى برانگيخته شدن حّس تعجِب سؤال كننده مطرح شده است

  :پرسد امرياملؤمنني عليه السالم با تعّجب از حضرت حق مى
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ام و با متام وجود خداىي  حدانيت تو شهادت دادهاى معبود و سرور و مالك من، آيا مرا پس از آن كه به يگانگى و و «
  »افكىن؟ ام به آتش جهنم مى تو را پذيرفته

گوىي امري عارفان عليه السالم باور ندارد كه خداى متعال، موحد واقعى را عذاب منايد، . اين سوال از روى تعّجب است
ِيب بَِنارَِك بـَْعَد تـَْوِحيِدكَ يَا ِإهلَِي َوَسيِِّدي َوَريبِّ أَتـُرَاَك مُ «: دارد لذا عرضه مى اى مانند امرياملؤمنني عليه  آن هم گوينده. »َعذِّ

نشانه اين باور و يقني و معرفت حضرت . السالم كه با متام وجود توحيد را باور كرده و به حقيقت آن دست يافته است
  .به خداى متعال و وحدانيت او در روايات زيادى نقل شده است

  :حضرت فرمود

  600: ح دعاى كميل، صشر 

  .»1« »كَ ِإهلَِى َما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن ِعَقاِبَك َوال َطَمعاً ِىف ثـََواِبَك َوَلِكْن َوَجْدُتَك َأْهًال ِلْلِعَباَدِة فـََعَبْدتُ «

كنم، بلكه تو را سزاوار پرستش و عبادت  خدايا، من تو را از جهت ترس از عذابت و يا طمع در ثوابت عبادت منى
  .كنم دامن، پس تو را عبادت مى مى

  :فرمود مهچنني در بعضى از مناجات خود مى

  .»2« »ِىن َكَما حتُِبِإهلَِى َكَفى ِىب ِعزّاً َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً وََكَفى ِىب َفْخراً َأْن َتُكوَن ِىل َربّاً أَْنَت َكَما ُأِحبُّ َفاْجَعلْ «

تو آنگونه هسىت  . براى تو باشم، و برامي اين افتخار بس، كه تو پروردگار من باشىخدايا، برامي مهني عّزت بس، كه عبدى 
  .پسندم، پس مرا آنگونه كن كه خود مى پسندى كه من مى

در » ذعلب«از امام صادق عليه السالم نقل كرده است كه مردى به نام » ابو حسن موصلى«مهچني در روايت ديگرى 
  : عليه السالم رسيد و عرض كردمعركه جنگ مجل خدمت امرياملؤمنني

  »يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني َهْل رَأَْيَت َربََّك ِحَني َعَبْدَتُه؟«

  اى؟ كىن ديده آيا خدايت را هنگامى كه عبادت مى

  :حضرت فرمود
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  »َويـَْلَك َما ُكْنُت َأْعُبُد َربّاً َملْ َأرَهُ «

  .كنم منى، من پروردگارى را كه نديده باشم عبادت !واى بر تو

  :ايد؟ حضرت فرمود آن مرد پرسيد چگونه او را ديده

______________________________  
  .4، ذيل حديث 101، باب 14/ 41: حبار األنوار). 1(

  .23، حديث 15، باب 402/ 74: ؛ حبار األنوار111/ 2: جمموعة ورّام). 2(

  601: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »اَهَدِة األَْبَصاِر َوَلِكْن رَأَْتُه اْلُقُلوُب ِحبََقاِئِق اِإلميَانِ الُتْدرُِكُه اْلُعُيوُن ِىف ُمشَ «

  .اند ها از روى حقايق اميان، او را مشاهده كرده بينند، لكن قلب ها به نگاه ظاهرى او را منى چشم

چنني به خود آرى، چنني انسان كاملى كه خود حقيقت توحيد است و پذيرش واليت و امامت او شرط آن است اين 
  !مناىي؟ كند كه آيا مرا به آتش دوزخ عذاب مى پيچد و اظهار عجز و ناتواىن مى مى

نه، به ذات مقدست سوگند احدى از پيامربان و امامان و اوليا و عارفان و عاشقان و عابدان و زاهدان و تائبان اينگونه 
دانندت كه  كردى به آتش دوزخ بسوزاىن، بلكه اينگونه مىدانندت كه مرا با اين حقايقى كه به توفيق خود به من عطا   منى

شت جامي دهى و با  مرا در قيامت به لطف خود بنوازى و به رمحتت دستگريى كىن و از زشىت هامي درگذرى و در 
  .عاشقانت حمشورم مناىي

______________________________  
  .8، حديث 5، باب 32/ 4: ار األنوار؛ حب6، باب ىف ابطال الرؤية، حديث 97/ 1: الكاىف). 1(

  602: شرح دعاى كميل، ص
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  15خبش 

  

ِىب ِبَنارَِك بـَْعَد تـَْوِحيِدكَ     أَتـُرَاَك ُمَعذِّ

  

  )يا آتش فراقت(دانندت كه مرا به آتش دوزخ  آيا اينگونه مى

  !ات اقرار كردم؟ كىن، پس از آن كه به يگانگى عذاب مى

  توحيد

كمك آيات قرآن و روايات و احاديث، خبصوص احاديث مربوط به حق و از راه شنيدن معارف اى با   انساىن كه تا اندازه
از اهل اللَّه و مطالعه در آفرينش موجودات و تعّمق در در و ديوار هسىت و انديشه در نظام خلقت، به شناخت وجود 

و هر رّىب جز او را هالك دانسته،  مقدس حضرت حق و اوصافش موّفق شده، و عقًال و عمًال هر معبودى جز او را باطل
است، و دلش خانه توحيد و عملش در  »ال إله إّالاللَّه«  و به زبان سر و زبان قلب و مهه ذرّات وجودش گوياى كلمه طيّبه

  .است» موّحد«باشد، در اصطالح شرع  اى نفى بت زنده و جاندار مى هر زمينه

  .چنني توحيدى بوده و مهه دعوتشان بر اين اساس استمكتب انبياى عظام و پيامربان گرام، بر پايه 

اند؛ و چنان كه از بسيارى از آيات قرآن  آنان، مهه مردم را به اقرار و اميان به يكتاىي و يكى بودن و توحيد خداوند خوانده
  .شود، دعوت پيامربان به جنبه عملى توحيد، و طرد نظامات غري اهلى است استفاده مى

در اين ناحيه، با . اعتقادى توحيد، در جنبه فكرى و زير بناىي و پاك كردن فكر از شرك امهيت داردمفاهيم و معناى 
  اند، مشركيىن كه براى خدا شريك قائل شده

  603: شرح دعاى كميل، ص

نواع و كساىن كه قائل به مبدأ خري و مبدأ شر و يزدان و اهرمين، و يا قائل به حلول خدا در غري، يا قائل به ارباب ا
اند كه از  اند مانند نصارى، و باالخره فرقه جمّسمه كه خدا را جسم دانسته اند، و كساىن كه خدا را مرّكب مشرده شده

و در ناحيه عمل كه فرع مهان عقيده و فكر است، . شود ها در عصر ما فرقه وهابيه هستند، سخن گفته مى ترين آن جاهل
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كه اوىل، از استقامت و صحت فكر و . رهيز از پرستش و اطاعت غري اوستآنچه امهيت دارد پرستش خداى يگانه و پ
از شرك فكرى و اعتقادى و عقايد  -يعىن شرك در عبادت -شود؛ و دومى توحيد و معرفت اهلى صحيح منبعث مى

ى از عقايد سخيفه سخيف و باطل برمى ى از عبادت غري خدا  ت اى است كه موجب اين عباد خيزد؛ و در حقيقت 
  .شود مى

هاى آمساىن و پيامربان اهلى از مردم خواسته  به وسيله كتاب -كه پرستش و اطاعت از خداى يگانه باشد  -جنبه عملى
اى است، از اين جهت  و چون شرك فعلى و عملى مانند شرك قوىل، ظاهرترين نشانه شرك فكرى و عقيده. شده است

از اين رو اين جنبه عملى توحيد در زندگى بشر، و ظهور خاصيت . ستيك جنبه بسيار مهم دعوت انبيا قرار داده شده ا
  .برد انساىن او، و جنات وى از بردگى و استضعاف، بسيار مؤثر است؛ و اطاعت از طواغيت و ارباب قدرت را از بني مى

و . مت انساىن ببخشندپيامربان، اهتمام داشتند كه جامعه را از آلودگى اين شرك نيز پاك سازند و به بشر، آزادى و كرا
خواستند،  پرست، كه با عقيده توحيد به خمالفت برمى ها و زمامداران جّبار و سران استعمارگر جهان و نادانان بت فرعون

  .هاى عملى توحيد براى استكبار و استعالى آنان داشت بيشرت از جهت خطرى بود كه جنبه

  ضى از مردمان پوچ،علت ديگر اثر عملى شرك بود كه پرستش و خاكسارى بع

  604: شرح دعاى كميل، ص

  :چنان كه در قرآن آمده است. آنان را به استكبار عادت داده بود

  .»1« »ِإَذا ِقيَل هلُْم َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُونَ «

  .ورزند ال إله إّالاللَّه، استكبار مى: و هنگامى كه به آنان گويند

ها به وسيله آنان، و براى سلطه و اختيارى كه از مردم به دست گرفته  بردگى كشيدن انسان چرا كه اين كلمه براى خوى به
زيرا عقيده به توحيد و گفنت كلمه توحيد، واجب االطاعة . و آنان را از حقوقشان حمروم كرده بودند، خطرى جدى بود

  .»2« بني بردساخت و دستورات و تشريفات و امتيازات آنان را از  بودن آنان را ملغى مى

بنابراين اعتقاد به يگانگى حق، و اين كه وجود مقدس او شبيه و مانند و شريك و مهتاىي ندارد، و ذاتش با صفاتش يكى 
است، و فرمانرواىي بر مهه هسىت ويژه اوست، و مرگ و حيات و ظاهر و باطن و ملك و ملكوت و غيب و شهود و 
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اعتقاد به خداىي كه قرآن : ن هسىت مهه و مهه به دست اوست، و به عبارت ديگرآفريدن و مرياندن و اجياد و حتول در جها
پرست،  تراش و بت هايش در مهه امور زندگى، و نفى هر بت و بت اند، و اطاعت از فرامان و پيامربان و امامان معّرىف كرده

است؛ و آن كه بر پايه اين خواه از فضاى زندگى، توحيد حمض و حمض توحيد  و نفى هر شيطان و طاغوت و طاغوت
بزند موّحد حقيقى  »ال حول وال قّوة اّال باللَّه« و »ال مؤثر ىف الوجود إّالاللَّه« و »ال إله إّال اللَّه« حقيقت قوًال و عمًال فرياد

  .و مؤمن واقعى و سالك صراط مستقيم است

  هده كرده، درامرياملؤمنني على عليه السالم كه با ديده دل، حقيقة احلقايق را مشا

______________________________  
  .35): 37(صافات ). 1(

ج البالغه). 2(   .129: اهليات در 

  605: شرح دعاى كميل، ص

ج البالغه زمينه شناخت خدا و پرستش او را به عاشقان اين حقيقت ارائه مى خطبه   :كند هاى متعددى از 

ايت از باور كردنش يگانه دانسنت او، و غايت يگانه آغاز دين شناخت اوست، و كمال شناختش باور ك ردن او، و 
از اوست؛ چه اين كه هر صفىت گواه اين ) زايد بر ذات(دانستنش اخالص به او، و حّد اعالى اخالص به او نفى صفات 

پس هركس خداى سبحان را با . است كه غري موصوف است، و هر موصوىف شاهد بر اين است كه غري صفت است
فىت وصف كند او را با قريىن پيوند داده، و هركه او را با قريىن پيوند دهد دوتايش انگاشته، و هركه دوتايش انگارد داراى ص

اجزايش دانسته، و هركه او را داراى اجزاء داند حقيقت او را نفهميده، و هركه حقيقت او را نفهميد برايش جهت اشاره 
اش  پندارد حمدودش به حساب آورده، و هركه حمدودش بداند چون معدود به مشارهپنداشته، و هركه براى او جهت اشاره 

  :آورده، و كسى كه گويد

  بر فراز چيست؟: در چيست؟ حضرتش را در ضمن چيزى درآورده، و آن كه گفت

  .آن را خاىل از او تصور كرده است

با هر چيزى است وىل بدون پيوستگى با آن، و . اش مقدم نبوده ازىل است و چيزى بر او پيشى جنسته، و نيسىت بر هسىت
  .غري هر چيزى است اما بدون دورى از آن
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بيناست بدون احتياج به . آن كه حركىت كند و نيازمند به كارگريى ابزار و وسيله باشد پديد آورنده موجودات است ىب
 »س گريد و از فقدانش دچار وحشت شوديگانه است؛ چرا كه او را مونسى نبوده تا به او ان. هايش منظرگاهى از آفريده

»1«.  

______________________________  
ِحيِدِه اِإلْخالُص َلُه وََكَماُل أَوَُّل الدِّيِن َمْعرِفـَُتُه وََكَماُل َمْعرِفَِتِه التَّْصِديُق ِبِه وََكَماُل التَّْصِديِق ِبِه تـَْوِحيُدُه وََكَماُل تـَوْ «). 1(

ُر اْلَمْوصُ  وِف َوَشَهاَدِة ُكلِّ َمْوُصوٍف أَنَُّه َغيـُْر الصَِّفِة َفَمْن َوَصَف اللََّه اِإلْخالِص َلُه نـَْفُي الصَِّفاِت َعْنُه ِلَشَهاَدِة ُكلِّ ِصَفٍة أَنـََّها َغيـْ
اَر ِإلَْيِه فـََقْد َوَمْن َجِهَلُه فـََقْد َأَشاَر ِإلَْيِه َوَمْن َأشَ  ُسْبَحاَنُه فـََقْد قـَرَنَُه َوَمْن قـََرَنُه فـََقْد ثـَنَّاُه َوَمْن ثـَنَّاُه فـََقْد َجزَّأَُه َوَمْن َجزَّأَُه فـََقْد َجِهَلهُ 

َنُه َوَمْن َقاَل َعالَم فـََقْد َأْخَلى ِمْنهُ  ُه َوَمْن َقاَل ِفيَم فـََقْد َضمَّ ُه فـََقْد َعدَّ ُه َوَمْن َحدَّ َكاِئٌن ال َعْن َحَدٍث َمْوُجوٌد ال َعْن َعَدٍم : َحدَّ
َلٍة َفاِعٌل ال ِمبَْعَىن اْحلَرََكاِت َواْآلَلِة َبِصٌري ِإْذ ال َمْنُظوَر ِإلَْيِه ِمْن َخْلِقِه ُمتَـَوحٌِّد ِإْذ ال ٍء ال ِمبُزَايَـ  ٍء ال ِمبَُقارََنٍة َوَغيـُْر ُكلِّ َشيْ  َمَع ُكلِّ َشيْ 

  .1خطبه : ج البالغة. »َسَكَن َيْسَتْأِنُس ِبِه َوال َيْستَـْوِحُش ِلَفْقِدهِ 

  606: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد اى ديگر مى يا در خطبه

در آنچه در قرآنش كه رعايت آن را به مشا فرمان داده، و در آنچه از ! خداى را پروا كنيد خداى را پروا كنيد اى مردم،
اده؛ زيرا خداوند مشا را ىب هدف نيافريده و مهمل رها نكرده و در جهالت و كوردىل وا  حقوق خود نزد مشا امانت 

  .نگذاشته

اد ه و آگاه به كردار مشاست و مدت اقامت مشا را در دنيا معني منوده و كتابش را اعمال مشا را به خري و شر نام و نشان 
به عنوان بيان كننده حقايق بر مشا نازل كرده و براى هدايت مشا مدت زماىن پيامربش را در دنيا زندگى داده، تا آن كه 

ى خود پسنديد و به زبان پيامربش كردار ديىن كه آن را برا. دينش را براى او و مشا در آنچه در قرآن فرستاده كامل كرد
ديد به  حمبوب و مكروه و نواهى و اوامرش را به مشا رساند، و برايتان جاى عذرى نگذاشت و بر مشا امتام حجت كرد و 

مانده عمر را دريابيد و در اين  بنابراين باقى. عذابش را پيش فرستاد و مشا را از عذاب شديد پيش رويتان ترساند
  .»1« »به شكيباىي واداريد) در برابر مصيبت و طاعت و معصيت(انده، خود را م باقى

   كسى كه اعتقاد به توحيد را از قرآن و پيامربان و امامان و اولياى اهلى دريافت
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______________________________  
َواْستَـْوَدَعُكْم ِمْن ُحُقوِقِه َفِإنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َملْ َخيُْلْقُكْم َعَبثاً وََملْ يـَتْـرُْكُكْم  َفاللََّه اللََّه أَيـَُّها النَّاُس ِفيَما اْسَتْحَفَظُكْم ِمْن ِكَتاِبهِ «). 1(

ٍء  تِْبياناً ِلُكلِّ َشيْ َعَلْيُكُم اْلِكَتاَب  ُسًدى وََملْ َيَدْعُكْم ِيف َجَهاَلٍة َوال َعًمى َقْد َمسَّى آثَارَُكْم َوَعِلَم َأْعَماَلُكْم وََكَتَب آَجاَلُكْم َوأَنـَْزلَ 
نـَْفِسِه َوأَنـَْهى ِإلَْيُكْم َعَلى ِلَسانِِه َحمَابَُّه ِمَن َوَعمََّر ِفيُكْم نَِبيَّهُ َأْزَماناً َحىتَّ َأْكَمَل َلُه َوَلُكْم ِفيَما أَنـَْزَل ِمْن ِكَتاِبِه ِديَنُه الَِّذي َرِضَي لِ 

 بـَْنيَ َيَدْي َعذاٍب َواِمَرُه َوأَْلَقى ِإلَْيُكُم اْلَمْعِذَرَة َواختَََّذ َعَلْيُكُم احلُْجََّة َوَقدََّم ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد َوأَْنَذرَُكمْ اَألْعَماِل َوَمَكارَِهُه َونـََواِهَيُه َوأَ 
  .85خطبه : ج البالغة. »َشِديٍد َفاْسَتْدرُِكوا بَِقيََّة أَيَّاِمُكْم َواْصِربُوا َهلَا أَنـُْفَسُكمْ 

  607: عاى كميل، صشرح د

كند، و به واجبات و فرايض اهلى عمل كند، و از گناهان و معاصى اجتناب ورزد، و هر معبودى جز خدا را در زندگى 
اش، و حركت و تالشش بر پايه توحيد، يقيناً اهل جنات، و از  نفى كند، مصداق موّحد است و به خاطر اعتقاد توحيدى

  .حساب در پيشگاه حضرت حق برخوردار است پاداش عظيم و اجر كرمي و رزق ىب

ُر الِعَباَدِة قـَْوُل َال ِإلَه ِإالَّ اللَّهُ : َقاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله   .»1«  َخيـْ

  .رتين عبادت، گفنت ال إله إّالاللَّه است: پيامرب خدا فرمود

  .»2« ْشرِْك بِاللَِّه َشْيئاً اْحَسَن اْو َأساَء َدَخَل اجلَنَّةَ َمْن َماَت َوَال يُ : َقاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

به ) اش با آمرزش بدى(كسى كه مبريد و چيزى را شريك خدا قرار نداده باشد، خوىب كرده باشد يا بدى : پيامرب خدا فرمود
  .شود شت وارد مى

ءٌ َوَال َيْشرَُكُه ِىف اَألْمِر  اَدِة أْن َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه؛ ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َوجلَّ َاليـَْعِدُلُه َشىْ ٍء َأْعَظُم َثواباً ِمن َشهَ  َما ِمن َشىْ ... َعن َأىب َجْعَفرٍ 
  .»3« اَحدٌ 

تر از شهادت به ال إله إّالاللَّه نيست، زيرا چيزى با خداى عز و جل برابر  چيزى از نظر پاداش، عظيم: امام باقر فرمود
  .ر كار خداىي با او شريك نيستنيست، و هيچ كس د

َوّحِديَن َعَلى النَّارِ : َقاَل أبُوَعبِداللَّهِ 
ُ
  .»4« ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاىل َحرََّم َأْجساَد امل

  .يقيناً خداى تبارك و تعاىل جسدهاى موحدين را بر آتش حرام كرده است: امام صادق عليه السالم فرمود
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  .»5« قـَْوُل َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه َمثَُن اجلَنَّةِ : َقاَل ابوَعبِداللَّهِ 

______________________________  
  .2، باب ثواب املوحدين، حديث 18: ؛ التوحيد5، باب تسبيح، حديث 506/ 2: الكاىف). 1(

  .5، باب ثواب املوحدين، حديث 19: التوحيد). 2(

  .3، باب ثواب املوحدين، حديث 19: التوحيد). 3(

  .9، حديث 1، باب 4/ 3: ؛ حبار األنوار7، باب ثواب املوحدين، حديث 20: التوحيد). 4(

  .9140، حديث 44، باب 212/ 7: ؛ وسائل الشيعة13، باب ثواب املوحدين، حديث 21: التوحيد). 5(

  608: شرح دعاى كميل، ص

شت است: امام صادق عليه السالم فرمود اى    .گفنت ال إله إّالاللَّه 

نََّة، َوَمن َقاَهلا َكاِذباً ِإنَّ َالِإلَه ِإالَّ اللَُّه َكِلمٌة َعِظيَمٌة َكرِميٌَة َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َمْن قَاَهلا ُخمِْلصاً اْستَـْوَجَب اجلَ : َقاَل َرسوُل اللَّهِ 
  .»1« َعَصَمَت َماُلُه َوَدُمُه وََكاَن َمصريُُه ِإَىل النَّارِ 

ال إله إّالاللَّه، كلمه بزرگ و باارزشى نزد خداست؛ كسى كه آن را خالصانه بگويد : اهللا عليه و آله فرمودپيامرب خدا صلى 
شت مى شود، و كسى كه آن را به دروغ بگويد، جان و مالش در دنيا حمفوظ است، وىل جايگاهش آتش  مستحق 

  .است

  .»2« ...رياً َاليـَُعّذُب اللَُّه بِالنَّاِر ُمَوّحداً أََبداً َوالَِّذى بـََعَثِىن بِاحلَّْق َبشِ : َقاَل َرسوُل اللَّهِ 

سوگند به كسى كه مرا بر پايه حق بشارت دهنده فرستاد، خدا هيچ موحدى را ابداً : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كند به آتش عذاب منى

داند كه مرا پس از اقرار حقيقى و خالصانه به  منىآرى، اى خداى مهربان، اى عاشق اهل توحيد، هيچ كس تو را اينگونه 
توحيدت و پس از آن كه با معرفت و شناختت، دمل بر اساس توحيد پيچيده و زبامن به يادت بر پايه توحيد گويا شده و 
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ا عذاب  ام در برابر ربوبيت، مر  ات و درخواست فروتنانه ام به يگانگى باطنم بر عشقت گره خورده و پس از اقرار صادقانه
  .»3«  كىن

______________________________  
  .9143، حديث 44، باب 213/ 7: ؛ وسائل الشيعة18، باب ثواب املوحدين، حديث 23: التوحيد). 1(

  .1، حديث 1، باب 1/ 3: ؛ حبار األنوار31، باب ثواب املوحدين، حديث 29: التوحيد). 2(

اما در كنار اين روايات اين نكته را . گنجد ها در اين جمال منى طرح مهه آن روايات در اين باب بسيار زياد است كه). 3(
نيز نبايد از نظر دور داشت كه شهادت به وحدانيت خداى متعال در روايات ديگرى شرايط خاصى دارد كه مهمرتين آن 

  .شرايط، مهاهنگى توحيد با واليت معصوم عليهم السالم است

وحدانيت خداى متعال بدهد اما واليت اهل بيت عليهم السالم را نپذيرد قطعاً اين شهادت  بنابراين اگر فردى شهادت به 
  :بعنوان شاهد به دو روايت توّجه كنيد. كند كامل نيست و گرهى از كارش باز منى

و  اى نزد رسول خدا صلى اهللا عليه روزى با عده: نقل كرده است كه گفت» ابوسعيد خدرى«از قول » ابو هارون عبدى«
در آن حال رسول خدا صلى اهللا . آله نشسته بودمي كه امرياملؤمنني على عليه السالم نيز در ميان حاضران حضور داشت

  :عليه و آله فرمود

  .»َمْن قَاَل ال ِإَلَه ِإّال اللَُّه َدَخَل اْجلَنَّةَ «

شت مى» ال اله اّال اللَّه«هر كه    .گردد بگويد، وارد 

  .»ِإَلَه ِإّال اللَّه فـََنْحُن نـَُقوُل ال«

  .گوييم ال اله اّال اللَّه مى] نيز[پس ما 

  :حضرت فرمود

َا تـُْقَبُل َشَهاَدُة َأْن ال ِإَلَه ِإّال اللَُّه ِمْن َهَذا َوِمْن ِشيَعِتِه الَِّذيَن َأَخَذ َربـَُّنا ِميَثاقـَُهمْ «   .»ِإمنَّ

  .كه پروردگارمان در موردشان با ما عهد منود شود؛ مهانان مى شهادت الاله اال اللَّه، تنها از اين و شيعيانش پذيرفته
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  :دوباره دو نفر ديگر از اصحاب گفتند

  .»فـََنْحُن نـَُقوُل ال ِإَلَه ِإّال اللَّه«

  :در اين هنگام رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دست روى سر على عليه السالم گذاشته و فرمود

ّال عَ «   .84/ 23: حبار األنوار. »ْقَدُه َوال َجتِْلَسا َجمِْلَسُه َوال ُتَكذِّبَا َحِديَثهُ َعالَمُة َذِلَك َأْن ال حتُِ

  .او را نگشاييد، و در جايگاه او ننشينيد، و گفتار او را تكذيب ننماييد) و پيمان(عالمت آن اين است كه گره 

  :سى الرضا عليه السالم فرموداست كه امام هشتم على بن مو » سلسلة الذهب«روايت دوم، روايت مشهور و معروف 

  .»ال ِإَلَه ِإّال اللَُّه ِحْصِىن َفَمْن َدَخَل ِحْصِىن أَِمَن ِمْن َعَذاِىب «

  .من است، و هركه در حصن من درآيد از عذامب در امان است) گاه حمكم و پناه(ال ِإلَه ِإّال اللَُّه حصن 

  :اى فرمود و پس از حلظه

  .»ُشُروِطَهاِبُشُروِطَها َوأَنَا ِمْن «

/ 3: ؛ حبار األنوار4، حديث 37، باب 135/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم. با شروِط آن، ومن هم از شروط آمن
  .16، حديث 1، باب 7

  610: شرح دعاى كميل، ص

  

   َعَلْيِه قـَْلِىب ِمْن َمْعرَِفِتكَ   َوبـَْعَد َما اْنَطَوى

  

   قيقت توحيد پيچيده شده استو پس از آن كه قلبم از نور معرفتت بر ح

   توحيد قلىب
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. اعتقاد به وحدانيت خداى متعال و مسئله توحيد، داراى مراتىب است كه باالترين اين مراتب، اقرار و اعرتاف قلىب است
كسى كه با جان و دل، توحيد را پذيرفته و اعتقاد به خداى متعال در جان و دلش رسوخ كرده باشد، مرتبه باالىي از 

  .توحيد را درك كرده است

نشانه بسيار مهم اين مرتبه از توحيد، درك حضور حضرت حق در متام حلظات زندگى است و اين كه انسان بداند خداى 
  :فرمايد تر است، چنانكه خداوند مى متعال به او از رگ گردن نزديك

  .»1« »َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنساَن َونـَْعَلُم ما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسهُ «

دانيم، و ما  كند، مى به او وسوسه مى]  نسبت به معاد و ديگر حقايق[مهانا انسان را آفريدمي و مهواره آنچه را كه باطنش 
  .ترمي به او از رگ گردن نزديك

   حال امرياملؤمنني عليه السالم در پيشگاه حق

  مقابل داالن منزل خوابيده بودمي،» نوف بكاىل«من و : گويد مى »َحّبه ُعَرىن«

______________________________  
  .16): 50(ق ). 1(

  611: شرح دعاى كميل، ص

كشيد و آيه  هاى واله و شيدا در حاىل كه دستانش را به ديوار مى ناگهان امرياملؤمنني عليه السالم را ديدمي كه مانند انسان
النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اللَّهُ ِمَن  ِيف َخْلِق السَّمواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتِْرى ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـَْفعُ  ِإنَّ « :شريفه

َا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدا بٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َواْألَْرِض السَّماِء ِمن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
  .گذشت كرد، از كنار ما مى را تالوت مى »1« »َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

  خبوابيم؟گونه است ما چگونه  حال مشا كه اين: اى حبه، خواىب يا بيدار؟ عرض كردم: مهني كه به ما رسيد پرسيد

  :حضرت گريست و سپس فرمود

  »ءٌ ِمْن َأْعَمالَِنا يَا َحبَُّة، ِإنَّ للَِّه َمْوِقفاً َوَلَنا بـَْنيَ َيَدْيِه َمْوِقٌف ال َخيَْفى َعَلْيِه َشيْ «
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  .ماند اى حبه، مهانا براى ما وخداى متعال موقف و جايگاهى است كه هيچ چيز از اعمال ما از او خمفى منى

  »ُة، ِإنَّ اللََّه أَقْـَرُب ِإَيلَّ َوِإَلْيَك ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ يَا َحبَّ «

  .اى حبه، خداى متعال به من و تو از رگ گردن نزديك تر است

  »ءٌ  يَا َحبَُّة، ِإنَُّه ال َحيُْجُبِىن َوال ِإيَّاَك َعِن اللَِّه َشيْ «

  .اى حبه، هيچ چيز ميان ما و او حائل نيست

  :بيدارى يا خواب؟ گفت: كرد و فرمود» نوف بكاىل«سپس حضرت رو به 

  .بيدارم

َناكَ : فـََقالَ «    يَا نـَْوُف، ِإْن طَاَل ُبَكاُؤَك ِىف َهَذا اللَّْيِل َخمَاَفًة ِمَن اللَِّه َعزََّوَجلَّ قـَرَّْت َعيـْ

______________________________  
با جاجبا كردن مسافر و  [هاىي كه در درياها  ب و روز و كشىتها و زمني و رفت و آمد ش ترديد در آفرينش آمسان ىب). 1(

اش زنده ساخته و در  به سود مردم روانند و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى] كاال
از توحيد، [هاىي است  نهاى پراكنده كرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشا آن از هر نوع جنبنده
  .164): 2(بقره . انديشند براى گروهى كه مى] ربوبّيت و قدرت خدا

  612: شرح دعاى كميل، ص

  »َغداً بـَْنيَ َيَدِي اللَِّه َعزََّوَجلَّ 

ات در اين شب از خوف خداى متعال بسيار باشد فرداى قيامت چشمانت در پيشگاه  اى نوف، اگر گريه: پس فرمود
  .روشن خواهد بود خداى متعال

  »ريَانِ يَا نـَْوُف، ِإنَّهُ لَْيَس ِمْن َقْطَرٍة َقَطَرْت ِمْن َعْنيِ َرُجٍل ِمْن َخْشَيِة اللَِّه ِإّال َأْطَفَأْت ِحبَاراً ِمَن النِّ «

اى نيست كه از چشمان مردى بر اثر خشيت و خوف از خداى متعال بريزد مگر آن كه درياىي از آتش را  اى نوف، قطره
  .كند خاموش مى
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  :منود گذشت اين اشعار را زير لب زمزمه مى سپس در حاىل كه مى

  َلْيَت ِشْعِرى ِىف َغَفالِتى
 

  أَ ُمْعِرٌض أَْنَت َعىنِّ أَْم نَاِظٌر ِإَيلَ 

 َو َلْيَت ِشْعِرى ِىف ُطوِل َمَناِمى وَ 
 

 «1»  ِقلَِّة ُشْكرِى ِىف نَِعِمَك َعَليَّ َما َحاِىل 

  

  .»2« به خدا سوگند، امرياملؤمنني عليه السالم در اين حال بود تاصبح دميد: گويد مى» عرىنحبه «

به هر روى، درك حضور خداى متعال در كنار اعتقاد به وجود حضرت حق، باالترين مرتبه توحيد است كه از آن به 
  .شود توحيد قلىب ياد مى

  خداى متعال كجاست؟

 ؟ اين اللَّه: قال الراعى :كرد كه كنند كه او مهيشه اين مجله را با خود تكرار مى نقل مى» عبداللَّه بن عمر«در احواالت 
  با برخى از: كىن؟ گفت چرا تو اين مجله را مدام تكرار مى: روزى از او پرسيدند »3«

______________________________  
نگرى؟ و اى كاش  وى گرداىن، يا به من مىهامي آيا از من ر  دانستم كه در حال غفلت خداوندا، اى كاش مى). 1(

  هايت، حامل چگونه است؟ دانستم كه در خواب طوالىن و شكر و سپاس اندكم در برابر نعمت مى

  .30، فصل 267: فالح السائل). 2(

  خدا كجاست؟: چوپان گفت). 3(

  613: شرح دعاى كميل، ص

در اين ميان چوپاىن را . گرسنگى بر ما فشار آورده بود  دوستامن به اطراف شهر رفته بودمي، نزديك ظهر بود و به شدت
در پاسخ  . از او خواستيم كه يكى از گوسفندان را به ما بدهد. ديدمي كه گوسفنداىن را براى چراندن به آن حمل آورده بود

  .ستمها ه دهند مسئول چرانيدن آن من صاحب و مالك گوسفندان نيستم، بلكه در قبال حقوقى كه به من مى: گفت
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يكى از گوسفندان را به ما بده و در مقابل چند برابر قيمتش را بگري و وقىت به : به او گفتيم: گويد مى» عبداللَّه بن عمر«
  .شهر رفىت به صاحب گوسفند بگو گرگ او را خورد

دارد  فرض كنيد صاحب گوسفند راضى شد و اعرتاضى نكرد و به خاطر اعتمادى كه به من: چوپان در جواب ما گفت
  پس خداى متعال كجاست؟ »اين اللَّه؟« :حرف مرا قبول كرد اما مشا بگوييد

اى پس از پذيرش وجود خداى متعال، حضور حضرت حق را نيز در زندگى  اى است كه بنده اين يك منونه از هزاران منونه
  .به آن برسد تواند اى است كه يك بنده مى اين توحيد قلىب است و باالترين مرحله. درك كرده باشد

   اقسام مشركان صدر اسالم

  :شدند مشركان در صدر اسالم به دو گروه تقسيم مى

اين نكته در . دانستند اى براى رسيدن به خدا مى ها را وسيله كساىن كه وجود خداى متعال را قبول داشتند، وىل بت  - 1
  :قرآن نيز آمده است كه آنان اصل وجود خداى متعال را قبول داشتند

  .»1« »ونَ لَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَّماواِت َواْألَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َليَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأىنَّ يـُْؤَفكُ  وَ «

______________________________  
  :در سه آيه ديگر نيز به اين مطلب اشاره شده است. 61): 29(عنكبوت ). 1(

  .25): 31(لقمان . »مَّْن َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل احلَْْمُد للَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ  َوَلِئن َسأَْلتَـُهم«

ها ويژه خداست  مهه ستايش: بگو. خدا: گويند ها و زمني را آفريده است؟ قطعاً مى چه كسى آمسان: و اگر از آنان بپرسى
  .بلكه بيشرتشان معرفت و دانش ندارند]  د كه مهه امور به دست خداست؟ نهكنن آيا درك مى[

َه ِإْن َأرَاَدِينَ اللَّهُ ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ  َوَلِئن َسأَْلتَـُهم َمْن َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل أَفـَرَأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ «
  .38): 39: (زمر. »ِه َأْو َأرَاَدِين ِبَرْمحٍَة َهْل ُهنَّ ُممِْسَكاُت َرْمحَِتِه ُقْل َحْسِيبَ اللَُّه َعَلْيِه يـَتَـوَكَُّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ َكاِشَفاُت ُضرِّ 

 پس مرا درباره معبوداىن كه به جاى: بگو. خدا: گويند ترديد مى ها و زمني را آفريد؟ ىب چه كسى آمسان: اگر از آنان بپرسى
توانند آسيب او را از من برطرف كنند؟ يا  ها مى پرستيد خرب دهيد، كه اگر خدا آسيىب را براى من خبواهد، آيا آن خدا مى
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توكل كنندگان فقط بر او توكل . خدا مرا كاىف است: توانند رمحتش را باز دارند؟ بگو اگر رمحىت را براى من خبواهد، آيا مى
  .كنند مى

  .9): 43(زخرف . »َمْن َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ  َوَلِئن َسأَْلتَـُهم«

ناپذير  ها را مهان تواناى شكست آن: ها و زمني را چه كسى آفريده است؟ قطعاً خواهند گفت و اگر از آنان بپرسى آمسان
  .و دانا آفريد

  614: شرح دعاى كميل، ص

ها و زمني را آفريده و خورشيد و ماه را رام و مسّخر كرده؟  چه كسى آمسان: بپرسى] ورزند كه شرك مى[اگر از آنان 
  !شوند؟ منحرف مى]  از حق به باطل[پس چگونه . خدا: ترديد خواهند گفت ىب

در اصطالح دادند، اينان  گروه ديگرى كه اصل وجود خدا را منكر بودند و مهه چيز را به دهر و روزگار نسبت مى  - 2
  .»1« شهرت دارند» دهريّون«قرآن و روايات به 

  :فرمايد خداوند مى

ْهُر َوما َهلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلمٍ « ْنيا َمنُوُت َوَحنْيا َوما يـُْهِلُكنا ِإالَّ الدَّ   .»2« »ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ  َوقاُلوا ما ِهَي ِإالَّ َحياتـَُنا الدُّ

زندگى ]  گروهى[مريمي و  مى] مهواره گروهى از ما[مهني زندگى و حيات دنياى ما نيست كه زندگى و حياتى جز : گفتند
   كنيم، و ما را فقط روزگار هالك مى

______________________________  
  .شهرت دارند» ماتريالسيت«امروزه آنان به ). 1(

  .24): 45(جاثيه ). 2(

  615: شرح دعاى كميل، ص

  .زنند گويند يقيىن در كار نيست، آنان فقط حدس و گمان مى به آنچه مىآنان را نسبت . كند مى
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ابن اىب «منونه بارز اين افراد در دوران حيات معصومان عليهم السالم . اينان اصل وجود خداى متعال را قبول نداشتند
  .بود كه يك كافر به متام معنا بود» العوجاء

  .و سراجنام نيز بدون اميان از دنيا رفت

  :حضرت به او فرمود. ى بر امام صادق عليه السالم وارد شد و گوشه جملس نشستروز 

  اى سؤاالتى مطرح كىن؟ گويا آمده

  آرى اى پسر رسول خدا،: گفت

  :حضرت فرمود

  .»تـُْنِكُر اللَّه َوَتْشَهُد َأىنِّ اْبُن َرُسوِل اللَّه! َما أَْعَجَب َهَذا«

گوىي  و مى[دهى كه من فرزند پيغمرب هستم  كىن اما گواهى مى خدا را انكار مىكنم كه  تعّجب مى] گفته تو[من از اين 
  ؟]اى پسر پيغمرب

  .ام عادت كرده: گفت» ابن اىب العوجاء«

  اى؟ چرا ساكت نشسته: حضرت فرمود

  .ستمچنني ني من در برابر هيچ دانشمندى اين. بينم زبامن ياراى سخن گفنت ندارد شكوه و جاللت مشا را كه مى: گفت

  .من ساخته شده نيستم: آيا تو مصنوع هسىت يا نيسىت؟ گفت: كنم، بگو بدامن پس من شروع مى: حضرت فرمود

  بگو بدامن اگر ساخته شده بودى چگونه بودى؟: حضرت فرمود

: سپس گفت. كرد مدتى ساكت و به فكر فرو رفت و چوىب كه در دست داشت دست به دست مى» ابن اىب العوجاء«
ن و درازاوصاف مص   .است... نوع بلند و كوتاه، با حركت و بدون حركت، 

  616: شرح دعاى كميل، ص
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  گوىي من مصنوع نيستم؟ اين صفاتى كه گفىت كه در وجود خودت هست، در حاىل كه مى: حضرت فرمود

  .پرسد از من سؤاىل كرديد كه تا كنون كسى نپرسيده و در آينده نيز منى: گفت

  قبال نپرسيده از كجا معلوم كه در آينده كسى از تو نپرسد؟ اگر كسى: حضرت فرمود

وانگهى تو با اين حرف سخن خود را نقض كردى، چرا كه وقىت اعتقاد دارى كه مهه چيز از گذشته و آينده و حال 
  داىن؟ مساوى و برابر است، بنابراين چگونه چيزى را مقدم و چيزى را مؤخر مى

هاى طال وجود دارد و  در آن مهيان، سكه: ه جواهرى داشته باشى و كسى به تو بگويداگر تو كيس »1« »عبدالكرمي«اى 
هاى طال را تعريف كن، اگر تو اوصاف سكه طال  سكه: نه چيزى در آن نيست، و او به تو بگويد: تو در جواب بگوىي

  سكه طال در ميان كيسه نيست؟: تواىن ندانسته بگوىي را نداىن آيا مى

  .توامن بگومي نيست نه اگر ندامن منى: گفت» اابن اىب العوج«

نايش از كيسه جواهر بزرگرت است: حضرت فرمود   .جهان هسىت كه درازا و 

  .دهى شايد در اين جهان مصنوعى باشد زيرا كه تو صفت مصنوع را از غري مصنوع تشخيص منى

  .»2« مسلمان شدندساكت و درمانده شد و برخى از هم مسلكانش » ابن اىب العوجاء«در اينجا 

______________________________  
  .نام ابن اىب العوجاء). 1(

در مدت سه روز اجنام » ابن اىب العوجاء«مناظره حضرت امام صادق عليه السالم و . 2، حديث 75/ 1: الكاىف). 2(
  .شده كه شرح كامل آن در كتاب شريف الكاىف آمده است

  617: شرح دعاى كميل، ص

   از ديدگاه قرآندهريّون 

  :مشركان و دهريّون صدر اسالم، در نگاه قرآن كرمي چند گروه بودند
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. دانستند يعىن كساىن كه دليل شرك يا دهرى بودن خود را سنت آباء و اجداد خود مى: مشركان و دهريّون سنىت - 1
ما پريو دين آباء و اجداد : گفتند د؟ مىپرستي كنيد؟ يا چرا بت مى چرا مشا خدا را قبول منى: گفتند هنگامى كه به آنان مى
  .و نياكان خود هستيم

  .»1« »ال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدونَ ِإذا قيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما أَنـَْزَل اللَُّه قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما أَْلَفْينا َعَلْيِه اباَءنا أََوَلْو كاَن اباُؤُهْم «

نه، بلكه از آييىن كه : گويند از آنچه خدا نازل كرده پريوى كنيد، مى: گويند] مشرك و كافرندكه [و هنگامى كه به آنان 
يافتند  منى]  حق را به سبب كوردىل[فهميدند و راه  آيا هر چند پدرانشان چيزى منى. كنيم پدرامنان را بر آن يافتيم، پريوى مى

  !]باز هم كوركورانه از آنان پريوى خواهند كرد؟[

كه با شرك » ابوهلب«: كردند، مانند بردند و سودى كسب مى وه دوم، مشركاىن بودند كه با شرك خود نفعى مىگر   - 2
دانست وىل خداوند در نفى اين تفّكر  نيازى خويش مى كرد و اموال خود را سبب ىب خود، سود سرشارى را كسب مى

  :ماّدى فرمود

  .»2« »َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسبَ   َما أَْغَىن * تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ «

از عذاب خدا را كه در [نابود باد قدرت ابوهلب، و نابود باد خودش؛ ثروتش و آنچه از امكانات به دست آورد، چيزى 
  .از او دفع نكرد]  دنيا عذاب استيصال است

______________________________  
  .170): 5(بقره ). 1(

  .2 -1): 111(مسد ). 2(

  618: شرح دعاى كميل، ص

چون ما : گفتند به عنوان مثال مى. گروه سوم برهاىن بودند، يعىن براى شرك خود بنابر نظر خودشان دليلى داشتند  - 3
  .»1«  آورمي بينيم اميان منى خدا را منى

ال را درك كرده به هر روى، باالترين مقام توحيد و دورى از شرك اين است كه انسان با متام وجود، حضور خداى متع
  .باشد
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يَا «: كند با توّجه به مطالب فوق، امريعارفان على عليه السالم در اين فراز از دعا به توحيد قلىب اشاره كرده و عرض مى
  .»َمْعرِفَِتكَ ِإهلَِي َوَسيِِّدي َوَريبِّ أَتـُرَاَك ُمَعذِِّيب بَِنارَِك بـَْعَد تـَْوِحيِدَك َوبـَْعَد َما اْنطََوى َعَلْيِه قـَْلِيب ِمْن 

______________________________  
  :فرمايد خداوند در مورد قوم موسى عليه السالم مى). 1(

َخَذتْـُهُم َأْكبَـَر ِمْن ذِلَك َفقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة َفأَ   َيْسئَـُلَك َأْهُل اْلِكتاِب َأْن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهْم ِكتاباً ِمَن السَّماِء فـََقْد َسأَلُوا ُموسى«
  .153): 4(نساء » الصَّاِعَقةُ ِبظُْلِمِهمْ 

اين بازيگران [خواهند كه از آمسان، كتاىب براى آنان نازل كىن، البته  از تو مى]  بنا به خواسِت نامعقولشان[اهل كتاب 
را به كيفر ستمشان  پس آنان. خدا را آشكارا به ما نشان ده: تر از آن را خواستند، و گفتند از موسى بزرگ]  زشت باطن

  .صاعقه فرو گرفت

  619: شرح دعاى كميل، ص

  

   وهلََِج ِبِه ِلَساِىن ِمْن ِذْكرِكَ 

  

   و زبامن از ياد حضرتت به توحيد گويا شده است

   ذكر اهلى

  :براى شرح اين فقره از كالم موىل العارفني عليه السالم، بايد سه واژه بسيار مهم ذكر، ذاكر ومذكور را شرح منود

  ذكر -الف

چندين معنا مطرح شده است، كه مشهورترين معناى آن، ياد و خاطر قلىب و زباىن از يك » ذكر«در كتب لغت براى واژه 
  .»1«  چيز است

  :به عنوان مثال، در روايىت آمده است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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َنُكْم َوبـَْنيَ الشََّهَواتِ َأْكِثُروا ذِْكَر اْلَمْوِت فَِإنَُّه َهاِدُم اللَّذَّ «   .»2« »اِت َحاِئٌل بـَيـْ

  .ها است اى ميان مشا و شهوت ها، و فاصله بسيار ياد مرگ كنيد كه مرگ شكننده لّذت

  .در اين روايت، ياد قلىب و زباىن مرگ است» ذِْكَر اْلَمْوتِ «مراد از 

  .شده است »ذكر«در قرآن جميد از قرآن، مناز، علم، و كالم حق نيز تعبري به 

______________________________  
  .»ذكر«ماده : املفردات و كتاب العني). 1(

  .436/ 2: ؛ وسائل الشيعة31، جملس 263: »مفيد«؛ األماىل 1، جملس 27: »طوسى«األماىل ). 2(

  620: شرح دعاى كميل، ص

   قرآن - 1

  .»1« »ُرونَ َوهذا ِذْكٌر ُمباَرٌك أَنـْزَْلناُه أَفََأنـُْتْم َلُه ُمْنكِ «

  امي، ذكر و پندى پرمنفعت است؛ آيا باز هم مشا منكر آن هستيد؟ كه آن را نازل كرده]  قرآىن[و اين 

  .»2« »نَ َأَو َعِجْبُتْم َأْن جاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليـُْنِذرَُكْم َوِلَتتـَُّقوا َوَلَعلَُّكْم تـُْرَمحُو «

بيم ]  از عذاب دنيا و آخرت[كه بر مردى از جنس خودتان معارىف از سوى پروردگارتان آمده تا مشا را   آيا تعّجب كرديد
  !دهد، و تا مشا پرهيزكارى كنيد و براى اين كه مورد رمحت قرار گرييد؟

  :تعبري شده است ممكن است به دليل يكى از داليل زير باشد» ذكر«كه از قرآن به  علت اين

  .»3«  در اين كتاب مردم را ياد كرده استخداى متعال  - 1

  .»4«  قرآن، ياد آورنده فطرت انسان است - 2
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______________________________  
  .50): 21(انبياء ). 1(

  .63): 7(اعراف ). 2(

  .10): 21(انبياء . »َلَقْد أَنزَْلَنا ِإَلْيُكْم ِكَتاباً ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفَال تـَْعِقُلونَ «). 3(

  .انديشيد مشا در آن است؛ آيا منى]  شرف، بزرگوارى، رشد و سعادت[ترديد كتاىب به سوى مشا نازل كردمي كه مايه  ىب

ِصرَاٍط   يَن آَمُنوا ِإَىل للََّه َهلَاِد الَّذِ َوِليَـْعَلَم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمن َربَِّك فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ ا«). 4(
  .54) 22(حج . »ُمْسَتِقيمٍ 

حمو شدن و نابودى القائات [به آنان عطا شده بدانند كه ]  ديىن[تا كساىن كه دانش و آگاهى ]  نيز براى اين است[و 
و فروتن هايشان براى آن رام  از سوى پروردگارت حق است، پس به آن اميان آورند و دل]  شيطان و استوار شدن آيات

  .كننده اهل اميان به سوى راهى راست است شود؛ و قطعاً خدا هدايت

  .53): 28(قصص . »َعَلْيِهْم َقاُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّبـَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمن قـَْبِلِه ُمْسِلِمنيَ   َوِإَذا يـُتـَْلى«

آن اميان آوردمي، يقيناً اين قرآن از سوى پروردگارمان حق و درست به : گويند بر آنان خوانند، مى] قرآن را[و هنگامى كه 
  .تسليم بودمي]  هاى تورات و اجنيل به سبب راهنماىي[است، البته ما پيش از نزول آن 

  621: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  قرآن، كالم حق است - 3

  مناز - 2

  :استياد كرده » ذكر«خداى متعال در قرآن كرمي، از مناز به عنوان 

  .»2« »َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرى«

  .و مناز را براى ياد من برپا دار
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ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيعَ «  » ذِلُكْم َخيـْ
»3«.  

اقامه [كه اين . مؤمنان، چون براى مناز روز مجعه ندا دهند، به سوى ذكر خدا بشتابيد، و خريد و فروش را رها كنيد اى
رت است اگر ]  مناز مجعه و ترك خريد و فروش   .معرفت و آگاهى داشتيد]  به پاداشش[براى مشا 

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»4« »ْلُقُلوبُ َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ ا«

  .گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى آگاه باشيد، دل

______________________________  
  .105): 17(اسراء . »َوبِاحلَْقِّ أَنـْزَْلناُه َوبِاحلَْقِّ نـََزَل َوما َأْرَسْلناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َونَذيراً «). 1(

  .دهنده نفرستادمي رسان و بيم تو را جز مژده و قرآن را به حق نازل كردمي و به حق نازل شد، و

  .14): 20(طه ). 2(

  .9): 62(مجعه ). 3(

  .28): 13(رعد ). 4(

  622: شرح دعاى كميل، ص

  .اش اطمينان قلب است هاست، مناز است و مثره ذكرى كه مايه آرامش دل

  :يابد كه مثره آن چنني است مىحال اگر كسى مناز را به پاداشت و در اقامه آن كوشيد، به اطمينان قلىب دست 

  .»1« »َواْدُخِلى َجنَِّىت * َفاْدُخِلى ِىف ِعَباِدى* َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

  .به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد
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شتم وارد شو پس در ميان   .بندگامن درآى و در 

  .اقامه مناز است» نفس مطمئنه«ترين راه براى رسيدن به  پس مهم

   علم و آگاهى - 3

  .»2« »َوما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رِجاًال نُوحى ِإلَْيِهْم َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ «

كه پيامربان از جنس بشر [دانيد  منى] اين حقيقت را[اگر . كردمي، نفرستادمي كه به آنان وحى مى  و پيش از تو جز مرداىن
  !]اى به رسالت نازل نشده است؟ تا ديگر نگوييد كه چرا فرشته[از اهل دانش و اطالع بپرسيد ] بودند

ات زيادى در اين مورد رسيده است كه رواي. در اين آيه شريفه وجود مبارك ائمه طاهرين عليهم السالم هستند» اهل ذكر«
  .»3« اند معّرىف كرده» اهل ذكر«آن بزرگواران خود را 

______________________________  
  .30 -27): 89(فجر ). 1(

  .43): 16(حنل ). 2(

وسائل  ، باب أّن اهل الذكر الذين امر اللَّه اخللق بسؤاهلم هم االئمة عليهم السالم؛212 -210/ 1: الكاىف). 3(
  ).باب وجوب الرجوع ىف مجيع االحكام اىل املعصومني عليهم السالم( 7، باب 77 -63/ 27: الشيعة

  623: شرح دعاى كميل، ص

دانيم كه جمموع علوم اهل بيت عليهم السالم از سرچشمه وحى جارى شده و هرگز آن بزرگواران نزد استاد و معلم  مهه مى
  .اند زميىن درسى خنوانده

علمى است كه : زرگان دين در مورد علوم اهل بيت عليهم السالم اين است كه اين علم يك علم لدّىن است، يعىنتعبري ب
  .از طرف خداى متعال به آنان افاضه شده است

تر از علم و دانش اهل بيت عليهم السالم نيست و هر علمى غري از علوم آن بزرگواران  تر و زالل اى پاك بنابراين سرچشمه
  .كند كند بلكه عطش انسان را نيز بيشرت مى تنها انسان را سريآب منى آب گل آلود شورى است كه نه مانند
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  :فرمود» حكم بن عتيبة«و » سلمة بن كهيل«امام باقر عليه السالم به 

  .»1« »ْيتِ َشرَِّقا َوَغرِّبَا َفال جتََِداِن ِعْلماً َصِحيحاً ِإّال َشْيئاً َخرََج ِمْن ِعْنِدنَا أَْهَل اْلبَـ «

  .به شرق و غرب عامل بتازيد، هيچ جا علم صحيحى خنواهيد يافت مگر آنچه از نزد ما اهل بيت صادر شده باشد

  .بنابراين، علم صحيح و واقعى، نزد آن بزرگواراىن است كه اهل ذكرند

  :به دو روايت در اين مورد توّجه كنيد

از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  »2« »َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ َفْسئَـُلوا «امام باقر عليه السالم در تفسري آيه 
  :نقل كرده است كه فرمود

  .»»3« »َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسئَـُلونَ « :الذِّْكُر أَنَا َواألَِئمَُّة َأْهُل الذِّْكِر َوقـَْوِلِه َعزََّوَجلَّ «

______________________________  
  .27632، حديث 84، باب 477/ 21: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 399/ 1: الكاىف). 1(

  .43): 16(حنل ). 2(

  .44): 43(زخرف ). 3(

  624: شرح دعاى كميل، ص

  :آنگاه امام باقر عليه السالم فرمود

  .»1« »َحنُْن قـَْوُمُه َوَحنُْن اْلَمْسُئولُونَ «

  .شومي ماييم كه سوال مىما قوم اوييم و 

  :اى را پرسيد، حضرت فرمود خدمت امام صادق عليه السالم رسيد و از حضرت مسئله» يونس بن ظبيان«

  :ِإْن َأَرْدَت اْلِعْلَم الصَِّحيَح َفِعْنَدنَا َأْهَل اْلبَـْيِت، فـََنْحُن َأْهُل الذِّْكِر الَِّذيَن َقاَل اللَّهُ «
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  .»2« »ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ  َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكرِ «

) ها در مورد آن(هرگاه علم صحيح خواسىت، نزد ما اهل بيت است؛ زيرا اهل ذكر ماييم، مهان كساىن كه خداى عز و جل 
  .»دانيد از اهل ذكر بپرسيد اگر منى«: فرمايد مى

  .ييم مراد، ذكر خداستبا توّجه به مطالب فوق، آنچه متناسب با فضاى عبارت است اين است كه بگو 

  .»و زبامن به قرآن تو، مناز تو، علم و آگاهى تو و ياد و خاطر تو گويا شده است«

  ذاكر و مذكور -ب

  .ياد كننده، بيان كننده و ثناگوى: ذاكر به سه معنا آمده است

  :نكاتى پريامون اين موضوع

  :را براى آنان در نظر گرفته است خداى متعال در قرآن، از ذاكران ياد كرده و پاداش عظيم مغفرت - 1

  .»3« »َوالذَّاِكريَن اللََّه َكثرياً َوالذَّاِكراِت َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعظيماً «

______________________________  
  .33204، حديث 7، باب 63/ 27: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 210/ 1: الكاىف). 1(

  .33232، حديث 7، باب 72/ 27: ؛ وسائل الشيعة258: كفاية األثر). 2(

  .35): 33(احزاب ). 3(

  625: شرح دعاى كميل، ص

  .كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است و خداوند براى مردان و زناىن كه بسيار ياد خدا مى

هر كسى در هر مقام و شخص ذاكر، از نظر شرايط شخصى و موقعيت اجتماعى هيچ موضوعيىت ندارد؛ بنابراين  - 2
مهچنني زمان و مكان هيچ دخالىت در نوع . تواند با اختيار خود در مجع ذاكران حقيقى وارد شود جايگاهى كه باشد، مى

  .تواند ارتباط معنوى خود را با معبود حقيقى برقرار كند ذكر نداشته و هر فردى در هر مكان و زماىن باشد، مى
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هاى مؤمنان واقعى را ذكر دانسته و تأثري اين ذكر را در وجودشان  يكى از بارزترين نشانهخداى متعال در قرآن كرمي  - 3
  :بيان كرده است

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم إمياناً « ْم امنَّ   .»1« »يـَتَـوَكَُّلونَ  َوَعلى َرِِّ

شود، وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود  هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل
  .كنند افزايد، و بر پروردگارشان توكل مى بر اميانشان مى

  :فرمايد و در مورد غري مؤمنان، مى

  .»2« »ْت قـُُلوُب الَّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِباْآلِخَرِة َوِإذا ذُِكَر الَّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ َوِإذا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْمشََأزَّ «

هاى كساىن كه به آخرت اميان  دل] آيد و نامى از معبودانشان به ميان منى[شود  و هنگامى كه خدا به يگانگى ياد مى
  !!شوند آيد، ناگاه مسرور و شاد مى ى از معبودان ديگر به ميان مىكند و چون ياد ندارند، نفرت پيدا مى

______________________________  
  .2): 8(انفال ). 1(

  .45): 39(زمر ). 2(

  626: شرح دعاى كميل، ص

به قدرى اين ذكر، مهم است كه به عنوان . ترين ذكرها، ذكر مذكور حقيقى عامل يعىن خداى متعال است مهم - 4
در قرآن كرمي صراحتاً آمده است كه دورى از ذكر خداى . رين عامل آرامش و آسايش زندگى مطرح شده استت مهم

  :هاىي است كه حمروم شدن از شرييىن و لّذت زندگى را در پى خواهد داشت ها و مشّقت متعال، باعث هجوم سخىت

  .»1« » ُشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َأْعمىَوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرى َفِإنَّ َلهُ َمعيَشًة َضْنكاً َوحنَْ «

]  و سخىت[روى بگرداند، براى او زندگى تنگ ]  كه سبب ياد منودن از من در مهه امور است[و هر كس از هدايت من 
  .كنيم خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا حمشور مى
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اكران حقيقى رسيد خداى متعال نيز ذاكر او ترين آثار و بركات ذكر، اين است كه اگر كسى به مقام ذ از مهم - 5
  .شود مى

  .»2« »َفاذُْكُروىن أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ىل َوال َتْكُفُرونِ «

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم و مرا سپاس گزاريد و كفران نعمت نكنيد

وجود مبارك حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و ذيل آيه فوق، روايت بسيار زيباىي را از » عّالمه جملسى رمحه اهللا«مرحوم 
  :آله نقل كرد است كه

ره بربيد در باغ: حضرت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نزد اصحابش آمد و فرمود شت بگرديد و  اى : پرسيدند. هاى 
شىت كدام است؟ فرمود شىت هستند جمالس ذكر، باغ: رسول خدا، باغهاى  ر خداى مناييد، در صبح و شام ذك. هاى 

  هر كس دوست دارد كه جايگاه خود را نزد خدا بداند، نگاه كند ببيند خداى تعاىل چه جايگاهى نزد او

______________________________  
  .124): 20(طه ). 1(

  .152): 2(بقره ). 2(

  627: شرح دعاى كميل، ص

و بدانيد كه . ، خداى تعاىل را در آن جايگاه نشانده استنشاند كه بنده دارد؛ زيرا خداى تعاىل بنده را در جايگاهى مى
رتين چيزى كه خورشيد  ترين اعمال مشا نزد صاحب اختيارتان، و باال برنده رتين و پاك شىت، و  ترين اعمال به درجات 

نشني كساىن من مه: بر آن طلوع كرده است، ذكر خداى تعاىل است؛ زيرا خداى تعاىل از خود خرب داده است و فرموده
مرا به طاعت و عبادت ياد كنيد تا مشا را به : به اين معىن» مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم«: و فرمود. هستم كه مرا ياد كنند

  .»1«  نعمت دادن و احسان و رمحت و رضايت ياد كنم

هاى  بنابراين يكى از راه .دورى از ذكر خداى متعال باعث حتريك شيطان در محالت خود به سوى انسان خواهد شد - 6
  :مهم دور كردن شيطان و جنات از وساوس او، ذكر و ياد حضرت حق است

  .»2« »َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطاناً فـَُهَو َلُه َقرينٌ «
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مارمي كه آن شيطان مالزم و گ رمحان به كوردىل و حجاب باطن بزند، شيطاىن بر او مى]  خداى[و هر كس خود را از ياد 
  .دمسازش باشد

مهمرتين عامل باز دارند و . باالترين خسارت، خسارتى است كه انسان بر اثر غفلت، از ذكر خدا باز داشته شود - 7
  .غفلت از ياد خداى متعال اموال و فرزندان است

______________________________  
َوَما رِيَاُض ! يَا َرُسوَل اللَّهِ : اْرتـَُعوا ِىف رِيَاِض اْجلَنَِّة، َقاُلوا: يه و آله َخرََج َعَلى َأْصَحاِبِه فـََقالَ ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عل«). 1(

ْليَـْنظُْر َكْيَف َمْنزَِلُة اللَِّه ِعْنَدُه َفِإنَّ اللََّه َجمَاِلُس الذِّْكِر اْغُدوا َوَروُِّحوا َواذُْكُروا َوَمْن َكاَن حيُِبُّ أَْن يـَْعَلَم َمْنزِلََتُه ِعْنَد اللَِّه فَـ : اجلَْنَِّة؟ َقالَ 
َر َأْعَماِلُكْم ِعْنَد َملِ  يِكُكْم َوَأزَْكاَها َوَأْرفـََعَها ِىف َدَرَجاِتُكْم َوَخيـَْر تـََعاَىل يـُْنزُِل اْلَعْبَد َحْيُث أَنـَْزَل اْلَعْبُد اللََّه ِمْن نـَْفِسِه َواْعَلُموا َأنَّ َخيـْ

فَاذُْكُروِىن «: َوقَاَل ُسْبَحانَهُ . أَنَا َجِليُس َمْن ذََكَرِىن : َلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس ذِْكُر اللَِّه تـََعاَىل َفِإنَُّه تـََعاَىل َأْخبَـَر َعْن نـَْفِسِه فـََقالَ َما طَ 
، حديث 5، باب 253: عّدة الداعى» اِإلْحَساِن َوالرَّْمحَِة َوالرِّْضَوانِ يـَْعِىن اذُْكُروِىن بِالطَّاَعِة َواْلِعَباَدِة أَذُْكرُْكْم ِبالنـَِّعِم وَ » َأذُْكرُْكمْ 

  .43، ذيل حديث 1، باب 163/ 90: ؛ حبار األنوار17

  .36): 43(زخرف ). 2(

  628: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك فَأُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ  يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم َأْمواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر اللَّهِ «

غافل ] به خاطر مال و فرزند از ياد خدا[اى مؤمنان، مبادا اموال و فرزندانتان مشا را از ياد خدا غافل كند، و آنان كه 
  .كارند شوند، زيان مى

اينان  . ننگينشان، تارك تاريخ را آلوده كرده است بسيارى از افراد در طول تاريخ مايه عربت ديگران شدند به طورى كه نام
كساىن هستند كه بر اثر ثروت و فرزندان به هلو كشيده شده و به طور كلى از ياد خداى متعال غافل شده و خسارت دنيا 

  .و آخرت را به جان و دل خريدند

دان، به كلى از ياد خدا جدا شدند و از بستگى و وابستگى به ثروت و فرزن هاىي است كه بر اثر دل تاريخ مملو از منونه
  .مسري سعادت منحرف گشته و به شقاوت رسيدند
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در . بستگى به ثروت و فرزند، دچار خسران دنيا و آخرت شد كسى بود كه بر اثر دل  -لعنة اللَّه عليه -»عمر بن سعد«
به كربال منع و ديگرى او را به جنگ احواالت او نقل شده است كه او داراى دو پسر بود، يكى او را به شدت از رفنت 

  .كرد با امام عليه السالم ترغيب مى

خمتار ثقفى نيز . فرزند ناخلف او بود كه به مهراه پدر وارد كربال شد و در زمره خاسران دنيا و آخرت قرار گرفت» حفص«
السالم و سر پسرش به انتقام سر پدر به انتقام امام عليه : را سر بريد و گفت» حفص«و هم فرزندش » عمربن سعد«هم 

  .»2«  خون على اكرب عليه السالم

______________________________  
  .10): 63(منافقون ). 1(

، باب 337/ 45: ؛ حبار األنوار9، جملس 242: »طوسى«األماىل . »ُعَمر بِاحلسني، وَحْفٌص بعلي بن احلسني«). 2(
  .2، حديث 49

  629: شرح دعاى كميل، ص

  

  َقَدُه َضِمِريى ِمْن ُحبَِّك،َواْعتَـ 

  

   َوبـَْعَد ِصْدِق اْعِرتَاِىف َوُدَعاِئى َخاِضعاً ِلرُبُوبِيَِّتكَ 

   و باطنم از عشق و حمبتت بر توحيد گره خورده و حمكم و استوار شده است، و پس

   ام به پيشگاه ربوبيتت از صداقت در اعرتاف به توحيد و درخواست خاضعانه

   حمّبت باطىن

  .هاى قبل نيز اشاره شده، فطرت انسان بر توحيد است گونه كه در حبث  مهان
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حىت در روايات آمده است كه  . وقىت فطرت بر توحيد باشد، بطور قطع ضمري انسان ماالمال از حمّبت به پروردگار است
سان است كه در اين گريه نشانه حمّبت ضمري و باطن ان. »1«  گريه نوزادان شهادت به وحدانّيت خداى متعال است

  .دهد هاى زندگى خود را نشان مى آغازين حلظه

ديد منوده و حالت فطرى  اما امور مهّمى مانند تغذيه حرام، حميط آلوده و مرّىب فاسد، از عواملى هستند كه اين حمّبت را 
  .سازد انسان را دگرگون مى

در رساله » خواجه نصريالدين طوسى رمحه اهللا«لذا  هاى خاص انسان است آميز از ويژگى ابراز حمّبت حقيقى و جذب حمّبت
  :فرمايد ارزمشند توّىل و تربّى به اين حقيقت اشاره كرده و مى

______________________________  
َعَة َأْشُهٍر َشَهاَدُة َأْن ال ِإَلَه ِإّال ال َتْضرِبُوا َأْطَفاَلُكْم َعَلى ُبَكاِئِهْم َفِإنَّ ُبَكاَءُهْم َأْربَـ «: قَاَل َرُسوُل اللَّه صلى اهللا عليه و آله). 1(

  .»اللَُّه َوَأْربـََعَة َأْشُهٍر الصَّالُة َعَلى النَِّيبِّ َوآِلِه عليهم السالم َوَأْربـََعَة َأْشُهٍر الدَُّعاءُ ِلَواِلَدْيه

 اله اال اللَّه است، و شهادت ال) اول زندگى(كودكان خود را در موقع گريستنشان نزنيد؛ چرا كه گريه آنان چهار ماه 
  .صلوات بر پيامرب و خاندان اوست، و چهار ماه بعد، دعا براى پدر و مادر است) پس از آن(چهار ماه 

  .27544، حديث 63، باب 447/ 21: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 73، باب 81/ 1: علل الشرائع

  630: شرح دعاى كميل، ص

  وانات از راه شهوت و اين انسان است كه از اين گوهر ارزمشند برخوردار استجاذبه انسان از راه حمّبت است و جاذبه حي
»1«.  

در روايات اهل بيت عليهم السالم، سرزمني وجود انسان، به عامل تشبيه شده است، خداى متعال براى رونق خبشيدن به 
اى به نام كعبه دل دارد   نيز مانند عامل كعبهوجود انسان . عامل وجود، كعبه را آفريد و در كنار كعبه، چشمه زمزم را قرار داد

  .كه به زمزم حمّبت زينت داده شده است

خيزى  زارى رخيته شود بطور قطع هيچ حاصل مفيدى خنواهد داد، اما اگر به سرزمني حاصل حال اگر اين زمزم در شوره
  .هدايت شود بطور قطع حمصول ماندگارى را به ارمغان خواهد آورد
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  .»2« »َيْشُكُرونَ الطَّيُِّب َخيْرُُج نَباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَّذى َخُبَث ال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكداً َكذِلَك ُنَصرُِّف اْآلياِت ِلَقْوٍم َواْلبَـَلُد «

سود از آن  آيد، و زميىن كه ناپاك است، جز گياهى اندك و ىب و زمني پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بريون مى
  .كنيم بيان مى]  هاى گوناگون به صورت[ها را براى گروهى كه سپاس گزارند  آيد؛ اين گونه نشانه ىبريون من

  .باالترين و ارزمشندترين مكان خرج حمّبت، حمّبت به خداى متعال است

قابل خبشد كه  خرج اين گوهر ارزمشند در راه خداى متعال و ارتباط آن با عامل ملكوت چنان وجود انسان را رونق مى
  .توصيف خنواهد بود

  :دارد لذا امرياملؤمنني عليه السالم عرضه مى

آيا با وجودى كه باطن من با حمّبت تو گره خورده است و بعد از اعرتاف صادقانه و دعاى خاضعانه به پيشگاه ربوبيتت، «
  »!كىن؟ با آتش دوزخت مرا معّذب مى

______________________________  
  .562: ، به نقل از اخالق حمتشمى239 :حكمت عبادات). 1(

  .58): 7(اعراف ). 2(

  631: شرح دعاى كميل، ص

  2ا 

ات را تباه   تو بزرگوارتر از آن هسىت كه دست پرورده!] كنم كه مرا به عذاب دوزخ گرفتار كىن باور منى[چه دور است ! نه
اى دور مناىي، يا آن را كه پناه دادى از خود  مندش ساخته رهاى و از مقام قرب خود  كىن، يا آن را كه به خود نزديك منوده
  .اى به امواج بال و گرفتارى واگذارى اى و به او رحم منوده براىن، يا كسى را كه خود كفايت كرده

  632: شرح دعاى كميل، ص
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  16خبش 

  

  633: شرح دعاى كميل، ص

  

   َربـَّْيَتهُ َهيـَْهاَت أَْنَت َأْكَرُم ِمْن َأْن ُتَضيَِّع َمْن 

  

  ] كنم كه مرا به عذاب دوزخ گرفتار كىن باور منى[نه، چه دور است، 

   ات را تباه كىن تو بزرگوارتر از آن هسىت كه دست پرورده

   جلوه ربوبّيت

و  دهد؛ تربيت مادى پروردگار مهربان از ابتداى آفرينش انسان تا زمان از دنيا رفتنش او را در مدار دو نوع تربيت قرار مى
  .تربيت معنوى

   اسباب تربيت مادى

يا به ... كند، مانند خوردن، آشاميدن، تنّفس و ها استفاده مى مشارى است كه انسان يا به اختيار خود از آن هاى ىب نعمت
كند و با  اش مؤثر است، مانند نريوهاى شگفت انگيزى كه در بدن مواد را جذب مى اراده حق در رشد و تكامل مادى

  .رساند فعاالت الزم به هر كجاى بدن كه مورد نياز بدن است مىفعل و ان

  :در سوره يونس به صورتى كّلى و به طور امجال به اين معنا اشاره شده است

َيِِّت وَ «
َيَِّت ِمَن اَحلىِّ َوَمن يَُدبـُِّر خيُْ ُقل َمن يـَْرزُُقُكم ِمَن السَّمآِء َواَألْرِض أَمَّن َميِْلُك السَّْمَع َواألَْبصاَر َوَمن ُخيْرُِج اَحلىَّ ِمَن امل

رُِج امل
  .»1« »اَألْمَر َفَسيَـُقولُوَن اللَُّه فـَُقل أََفَال تـَتـَُّقونَ 

   به وسيله باران و برف و نور خورشيد و ماه و فعل(چه كسى مشا را از آمسان : بگو
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______________________________  
  .31): 10(يونس ). 1(

  634: شرح دعاى كميل، ص

به وسيله روياندن (دهد؟ و چه كسى مشا را از زمني  روزى مى) و انفعاالت فضا و هزاران واقعيىت كه از آن آگاه نيستند
روزى ) رسد ها حقيقىت كه دانش مشا به آن منى ها نوع گياه و پرورش حيوانات حالل گوشت و معادن و ميليون ميليون

آورد و  يدگان است؟ و چه كسى است كه زنده را از مرده بريون مىدهد؟ يا چه كسى است كه حاكم بر گوشها و د مى
آيا پروا : پس بگو. خدا: كند؟ خواهند گفت سازد؟ و چه كسى است كه كارها را تدبري مى مرده را از زنده خارج مى

  »كنيد؟ منى

اتوان، چه رسد به مهه ما از تشريح يك عضو از اعضاى بدن، و درك و فهم مهه حقايق آن عاجزمي و از سپاس و شكرش ن
  .ها و عوامل بريوىن برقرار است ها و نيز ميان آن اعضاى بدن و مهاهنگى و نظمى كه ميان آن

وار  هاىي را به وجود آورده، فهرست براى اين كه بدانيد در اين كارگاه احسن تقوميى، جلوه ربوبيت حضرت حق چه شگفىت
  .شود به يك عضو كه عضو بيناىي است اشاره مى

  :تشكيالت اصلى چشم عبارت است از

  .ها پلك -4. عضالت خارجى چشم -3. كره چشم  -2. كاسه چشم  - 1

  .دستگاه اشكى -6. ملتحمه - 5

اى، شب پره، پرويزىن،  حفره خمروطى شكل است كه جدارهايش به وسيله استخوان پيشاىن، فّك فوقاىن، گونه :كاسه چشم
  .اشكى و كامى پوشيده شده است

هاى خوىن، عضالت و غده  ها، اعصاب، رگ كاسه چشم را اشغال و بقيه كاسه چشم با چرىب، نيام  15 :كره چشم
  .اشكى پر شده است

   چهار عضله راست، موسوم به راست فوقاىن، حتتاىن، داخلى :عضالت چشم
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  635: شرح دعاى كميل، ص

  .و خارجى است، و دو عضله مايل، موسوم به مايل فوقاىن و حتتاىن است

  .كنند هاى مغز مياىن و پل مغزى، حركات چشم را كنرتل مى ستهه

  .كار شستشو و بسته شدن در هنگام خطر و خواب را به عهده دارند  :ها ها و مژه پلك

  .هاست پرده نازك خماطى است كه فرش پلك :ملتحمه

چشم را مرطوب و شفاف و متيز شبيه يك بادام است كه از راه يك استخوان به بيىن راه دارد و مهواره  :دستگاه اشكى
  .دارد نگاه مى

  .آفريده شده است  شبكيه و  مشيميه ، صلبيه  كره چشم از سه پرده

تبديل   قرنيه  سپيدى چشم است و عبارت است از پوشش خارجى براى حفاظت كره چشم كه از جلو به :صلبيه - 1
  .شود مى

عبارت از پرده مياىن است كه خبشى از آن تشكيل جسم مژگاىن داده و كارش تنظيم عدسى چشم براى  :مشيميه - 2
  .ديدن فواصل خمتلف است

نام دارد و عملش تنظيم نور است و به   مردمك  خبش رنگى چشم است، سوراخى كه در مركز آن است :عنبيه - 3
كارش انكسار نور براى ميزان كردن تصوير روى شبكيه است    عدسى .موازات نور عضالت تنگ كننده و گشاد كننده دارد

  .و شبكيه اندام گرينده نور است

رسد متعدد است، مثًال به يك ماهيچه  ها چشم است مى هاى عصىب به اعضا كه يكى از آن هاىي كه از طرف سّلول فرمان
  !!شود عرق در غدد مربوطه نيز صادر مى ها و توليد شود و در مهان آن فرمان بسته شدن چشم فرمان انبساط داده مى

ميليارد است و در نظر گرفنت اين سيستم دشوار بايد اقرار كرد كه بنا به   15با توّجه به تعداد سّلول اعصاب بدن كه تقريباً 
  !!براى اجياد چنني دستگاهى، چهل هزار سال وقت الزم دارد -يك كارشناس الكرتونيك» -اشتني بوخ«گفته پروفسور 

  636: رح دعاى كميل، صش
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انسان را از نطفه و نطفه را از خاك آفريد و حيوان را از ختم و نبات را از بذر به وجود آورد و از انسان  »ُخيْرُِج اَحلىَّ «
  .زنده كه غذا را در دستگاه گوارشش هضم كرده، نطفه و از مرغ زنده، ختم و از نبات زنده، بذر را به وجود آورد

ها پاسخ  كند؟ فطرت مهگان و عقل مجيع انسان انگيز جهان هسىت را تدبري مى اين نظام شگفتچه كسى است كه 
  پرهيزيد؟ آيا از شرك و كفر و از خمالفت با اوامر او منى: پس به آنان بگو. خدا: دهد مى

   اسباب تربيت معنوى

حضرت حق به : ربيت معنوى است، كههاى ت هاى آمساىن به ويژه قرآن، مايه عقل، فطرت، وجدان، نبوت، امامت، كتاب
ها، تالش و كوشش و تربيتش از ارزش  هاى معنوى، آزادى و اختيار داده تا در سايه آن انسان در بكارگريى اين نعمت

شت شود   .برخوردار شود و شايسته رضايت و رمحت و مغفرت و 

  :دارد امرياملؤمنني عليه السالم در اين خبش از دعا به پيشگاه خدا عرضه مى

هاى ماّدى و معنوى، جلوه ربوبّيت و تربيت تو را پذيرفته و به اين  كسى كه تا حدى با بيدارى و بيناىي به وسيله نعمت
اى، بسيار بعيد است كه وى را تباه كىن و  اى و به فضاى رمحتت پناه داده خاطر او را به قرب پيشگاهت رسانده

، و با اين كه پناهش دادى از خود براىن و در حاىل كه در مهه امور او را  ساختمان تربيتش را به فساد و خراىب سپارى
  .ها واگذارى اى او را به امواج سهمگني بال و مصائب و گرفتارى اى و به وى رمحت آورده كفايت كرده

  :اى فرمودهها و گناهان بسيارش  تو چنان مهرباىن و آن قدر كرمي و بزرگوارى كه در خطاىب به انسان با داشنت لغزش

   نَاَديُتُموِىن فـََلبَّيُتُكم، َسألُتموِىن َفأعطَيُتُكم، بَاَرزُمتُوِىن فَأمَهلُتُكم، تـَرَكُتُموِىن 

  637: شرح دعاى كميل، ص

األجَوِديَن َوأكَرُم األكَرِمَني َوأرَحُم أنَا أجَوُد . فـََرعيُتُكم، َعَصيُتُموِىن َفَسَرتُتُكم، فَإن َرَجعُتم إىلَّ قَِبلُتُكم، َوإن أدبَرُمت َعىنِّ انَتَظرُتُكم
  .»1«  الرّاِمحِنيَ 

مرا خوانديد به مشا جواب دادم، از من خواستيد به مشا عطا كردم، با من به خمالفت برخاستيد به مشا مهلت دادم، مرا ترك  
پذيرم و  سومي باز گرديد مشا را مىپوشى منودم، اگر به  كرديد مشا را رعايت منودم، مرا معصيت كرديد من نسبت به مشا پرده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ترين  ترين كرميان و مهربان ترين خبشندگان و كرمي من خبشنده. مامن اگر به من پشت كرديد، به انتظار بازگشت مشا مى
  .مهربانامن

   موسى عليه السالم و قارون

  :كند روايت مى» على بن ابراهيم قمى رمحه اهللا«از » عالمه جملسى«

كار موسى عليه السالم و تكذيب نبوتش برخاست و از پرداخت زكات مال امتناع ورزيد و به موسى چون قارون به ان«
ها و زمني را فرمان دادم تو را اطاعت كنند، هر  آمسان: مت زد، موسى به حضرت حق شكايت كرد، حق تعاىل فرمود

  .خواهى به آنان بده فرماىن مى

 كه قارون به كارمندانش امر كرده بود درهاى قصرش را به روى موسى موسى به سوى خانه قارون روان شد، در حاىل
اى به درها كرد، پس مهه درها باز  اند، اشاره موسى هنگامى كه به قصر قارون رسيد و ديد درها را به رويش بسته. ببندند
  .شدند

خواهم به حق  ى، از تو مىاى موس: چون قارون نگاهش به موسى افتاد، دانست كه موسى با عذاب آمده، عرضه داشت
   اى فرزند الوى، با من سخن مگوى كه: موسى گفت. خويشاوندى و قرابىت كه ميان من و توست به من رحم كىن

______________________________  
  .374/ 3: كشف االسرار). 1(

  638: شرح دعاى كميل، ص

قارون در . س قصر با آنچه در آن بود به زمني فرو رفتپ. قارون را بگري: پس به زمني خطاب كرد. سودى براى تو ندارد
اى فرزند الوى، با من : وىل موسى پاسخ گفت. آن حال گريست و باز به موسى به حق خويشاوندى و قرابت سوگند داد

 قارون گرچه استغاثه كرد، وىل موسى كه از حركات ناهنجار او دلش سوخته بود به استغاثه او جواب نداد،. سخن مگوى
اى موسى، قارون و قومش به تو : حق تعاىل به او فرمود... موسى پس از هالكت قارون به حمل مناجات خود رفت

رسيدم وىل  استغاثه منودند، وىل تو به فرياد آنان نرسيدى، به عّزت و جالمل سوگند اگر به من رو آورده بود به فريادش مى
  !!و واگذاشتمچون تو را خواند و به تو متوّسل شد او را به ت
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 قارون زار زار: حق تعاىل گفت
 

 خواند اى موسى تو را هفتاد بار

  تو ندادى هيچ بار او را جواب
 

  گر به زارى يك رهم كردى خطاب

  شاخ شرك از جان او بركندمى
 

  خلعت دين در سرش افكندمى

  كردى اى موسى به صد دردش هالك
 

  خاكسارش سر فرو دادى به خاك

  اى را آفريده بودهگر تو او 
 

  اى در عذابش آرميده بوده

 رمحتان رمحت كند آن كه بر ىب
 

 اهل رمحت را وىل نعمت كند

  دريغ هست درياهاى فضلش ىب
 

  در بر آن جرمها يك اشك ميغ

  هركه را باشد چنان خبشايشى
 

  كى تغري آرد از آاليشى

 هركه او عيب گنهكاران كند
 

 «1» كند  خويش را از خيل جّباران

  

***______________________________  
  .حكايت موسى و قارون: »عطار نيشابورى«منطق الطري ). 1(

  639: شرح دعاى كميل، ص

  جوان عاق شده و مادر

  :در تفسري نيشابورى آمده

از حضرت ختمى مرتبت درخواست شد كه از آن . در عصر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله جواىن به مرز مرگ رسيد«
حضرت به بالني او آمد، در حاىل كه زبان جوان از شهادت به مراتب اميان بسته بود، حضرت . جوان عيادت كند

: عاق پدر بوده؟ گفتند: فرمود. نه: ت زكات امتناع داشته؟ گفتنداز پرداخ: فرمود. نه: آيا تارك مناز بوده؟ گفتند: پرسيدند
پس مادر او را احضار فرمودند و از او خواستند وى را حالل كند و از او . آرى: عاق مادر است؟ گفتند: فرمود. نه
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ضرت ح. چگونه از او گذشت كنم در حاىل كه به صورمت سيلى زده و چشمم را معيوب كرده: درگذرد، عرضه داشت
خواهم به جزاى عملى كه اين جوان مرتكب شده  مى: خواهيد؟ فرمود آتش براى چه مى: مادر پرسيد. آتش بياوريد: فرمود

شوم او را بسوزانيد، زيرا نه ماه در شكمم بوده و با شريه جامن  من هرگز راضى منى: او را بسوزامن، مادر عرضه داشت
ام و ساهلا در كنارم بوده، اگر بناست او را بسوزانيد من از او   م و تربيتش كردها پرورش يافته، و دو سال او را شري داده

  .»كنم تا از سوخنت جنات يابد گذشت مى

شود فرزندش را كه نسبت به او خطا كرده بسوزانند، چگونه خداى كرمي كه مرىب  مادرى كه مرّىب جمازى است راضى منى
ل رسانده و انسان بر اثر ضعف اراده و جهالت و ناداىن گاهى نسبت به حقيقى انسان است و آدمى را از نقص به كما

  .اش را به آتش بسوزاند؟ َهيـَْهاَت أَْنَت َأْكَرُم ِمْن َأْن ُتَضيَِّع َمْن َربـَّْيَتهُ  شود كه بنده او دچار لغزش شده راضى مى

   حق منك

   اشرافكه از » وكيع«مبلغى درهم و دينار از » يزيد بن مهلب«: روايت شده

  640: شرح دعاى كميل، ص

شخصى را مأموريت داد كه آن مبلغ را از مناينده وكيع وصول كند، آن شخص مناينده وكيع را . خراسان بود طلب داشت
  .در سخىت و مشّقت قرار داد و او را آزار و اذيت كرد

مناينده وكيع از يزيد براى پرداخت درهم و دينار روزى مناينده يزيد بن مهلب، مناينده وكيع را به جملس يزيد بن مهلب برد تا 
مناينده وكيع  . برخيز از جملس بريون شومي: مهلت خبواهد؛ در آن هنگام سفره غذا چيدند، مناينده يزيد به مناينده وكيع گفت

از صرف غذا  و سپس شروع به خوردن غذا كرد، پس. روم اگر بند از بندم جدا كنيد تا از اين غذا خنورم بريون منى: گفت
از اين پس از مناينده وكيع مطالبه درهم و دينار نكن، زيرا از : از يزيد بن مهلب مهلت خواست، يزيد به مناينده خود گفت

  .كند كه او را آزار دهيم سفره ما غذا خورد و از منك ما چشيد، مرّوت اقتضا منى

ق خورده، آقاىي و رمحت و لطف حضرت او اقتضا يقيناً عبدى كه از منك مادى و معنوى موالى كرميى چون حضرت ح
  .كند كه او را به عذاب بسوزاند منى

  حق مهمان بر مهماندار
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معن به كشنت مهه آنان . كه از سرداران بزرگ بود آوردند» معن بن زائده«سيصد اسري از حملى نزد : اند ارباب تاريخ نوشته
دهم ما را  اى امري، تو را به خدا سوگند مى: بلوغ نرسيده بود گفتجواىن در ميان اسريان كه هنوز به سّن . فرمان داد

اى امري، اكنون مهه ما : چون اسريان آب خوردند، جوان گفت. مهه را آب دهيد: معن گفت. مكش تا هريك آىب بياشاميم
  .زاد كردندراست گفىت و فرمان داد مهه را آ: معن گفت. مهمان تو شدمي و اكرام مهمان جزء وظايف بزرگان است

   راسىت مهانگونه كه امرياملؤمنني عليه السالم خرب داده، بسيار بعيد است كه خداى

  641: شرح دعاى كميل، ص

  .مهربان مهمان خود را كه از سفره مادى و معنوى او استفاده كرده به عذاب بسوزاند

  اگر بدمي و گر نيك خاكسار توامي
 

  فتاده بر ره تو خاك رهگذار توامي

  ندى سر ما خاكسارى در توستبل
 

  به نزد خلق عزيزمي ز آن كه خوار توامي

  توىي قرار دل ما اگر قرارى هست
 

  قرار توامي وگر قرار ندارمي ىب

 كنيم سفر به سوى توست به هر سو كه مى
 

  به هر ديار كه باشيم در ديار توامي

 كنيم خملص تو اگر اطاعت تو مى
 

  توامي وگر كنيم گناهى گناهكار

  به هرچه در دل ما بگذرد تو آگاهى
 

انيم آشكار توامي   اگر ز خلق 

  هاى بد خويشنت بس خجليم ز كرده
 

  بپوش پرده عفوى كه شرمسار توامي

 اگرچه نامه سياهيم از اطاعت تو
 

  چو فيض دمشن ديومي و دوستدار توامي

  گفت بگوش هوش شنيدم كه هاتفى مى
 

  يار غمگسار تواميغمني مباش كه ما 

  

  642: شرح دعاى كميل، ص
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   أْو تـُبَـعَِّد َمْن َأْدنـَْيَتُه َأْو ُتَشرَِّد َمْن آَويـَْتهُ 

  

   ، َأْو ُتَسلِّم ِإَىل اْلَبَالِء َمْن َكَفْيَتُه َوَرِمحَْتهُ 

ره يا آن را كه به خود نزديك منوده يا آن را كه پناه دادى از خود اى دور مناىي،  مندش ساخته اى و از مقام قرب خود 
   اى به امواج بال و گرفتارى واگذارى اى و به او رحم منوده براىن، يا كسى را كه خود كفايت كرده

   ها نتيجه اعمال خود انسان حمرومّيت

بالىي دچار  راند و كسى كه به او توّكل منوده است را به اى را منى آورده كند و پناه خداى متعال، هرگز حقى را ضايع منى
اى  ها و هجوم بالها، نتيجه عمل انسان است؛ چرا كه خداى متعال هرگز با بنده ها، دور شدن متام ضايع شدن. كند منى

  .خصومت و دمشىن ندارد

  :كند و حقى را ضايع منى سازد در قرآن كرمي تصريح شده است كه خداى متعال هرگز به كسى ظلم منى

  .»1« »النَّاَس َشْيئاً َولِكنَّ النَّاَس أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ ِإنَّ اللََّه ال َيْظِلُم «

  .ورزند بر خود ستم مى]  گرداىن از حق با روى[دارد، وىل مردم  يقيناً خدا هيچ ستمى به مردم روا منى

  :فرمايد اى ديگر مى و در آيه

  .»2« »َو اْصِربْ َفِإنَّ اللََّه ال ُيضيُع َأْجَر الُمْحِسننيَ «

  .كند كيباىي كن كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه منىو ش

  بنابراين، بايد فلسفه نزول بالها كه اعم از ضايع شدن، طرد شدن، رد

______________________________  
  .44): 10(يونس ). 1(
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  .115): 11(هود ). 2(

  643: شرح دعاى كميل، ص

  .ها و نزول بالهاست بررسى شود درخواست

عامل وجود، مهانند پيكر انسان داراى يك حقيقت است و مهانگونه كه در پيكر انسان، سالمت يا مرض يك عضو متام 
  .بر عضو ديگر تأثري دارد، عامل نيز مهني گونه است و متام پديده هايش متأثر از يكديگرند

  :از قول امام صادق عليه السالم نقل كرده است كه فرمود» ابوبصري«

َما ِمْن ُروٍح َواِحَدٍة َوِإنَّ َأُخو اْلُمْؤِمِن َكاجلََْسِد اْلَواِحِد ِإِن اْشَتَكى َشْيئاً ِمْنُه َوَجَد َأَملَ َذِلَك ِىف َساِئِر َجَسِدِه َوَأْرَواُحهُ اْلُمْؤِمُن «
َا   .»1« »ُروَح اْلُمْؤِمِن َألَشدُّ اتَِّصاًال ِبُروِح اللَِّه ِمِن اتَِّصاِل ُشَعاِع الشَّْمِس ِ

مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك پيكرى كه هر گاه عضوى از آن دردمند شود، اعضاى ديگر هم احساس درد كنند، و 
اش به روح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد به خورشيد  ها نيز از يك روح است، و مهانا روح مؤمن پيوستگى هاى آن روح

  .بيشرت است

گى پديده هاى عامل، اعمال و رفتار و كردار انسان نيز به عنوان يك پديده مهم، با توّجه به اين نكته و پيوستگى و وابست
  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در روايىت زيبا مى. ها تأثري مستقيم دارد ها ونقمت قطعاً بر روى نزول نعمت

َعاِء َواْالنَابَِة َملْ  َما زَاَلْت نِْعَمٌة َوال َنَضاَرُة َعْيٍش ِإّال ِبُذنُوٍب اْجتَـَرُحوا ِإنَّ « ٍم لِْلَعِبيِد َوَلْو أَنـَُّهُم اْستَـْقبَـُلوا َذِلَك بِالدُّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ
  .»2« »تـَُزلْ 

  .اند هيچ نعمىت و نشاط زندگاىن زايل نشده مگر به واسطه گناهاىن كه مرتكب شده

كردند و با توبه به خداى خود  ز آن، دعا مىكند، و اگر آنان پيش ا و به راسىت كه خداوند به بندگان ستم منى
  .رفت ها منى گشتند، نعمت و زندگى از دست آن بازمى

______________________________  
، حديث 43، باب 148/ 58: ؛ حبار األنوار4، باب أخوة املؤمنني بعضهم لبعض، حديث 166/ 2: الكاىف). 1(

25.  
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  .178/ 7: ؛ مستدرك الوسائل624/ 2: اخلصال). 2(

  644: شرح دعاى كميل، ص

در كتاب ارزمشند من ال حيضره الفقيه نقل كرده است كه مردى در زمان حضرت داود عليه » شيخ صدوق رمحه اهللا«مرحوم 
اى مرد، هم اكنون  : در مهني هنگام زن گفت. السالم براى تعّدى و جتاوز وارد منزىل شد و قصد تعّرض به زىن را داشت

  .ض به من دارى، مردى نيز وارد خانه تو شده و قصد تعّرض به مهسرت را داردكه تو قصد تعرّ 

  .آن مرد فوراً از منزل زن خارج شد و وقىت به منزل خود رسيد ديد مردى قصد تعّرض به مهسرش را داشته است

  .خدمت حضرت داود عليه السالم رسيد و ماجرا را براى آن پيامرب اهلى بازگو منود

يعىن امور دنيا به قدرى به » َكَما َتِديُن ُتَدانُ «: كند كه به اين مرد بگو ه حضرت داود عليه السالم وحى مىخداى متعال ب
  .»1« گردانند هم وابسته است كه تو از هر دسىت بدهى از مهان دست به تو برمى

خداى متعال هرگز با  شود دست آورد خود اوست و  خالصه اينكه بيشرت بالها و سخىت هاىي كه انسان دچار آن مى
  .كسى خصومىت ندارد

  .»2« »ِجُعونَ َظَهَر اْلَفساُد ِىف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبا َكَسَبْت أَْيِدى النَّاِس لُِيذيَقُهْم بـَْعَض الَّذى َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَرْ «

خدا  [منودار شده است تا در خشكى و دريا به سبب اعمال زشىت كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى 
  .برگردند]  از گناه و طغيان[اند به آنان بچشاند، باشد كه  برخى از آنچه را اجنام داده] كيفر

بنابراين طبق فرموده امرياملؤمنني عليه السالم ضايع منودن، دور منودن از مقام قرب و گرفتار منودن به امواج بال، كار وجود 
  .مل اعمال انسان استبلكه عكس الع. مبارك حق نيست

______________________________  
  .28، حديث 3، باب 41/ 14: ، باب ما جاء ىف الزنا؛ حبار األنوار22/ 4: من ال حيضره الفقيه). 1(

  .41): 30(روم ). 2(

  645: شرح دعاى كميل، ص
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  3ا 

اده  كه براى عظمتت سجدههاىي   دانستم آيا آتش را بر چهره اى آقاى من و معبود و سرورم، اى كاش مى كنان بر زمني 
هاىي كه  كنان گويا شده، و بر دل هاىي كه صادقانه به توحيدت و به سپاس گزاريت مدح كىن، و نيز بر زبان شده مسّلط مى

ها را فراگرفته تا آجنا كه در  هاىي كه معرفت به تو آن با يقني پايدار و راسخ، به خداييت اعرتاف كرده، و بر باطن
هايت شتافته و اقرار كنان جوياى آمرزشت  پيشگاهت خاضع و فروتن شده، و به اعضاىي كه مشتاقانه به سوى پرستشگاه

  .اند، اى بزرگوار، اى پروردگار اند، هرگز چنني گماىن به تو نيست، و از فضل و احسانت چنني خربى به ما نداده بوده

  646: شرح دعاى كميل، ص

  

  17خبش 

  

   عبادت جامع

گشايد و  اين فراز از دعا اشاره به عبادتى جامع و كامل شده كه بنده در آن با صداقت، زبان به مدح و ثناى خداوند مى
  .سايد دهد و با خضوع و خشوع و با باطن پر از معرفت، پيشاىن به درگاه مقدسش مى محد و سپاس حضرتش رااجنام مى

منازگزار به وسيله مناز، كمال خضوع . گفت عبادت جامع است، مناز استتوان   در ميان متام عبادات، تنها عبادتى كه مى
كند،  برد، و به وسيله مناز، به يگانگى و توحيد او اقرار مى و فروتىن و خاكسارى خود را به پيشگاه حضرت حمبوب مى

و اين اعضا و . كند اش اعرتاف مى منايد، و بر پايه حتقيق و معرفت به خداىي سپاس گزارى خود را به حق تقدمي مى
  .شتابند اند كه با اتصال به اراده انسان، مشتاقانه به مساجد و به كعبه و به حرم پيامرب و امامان مى جوارح

به حمضر عظمتش فروتىن دارند، و  - اند كه تا حدى خدا و خود و اهداف آفرينش را شناخته  -عالوه بر اين، اهل معرفت
كنند، و با زبان قلب و حال و قال،  اش اقرار مى خوش و ناگوار به يگانگىدر خلوت و آشكار و در هر شرايط 

گزارند، و دل نوراىن و قلب استوارشان بر پايه حتقيق و معرفت به الوهيت او اقرار  مشارش را سپاس مى هاى ىب نعمت
با اعضا و جوارحشان براى كنند، و  هاى مملّو از آگاهى و معرفتشان به درگاه مباركش خضوع مى منايد، و با باطن مى

  .روند جلب رضايت او به مساجد و معابد مى
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   اينان چگونه به حضرت دوست گمان بد برند؟ و چرا به جناب او حسن ظن

  648: شرح دعاى كميل، ص

ن اند كه بندگاىن چو  نداشته باشند؟ كدام پيامرب و كدام امام و كدام كتاب آمساىن از جانب حضرت حق به آنان خرب داده
ادها و اعضا و جوارحتان را به آتش مى ها و دل ها و زبان كنند، و چهره مشا را به عذاب مبتال مى   !سوزانند؟ ها و 

اند كه مردم مؤمن و دارندگان عمل صاحل و  هاى آمساىن به آنان خرب داده اينان با توّجه به اين كه پيامربان و امامان و كتاب
اند، هرگز به آتش قيامت و آتش فراق  اند وىل با توبه و انابه جربان كرده لغزشى هم داشتهآراستگان به اخالق حسنه، گرچه 

  .حمبوب سوزانده خنواهند شد

  حقيقت مناز

گريد، ذكر خدا را به  چنان كه روح در كالبد قرار مى سازد، و آن مناز، برترين عملى است كه خضوع عبودّيت را منايان مى
  .سازد شكل و قالىب خاص جمّسم مى

  .ترين پيوند خلق با خالق و مؤثرترين راه براى فراموش نكردن اوست ترين عبادت و مهم مناز، بزرگ

  :فرمايد ذات اقدس حضرت حق مى. مقصود از مناز، حقيقت مناز است نه شكل و صورت تنهاى آن

  .»1« »َوأَِقِم الصَّلوَة ِلذِْكرِى«

  .و مناز را براى ياد من برپا دار

به اين  »ِلذِْكرِى« ، و مهچنني قيد»2«  و به پا داشنت، مناسب با حقيقت مناز است نه صورت ظاهرى آن» اقامه«تعبري به 
  .مطلب صراحت دارد

______________________________  
  .14): 20(طه ). 1(

  :در آيات ديگرى از قرآن كرمي نيز اقامه مناز اراده شده است، مانند). 2(
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  .114): 11(هود . »َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيلِ  َوأَِقِم الصَّلوةَ «

  .و مناز را در دو طرف روز و ساعات خنستني شب برپا دار

  .78): 17(اسراء . »َغَسِق اللَّْيلِ   أَِقِم الصَّلوَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل «

ايت تاريكى شب برپادار]  عى استكه شروِع ظهِر شر [مناز را از ابتداى متايل خورشيد به جانب مغرب    .تا 

  .45): 29(عنكبوت . »َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ   ِإنَّ الصَّلوَة تـَنـَْهى«

  .دارد از كارهاى زشت و ناپسند باز مى] انسان را[يقيناً مناز، 

  .17): 31(لقمان . »يَا بـَُينَّ أَِقِم الصَّلوةَ «

  .پسركم، مناز را برپا دار

  649: ميل، صشرح دعاى ك

مناز واقعى منازى است كه انسان را از گناهان ظاهرى و باطىن بازدارد و موجى از معنويت در وجود انسان اجياد كند كه 
  .چون سّدى نريومند در برابر گناه قرار گريد هم

  .»1« »َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ   ِإنَّ الصَّلوَة تـَنـَْهى«

  .دارد و كارهاى ناپسند باز مىيقيناً مناز از كارهاى زشت، 

گويد و در حال مناز از كليه رذائل و مفاسد دور باشد تا  خداى متعال از بنده خود خواسته كه در مناز بداند كه چه مى
  :فرمايد به مهني دليل مى. حقيقت مناز در دل و قلب و جان و حركات ظاهرى و باطىن او اثر گذارد

  .»2« »تـَْعَلُموا َما تـَُقولُونَ   َحىتَّ   َوأَنـُْتْم ُسَكاَرىَال تـَْقَربُوا الصَّلوَة «

كه در حال [بدانيد ]  مسِىت مشا برطرف شود و از روى هوشيارى[در حاىل كه مستيد به مناز نزديك نشويد تا زماىن كه 
  .گوييد چه مى] مناز
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  .نقل شود -كه عبادتى جامع است  - در اين خبش الزم است رواياتى درباره مناز

به اين عبادت بزرگ كه مانع  -به ويژه خلوص و اخالص -از حضرت كرمي عاجزانه خبواهيم كه مهه ما را با رعايت شرايط
  .از دچار شدن انسان به عذاب است موّفق بدارد

______________________________  
  .45): 29(عنكبوت ). 1(

  .43): 4(نساء ). 2(

  650: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد اهللا عليه و آله در رواياتى درباره مناز مى رسول خدا صلى

  .»1« الصَّالُة ِمن َشراِيِع الّديِن، َوِفيها َمرَضاُة الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوِهَى ِمْنهاُج اَألْنِبياءِ 

  .خوشنودى پروردگار در مناز است و مناز راه پيامربان است. هاى دين است مناز از راه و رسم

َوِإنَّ اجلاِئَع ِإَذا . مآِن املآءَ َجلَّ ثَناُؤُه قـُرََّة َعْيِىن ِىف الصَّالِة، َوَحبََّب ِإىلَّ الصَّالَة َكَما َحبََّب ِإَىل اجلاِئِع الطََّعاَم، َوِإَىل الظَّ  َجَعَل اللَّهُ 
  .»2« َأَكَل َشِبَع، َوِإنَّ الظَّمآَن ِإَذا َشِرَب ُرِوَى، َوأَنا ال َأْشَبُع ِمن الصَّالةِ 

آيند من منوده، چنان   خدا كه ثنايش بزرگ است، نور چشم و خوشنودى قلب مرا در مناز قرار داده است و مناز را خوش
شود و تشنه  خورد سري مى و يقيناً گرسنه وقىت مى. آيند تشنه كرده است آيند گرسنه و آب را، خوش كه طعام را خوش

  .شوم سري منىگردد و من از مناز  نوشد سرياب مى هنگامى كه مى

وَعها َوُسجوَدها َوَتَشهَّدَت ِإَذا ُقمَت ِإَىل الصَّالِة َوتـََوجَّهَت َوَقرْأَت أُمَّ الِكتاِب َوما تـََيسََّر ِمَن السَُّوِر ُمثَّ رََكعَت َفَأمتَمَت رُكُ 
َُؤخََّرةِ َوَسلَّمَت، ُغِفَر َلَك ُكلُّ َذْنٍب فيَما بَيَنَك َوَبَني الصَّالِة الَّىت َقدَّمَتها 

  .»3« ِإىل الصَّالِة امل

هاى قرآن كه ميّسر بود  هنگامى كه به مناز ايستادى و به سوى قبله رو كردى و فاحتة الكتاب و هر آنچه از سوره
خواندى، سپس به ركوع رفىت و ركوع و سجود را به امتام رساندى و تشهد خواندى و سالم دادى، مهه گناهان بني تو و 

  .گريد به جا آورى تا مناز آينده، مورد آمرزش قرار مىبني منازى كه 
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______________________________  
  .10528، باب الصالة، حديث 3092/ 7: ؛ ميزان احلكمة11، حديث 522/ 2: اخلصال). 1(

  .10535، باب الصالة، حديث 3092/ 7: ؛ ميزان احلكمة5، فصل 461: مكارم األخالق). 2(

  .10556، باب الصالة، حديث 3096/ 7: ؛ ميزان احلكمة22، حديث 549: »صدوق«األماىل ). 3(

  651: شرح دعاى كميل، ص

  :امرياملؤمنني عليه السالم درباره مناز در رواياتى فرموده است

  .»1« الصَّالُة َتستَـْنزُِل الرَّْمحَةَ 

  .كند مناز رمحت را نازل مى

  .»2«  الصَّالُة ُقربَاُن ُكلِّ َتقىٍ 

  .يك كننده هر پرهيزگارى به خداستمناز نزد

ا َخيـُْر الَعَمِل َوِهَى َعُموُد ِديِنُكم َّ   .»3«  أُوِصيُكم بِالصَّالِة َوِحْفِظَها، فَِإ

رتين عمل و پايه دين مشاست مشا را به مناز و حفظ آن سفارش مى   .كنم، زيرا مناز 

  .»4«  ٍء َحولَهُ ُيسَّّبحُ  َوثِيابَُه وَُكلَّ َشى ِإنَّ اإلنساَن ِإَذا كاَن ِىف الصَّالِة فَِإنَّ َجَسَدهُ 

  »!گويند انسان هنگامى كه در مناز است، جسم و لباسش و هر چه اطراف اوست تسبيح مى

 ، ا الشَّأُن أن َتُكوَن الصَّالُة فُِعَلت ِبَقلٍب نَِقىٍّ ، َوعَ يا ُكميُل، لَيَس الشَّأُن أن ُتَصّلَى َوَتُصوَم َوتـََتَصدََّق، إمنَّ َمٍل ِعنَد اللَِّه َمرِضىٍّ
  .»5«  َوُخشوٍع َسِوىٍ 

كميل كار اين نيست كه مناز خبواىن و روزه بگريى و صدقه بپردازى، كار اين است كه مناز را با قلىب پاك، و عملى مورد 
  .خوشنودى خدا، و خشوعى نيكو جبا آورى
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______________________________  
  .10532، باب الصالة، حديث 3092/ 7: ؛ ميزان احلكمة3341، حديث 175: غرر احلكم). 1(

  .10537، باب الصالة، حديث 3094/ 7: ؛ ميزان احلكمة620/ 2: اخلصال). 2(

  .10543، باب الصالة، حديث 3094/ 7: ،؛ ميزان احلكمة1157، حديث 522: »طوسى«األماىل ). 3(

  .10585، باب الصالة، حديث 3104/ 7: احلكمة؛ ميزان 2، حديث 33، باب 336/ 2: علل الشرائع). 4(

  .10592، باب الصالة، حديث 3106/ 7: ، وصية لكميل بن زياد؛ ميزان احلكمة174: حتف العقول). 5(

  652: شرح دعاى كميل، ص

نبع، براى ترين م رتين و كامل... كتب اربعه، وسائل الشيعة و: پس از قرآن جميد، منابع رواىي معترب و موثق شيعه، مانند
  .فرا گرفنت و بدست آوردن آثار دنياىي و آخرتى مناز است

  تكميل حقيقت مناز با شش معنا

  :گردد شود كه حقيقت مناز با حتّقق شش معنا كامل مى از روايات معصومني عليهم السالم چنني استفاده مى

  .فعل و قول منازگزار با علم استحضور قلب، كه مراد از آن، خاىل بودن دل از غري مناز، و مقرون بودن  - 1

  .حضور قلب در مناز تابع اميان انسان به حقيقت مناز و شناخت معبود است

  .بنابراين كسى كه اميان به خدا داشته باشد، مناز معراج او به سوى حضرت ذواجلالل است

  .تفّهم و دريافنت، به اين معىن كه معاىن اعمال و اقوال مناز را درك كند - 2

  .داشت عبادت او ظيم ذات اقدس حق و بزرگتع - 3

  .شود هيبت، كه عبارت است از خوف و ترسى كه از تعظيم و اخالص حاصل مى - 4

  .اميد به فضل خداوند و قبول او - 5
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حياء، و آن تأمل در هر چيزى است كه خمالف با توحيد ذات اقدس حق و معرفت اوست، و منشأ آن، مقصر  - 6
  .»1«  شنت خود استكار پندا دانسنت و گناه

  هر يك از اعضاى مناز، داراى حقيقىت عرشى و معناىي عاىل است كه تنها

______________________________  
  .، آمده است300: »ملكى تربيزى«شرح كامل اين شش معىن در اسرار الصلوة ). 1(

  653: شرح دعاى كميل، ص

بربد و با مهه اعضا و جوارح بدن و متام فكر و ذكر و نيت خود در  پىتواند به زواياى آن  سالك حقيقى و عبد واقعى مى
جا آورد و ظاهر و باطن عمل  اى كه حضرت معبود دستور داده عبادت واقعى را به درگاه اهلى بايستد و با شكل و شيوه

  .خود را با اخالص حقيقى تقدمي ذات مقدسش كند تا به اين وسيله اعالم بندگى منايد

نظري اشاره منوده كه به صورت جممل به  ان حضرت على عليه السالم در اين فقرات، به فرازهاىي از اين عبادت كمامري عابد
  :شود برخى از مسائل پريامون آن اشاره مى

  654: شرح دعاى كميل، ص

  

  ُوُجوٍه َخرَّْت ِلَعَظَمِتَك َساِجَدةً   أَُتَسلُِّط النَّاَر َعَلى

  

اده شده مسّلط مى كه براى عظمتت سجدههاىي   آيا آتش را بر چهره   !كىن؟ كنان بر زمني 

   حقيقت سجده

  .»1«  ترين حاالت بنده به خدا، حالت سجده است در روايات آمده است كه نزديك. سجده، افضل اعمال بدىن است
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له خواستند كه از هاى بسيارى بيان شده است از مجله آن كه مجعى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آ براى سجده فضيلت
شت را براى آن   .ها تضمني كند طرف خداوند، 

  .»2« »به اين شرط كه مرا به طول سجده يارى كنيد«: حضرت فرمود

چرا خداوند متعال حضرت ابراهيم عليه السالم را خليل خود  : و روايت شده است كه به امام صادق عليه السالم گفته شد
  :گردانيد؟ حضرت فرمود

  .»3«  بسيارى سجده او بر زمنيبه خاطر 

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  .»4« »ِحبَِقيَقِة السُّجوِد َوَلْو كاَن ِىف الُعْمِر َمرًَّة واِحَدةً   ما َخِسَر َواللَِّه َمْن أتى«

______________________________  
؛ حبار )فضل الدعاء( 92، باب 345: فقه الرضا عليه السالم» َكاَن ِيف السُُّجودِ أَقْـَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن اللَِّه ِإَذا  «). 1(

  .7، حديث 21، باب 344/ 90: األنوار

لََنا َعَلى يَا َرُسوَل اللَِّه اْضَمْن : ِإنَّ قـَْوماً أَتـَْوا َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله فـََقاُلوا: َعْن َأِيب َعْبِداللَّه عليه السالم َقالَ «). 2(
باب استحباب طول ( 18باب  471/ 4: مستدرك الوسائل. »فـََقاَل َعَلى َأْن تُِعيُنوِين ِبطُوِل السُُّجود: َربَِّك اْجلَنََّة َقالَ 

  .5190حديث ) السجود بقدر االمكان

  .426: »ملكى تربيزى«اسرار الصالة ). 3(

  .16، حديث 27؛ باب 136/ 82: ؛ حبار األنوار41، باب 91: مصباح الشريعة). 4(

  655: شرح دعاى كميل، ص

به خدا قسم كسى كه حق سجود را به جاى آورد وسجده حقيقى كند به هيچ عنوان زيان متوّجه او نشده گر چه در متام 
  .اى را يك بار به جاى آورد عمر چنني سجده
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اهلى بر او واجب شد كه خمالفت او  اى كه به امر سجده. شيطان از يك سجده سر تافت كه آن عاقبت شوم نصيبش شد
  .»1« از سجده بر آدم عني خمالفت از سجده بر حضرتش بود

______________________________  
بقره، نساء، اعراف، حجر، اسراء، كهف، : سوره قرآن ذكر شده است 10داستان تكرب ابليس از سجده بر آدم در ). 1(

  .طه، فصلت، فرقان، ص

  656 :شرح دعاى كميل، ص

  

  أَْلُسٍن َنَطَقْت ِبتَـْوحيِدَك صاِدَقًة، َوِبُشْكرَِك ماِدَحةً   َوَعَلى

  

   كنان گويا شده هاىي كه صادقانه به توحيدت و به سپاس گزاريت مدح و بر زبان

  زبان گويا به توحيد و شكر

و سپاس از درگاه ربوىب، ممكن نيست كه بنده با زبان خود از روى صداقت و درسىت، نداى توحيد سر دهد و با تشكر 
هاى عذاب بر او مسلط گردد؛ چرا كه  حضرتش را مدح منايد و باز در آتش قهر و غضب اهلى دچار شود و تازيانه

موحدان شاكر، بندگان حقيقى حضرت حقند و آتش بر آنان سرد خواهد بود، مهان گونه كه بر ابراهيم يكتاپرست سرد و 
  .»1«  بر او وارد نساخت هاى آن گزندى سالمت گشت و شراره

اى ديگر از مناز كه عبادتى جامع است اشاره شده باشد كه منازگزار با نيت قلىب خود كه  در اين فراز، ممكن است به گوشه
كه نفى شريك براى   -آورد و با زبان خود، نداى درون خود را مناز را به قصد تقّرب به ذات اقدس حضرت حق جبا مى

دهد و  گويد و در اذان و اقامه، شهادت بر نفى هر معبودى جز اللَّه مى دهد و تكبري مى مىسر  - خداى هسىت است
گر عظمت و بزرگى  و باز مناز خود را با مهني ذكر عظيمى كه بيان »اللَّه اكرب أشهد ان ال إله إّالاللَّه« :دارد عرضه مى

شريف در حاالت خمتلف مناز از هر شرك و شريكى  و با تكرار اين ذكر »اللَّه اكرب« :كند حضرت حق است، شروع مى
   جويد كه نتيجه آن، برائت براى وجود مقدسش تربّى و بيزارى مى
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______________________________  
  .69): 21(انبياء . »ِإبـْرَاِهيمَ   يَا نَاُر ُكوِىن بـَْرداً َوَسَالماً َعَلى«). 1(

  !.آسيب باش اى آتش، برابر ابراهيم سرد و ىب

  657: شرح دعاى كميل، ص

  .از مهه گناهان و معاصى خود در پيشگاه قادر متعال و جنات از عذاب جهنم است

بر زبان  »رب العاملني احلمد للَّه« خواند و دهد و سوره محد مى مهچنني با زبان خود، شكرى واقعى با كالمى پرمعنا اجنام مى
  .سازد جارى مى

  .»1« آورد در قبال كارى نيك كه از روى اختيار از فاعل سر زده است به زبان مى ثنا و ستايشى است كه انسان» محد«

شود، اثرى از آثار  يعىن هرچه محد و ستايش هست از آِن خداوند است؛ زيرا هر زيباىي و مجاىل كه يافت مى »احلمد للَّه«
  .مجال او، و هر خريى كه در اين عامل هست از آثار فيض اوست

مناز، زبان مصلِّى، صادقانه، ناطق به توحيد و يكتاپرسىت است و خالق هسىت را با شكر نعمت با الفاظ در جاى جاى 
منايد و در هنگام قرائت دو سوره محد و توحيد را كه منادى كامل و جامع از يكتاپرسىت و شكر نعمت  متعدد مدح مى

  .سازد است به زبان جارى مى

  :دهد در قسمىت از قرائت ندا سر مى

  .»2« »ِإيِّاَك نـَْعُبدُ «

  .پرستيم تنها تو را مى!] پروردگارا[

  .يعىن ما جز تو را نپرستيم و براى غري تو خضوع نكنيم و مراد ما از عبادت، غري تو نيست

______________________________  
ُتَسبُِّح َلُه «: شود؛ چرا كه مى كند كه محد به زبان حال باشد يا مقال، كه محد عام است و هر دو را شامل فرقى منى). 1(
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ْبُع َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن ِمن َشيْ  تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً  السَّمواُت السَّ اسراء . »ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َولِكن الَّ
)17 :(44.  

گويند، وهيچ چيزى نيست مگر اين كه مهراه با  هاست، او را تسبيح مى گانه و زمني و هر كس كه در آن هاى هفت آمسان
  .فهميد، يقيناً او بردبار و بسيار آمرزنده است ها را منى گويد، وىل مشا تسبيح آن ستايش، تسبيح او مى

  .5): 1(محد ). 2(

  658: شرح دعاى كميل، ص

چ يك از امور شريك نگرداند، و هر كمال و مجال بلكه حقيقت عبودّيت و بندگى به اين است كه بنده غري او را در هي
  :دهد كه و با خواندن سوره توحيد نداى توحيد سر مى. حقيقت وجود را به او منتسب بداند

  .»1« »ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ «

  .او خداى يكتاست: بگو

  .نداىي صريح در يگانگى و يكتاىي خداوند هسىت

  .»احلمد للَّه، أشهد أن ال إله إّالاللَّه وحده ال شريك له« :گويد مىو بار ديگر در تشهد مناز 

  .اين جلوه توحيدى مناز است كه ابتدا و انتهاى آن، آميخته با اقرار به توحيد و شكر است

   مفهوم واحد در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

اى امرياملؤمنني، آيا : ل برخاست و عرض كردمنايد كه مردى اعراىب در روز جنگ مج نقل مى» شيخ صدوق رمحه اهللا«
  گوىي خداوند واحد است؟ واحد به چه معىن است؟ مى

بيىن فكر امرياملؤمنني عليه  اى اعراىب، اين چه سؤاىل است؟ مگر منى: ناگهان مردم از هر طرف به او محله كردند و گفتند
  السالم تا چه حد مشغول مسأله جنگ است؟
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خواهد مهان چيزى است كه ما از اين   او را به حال خود بگذاريد؛ زيرا آنچه را كه او مى: لسالم فرمودامرياملؤمنني عليه ا
  ).كنيم كند ما هم خمالفان خود را به كلمه توحيد دعوت مى او از توحيد سؤال مى(خواهيم  گروه مى

______________________________  
  .1): 112(اخالص ). 1(

  659: شرح دعاى كميل، ص

تواند داشته باشد كه دو معىن آن درباره خدا  گوىي خداوند واحد است چهار معىن مى اى اعراىب، اين كه مى: سپس فرمود
  .صحيح نيست و دو معىن صحيح است

يعىن اين كه بگوييم او يكى است و دو (باشد  آن دو كه صحيح نيست، وحدت عددى است كه اين براى خدا جايز منى
شود وىل وجود ندارد، در حاىل كه مسلماً براى ذات  مفهوم اين سخن آن است كه دومى براى او تصّور مىتا نيست؛ زيرا 

بيىن كه خداوند   شود، آيا منى ؛ چرا كه چيزى كه ثاىن ندارد داخل در باب اعداد منى)شود ايت حق دومى تصّور منى ىب
  تكفري كرده؟ »1« »ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثَالثَةٍ «: كساىن را كه گفتند

فالن كس يكى از : گوييم معناى ديگر واحد كه بر خدا روا نيست اين است كه به معىن واحد نوعى باشد، مثل اين كه مى
مفهوم اين سخن تشبيه است و خدا از ) چرا كه خدا نوع و جنِس منطقى ندارد(مردم است، اين نيز بر خدا روا نيست 

  .تر استهر گونه تشبيه و نظري برتر و باال

  :اما آن دو مفهومى كه درباره خدا صادق است؛ خنست اين كه گفته شود

  .آرى، پروردگار ما چنني است. خداوند واحد است، يعىن در اشياى عامل شبيهى براى او نيست

پذير نيست، نه در خارج و نه در عقل و نه  است يعىن ذات او تقسيم  أَحِدىُّ املعىن پروردگار ما: ديگر اين كه گفته شود
  .در وهم

  .»2«  آرى، خداوند بزرگ چنني است

______________________________  
  .73): 5(مائده ].  پدر، پسر، روح[سه تاست ]  اين[خدا، يكى از ). 1(
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َفَحَمَل : يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني، أَتـَُقوُل ِإنَّ اللََّه َواِحٌد؟ َقالَ : ريِاْلُمْؤِمِنني عليه السالم فـََقالَ ِإنَّ َأْعرَاِبّياً قَاَم يـَْوَم اجلََْمِل ِإَىل َأمِ «). 2(
َدُعوُه َفِإنَّ الَِّذي : ِنَني عليه السالميَا َأْعرَاِيبُّ، أََما تـََرى َما ِفيِه أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني ِمْن تـََقسُِّم اْلَقْلِب؟ فـََقاَل أَِمريُاْلُمْؤمِ : النَّاُس َعَلْيِه َوقَاُلوا

يَا َأْعرَاِيبُّ، ِإنَّ اْلَقْوَل ِيف َأنَّ اللََّه َواِحٌد َعَلى َأْربـََعِة أَْقَساٍم؛ فـََوْجَهاِن ِمنـَْها ال : ُمثَّ قَالَ . يُرِيُدُه اْألَْعرَاِيبُّ ُهَو الَِّذي نُرِيُدُه ِمَن اْلَقْوم
َواِحد، يـَْقِصُد ِبِه بَاَب اْألَْعَداِد فـََهَذا َما : فََأمَّا اللََّذاِن ال َجيُوزَاِن َعَلْيِه فـََقْوُل اْلَقاِئلِ . َوَجلَّ َوَوْجَهاِن يـَْثُبَتاِن ِفيهِ  َجيُوُز َعَلى اللَِّه َعزَّ 

ِإنَُّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوقـَْوُل اْلَقاِئِل ُهَو َواِحٌد ِمَن : َر َمْن َقالَ ال َجيُوُز؛ َألنَّ َما ال ثَاِينَ َلُه ال َيْدُخُل ِيف بَاِب اْألَْعَداِد أََما تـََرى أَنَّهُ َكفَ 
يِه فـََقْوُل َوأَمَّا اْلَوْجَهاِن اللََّذاِن يـَْثبَُتاِن فِ . ِلكَ النَّاِس يُرِيُد ِبِه النـَّْوَع ِمَن اْجلِْنِس فـََهَذا َما ال َجيُوُز؛ ألَنَُّه َتْشِبيٌه َوَجلَّ َربـَُّنا َوتـََعاَىل َعْن ذَ 

ِإنَُّه َعزَّ َوَجلَّ َأَحِديُّ اْلَمْعَىن يـَْعِين ِبِه أَنَُّه ال يـَنـَْقِسُم ِيف : ُهَو َواِحٌد لَْيَس َلُه ِيف اْألَْشَياِء ِشْبٌه َكَذِلَك َربـَُّنا َوقـَْوُل اْلَقاِئل: اْلَقاِئلِ 
، باب 207 -206/ 3: ؛ حبار األنوار3، حديث 3، باب 83: التوحيد. »ُوُجوٍد َوال َعْقٍل َوال َوْهٍم َكَذِلَك َربـَُّنا َعزَّ َوَجلَّ 

  .1، حديث 6

  660: شرح دعاى كميل، ص

كوتاه سخن اين كه خداوند، احد و واحد و يگانه و يكتاست؛ نه به معىن واحد عددى، يا نوعى و جنسى، بلكه به 
  .معىن وحدت ذاتى

وجود مثل و مانند و شبيه و نظري براى اوست و اين كه ذات او تقسيم  وحدانّيت او به معىن عدم: تر و به عبارت روشن
  .بردار نيست

  661: شرح دعاى كميل، ص

  

  صاَرْت َخاِشَعةً   َضَماِئَر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم ِبَك َحىتَّ   قـُُلوٍب اْعتَـَرَفْت ِبِإَهلِيَِّتَك ُحمَقَِّقًة َوَعَلى  َوَعلى

  

ها را فراگرفته تا آجنا   هاىي كه معرفت به تو آن و راسخ، به خداييت اعرتاف كرده، و بر باطن هاىي كه با يقني پايدار وبر دل
   كه در پيشگاهت خاضع وفروتن شده

   اعرتاف حقيقى به الوهّيت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

قلب و دىل كه به الوهّيت و خداىي حضرتش اعرتاف كند و آلوده به پرستش خدايان باطل نگردد و تعلق و وابستگى خود 
  .عبود حقيقى حفظ منايد، مستحق عذاب نيسترا به م

  .سازد منازگزار، اين اعرتاف قلىب را با اذكار وارده در مناز به زبان جارى مى

  .اذكارى كه هر يك نداىي واقعى و حقيقى از نيت باطىن است

معبودان ديگر  مهگى اعرتاف حقيقى به الوهّيت حضرت حق و نفى... اذكار ركوع و سجده و تشّهد و تسبيحات اربعه و
  .و تنزّه حق از متام عيوب است

   خشوع نتيجه معرفت باطىن

ضمري و باطىن كه علم و معرفت به ذات اقدس احدّيت سراسر آن را فرا گرفته، تا آجنا كه در پيشگاه مقدسش با خضوع 
داند، شايسته عذاب  مى سايد و به فراخور درجات علم و معرفت و فهم و كمال، خود را فقري درگاه ربوىب و خشوع سرمى

  .نيست

  662: شرح دعاى كميل، ص

  :دارد خشوع نشانه قلب مؤمن است لذا امام سجاد عليه السالم در پيشگاه اهلى عرضه مى

  .»1« »قـَْلٍب ال َخيَْشعْ .... َوأَُعوُذ ِبَك ِمنْ «

  .برم شود به تو پناه مى خدايا، از دىل كه نرم و خاشع منى

  :خداى متعال به عيسى بن مرمي عليهما السالم وحى فرمود كه: فرمايد مىامام صادق عليه السالم 

  .»2« »، َهْب ىل ِمْن َعينَـْيَك الّدموع َوِمْن قـَْلِبَك اُخلشوع يا عيسى«

  .اى عيسى، از چشمان خود اشك و از دل خود خشوع به من هديه كن

شود؛ لذا امرياملؤمنني عليه السالم  و دل، خاشع مىدىل كه براى خدا خاشع شد، مهه اركان بدن نيز به تبعّيت از قلب 
  :فرمايد مى
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  .»3« »َمْن َخَشَع قـَْلُبُه َخَشَعْت َجوارُِحهُ «

  .شود هايش نيز خاشع مى كسى كه دلش خاشع شد اندام

  :اند قدر اسالم صلى اهللا عليه و آله در ضمن دو حديث، شش نشانه براى خاشعان ذكر فرموده پيامرب عاىل

______________________________  
  .اين عبارت در بسيارى از ادعيه ائمه معصومني عليهم السالم آمده است. 174/ 1: اقبال األعمال). 1(

: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 1، جملس 12: »طوسى«؛ األماىل 7، حديث 27، جملس 236: »مفيد«األماىل ). 2(
  .8772، حديث 29، باب 76/ 7

، روايىت از امام صادق عليه السالم آمده است كه حضرت حق به موسى 57، جملس 356: »صدوق«مهچنني در األماىل 
  :بن عمران عليه السالم فرمود

ُموَع َواْدُعِين ِيف « نَـْيَك الدُّ ُضوَع َوِمْن َعيـْ ُشوَع َوِمْن َبَدِنَك اخلُْ نََّك جتَُِدِين َقرِيباً ظَُلِم اللَّْيِل فَإِ  يَا اْبَن ِعْمرَاَن، َهْب ِيل ِمْن قـَْلِبَك اخلُْ
يباً    .»جمُِ

اى پسر عمران، از دلت به من خشوع بده و از بدنت خضوع مبن خبشا، از دو چشمت براى من اشك بريز، بعد مرا در 
  .ياىب دهنده مى هاى شب تاريك خبوان كه مرا نزديك و پاسخ دل

  .4701، حديث 1408/ 3: ؛ ميزان احلكمة8172غرر احلكم، حديث ). 3(

  663: شرح دعاى كميل، ص

ان و آشكار؛ - 1   حساب بردن از خدا در 

  اجنام كارهاى نيك؛ - 2

  انديشيدن براى روز قيامت؛ - 3

  راز و نياز با خدا؛ - 4
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  تواضع داشنت در مناز؛ - 5

  ؛»1« روى آوردن به پروردگار با متام وجود - 6

  :از چهار قسم مناز دانسته شده استدر روايىت ديگر از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، خشوع، سهمى 

، و يك سهم )با طمأنينه اجنام دادن و عجله نكردن(مناز بر چهار سهم بنا شده است؛ يك سهم آن طوالىن منودن وضو 
  .»2«  آن ركوع، و يك سهم آن سجود، و يك سهم آن خشوع است

  .گردد درك و فهم معاىن اقوال و اعمال مناز موجب معرفت باطىن مى

از اين . رسد، مهان گونه كه هر چه شّر و بدى است از جهل و ناداىن او است معرفت، متام خريى است كه به بنده مىو 
  .گردد رو معرفت به عظمت و جالل حضرت حق موجب آرامش و خشوع در مقابل پروردگار مى

______________________________  
ُمراقـََبة اللَّه ِىف السّر والعالنية، ورُكوُب اجلميل، والتفكُُّر : ّما عالَمة اخلاِشِع فَأربـََعةأ«: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله). 1(

، ذيل حديث 4، باب 120/ 1: ، وصية أخرى اىل أمرياملؤمنني؛ حبار األنوار20: حتف العقول. »ِليَـْوِم القياَمة، واملناجاة للَّه
11.  

. »َربِّه َعزََّوَجلَّ   الَتواُضُع ِىف الصالة وَأْن يُقِبَل العبُد ِبَقْلِبِه ُكّلِه على«: ل عن اخلشوععنه صلى اهللا عليه و آله ىف جواب السؤا
  .84، حديث 8، باب 98/ 1: مستدرك الوسائل

وَسْهٌم ِمْنها الركوع أربـََعَة أسُهٍم َسْهٌم ِمنها السباغ الوضوء   بُِنَيِت الصالُة على«: عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله قال). 2(
  .16، باب 264/ 81: ؛ حبار األنوار37: اجلعفريات. »وَسْهٌم ِمنها السجود وَسْهٌم ِمنها اُخلشوع

  664: شرح دعاى كميل، ص

  

  أَْوَطاِن تـََعبُِّدَك طَائَِعًة، َوَأَشاَرْت ِباْسِتْغَفارَِك ُمْذِعَنةً   َجوارَِح َسَعت ِإَىل   َوَعَلى
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   هايت شتافته و اقرار كنان مشتاقانه به سوى پرستشگاهو به اعضاىي كه 

  اند جوياى آمرزشت بوده

  ها گاه حضور مشتاقانه در پرستش

منايد و  هاى عبادت، مانند مساجد، هزينه مى اى كه با اشتياق، اعضا و جوارح خود را در مسري رسيدن به جايگاه بنده
دهد تا بتواند در مجع مؤمنان يك  ام و ديگر اماكن مقّدسه را به خود مىزمحت رسيدن به مكان عبادت مانند بيت اللَّه احلر 

صدا و يك نفس شعار بندگى سر دهد، اميد به رمحت و عطوفت حضرت حق دارد و برائت از دوزخ را از خداوند 
  .منايد درخواست مى

  :گويد مؤلف جليل القدر اسرار الصالة مى

ف و سعد و حنس دارد، و امت مرحومه را سزاوار است كه شكر خدا كنند و ها شريف و غري شري ها هم مثل زمان مكان«
ها سهل و آسان منوده و متام زمني را مسجد  بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله خود ثنا گويند كه در امر مكان، كار را بر آن

 »1« رش زيادى نسبت به تعاهدوىل در عني حال سفا. جا جايز دانسته است قرار داده و به جاى آوردن مناز را در مهه
حىت در . مساجد و عدم ختّلف از به جاى آوردن منازهاى واجب در مسجد به خصوص براى مهسايگان آن شده است

   پس بنده مراقب. تواند مناز خود را در غري مسجد به جاى آورد بعضى از روايات آمده است كه مهسايه مسجد منى

______________________________  
  .پيمان بودن و ارتباط داشنت هم). 1(

  665: شرح دعاى كميل، ص

را سزاوار است كه در معناى مسجد و حق ادب و تعظيم آن و قبح ختّلف از حضور در مسجد بينديشد، و در اين امر  
هاىي كه براى حضور در مسجد و عبادت در آن بيان شده، ذات اقدس حق در اين كه مساجد را  كه گذشته از ثواب

اده تأمل كند، زيرا مسجد خانه  خانه خود دانسته و به بندگان اجازه حضور در آن ها را داده مّنىت بس بزرگ بر بندگان 
  .»1« »خداست

مسجد كه حمل حضور منازگزاران و مشتاقان عبادت و اميدواران به رمحت حضرت حق است، جايگاهى است كه عبادت 
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى. ها است كانو بندگى در آن افضل و برتر از ساير م
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ْسِجِد َملْ َيَضْع رِْجَلْيِه َعلى  َمْن َمشى«
َ
  .»2« »َرْطٍب َوال ياِبٍس إّالُيَسبُِّح َلهُ إَىل األَرضني الساِبَعةَ   إَىل امل

گانه  هاى هفت منيگذارد مگر اين كه تا انتهاى ز  هايش را بر تر و خشكى منى كسى كه به سوى مسجد حركت كند قدم
  .شود براى او تسبيح گفته مى

هاى خمتلفى بيان شده است؛ مثًال ثواب يك مناز در  در روايات اهل بيت عليهم السالم براى مناز در مساجد خمتلف، ثواب
مسجد   مسجد احلرام معادل يكصد هزار مناز، و مناز در مسجد النىب صلى اهللا عليه و آله معادل ده هزار مناز و مناز در

  .»3«  كوفه، معادل هزار مناز است

   اما اگر مناز، به. اين در صورتى است كه مناز به صورت ُفرادا خوانده شود

______________________________  
  .164: »ملكى تربيزى«اسرار الصالة ). 1(

، 8، باب 13/ 81: ر؛ حبار األنوا701، باب فضل املساجد وحرمتها، حديث 233/ 1: من ال حيضره الفقيه). 2(
  .91حديث 

، 44، باب 256/ 5: ؛ وسائل الشيعة680، باب فضل املساجد وحرمتها، حديث 228/ 1: من ال حيضره الفقيه). 3(
  .4678حديث 

  666: شرح دعاى كميل، ص

كه مطابق روايت معروف اگر   -هاى خمصوص هر مسجد، ثواب مناز مجاعت صورت مجاعت اقامه شود، عالوه بر ثواب
به آن اضافه  - عداد اقامه كنندگاِن آن، از ده نفر بيشرت شود، ديگر كسى غري از خدا را ياراى حماسبه ثواب آن نيستت

  .»1« شود مى

   درخواست آمرزش

كند و با مهه وجود، و با توّجه كامِل ظاهرى و  منازگزار با رعايت متام شرائط مناز، در مساجد و بيوت اهلى حضور پيدا مى
ايت خضوع، اقرار به گناهان و معاصى مىباطىن و    .منايد منايد و از درگاه ربوىب، درخواست آمرزش و مغفرت مى با 
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اى را مورد مغفرت و  ايت اكرم االكرمني و ارحم الرامحني را سزد كه با فضل و رمحت خود چنني بنده كرم و لطف ىب
  .هاى آتش دوزخ گزندى به او وارد نسازد ا غرق منايد تا شرارهآمرزش خود قرار دهد و در درياى پر گوهر رمحت خود، او ر 

   معاد جسماىن

در عبارات خمتلفى از اين دعاى شريف خصوصاً در اين خبش، اشاراتى به جسماىن بودن معاد و قيامت و عذاب شده 
  .است

و جوارح بدن نسبت داده  در اين خبش از دعا، عذاب اهلى و آتش سوزان جهنم، به صورت و زبان و قلوب و بقيه اعضا
   شده كه حضرت با اشاراتى لطيف

______________________________  
آيات و روايات و مطالب خمتلف پريامون مسجد و فضيلت آن و فضيلت مناز در آن و ساخنت مسجد و سزاى ). 1(

  .يان شده استبيان شده است كه به صورت مبسوط در جلد چهارم عرفان اسالمى، ب... استخفاف مساجد و

  667: شرح دعاى كميل، ص

اى تعلق گريد، مهني اعضا و  فرمايد كه عذاب قيامت اگر بنده و بيان دقايقى ژرف در قالب سؤال، اين حقيقت را بيان مى
  .جوارح انسان است كه بايد آن را حتمل منايد

  . است و هم روحاىنمطابق با قرآن و روايات ائمه معصومني عليهم السالم معاد هم به صورت جسماىن

ها و كيفرهاىي كه مربوط به  معاد جسماىن به اين معنا است كه مهني بدن انسان در قيامت حمشور خواهد شد و پاداش
قواى حسى است با مهان بدن حتّقق خواهد يافت، و معاد روحاىن نيز به اين معنا است كه برخى از آالم و لذات، جنبه 

كاران  اندوه و غم و غصه و حسرتى كه در قيامت براى كافران و گناه: نسان است، مانندحسى ندارد بلكه حمل آن روح ا
  .حتقق خواهد يافت

  .»1« »َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم َال يـُْؤِمُنونَ «

هستند و اميان ]  شديدى[خربى  ان، در حاىل كه آنان در ىببرتس -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  .آورند منى
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  :و يا درك حقيقت رضوان اهلى

ِمَن اللَِّه َبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ «
  .»2« »َأْكبَـُر ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

شت رها جارى است؟ در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي را وعده داده كه از زيِر  خدا به مردان و زنان با اميان  اند، و نيز  آن 
شت سراهاى پاكيزه كه از مهه آن [از سوى خدا چنني خشنودى و رضايىت  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 

  .تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ] نعمت ها

______________________________  
  .39): 19(مرمي ). 1(

  .72): 9(توبه ). 2(

  668: شرح دعاى كميل، ص

  .كه حمل درك چنني عذاب و يا پاداشى روح انسان است

ى مسلم است و لذا حبث فقط پريامون معاد جسماىن است كه شبهاتى در ميان فالسفه و دانشمندان، بازگشت روح امر 
  .شود مطرح مى... و »2«  و يا شبهه آكل و مأكول »1«  مانند حمال بودن اعاده معدوم

بررسى آيات قرآن اين امر را واضح خواهد ساخت كه معاد جسماىن با مهني جسم دنياىي خواهد بود و شبهات مطرح 
  :مناييم قرآىن برطرف خواهد شد كه به برخى از آنان اشاره مى شده با توجه به آيات

 »ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ * َوَضَرَب َلَنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ « - 1
»3«.  

ها را در حاىل كه  چه كسى اين استخوان: گفت] و[تني خود را از ياد برده براى ما مثلى زد در حاىل كه آفرينش خنس
  .كند، و او به هر چيزى داناست اش مى زنده. مهان كسى كه خنستني بار آن را پديد آورد: بگو* كند؟ اند، زنده مى پوسيده

______________________________  
شود و اعاده و بازگشت آن  بهه چنني است كه با مرگ جسم انسان نابود و معدوم مىتوضيح و پاسخ امجاىل اين ش). 1(
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حمال : به خاطر نابود شدن حمال است لذا معاد جسماىن از باب حمال بودن اعاده معدوم، حمال خواهد بود كه بايد گفت
م نيز نابود خنواهد شد، بلكه پراكنده و شود و مهچنني جس زيرا روح كه معدوم منى: بودن اعاده معدوم براى معاد معنا ندارد

شود، پس وجود روح و وحدت ماده جسماىن، شخصيت انسان را حفظ خواهد  يا مبدل به خاك و يا جسم جانداران مى
  :فرمايد قرآن مى. منود

ُق اْلَعِليمُ   َأن َخيُْلَق ِمثْـَلُهم بـََلى  َأَو لَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى«   .81): 36(يس . »َوُهَو اخلَْالَّ

مهانند آنان را بيافريند؟ چرا قدرت دارد؛ ]  پس از مرگشان[ها و زمني را آفريده است، قدرت ندارد كه  آيا كسى كه آمسان
  .زيرا اوست كه آفريننده بسيار داناست

خمتلفى پريامون آن بيان شده كه به خاطر طوالىن هاى  ترين مباحث معاد است و پاسخ اين شبهه يكى از پيچيده). 2(
  .شود بودن حبث، به جايگاه خود ارجاع داده مى

  .79 -78): 36(يس ). 3(

  669: شرح دعاى كميل، ص

خداوندى كه . در اين آيه با صراحت به معاد جسماىن و حىت تأكيد بر مهني جسم مادى و نه غري آن اشاره شده است
  رتبه اين جسم را بيآفريند، بار ديگر قدرت خواهد داشت كه آن را زنده كند استفاده از مجلهقادر است كه در اولني م

  .صراحت در معاد جسماىن دارد »حيييها«

  .كه بر معاد جسماىن صراحت دارد  »1« اى به مهني مضمون وجود دارد در سوره قيامت نيز آيه

انسان از خاك بوده است و در هنگام مرگ، جمدد به خاك در آياتى از قرآن اين مطالب بيان شده است كه خلقت  - 2
  :شود گردد و در قيامت از خاك حمشور مى بازمى

  .»2« » ِمنـَْها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـَْها ُخنْرُِجُكْم تَاَرًة ُأْخَرى«

  .آورمي مى گردانيم، و بار ديگر از آن بريونتان مشا را از زمني آفريدمي، و به آن باز مى
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اى قدرت  انسان از خاك آفريده شده است و غافل است كه خداوندى كه به آفرينش او از خاك بدون وجود هيچ سابقه
  .دارد مسلماً بر آفرينش و خروج جمدد او از دل خاك قدرت خواهد داشت

______________________________  
نَساُن َأن لَّن َجنَْمَع عِ «). 1(   .4 -3): 75(قيامت . »َأن نَُّسوَِّي بـََنانَهُ   َقاِدرِيَن َعَلى  بـََلى* َظاَمهُ َأَحيَْسُب اْإلِ

سر ] خطوط[چرا در حاىل كه تواناييم كه * هايش را مجع خنواهيم كرد؟ كند كه ما هرگز استخوان آيا انسان گمان مى
  .انگشتانش را درست و نيكو بازسازى كنيم

 - 17): 71(نوح . »ُمثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُخيْرُِجُكْم ِإْخرَاجاً * أَنَبَتُكم ِمَن اْألَْرِض نـََباتاً  َواللَّهُ «مهچنني . 55): 20(طه ). 2(
18.  

  .آورد گرداند و باز به صورتى ويژه بريون مى سپس مشا را در آن باز مى* گياهى رويانيد،] مانند[و خدا مشا را از زمني 

  .25): 7(اعراف . »َمتُوتُوَن َوِمنـَْها ُختَْرُجونَ َقاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها «

  .آييد مرييد، و از آن بريون مى كنيد، و در آن مى در آن زندگى مى: پروردگار فرمود

  670: شرح دعاى كميل، ص

  .دليل روشىن بر معاد جسماىن است » َوِمنـَْها ُخنْرُِجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى«  مجله

هاى مادى كه در قرآن براى ثواب و  ها و يا كيفرها و جمازات داشته باشد، بايد متام نعمت اگر معاد فقط جنبه روحاىن - 3
عقاب مؤمنان و كافران در نظر گرفته شده است بر معناى جمازى محل منود، كه انصراف معىن الفاظ از حقيقت به جماز 

هاى مادى در قرآن آمده  ها يا جمازات ن نعمتاى براى آيات متعددى كه پريامون اي نيازمند به قرينه است و چنني قرينه
  .است وجود ندارد

شىت، چشمه هاى رنگارنگ، فرش ها، درختان پرميوه و متنوع، ميوه باغ: هاىي مهچون نعمت شىت، مهسران  هاى  هاى 
  ...جارى و

  ...زا و هاى آتش آتش گرم و سوزان جهنم، آب جوشان، غذاهاى متعفن، سايه: هاىي مهچون و عذاب
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  :برخى از آيات قرآن به اين مطلب داللت دارند كه اعضاى بدن انسان در قيامت به سخن خواهند آمد مانند - 4

  .»1« »أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى«

گويند و پاهايشان به اعماىل كه مهواره مرتكب  هايشان با ما سخن مى يم و دستهايشان ُمهر خاموشى  امروز بر دهان
  !دهند شدند، گواهى مى مى

  :و يا

  .»2« »ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ   َحىتَّ «

   پوستشان به اعماىل كه مهواره اجنامرسند، گوش و چشم و  وقىت به آتش مى

______________________________  
  .65): 36(يس ). 1(

  .20): 41(فصلت ). 2(

  671: شرح دعاى كميل، ص

  .دهند دادند، گواهى مى مى

به يقني به سخن آمدن دست و پا و چشم و گوش و زبان و دهان و صورت و پوست و شهادت آنان در پيشگاه 
دادگاه عدل اهلى، فقط با معاد جسماىن سازگارى دارد؛ چرا كه در معاد روحاىن حبثى از اعضا و جوارح حضرت حق و در 

  .و سخن گفنت و شهادت دادن آن وجود ندارد

ها حل نشده، منونه معاد  خداوند در پاسخ كساىن كه نسبت به معاد جسماىن شك دارند و يا مطالب براى آن - 5
ن در قيامت را در مهني دنيا به تصوير كشيده، تا هم رفع شبهه و اجياد اطمينان براى سؤال  جسماىن و شيوه برانگيخته شد

ها از بني رفته و يا تبديل به چيز ديگرى  كننده باشد و هم اثبات قدرت به زنده منودن مردگان و موجوداتى كه وجود آن
  .شده است، كند

  :براى اين مطلب دو منونه قرآىن قابل توجه است
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  يا» عزير«به آن اشاره شده است كه به  »1« 259اى كه در سوره بقره، آيه  قضيه -الف

______________________________  
َا فََأَماَتُه اللَُّه   ُعُروِشَها َقاَل َأىنَّ   قـَْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى  َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى«). 1( ِماَْئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعَثُه َقاَل  ُحيِْيْي هِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِ

ِمحَارَِك   َطَعاَمَك َوَشرَاِبَك َملْ يـََتَسنَّْه َواْنظُْر ِإَىل   َكْم َلِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوماً َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لَِبْثَت ِماَْئَة َعاٍم فَاْنُظْر ِإَىل 
» ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْماً فـََلمَّا تـَبَـنيََّ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلىَولَِنْجَعَلَك آَيًة ِللنَّاِس َواْنُظْر ِإَىل 

  .259): 2(بقره 

و اجساد [هايش فرو رخيته بود  اى گذر كرد، در حاىل كه ديوارهاى آن بر روى سقف يا چون آن كسى كه به دهكده
كند؟ پس خدا او را  خدا چگونه اينان را پس از مرگشان زنده مى: گفت] آمد نانش پوسيده و متالشى به نظر مىساك

يك روز يا : اى؟ گفت درنگ كرده]  در اين منطقه[چه مقدار : صد سال مرياند، سپس وى را برانگيخت، به او فرمود
پس [به خوراكى و نوشيدىن خود بنگر كه ! اى رنگ كردهبلكه صد سال د: فرمود] خدا. [ام خبشى از يك روز درنگ كرده

كه جسمش متالشى [تغيريى نكرده، و به دراز گوش خود نظر كن ]  از گذشت صد سال و رفت و آمد فصول چهارگانه
از [اى  ، و تا تو را نشانه] شده، ما تو را زنده كردمي تا به پاسخ پرسشت برسى و به واقع شدن اين حقيقت مطمئن شوى

بنگر  ]  ِى دراز گوشت[ها  قرار دهيم، اكنون به استخوان]  در مورد زنده شدن مردگان[براى مردم ] درت و ربوبّيت خودق
كيفيِت زنده شدِن [چون . پوشانيم ها گوشت مى دهيم، سپس بر آن دارمي و به هم پيوند مى ها را برمى كه چگونه آن

  .ه يقيناً خدا بر هر كارى تواناستدامن ك اكنون مى: بر او روشن شد، گفت]  مردگان

  672: شرح دعاى كميل، ص

  .نسبت داده شده است» خضر«يا » ارميا«

  .260داستان حضرت ابراهيم عليه السالم در سوره بقره آيه  -ب

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

در كنار دريا افتاده در حاىل كه مقدارى از  گذشت، مردارى را ديد كه روزى حضرت ابراهيم عليه السالم از كنار درياىي مى
آن، داخل آب و مقدارى ديگر در خشكى قرار داشت و پرندگان و حيوانات دريا و خشكى از دو سو آن را طعمه خود 

ابراهيم عليه . خورند كنند و به جان هم افتاده، يك ديگر را مى اند، حىت گاهى بر سر آن با يك ديگر نزاع مى قرار داده
  :و عرض كرد »1« الم از ديدن اين صحنه تعجب كردالس
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َولِكن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب َقاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل   َقاَل َأوََملْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى  َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى«
  .»2« »ُجْزءاً ُمثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَـنََّك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ ُكلِّ َجَبٍل ِمنـُْهنَّ    َعَلى

آيا : فرمود] خدا[كىن؟  به من نشان ده كه مردگان را چگونه زنده مى! پروردگارا: هنگامى كه ابراهيم گفت] ياد كنيد[و 
تا قلبم ]  مشاهده اين حقيقت را خواستم[چرا، وىل : گفت! اى؟ نياوردهاميان ]  به قدرمت نسبت به زنده كردن مردگان[

بعد [به خود نزديك كن، و ]  براى دقت در آفرينش هر يك[ها را  پس چهار پرنده بگري و آن: فرمود] خدا. [آرامش يابد
ا را  خبشى از آن]  در اين منطقه[بر هر كوهى ]  از كشنت، ريز ريز كردن و خملوط كردنشان به هم ها را قرار ده، سپس آ

  ناپذير آيند؛ و بدان كه يقيناً خدا تواناى شكست خبوان كه شتابان به سويت مى

______________________________  
  .473حديث  305/ 8: الكاىف). 1(

  .260): 2(بقره ). 2(

  673: شرح دعاى كميل، ص

  .و حكيم است

  :گويد در حبار األنوار مى» جملسى«عالمه 

شود و  عاد جسماىن از امورى است كه مهه صاحبان اديان در آن اتفاق نظر دارند و از ضروريات دين حمسوب مىم«
آيات كرميه قرآن در اين زمينه صراحت دارد و قابل تأويل نيست و اخبار در اين . اند منكران آن از مجع مسلمانان خارج
  .»1« »باشد زمينه متواتر است و قابل انكار منى

______________________________  
  .47/ 7: حبار األنوار). 1(

  674: شرح دعاى كميل، ص

  

   َما هَكَذا الظَّنُّ ِبَك َوَال ُأْخِربْنَا بَِفْضِلَك َعْنَك يَا َكِرُمي، يَا َربِ 
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   هرگز چنني گماىن به تو نيست، و از فضل و احسانت چنني

  پروردگاراند، اى بزرگوار، اى  خربى به ما نداده

  حسن ظن به خدا

راسىت انساىن كه تا حّدى از اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه برخوردار است و قصد دارد تا پايان عمر، حركت و 
تالشش را در راه حق ادامه دهد، بايد به الطاف و عنايات و رمحت و مغفرت حق، گمان نيك و حسن ظن داشته باشد؛ 

مواقف قيامت و عذاب حق، به خود نويد واقعى و اميد حقيقى دهد كه مواليش هنگام به اين معنا كه در حال ترس از 
مرگ و در جهان برزخ و به ويژه در عرصه قيامت، كرميانه با او معامله خواهد كرد، و از گناهش خواهد گذشت، و تالش 

شت را به رويش مى اش را مى و كوشش ديىن   .كند يايش حمشور مىگشايد، و او را با اول پذيرد، و درهاى 

  :اند امامان معصوم ما در رواياتى كه از آنان نقل شده، حسن ظن را به تالش مثبت گره زده

  .»1«  ُحسُن الظَِّن أن ُختَلَِّص الَعَمَل، َوَترُجَو ِمَن اللَِّه اْن يـَْعُفَو ِعِن الزََّللِ : َقاَل َعِلٌى عليه السالم

است كه تالش و كوشش را براى خدا خالص كىن و از خدا اميد عفو لغزشهايت حسن ظن اين : على عليه السالم فرمود
  .را داشته باشى

______________________________  
  .11590، باب الظن، حديث 3402/ 7: ؛ ميزان احلكمة83: غرر احلكم). 1(

  675: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  َترُجَو ِإالَّ اللََّه َوال َختاَف ِإالَّ َذنَبكَ ُحسُن الظَِّن ِباللَِّه أن َال : َعن الصَّاِدِق عليه السالم

  .حسن ظن به خدا اين است كه جز به خدا اميد نورزى و جز از گناهانت نرتسى: امام صادق عليه السالم فرمود

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره حسن ظن فرمود
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ؤِمِن؛ ِألَنَّ اللََّه َكرٌمي بَِيِدِه اَخلريَاُت، َيْسَتحَوالَِّذى َالِإلَه ِإالَّ ُهو، َال َحيُسُن َظنٌّ عَ 
ُ
ِىي بٍد ُمؤِمٍن بِاللَِّه ِإالَّ َكاَن اللَُّه ِعنَد َظّن َعْبِدِه امل

ؤِمُن َقد َأْحَسَن ِبِه الظَّنَّ ُمثَّ ُخيِلُف ظَنَُّه َوَرجاُه، فََأحِسُنوا بِاللَِّه الظَّنَّ َواْرغَ 
ُ
  .»2«  و ِإلَْيهِ بُ َأن يكوَن َعبُدُه امل

شود مگر اين كه خدا نزد گمان، مؤمن خود  سوگند به آن كه معبودى جز او نيست، گمان عبد مؤمن به خدا نيكو منى
كند از اين كه بنده مؤمنش گمان نيك به او برد، آنگاه   ها به دست اوست، حيا مى است، زيرا خدا كرمي است و مهه خوىب

  .د، پس به خدا گمان نيك بريد و به سوى او مشتاق شويدگمان نيك و اميدش را ختّلف كن

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3« ُن اجلَنَّةِ َال َميُوَتنَّ َأَحدُُكم َحىتَّ َحيُْسَن ظَنُُّه بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ؛ فَِإنَّ ُحْسَن الظَّنِّ ِباللَِّه َعزَّ َوَجلَّ مثََ 

شت است هيچ يك از مشا از دنيا نرود مگر اين كه به اى    .خدا حسن ظّن ورزد، زيرا حسن ظن به خداى عز و جّل 

______________________________  
  .11589، باب الظن، حديث 3402/ 7: ؛ ميزان احلكمة4، باب حسن الظن، حديث 72/ 2: الكاىف). 1(

  .11581حديث ، باب الظن، 3400/ 7: ؛ ميزان احلكمة2، باب حسن الظن، حديث 71/ 2: الكاىف). 2(

  .11582، باب الظن، حديث 3400/ 7: ؛ ميزان احلكمة814، حديث 379: »طوسى«األماىل ). 3(

  676: شرح دعاى كميل، ص

  :و نيز فرمود

  .»1«  ُحسُن الَظّن بِاللَِّه ِمن ِعباَدِة اللَّهِ 

  .هاى بندگى خداست حسن ظن به خدا، از رشته

______________________________  
  .11583، باب الظن، حديث 3400/ 7: ؛ ميزان احلكمة3، ذيل حديث 166/ 74: حبار األنوار). 1(

  677: شرح دعاى كميل، ص
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  4ا 

با . گذرد آگاهى ها بر اهلش مى ام در برابر اندكى از غم و اندوه دنيا و كيفرهايش، و آنچه كه از ناگوارى و تو از ناتواىن
گش اندك، و زمان ماندنش كم، و مّدتش كوتاه است، پس چگونه خواهد بود تاب اين كه اين غم و اندوه و ناگوارى درن

ها در آجنا، در حاىل كه زمانش طوالىن و جايگاهش مهيشگى است، و  و توامن در برابر بالى آخرت، و عظمت ناگوارى
، و اين چيزى است كه آن را از اهلش سبك نكنند، زيرا مايه آن بال و حمنت فقط از خشم و انتقام و ناخشنودى توست

ها و زمني در برابرش تاب نياورند، اى آقاى من، تا چه رسد به من، در حاىل كه من بنده ناتوان و خوار و كوچك و  آمسان
  .گري و درمانده توام زمني

  678: شرح دعاى كميل، ص

  

  18خبش 

  

  679: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوأَْنَت تـَْعَلُم َضْعِفى

  

َا، ، َعْن َقِليٍل ِمنْ  ِ   َبَالِء الدُّنـَْيا َوُعُقوبَا

  َأْهِلَها  َوَما َجيِْرى ِفيَها ِمَن اْلَمَكارِِه َعَلى

  ام در برابر اندكى از غم و اندوه دنيا و كيفرهايش، و تو از ناتواىن

   گذرد آگاهى ها بر اهلش مى و آنچه كه از ناگوارى
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بيند كه تاب و توان استقامت در قابل آن را  عذاب دنياىي مى بنده خداوند وقىت ضعف و زبوىن خود را در مقابل كمرتين
در حاىل كه اگر در متام عمر نيز گرفتار رنج و عذاب باشد وىل در مقابل جاودانه بودن قيامت زمان بسيار اندكى  -ندارد
پذير  ود امكانهاى خاص خ توجه پيدا خواهد منود كه استقامت در برابر عذاب و بالى قيامت با صفات و ويژگى -است

  .خنواهد بود

   هاى گوناگون دنياىي عذاب

  :گران و سركشان اشاره شده است؛ از مجله اين آيه هاى خمتلف دنياىي به كيفر طغيان طغيان در قرآن كرمي به عذاب

ُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بـَْعَضُكم بَْأَس بـَْعٍض َأن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذاباً ِمن فـَْوِقُكْم َأْو ِمن َحتِْت َأْرُجلِ   ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى«
  .»1« »انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآليَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونَ 

  او تواناست كه از باالى سرتان يا از زير پاهايتان عذاىب بر مشا برانگيزد، يا: بگو

______________________________  
  .65): 6(انعام ). 1(

  680: شرح دعاى كميل، ص

و مزه ] هاى سخت بياجنامد، تا وضعتان به اختالفات سنگني و كينه[مشا را گروه گروه و حزب حزب به جان هم اندازد، 
هاى   ريزى را به هر گروه مشا به وسيله گروه ديگر بچشاند؛ با تأمل بنگر چگونه آيات خود را به صورت تلخ جنگ و خون
  .نيم تا بفهمندك گوناگون بيان مى

ديد منايد   :در اين آيه به پيامرب صلى اهللا عليه و آله دستور داده شده كه جمرمان را به سه نوع جمازات 

توان  معاىن خمتلفى را مى» حتت«و » فوق«هاىي از طرف باال و پايني، كه با توّجه به وسعت معناى  عذاب -2و  1
هاىي كه از طرف حّكام  بارهاى خطرناك و طوفان و زلزله و سيل، و يا عذابصاعقه و رگ: برايشان در نظر گرفت، از مجله

  .برد هاى جنگى كه از هوا و زمني زندگى بشر را از بني مى ريزد، و يا سالح ها فرو مى بر سر ملت

  .ندتر هست هاى ظاهرى خمّرب ها در يك جامعه، از عذاب ها و نفاق اختالف كلمه و پراكندگى، كه گاهى اختالف - 3
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كار و فاسق در دنيا نازل منوده، بعد از گذشت مراحلى بوده است؛ تا آن گروه  هاىي كه خداوند بر اقوام گناه عذاب
  :در قرآن كرمي آمده است. گر استحقاق عذاب را پيدا كرده باشند طغيان

  .»1« »َفَحقَّ َعَليـَْها اْلَقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمرياً  َوِإَذا َأَرْدنَا َأن نـُّْهِلَك قـَْريًَة َأَمْرنَا ُمتـْرَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها«

به وسيله وحى به طاعت، بندگى و دورى [هايش را  گذران هنگامى كه خبواهيم شهر و ديارى را نابود كنيم، مرّفهني و خوش
  سرپيچى كنند[دهيم، چون  فرمان مى]  از گناه

______________________________  
  .16): 17(اسراء ). 1(

  681: شرح دعاى كميل، ص

و [كوبيم  شود، پس آنان را به شدت درهم مى در آن شهر به فسق و فجور روى آورند، عذاب بر آنان الزم و حتم مى] و
  .]بنيادشان را از ريشه بر كنيم

مرحله مشخص اگر در آيه دّقت شود، چهار . كند خداوند قبل از امتام حجت و بيان دستوراتش، كسى را جمازات منى
  :ذكر شده است

  ؛»أََمْرنَا«  مرحله اوامر و نواهى - 1

  ؛»فـََفَسُقوا«  مرحله فسق و خمالفت - 2

  ؛»َفَحقَّ َعَليـَْها اْلَقْولُ «  مرحله استحقاق و جمازات - 3

  .»َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمرياً «  مرحله هالكت - 4

اند، و اگر به فسق و خمالفت برخواستند  مند شده منودند كه سعادتپردازد، اگر مردم اطاعت  هايش مى خنست به بيان فرمان
  .يابد فرمان عذاب حتقق مى

  و اكرب  عذاب ادىن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ها قابليت داشته باشند كسى را عذاب  منايد كه تا جاىي كه ممكن است و انسان خداوند كرمي رمحت واسعه خود را هزينه مى
هاى خفيف دنيوى و بيدار كننده  د، ابتداءاً خطاكار را با جمازات ى را مىو در صورتى كه بناى عذاب فرد يا قوم. ننمايد

اى گرفتار عذاب جاويدان شود؛ به مهني دليل از متام وسائل  خواهد بنده دهد، تا بداند كه خداوند هرگز منى هشدار مى
  :كند بيدار كننده براى جنات آنان استفاده مى

  .»1« »ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَربِ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ   اْألَْدىنَ  َوَلُنِذيَقنـَُّهم ِمَن اْلَعَذابِ «

  ]در دنيا[تر  از عذاب نزديك]  در قيامت[تر  ترديد آنان را غري از عذاب بزرگ و ىب

______________________________  
  .21): 32(سجده ). 1(

  682: شرح دعاى كميل، ص

  .برگردند] فجوراز فسق و [چشانيم، باشد كه  مى

  ...ساىل و ها، قحطى، خشك شود از مجله مصائب، دردها، رنج شامل مطالب و معاىن خمتلفى مى» عذاب ادىن«

  .تر است تر و خطرناك به معناى عذاب روز قيامت است كه از هر جمازاتى بزرگ» عذاب اكرب«و اما 

استفاده شده است، و اگر » نزديك بودن«وصف گرچه عذاب دنيوى كوچك و نزديك است، اما در آيه شريفه فقط از 
آن استفاده شده است؛ چرا كه مناسب با » بزرگ بودن«چه عذاب آخرت بزرگ و دور است، اما فقط از وصف 

شود و عمل زشت و فاسد او موجب خشم  حقيقت عذاب باشد كه چون از طرف قادر متعال، گناه كار عذاب مى
توان آن را كوچك مشرد، و چون عذاب آخرت بسيار سنگني و دردناك است، دور  منىپروردگار بلند مرتبه شده است، پس 

  .آيد بودن آن به چشم منى

   عذاب استدراج و استيصال

  :كاران در دنيا بيان شده است در آيات قرآن كرمي دو نوع عذاب ديگر براى گناه

   عذاب استدراج -الف
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و رواياتى از معصومني عليهم السالم بر آن اشاره شده است، خداوند  در جمازات استدراجى كه در آياتى از قرآن كرمي 
كند، بلكه درهاى نعمت را به روى آنان  گران جسور و زورمند را طبق يك سنت، فوراً گرفتار جمازات منى كاران وطغيان گناه
  گشايد، مى

  683: شرح دعاى كميل، ص

كه اين از دو حال خارج نيست؛ يا اين . »1« كند را بيشرت مىدارند، نعمت خود  هرچه بيشرت در مسري طغيان گام برمى
شود كه در اين صورت برنامه هدايت اهلى عملى شده است؛ و يا اين كه بر غرور و  شان مى ها باعث تنبيه و بيدارى نعمت

؛ زيرا هنگامى كه تر است افزايد، كه در اين صورت جمازاتشان به هنگام رسيدن به آخرين مرحله، دردناك شان مى خربى ىب
  .پيچد شوند، خداوند طومار زندگى آنان را در هم مى غرق در ناز و نعمت مى

  :فرمايد خداى متعال مى

بُوا ِبآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم ِمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ «   .»2« »َوالَِّذيَن َكذَّ

  .كشانيم مى]  به ورطه سقوط و هالكت[د دانن و كساىن كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجاىي كه منى

  :فرمايد و يا مى

َذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهم ِمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ «   .»3« »َفَذْرِىن َوَمن ُيَكذُِّب ِ

سوى به [دانند  كنند واگذار، به زودى ما آنان را به تدريج از آن جا كه منى پس مرا با كساىن كه اين قرآن را انكار مى
  .كشانيم مى]  عذاب

دهد كه تأخري كيفر اهلى را دليل بر پاكى و درسىت خود و يا ضعف و ناتواىن  كاران هشدار مى اين آيات به مهه گناه
   پروردگار نگريند، و ناز و نعمت هاىي كه در آن

______________________________  
َا «). 1( َا ُمنِْلي َهلُْم ِليَـْزَداُدوا ِإْمثاً َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأمنَّ ): 3(آل عمران . »ُمنِْلي َهلُْم َخيـٌْر َألنـُْفِسِهْم ِإمنَّ

178.  
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دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان  و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى
  .زايند، و براى آنان عذاىب خواركننده استدهيم تا بر گناه خود بيف مى

  .182): 7(اعراف ). 2(

  .44): 68(قلم ). 3(

  684: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« ها مقدمه جمازات استدراجى پروردگار باشد اند نشانه تقربشان به خدا ندانند، چه بسا اين نعمت غرق

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»2« »َع َعَلْيِه ِىف َذاِت َيِدِه فـََلْم يـََره َذِلَك اْسِتْدرَاجاً فـََقْد أَِمَن َخمُوفاً ِإنَُّه َمْن ُوسِّ «

  .كسى كه خداوند به امكاناتش وسعت خبشد و آن را جمازات استدراجى نداند از نشانه خطر غافل مانده است

  :فرموده است »َسَنْسَتْدرُِجُهم ِمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ « امام صادق عليه السالم در تفسري

ُد َلُه النـِّْعَمُة َمَعُه تـُْلِهيِه تِْلَك النـِّْعَمةُ َعِن اإلْسِتْغَفاِر ِمْن ذَ « ْنَب فـَُتَجدَّ   .»3« »ِلَك الذَّْنبُهَو اْلَعْبُد يُْذِنُب الذَّ

دهد، وىل او نعمت را  اجنام گناه، خداوند او را مشمول نعمىت قرار مىمنظور از اين آيه، بنده گناه كارى است كه پس از 
  .سازد به حساب خوىب خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه، غافلش مى

   عذاب استيصال -ب

  .هاى فاسد پيشني را نابود ساخته است اى است كه كافران و امت هاى نابود كننده عذاب استيصال، جمازات

سازى جامعه از لوث وجود كساىن است كه غري قابل اصالح بوده و با اين گونه عذاب، ريشه   زات، موجب پاكاين نوع جما
   با اين گونه. شوند كن و منقرض مى

______________________________  
  .32/ 7: ؛ تفسري منونه452/ 8: ؛ امليزان125/ 10: جممع البيان). 1(
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  .358حكمت : ج البالغة). 2(

  .11، حديث 8، باب 218/ 5: ؛ حبار األنوار3و  2، باب استدراج، حديث 452/ 2: الكاىف). 3(
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  .شوند شود، اما مؤمنان به عذاب استيصال و انقراض مبتال منى كن مى عذاب، شرك و مشرك ريشه

  :در ذيل آيه شريفه» عّالمه طباطبائى رمحه اهللا«مرحوم 

  .»1« »يـَْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذابُ  َوأَنِذِر النَّاسَ «

  .آيد، هشدار ده و مردم را از روزى كه عذاب به سويشان مى

  :فرمايد مى

هاى گذشته و حىت در امت  خداوند در امت. كند كاران را قطع مى انذار مردم، به عذاب استيصال است كه نسل ستم
و اين مطلب را . كند ارتكاب كفر و ستم دچار انقراضشان مى حممد صلى اهللا عليه و آله اين قضا را رانده كه در صورت

هاىي بيايد، روزى است كه زمني را از آلودگى و پليدى  بارها در كالم جميدش تكرار منوده است و روزى كه چنني عذاب
، و شود؛ زيرا دعوت، دعوت عمومى است كند و ديگر در روى زمني به غري از خدا، عبادت منى شرك و ظلم پاك مى

كن شود، ديگر جز مؤمنني كسى باقى  اند، و وقىت به وسيله عذاب انقراض، شرك ريشه مقصود از امت، متامى ساكنني عامل
  :شود هم چنان كه فرمود ماند؛ آن وقت است كه دين هر چه باشد خالص براى خدا مى منى

َنا ِىف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَ «   .»2« »ْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُونَ َوَلَقْد َكَتبـْ

  .برند و مهانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمني را بندگان شايسته ما به مرياث مى

______________________________  
  .44): 14(ابراهيم ). 1(

  .120/ 12: ؛ امليزان105): 21(انبياء ). 2(
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  ، قوم نوح»6« ، قوم لوط»5«  ، قوم فرعون»4« ، قوم عاد»3«  ، قوم شعيب»2« ، قوم سبأ»1« قوم مثود اقوامى چون
   به عذاب استيصال دچار گشتند كه شرح و تفسري آن »8«  و قوم يونس »7«

______________________________  
اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمن ِإلٍه َغيـْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربَُّكْم هِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلاً َقاَل يَا قـَْوِم   َوِإَىل «). 1(

  .73): 7(اعراف . »َفَذُروَها َتْأُكْل ِىف َأْرِض اللَِّه َوَال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخَذُكْم َعَذاٌب أَِليمٌ 

اى قوم من، خدا را بپرستيد كه مشا را جز او معبودى نيست، براى : برادرشان صاحل را فرستادمي، گفت و به سوى قوم مثود،
بر صدق رسالت [اى  خدا براى مشا نشانه]  از سوى[مشا دليلى روشن از جانب پروردگارتان آمده است، اين ماده شرت 

  .زندى به او نرسانيد كه عذاىب دردناك مشا را خواهد گرفتاست، پس او را واگذاريد تا در زمني خدا خبورد و آزار و گ]  من

ٍق ِإنَّ ِىف ذِلَك َآليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر فـََقاُلوا َربـََّنا بَاِعْد بـَْنيَ َأْسَفارِنَا َوَظَلُموا أَنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ ممَُزَّ «). 2(
  .19): 34(سبأ . »َشُكورٍ 

پروردگارا، ميان سفرهاى ما، دورى و فاصله : گفتند]  اين مغرورشدگان به رفاه و خوشى و ناسپاسان در برابر نعمت[پس 
يدستان و پا برهنگان نتوانند در كنار آنان سفر كنند. [انداز بر خودشان ]  گونه آنان اين[، و ]اين را درخواست كردند تا 

قرار دادمي و مجعشان را به شدت متالشى و تار و مار  ]  براى عربت آيندگان[اىي ه ستم كردند، پس ما آنان را داستان
  .هاست گزارى عربت براى هر صربكننده سپاس] ها سرگذشت[كردمي، مهانا در اين 

  .91): 7(اعراف . »َفَأَخَذتْـُهُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِىف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ «). 3(

  !جان شدند جسمى ىب]  به رو درافتاده[هايشان  فراگرفت و در خانه اى سخت آنان را پس زلزله

نـَْيا وَ «). 4( َوُهْم َال   َلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْخَزىَفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحياً َصْرَصراً ِىف أَيَّاٍم حنََِساٍت ِلُنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف احلََْياِة الدُّ
  .16: )41(فصلت . »يُنَصُرونَ 

سراجنام تندبادى سخت و سرد در روزهاىي شوم بر آنان فرستادمي تا در زندگى دنيا عذاب خوارى و رسواىي را به آنان 
  .يارى خنواهند شد] در آن روز[تر است و آنان  ترديد عذاب آخرت رسوا كننده بچشانيم، و ىب

َم آيَاٍت ُمَفصََّالٍت َفاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قـَْوماً ُجمْرِِمنيَ َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد َوالْ «). 5( ): 7(اعراف . »ُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ
133.  
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به  -هاى گوناگوىن بود كه عذاب  -پس ما توفان و هجوم ملخ و شپش و قورباغه و آلوده شدن وسايل زندگى را به خون
  .ركشى كردند و گروهى جمرم و گناهكار بودندسوى آنان فرستادمي، باز هم تكّرب و س

  .84): 7(اعراف . »َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْجرِِمنيَ «). 6(

  !كاران چگونه بود؟ باراندمي، پس با تأمل بنگر كه سراجنام گنه]  هاى آتشني نظري از سنگ ىب[و بر آنان بارشى 

َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن * ا َخِطيئاِِْم أُْغرُِقوا َفُأْدِخُلوا نَاراً فـََلْم جيَُِدوا َهلُم ِمن ُدوِن اللََّه أَنَصاراً ِممَّ «). 7(
  .26 - 25): 71(نوح . »َديَّاراً 

در برابر خدا براى خود ياوراىن ]  از آن[ورده شدند كه درنگ در آتشى درآ به سبب گناهانشان غرق شدند و ىب]  مهه آنان[
  .پروردگارا، هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار: و نوح گفت. نيافتند

نـَْيا َوَمتـَّْعَناُهْم فـََلْوَال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنْت فـَنَـَفَعها ِإميَانـَُها ِإالَّ قـَْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعنـُْهْم َعَذاَب ا«). 8( خلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ
  .98): 10(يونس . »ِحنيٍ   ِإَىل 

اميان بياورد تا اميانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم يونس كه وقىت اميان ]  اهلش[پس چرا هيچ شهرى نبوده است كه 
] از الطاف و نعمت هاى خود[ا پايان عمرشان آوردند، عذاب رسواىي را در زندگى دنيا از آنان برطرف كردمي و آنان را ت

  .برخوردار منودمي

  687: شرح دعاى كميل، ص

  .در آيات خمتلف قرآن و روايات بيان شده است

  688: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأنَّ ذِلَك َبَالءٌ َوَمْكُروهٌ   َعلى
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اْحِتَماِىل لَِبَالِء اْآلِخَرِة، َوَجِليِل ُوُقوِع اْلَمَكارِِه ِفيَها، َوُهَو َبَالءٌ َتطُوُل ُمدَّتُُه، ، َقِليٌل َمْكثُُه، َيِسٌري بـََقاُؤُه، َقِصٌري ُمدَّتُُه، َفَكْيَف 
تاه َوَيُدوُم َمَقاُمُه، َوال ُخيَفَُّف َعْن َأْهِلِه با اين كه اين غم و اندوه و ناگوارى درنگش اندك، و زمان ماندنش كم، و مّدتش كو 

ها در آجنا، در حاىل كه زمانش  بود تاب و توامن در برابر بالى آخرت، و عظمت ناگوارىاست، پس چگونه خواهد 
  طوالىن و جايگاهش مهيشگى است، و آن را از اهلش سبك نكنند

   بالى دنيا و آخرت

ت فرق فرمايد، با رنج و حمنت و بالى آخرت از چند جه رنج و حمنت و بالى دنيا، چنان كه امرياملؤمنني عليه السالم مى
  :دارد

آنچه از سخىت و دشوارى و بال و رنج، هم چون طوفان، زلزله، سيل، خشكساىل، قحطى، گراىن، غربت و انواع  :اول
قَِليٌل َمْكثُُه، َيِسٌري بـََقاُؤُه، َقِصٌري «گذرد، درنگش اندك و ماندنش كم و زمانش بسيار كوتاه است  ها بر انسان مى بيمارى

تُهُ  َوُهَو َبَالءٌ َتطُوُل «. آيد، زمانش طوالىن و جايگاهش مهيشگى است ال در آخرت به سر انسان مىو آنچه از ب» ُمدَّ
تُُه، َوَيُدوُم َمَقاُمهُ    .»ُمدَّ

ها صرب كند و استقامت ورزد تا اميانش  گاهى بالها نسبت به انسان جنبه آزمايش و امتحان دارد كه اگر انسان بر آن  :دوم
، ثواب و پاداشى عظيم دارد و مايه جلب خوشنودى خداست، مانند صربى كه پيامربان از بركت آن صرب حفظ شود

   نسبت به آزار مردم زمانشان از خود نشان دادند و مانند استقامىت كه اولياى اهلى چون آسيه
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فقط و فقط جرميه گناهان و عذاب و مؤمن آل فرعون و حبيب جنار و جماهدان در راه خدا داشتند، وىل بالى آخرت 
  .هاى انسان است ها و نافرماىن معصيت

ورزيش در برابر  قرآن جميد معّيت خدا را با انسان نتيجه صرب و استقامت او در برابر اطاعت از خدا و پيامرب و استقامت
  .داند معصيت و گناه مى

  .»1« »َواْصِربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ «

  .پيشه كنيد، زيرا خدا با صابران استو صرب 
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  .»2«  قرآن جميد صابران را بشارت داده و آنان را مشمول صلوات و رمحت خدا دانسته است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْعِصَيةِ : الصَُّرب َثالثةٌ 
َ
ِصيَبِة، َوَصٌرب َعَلى الطَّاَعِة، َوَصٌرب َعِن امل

ُ
  .»3« َصٌرب ِعنَد امل

  .صرب هنگام مصيبت، و صرب بر طاعت، و صرب در برابر معصيت: سه صرب استصرب 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در تفسري صابرين فرمود

كنند، رزق و روزى را از راه حالل و پاك بدست  صابرين كساىن هستند كه بر طاعت خدا و در برابر معصيت او صرب مى
  .»4« فرستند، پس اينان رستگارانند كنند و مازاد مال را براى آخرت مى مىروى انفاق  آورند، بر پايه ميانه مى

______________________________  
  .46): 8(انفال ). 1(

ِّم َوَرَمحةٌ  أُولِئَك َعَليِهم َصلواتٌ * الَِّذيَن إذا َأصابـَتـُْهم ُمِصيَبٌة قاُلوا إنّا للَِّه َوإنّا ِإلَيِه راِجُعونَ * َو َبشِِّر الصاِبرِينَ «). 2( ِمن َر
مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان . و صربكنندگان را بشارت ده. 156 -154): 2(بقره . »َوأوِلئَك ُهُم املهَتدونَ 

آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان . گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى: رسد گويند
  .اند ند كه هدايت يافتهاست و آنان

  .15، باب الصرب، حديث 91/ 2: ؛ الكاىف71، فصل 116: جامع األخبار). 3(

 َعْن َمْعِصَيِتِه الَِّذيَن َكَسُبوا طَيِّباً َوأَنـَْفُقوا َقْصداً َوَقدَُّموا َفْضًال َفَأفْـَلُحوا] اْجتَـَنُبوا[الَِّذيَن َيْصِربُوَن َعَلى َطاَعِة اللَِّه َو «). 4(
  .12940، حديث 19، باب 261/ 11: ؛ مستدرك الوسائل4، فصل 446: مكارم األخالق. »َوَأْجنَُحوا

  690: شرح دعاى كميل، ص

وىل بالى آخرت جنبه آزمايش و امتحان ندارد، بلكه مكافات عمل است و صربى هم بر آن متصور نيست، و بر فرض 
  !راى صربش هيچ پاداش و اجرى وجود نداردحمال، اگر كسى بتواند در برابر آن عذاب صرب كند ب

   موجبات جاودانگى عذاب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

َوُهَو َبالءٌ َتطُوُل ُمدَّتُُه َويَُدوُم َمَقاُمُه َوال ُخيَفَُّف َعْن «: امرياملؤمنني على عليه السالم در مورد عذاب آخرت با چنني بياىن كه
  .»َأْهِلهِ 

  .اند كاران معّرىف منوده عدم ختفيف عذاب براى گناه بالء و عذاب آخرت را با طوالىن بودن مدت و دوام و

در آيات قرآن كرمي كراراً به اين قضيه اشاره شده است كه بسيارى از اهل گناه كه به واسطه اصرار بر گناه، گوهر اميان 
  .خنواهد شد اند، در عذاب اهلى خمّلد خواهند بود؛ به اين معنا كه عذاب اهلى از آنان برداشته خود را از دست داده

  .»1« »َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَأُولِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   بـََلى«

  .اند اند و در آن جاودانه بلكه كساىن كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتش

كه حالىت است كه بعد از ارتكاب عمل زشت به دل انسان   -اختيار مرتكب گناهى شوند و خطيئه كساىن كه با اراده و
اى براى اين كه هدايت به آنان روى آورد باقى منانده باشد، در  آنان را حماصره منايد كه هيچ راه و روزنه -دهد دست مى

   آتش

______________________________  
  .81): 2(بقره ). 1(

  691: اى كميل، صشرح دع

  .جاودانه خواهند ماند

به . »1«  شرك به خداوند است» خطيئة«نقل شده است كه منظور از » أىب العاليه«و » ضحاك«و » ابن عباس«از 
گريد و در نتيجه آن، جهنم نيز از هر طرف، كافران را  واسطه شرك است كه گناه و كردار بد از هر طرف مشرك را فرا مى

  .گريد دربر مى

  .»2« »َوِإنَّ َجَهنََّم لُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ «

  .و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد
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اگر در قلب آنان خمتصرى اميان وجود داشت، و يا از اخالق و ملكات فاضله پرتوى بود، قطعاً اين امكان وجود داشت 
شود و مشركان در عذاب اهلى  فرض مى كه هدايت و سعادت در دلشان رخنه يابد؛ پس احاطه خطيئه فقط با شرك

  :اند؛ چرا كه حضرت حق فرمود جاودانه

بُوا ِبآيَاتَِنا أُولِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ «   .»3« »َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

  .اند اند و در آن جاودانه و كساىن كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل آتش

شوند، و با ادامه و اصرار، شكل  تبديل مى» حالت«هستند، سپس به » عمل«گناهان كوچك و بزرگ، در آغاز يك 
آيد و گناه، عني  گريند، و هنگامى كه به اوج شدت خود برسد، متام وجود انسان به رنگ گناه در مى به خود مى» ملكه«

  هنماىي در وجود او اثر خنواهددر اين هنگام هيچ پند و موعظه و را. شود وجود انسان مى

______________________________  
  .236/ 1: جممع البيان). 1(

  .49): 9(توبه ). 2(

  .39): 2(بقره ). 3(

  692: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  كرد و در حقيقت با دست خود ماهيت خويش را تغيري داده است

  :فرمايد امام موسى بن جعفر عليهما السالم مى

  .»2« »لُِّد اللَُّه ِىف النَّاِر ِإّال َأْهَل اْلُكْفِر َواجلُُْحوِد َوَأْهَل الضَّالِل َوالشِّْركال خيَُ «

  .دهد مگر كافران و منكران خدا و گمراهان و مشركان خداوند كسى را در آتش جاودانه قرار منى

عليه السالم را اصحاب نار و خمّلد در عذاب و در روايىت ديگر امام صادق عليه السالم منكران واليت امرياملؤمنني على 
  .»3« اند اهلى معّرىف منوده

  »5« ، ربا»4«  البته آياتى بر اين اساس كه ارتكاب بعضى از گناهان كبريه مانند قتل
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______________________________  
  .323/ 1: ؛ تفسري منونه325/ 1: ؛ امليزان235/ 1: جممع البيان). 1(

  .259، حديث 94/ 1: نينور الثقل). 2(

إذا جحد إمامة «: قال» بَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأحاَطْت ِبِه َخِطيَئُته«: عن أىب عبداللَّه عليه السالم يف قوله عز و جل«). 3(
، 93/ 1: لثقلني؛ نور ا82، حديث 429/ 1: الكاىف. »أمرياملؤمنني عليه السالم فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

  .258حديث 

  .93): 4(نساء . »ُه َعَذاباً َعِظيماً َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ «). 4(

نه خواهد بود، و خدا بر او خشم گريد، و و هر كس مؤمىن را از روى عمد بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودا
  .وى را لعنت كند و عذاىب بزرگ برايش آماده سازد

َا اْلبَـْيُع ِمْثلُ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذى يـََتَخبَّطُهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك بِأَ «). 5( الرِّبَا  نـَُّهْم َقاُلوا ِإمنَّ
فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم   َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبـَْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمن َربِِّه فَانـْتَـَهى

  275): 2(بقره . »ِفيَها َخاِلُدونَ 

خيزند، مگر مانند به پاى خاسنت كسى   پاى منى به]  در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى[خورند  كساىن كه ربا مى
است، اين بدان سبب است  ]  اش را خمتل ساخته و تعادل رواىن و عقلى[كه شيطان او را با متاس خود آشفته حال كرده 

پس . فروش را حالل، و ربا را حرام كرده استدر حاىل كه خدا خريد و . خريد و فروش هم مانند رباست: كه آنان گفتند
به دست ]  پيش از حترمي آن[بازايستد، سودهاىي كه ] از كار زشت خود[هركه از سوى پروردگارش پندى به او رسد و 

] به عمل زشت خود[و كساىن كه . با خداست]  از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى[آورده، مال خود اوست، و كارش 
  .اند اند، و در آن جاودانه پس آنان اهل آتش] ى خدا را احرتام نكنندو [بازگردند 

  693: شرح دعاى كميل، ص

  .موجب خلود در جهنم خواهد شد نيز در قرآن آمده است »1« و زنا

شوند، هيچ ختفيفى در عذاب براى آنان وجود ندارد و حىت  مسلماً كساىن كه مستحق عذاب جاودانه حضرت حق مى
  :شود؛ چرا كه حضرت حق فرموده است عذرخواهى نيز به آنان داده منىاجازه 
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َخاِلِديَن ِفيَها َال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم اْلَعَذاُب َوَال * ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ «
  .»2« »ْنَظُرونَ ُهْم يُـ 

  .قطعاً كساىن كه كافر شدند، و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است

______________________________  
* الَّ ِباحلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثَاماً َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللََّه ِإهلاً آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّىت َحرََّم اللَُّه إِ «). 1(

  .69 -68): 25(فرقان » ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَهاناً 

كشند، و زنا  منىپرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است، جز به حق  و آنان كه معبود ديگرى را با خدا منى
روز قيامت عذابش دو چندان شود، و در آن با . كنند؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد منى

  .خوارى و سرشكستگى جاودانه ماند

  .161): 2(بقره ). 2(

ِِْم  َكْيَف يـَْهِدى اللَّهُ «: آمده است 88 -86): 3(آياتى ديگر به مهني مضمون در سوره آل عمران  قـَْوماً َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا
َالِئَكِة َوالنَّاِس * َوَشَهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلبَـيـَِّناُت َواللَُّه َال يـَْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

َ
أُولِئَك َجزَاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّه َوامل

  .»ا َال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يـُْنَظُرونَ َخاِلِديَن ِفيهَ * َأْمجَِعنيَ 

چگونه خدا گروهى را هدايت كند كه بعد از آن كه اميان آوردند، و به حّقانّيت رسول اسالم شهادت دادند، و داليل 
ن اين است كه لعنت اينان كيفرشا. كند كاران را هدايت منى روشن و آشكار براى آنان آمد، كافر شدند؟ و خدا گروه ستم

  .اند؛ نه عذاب از آنان سبك شود، و نه مهلتشان دهند در آن لعنت جاودانه. خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است

  694: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَسَخِطكَ  ِألَنَُّه َالَيُكوُن ِإّال َعْن َغَضِبَك َوانِْتقاِمكَ 

  

   انتقام و ناخشنودى توستزيرا مايه آن بال و حمنت فقط از خشم و 
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   فلسفه عذاب

اى   در اين فراز، امرياملؤمنني على عليه السالم فلسفه عذاب، و علت طوالىن بودن و عدم ختفيف در آن را در ضمن مجله
  :منايد كوتاه و پر حمتوا بيان مى

  غضب و سخط - 1

شند كه به معناى خشم و با مى» رضا«هر دو نقيض » سخط«و » غضب«بنابر آنچه در كتب لغت آمده است 
  .»1« ناخشنودى خواهند بود

  :غضب بر دو قسم است

كه عبارت از خشم و ناخشنودى خداوند بر كسى است كه نافرماىن حضرتش را بنمايد، كه اين : غضب خداوند - 1
  .كار را در پى خواهد داشت غضب، عقاب گناه

  :دو قسم است به معناى جوشش خون قلب براى انتقام كه بر: غضب بندگان - 2

  .شود غضب ستودىن، كه به خاطر دين و حق براى انسان اجياد مى -الف

  :فرمايد چنانچه امرياملؤمنني على عليه السالم مى

______________________________  
غضب و خشم هم از كوچكرت : يادآورى. »سخط«و » غضب«ماده : لسان العرب و جممع البحرين و كتاب العني). 1(

و سخط اگر خود تعديه شود به . گرت است و هم از بزرگرت به كوچكرت و اما سخط تنها از بزرگرت به كوچكرت استبه بزر 
  .386: معجم الفروق اللغوية. تعديه شود به معىن خشم است» على«معىن ناخشنودى است و اگر به 

  695: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َغِضَب اللَُّه َلُه َوَأْرَضاُه يـَْوَم اْلِقَياَمةَمْن َشِنَئ اْلَفاِسِقَني َوَغِضَب للَِّه «

هر كس با نابكاران دمشىن ورزد و براى خدا خشمگني شود، خداوند به خاطر او خشمگني خواهد شد و روز قيامت 
  .خشنودش گرداند
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رگاه حق او را به خشم آمد، اما ه در حاالت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمده است كه هرگز براى دنيا به خشم منى
  گرفت گاه كه انتقام حق را مى توانست جلوى خشم او را بگريد تا آن شناخت و هيچ چيز منى آورد، هيچ كس او را منى مى
»2«.  

چنني غضىب به . غضب مذموم، و آن هر نوع غضىب است كه به امر دين و حق و حقيقت ارتباطى نداشته باشد -ب
  .»3« آتش است كه صاحبش را در آتش خواهد افكنداى از  تعبري روايات، شعله

  :شود، غضب حضرت حق، ريشه عذاب و سخط اهلى است گونه كه از قرآن كرمي استفاده مى اما در باره غضب اهلى، آن

  .»4« »ذِلَك بِأَنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعَماَهلُمْ «

اب براى اين است كه آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پريوى كردند، و خشنودى او را خوش نداشتند، در اين عذ
  .اثر كرد نتيجه اعمالشان را تباه و ىب

چرا كه شرط قبوىل اعمال، رضاى حضرت بارى تعاىل است؛ بنابراين طبيعى است كه اعمال كساىن كه اصرار در 
  .بار عظيمى از گناهان، اين جهان را وداع گويند بود گردد و با دست خاىل و كولهبرانگيخنت خشم خدا دارند، نا

  اى ديگر، عالوه بر اين كه علت عذاب اهلى را خشم و غضب و سخط در آيه

______________________________  
  .31حكمت : ج البالغة). 1(

  .303/ 5: حمّجة البيضاء). 2(

  .»غضب«ه ، ماد134/ 2: جممع البحرين). 3(

  .28): 47(حممد ). 4(

  696: شرح دعاى كميل، ص

و عدم رضايت خداى متعال معّرىف منوده است، خلود و جاودانگى در عذاب را براى كساىن كه اسباب غضب حضرتش 
  :كند منايند بيان مى را فراهم مى
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  .»1« »َقدََّمْت َهلُْم أَنـُْفُسُهْم َأن َسِخَط اللَُّه َعَلْيِهْم َوِىف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ َكِثرياً ِمنـُْهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلِبْئَس َما    تـََرى«

  .كنند بيىن كه با كساىن كه كفر ورزيدند، مهواره دوسىت مى بسيارى از آنان را مى

كه خدا بر ]  آن اين استو نتيجه [آنان پيش فرستاده است؛ ]  طغيان گرشان براى قيامت[قطعاً بد است آنچه نفوِس 
  .اند آنان خشم گرفت و در عذاب جاودانه

  .»3«  ريشه عذاب را غضب حضرت حق معّرىف منوده است »2« »َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَّهِ « باز در آيات خمتلفى با تعبري

   انتقام - 2

قرآن، خود را به اين اسم ناميده است  خداوند در چند جاى. است »ُذو انِتَقامٍ «  يكى از امساى حسناى خداوند سبحان
  :آورده، از مجله فرموده »َعزِيزٌ «  و در مهه جا، آن را در كنار اسم

  .»4« »َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقامٍ «

  .ناپذير و صاحب انتقام است وخدا تواناى شكست

______________________________  
طغيان  [قطعاً بد است آنچه نفوِس . كنند كه كفر ورزيدند، مهواره دوسىت مى  بيىن كه با كساىن بسيارى از آنان را مى). 1(

كه خدا بر آنان خشم گرفت و در عذاب ]  و نتيجه آن اين است[آنان پيش فرستاده است؛ ]  گرشان براى قيامت
  .80): 5(مائده . اند جاودانه

  .112): 3(؛ آل عمران 61): 2(بقره . و سزاوار خشم خدا شدند). 2(

  .16): 8(؛ انفال 112): 3(؛ آل عمران 61): 2(بقره ). 3(

  .4): 3(آل عمران ). 4(

  697: شرح دعاى كميل، ص

  :ويا
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  .»1« »أَلَْيَس اللَُّه ِبَعزِيٍز ِذى انِتَقامٍ «

  ناپذير و صاحب انتقام نيست؟ آيا خدا تواناى شكست

  .است» عزيز«زم با اسم براى خداوند مال» ذوانتقام«دهد كه صفت  چنني تعبرياتى نشان مى

رود كه اشخاص بر اثر عدم گذشت در برابر اشتباهات ديگران  در اصطالح امروز، بيشرت در مواردى به كار مى» انتقام«
خود را برطرف » دق دل«گريند، و به تعبري عاميانه  زنند و عفو و گذشت را در نظر منى دست به عمل متقابل مى

  .»2«  كار است ه اين معنا نيست، بلكه به معناى كيفر دادن گناهكنند، وىل انتقام در لغت ب مى

آيد، اما نبايد توهم منود كه مقصود خدا از انتقام، رضايت خاطر  هاى فردى، يك نوع رضايت خاطر به دنبال مى در انتقام
ن متضّرر شود و است؛ چون ساحت او مقدس و مقامش واالتر از آن است كه از ناحيه جرم جمرمني و معصيت گنه كارا

  .از اطاعت مطيعني منتفع گردد

هاى عذاب اهلى است كه گناه كار به خاطر معصيىت كه مرتكب شده  كاران، يكى ديگر از ريشه انتقام و كيفر دادن گناه
  .است عذاب اهلى بر او مسلط شود

  .»3« »زِيٌز ُذو انِتَقامٍ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه عَ «

   عذاىب]  به كيفِر كفرشان[مسلماً كساىن كه به آيات خدا كافر شدند، براى آنان 

______________________________  
  .37): 39(زمر ). 1(

  .591/ 12: ؛ لسان العرب180/ 6جممع البحرين . »عاقبه: انتقم منه؛ أى«). 2(

  .4): 3(آل عمران ). 3(

  698: كميل، صشرح دعاى  

  .ناپذير و صاحب انتقام است سخت است؛ وخدا تواناى شكست

  :به كار گرفته شده است؛ مثًال پريامون قوم فرعون فرموده است» انتقام«مهچنني براى عذاب استيصال بعضى از اقوام، واژه 
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بُوا بِ «   .»1« »آيَاتَِنا وََكانُوا َعنـَْها َغاِفِلنيَ َفانـْتـََقْمَنا ِمنـُْهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم ِىف اْلَيمِّ بِأَنـَُّهْم َكذَّ

خرب بودند، از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان   ها غافل و ىب ايتاً به سبب اين كه آيات ما را تكذيب كردند، و از آن
  .كردمي

ده و به جزا و كيفر اعمال اند انتقام گرفته ش سّنت اهلى، مجعيت فاسد و غري قابل اصالح كه در نظام آفرينش فساد منوده
  .اند زشت و ناپسند خود رسيده

______________________________  
  .136): 7(اعراف ). 1(

  699: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوهذا ما َالتـَُقوُم َلُه السََّماَواُت َواْألَْرضُ 

  

لِيُل،     احلَِْقُري اْلِمْسِكُني اْلُمْسَتِكنيُ ، يَا َسيِِّدى َفَكْيَف ِىل َوأَنَا َعْبُدَك الضَِّعيُف الذَّ

ها و زمني در برابرش تاب نياورند، اى آقاى من، تا چه رسد به من، در حاىل كه من بنده  و اين چيزى است كه آمسان
   گري و درمانده توام ناتوان و خوار و كوچك و زمني

   ها و زمني در برابر عذاب اهلى ناپايدارى آمسان

از غضب و انتقام و سخط اهلى، عذاىب مافوق تصّور است كه امرياملؤمنني على عليه السالم با تعبري عذاِب نشأت گرفته 
ها و زمني با متام عظمت و شوكت  فرمايند كه آمسان شدت اين عذاب را بيان مى» وهذا ما ال تقوم له السموات واألرض«

آورد، تا چه رسد به بنده ناتوان و خوار و   تاب منىخود، در برابر چنني عذاىب كه از خشم حضرت حق نشأت گرفته است 
  .گري و درمانده كوچك و زمني
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ها درهم كوبيده و ريز  توانند بر عذاب اهلى استقامت ورزند در حاىل كه وقىت قيامت واقع شود كوه چگونه آمسان و زمني مى
  .»1« گردند شوند و مهچون غبارى پراكنده مى ريز مى

  شوند ها از جاى خود كنده مى يده شود، زمني و كوهو هنگامى كه در صور دم

______________________________  
َفَكاَنْت َهَباءً * َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبّساً * ِإَذا ُرجَِّت اْألَْرُض َرّجاً * َخاِفَضٌة رَاِفَعةٌ * لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذَبةٌ * ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ «). 1(

  .6 -1): 56(واقعه . »مُّنَبثّاً 

و ]  كافران[نيست، پست كننده ] در كار[واقع شود، كه در واقع شدنش دروغى ]  بسيار عظيم قيامت[هنگامى كه واقعه 
در نتيجه . هنگامى كه زمني به شدت لرزانده شود، و كوه ها درهم كوبيده وريز ريز شوند. است]  مؤمنان[رفعت دهنده 

  .غبارى پراكنده گردد

  700: عاى كميل، صشرح د

، و روزى كه زمني »1« شوند و آمسان بشكافد و از هم متالشى گردد ها يك باره درهم كوبيده و ريز ريز مى و هر دوى آن
، و آمسان به سبب شدت و كوبندگى آن روز از »2« اى شن روان گردند ها به صورت توده ها به لرزه در آيند و كوه و كوه

و خورشيد در هم  »5« ها از بيخ و بن كنده شوند و كوه »4« ستارگان حمو و تاريك شوندو  »3« شود هم شكافته مى
  .»7« و درياها مشتعل و برافروخته گردد »6« پيچد

ها و آنچه در او هست تاب و توان نفخه صور و شروع قيامت را ندارد تا چه رسد به عذاىب كه از غضب و  زمني و آمسان
  .ذوانتقام نشأت گرفته باشدخشم خداى قهار و عزيز 

  :فرمود» اسحاق بن عمار«امام موسى بن جعفر عليه السالم در روايىت به 

______________________________  
َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكََّتا دَكًَّة َواِحَدةً * َفِإَذا نُِفَخ ِىف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ «). 1( َوانَشقَِّت السَّماءُ * قـََعِت اْلَواِقَعةُ فـَيَـْوَمِئٍذ وَ * َومحُِ

  .16 -13): 69(حاقه . »َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ 
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ها يك باره درهم   ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آن پس چون در صور يك بار دميده شود، و زمني و كوه
ود؛ و آمسان بشكافد و در آن روز است كه از ش كوبيده و ريز ريز گردند، پس آن روز است كه آن واقعه بزرگ واقع مى

  .هم گسسته و متالشى گردد

  .14): 73(مزمل . »يـَْوَم تـَْرُجُف اْألَْرُض َواْجلَِباُل وََكاَنِت اجلَِْباُل َكِثيباً مَِّهيًال «). 2(

  !اى شن روان گردند ها به صورت توده ها به لرزه درآيند، و كوه در روزى كه زمني و كوه

  .18): 73(مزمل . »سَّماءُ ُمنَفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًال ال«). 3(

  .شود و قطعاً وعده خدا شدىن است آمسان به سبب شدت و كوبندگى آن روز، از هم شكافته مى

  .8): 77(مرسالت . »َفِإَذا النُُّجوُم طُِمَستْ «). 4(

  .در آن زمان كه ستارگان حمو و تاريك شوند

  .8): 77(مرسالت » َباُل ُنِسَفتْ َوِإَذا اجلِْ «). 5(

  .ها از بيخ و بن كنده شوند و آن زمان كه كوه

  .1): 81(تكوير . »ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ «). 6(

  .هنگامى كه خورشيد را به هم درپيچند

  .6): 81(تكوير . »َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرتْ «). 7(

  .گردندو هنگامى كه درياها مشتعل و برافروخته  

  701: شرح دعاى كميل، ص

نام دارد، از روزى كه خدايش آفريده تاكنون ندميده و اگر خدا » سقر«اى اسحق، به راسىت در دوزخ، وادى است كه 
  .»1« سوزد اذنش دهد كه به اندازه سوزىن بدمد، آنچه بر روى زمني است مى
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  :فرمود و در روايت ديگر از قول امام صادق عليه السالم آمده است كه

كه از شدت حرارت خود به خداى عزو جل شكايت كرد و » سقر«در جهنم سرزميىن است خمصوص متكّربان به نام 
  .»2« ور شد درخواست كرد به او اجازه دهد نفس كشد، پس چون نفس كشيد جهنم شعله

  برابر آن مقاومت منايد؟،تواند در  چاره و زبون و ذليلى كه مستحق چنني عذاىب شود، چگونه مى واى بر بنده ىب

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»3« »َدْعَوٌة َوالتـَُفرَُّج ِفيَها ُكْربَة َفاْحَذُروا نَاراً قـَْعُرَها بَِعيٌد َوَحرَُّها َشِديٌد َوَعَذابـَُها َجِديٌد َداٌر لَْيَس ِفيَها َرْمحٌَة َوالُتْسَمُع ِفيَها«

كه عمقش ناپيدا و حرارتش شديد و عذابش تازه است، جاىي كه رمحت در آن نيست و ناله و بر حذر باشيد از آتشى  
  .كننند شنوند و اندوهى را برطرف منى فرياد كسى را منى

______________________________  
َخَلَقُه اللَُّه، َلْو أَِذَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه ِيف التـَّنَـفُِّس ِبَقْدِر ِخمَْيٍط  يَا ِإْسَحاُق، ِإنَّ ِيف النَّاِر َلَواِدياً يـَُقاُل َلُه َسَقُر َملْ يـَتـَنَـفَّْس ُمْنذُ «). 1(

  .77، حديث 24، باب 311/ 8: ؛ حبار األنوار106/ 398/ 2: اخلصال. »الْحتَـَرَق َما َعَلى َوْجِه اْألَْرضِ 

ِيَن يـَُقالُ «). 2( َة َحرِِّه َوَسأََلُه َأْن يـَتَـنَـفََّس فََأِذَن َلُه فـَتَـنـَفََّس َفَأْحَرَق َجَهنَّمَ  ِإنَّ ِيف َجَهنََّم َلَواِدياً لِْلُمَتَكربِّ » َلُه َسَقُر َشَكا ِإَىل اللَِّه ِشدَّ
  .38، حديث 24، باب 294/ 8: ؛ حبار األنوار10، باب الكرب، حديث 310/ 2: الكاىف

  .27نامه : ج البالغة). 3(

  702: شرح دعاى كميل، ص

   اى برزخ و قيامته عذاب

اى از روايات  هاى گوناگون برزخ و قيامت اشاره دارد، و پاره خبشى از آيات قرآن به ويژه در سه جزء آخر قرآن به عذاب
  .اند اى از بالى آخرت پرداخته هم به بيان گوشه

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم درباره دمشنان خدا مى
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ترين آفريده، و از جهت بو، بدبوترين  بر او درآيد كه از نظر رفتار و منظره، زشتاى  و كسى كه دمشن خداست، فرشته
اش  دمشن خدا غسل دهنده. تو را به پذيراىي از آب بسيار جوشان و ورود به دوزخ بشارت باد: گويد هاست؛ به او مى آن

ى قرب معاف بدارند، وىل هنگامى كه او را دهد كه او را از بردن به سو  اش را سوگند مى شناسد و محل كنندگان جنازه را مى
ند، سپس به او گويند پروردگارت كيست و دينت : وارد قرب كنند، دو فرشته سؤال كننده بر او درآيند و كفنش را كنار 

اى  پس مالژ او را با ضربه. ندانسىت و راه نيافىت: دو فرشته گويند. دامن منى: گويد چيست و پيامربت چه كسى است؟ مى
اى را نيافريده مگر آن كه از شدت آن ضربه به وحشت و ترس  كوبند كه خدا جنبنده به وسيله چيزى شبيه عصا مى

: گويند گشايند و به او مى آنگاه درى به سوى دوزخ به رويش مى. شنوند افتد؛ فقط جن و انس صداى آن ضربه را منى مى
آيد و  شود كه مغزش از ميان ناخن و گوشتش بريون مى ر چنان مىآن قرب براى او از تنگى و فشا. به بدترين حال خبواب

كند، پس او را تا هنگامى كه خدا از قربش برانگيزد  هاى زهردار زمني را بر او چريه مى ها و جنبنده خدا مارها و عقرب
  .»1« گزند مى

______________________________  
نـَْيا َوَأوَِّل يـَْوٍم ِمَن اْآلِخَرة : َقالَ  -اللَِّه َعَلْيهِ َصَلَواُت  -َعْن أَِمريِاْلُمْؤِمِننيَ «). 1( َوِإَذا  ... ِإنَّ اْبَن آَدَم ِإَذا َكاَن ِيف آِخِر يـَْوٍم ِمَن الدُّ

يٍم َوَتْصِلَيِة َجِحيٍم َوِإنَُّه لَيَـْعِرُف َغاِسَلُه أَْبِشْر بِ : َكاَن ِلرَبِِّه َعُدّواً َفِإنَُّه يَْأتِيِه أَقْـَبَح َخْلِق اللَِّه رِيَاشاً َوأَنـْتَـَنُه رِحياً فـَيَـُقوُل َلهُ  نـُُزٍل ِمْن محَِ
َرُه أَتـََياُه ُممَْتِحَنا اْلَقْربِ فَأَْلَقَيا َعْنُه َأْكَفاَنهُ  يُنَك؟ نَِبيَُّك َوَما دِ  َمْن َربَُّك َوَمنْ :  ُمثَّ قَاال َلهُ َويـَُناِشُد َحاِمَلهُ َأْن َحيِْبَسُه َفِإَذا أُْدِخَل قـَبـْ

الثـََّقَلْنيِ ُمثَّ  َما َدرَْيَت َوال َهَدْيَت، فـََيْضرِبَانِِه ِمبِْرزََبٍة َضْربًَة َما َخَلَق اللَّهُ َدابًَّة ِإّال َوَتْذَعُر َهلَا َما َخال: ال أَْدرِي، فـَيَـُقوالِن لَهُ : فـَيَـُقولُ 
َمنْ ِبَشرِّ َحاٍل فـَُهَو ِمَن الضَّْيِق ِمْثُل َما ِفيِه اْلَقَنا ِمَن الزُّجِّ َحىتَّ ِإنَّ ِدَماَغُه َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ : يـَْفَتَحاِن َلُه بَاباً ِإَىل النَّاِر، ُمثَّ يـَُقوالِن َلهُ 

، 370/ 1: تفسري القمى. »ُه ِمْن قـَْربِه اللَّ ظُُفرِِه َوحلَِْمِه َوُيَسلُِّط اللَُّه َعَلْيِه َحيَّاِت اَألْرِض َوَعَقارِبـََها َوَهَوامََّها فـَتَـنـَْهُشُه َحىتَّ يـَبْـَعَثهُ 
، 8، باب 225 -224/ 6: ، كتاب ذكر املوت و ما بعده؛ حبار األنوار304/ 8: ولوج النكريين ىف القرب؛ حمّجة البيضاء

  .26حديث 

  703: شرح دعاى كميل، ص

  :كهكند   درباره عذاب دوزخ از حضرت باقر عليه السالم روايت مى» شيخ صدوق رمحه اهللا«

كشند، براى آنان هرگز مرگى در كار نيست، عذاب از  اهل آتش از سخىت عذاب دردناك مانند سگ و گرگ فرياد مى
هايشان سياه  نور است، الل و كر و كورند، چهره اند، ديدگانشان ضعيف و كم شود، در آن تشنه و گرسنه آنان سبك منى

سوزند و  دهند، در دوزخ مى شود و در عذابشان ختفيف منى رحم منى اند، به آنان شده و پشيمان و مورد خشم است، رانده
كوبند و  خورند و آنان را با گرزهاى آتشني مى اى بسيار بدبو و بدتر از زهر مى نوشند و از ماّده از آب بسيار جوشان مى
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ها در آتش كشيده  رهكنند، با چه گري و خشمگني هرگز به آنان رحم منى زنند، فرشتگان سخت هاى سنگني مى با چكش
شود، اگر  بندند، اگر دعا كنند مستجاب منى ها و زجنريها مى ها مهنشني و قرين هستند، آنان را در غل شوند و با شيطان مى

  »1« !!شود گردد، اين است حال كسى كه وارد دوزخ مى درخواست حاجت كنند برآورده منى

______________________________  
ِإنَّ َأْهَل النَّاِر يـَتَـَعاَوْوَن ِفيَها َكَما يـَتَـَعاَوى اْلِكالُب َوالذَِّئاُب ِممَّا :  َجْعَفٍر ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلَباِقر عليهما السالم قَالَ َعْن َأِيب «). 1(

ا ِعَطاٍش ِفيَها ِجَياٍع َكِليَلٍة َعَلْيِهْم فـََيُموُتو   اْلَعَذاِب َفَما ظَنَُّك يَا َعْمُرو ِبَقْوٍم ال يـُْقضى يـَْلَقْوَن ِمْن أَلِيم ا َوال ُخيَفَُّف َعنـُْهْم ِمْن َعذاِ
ِمَن اْلَعَذاِب َوال ُخيَفَُّف َعنـُْهْم َوِيف أَْبَصاُرُهْم ُصمٍّ ُبْكٍم ُعْمٍي ُمْسَودٍَّة ُوُجوُهُهْم َخاِسِئَني ِفيَها نَاِدِمَني َمْغُضوٍب َعَلْيِهْم َفال يـُْرَمحُوَن 

رَبُوَن َواْلَمالِئَكُة اْلِغالُظ الشَِّداُد َجُروَن َوِمَن احلَِْميِم َيْشرَبُوَن َوِمَن الزَّقُّوِم يَْأُكُلوَن َوِبَكاللِيِب النَّاِر ُحيَْطُموَن َوِباْلَمَقاِمِع ُيضْ النَّاِر يُسْ 
َقرَّنُوَن َوِيف اَألْنَكاِل َواَألْغالِل ُيَصفَُّدوَن ِإْن َدَعْوا َملْ ُيْسَتَجْب ال يـَْرَمحُوَن فـَُهْم ِيف النَّاِر ُيْسَحُبوَن َعَلى ُوُجوِهِهْم َمَع الشََّياِطِني يُـ 

؛ حمّجة 14، حديث 82، جملس 557: »صدوق«األماىل . »َهلُْم َوِإْن َسَأُلوا َحاَجًة َملْ تـُْقَض َهلُْم َهِذِه َحاُل َمْن َدَخَل النَّار
  .3، حديث 24، باب 281/ 8: ؛ حبار األنوار، كتاب ذكر املوت و ما بعده360/ 8: البيضاء

  704: شرح دعاى كميل، ص

  :كنند در تفسريش از حضرت صادق عليه السالم روايت مى» على بن ابراهيم قمى رمحه اهللا«

روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نشسته بودند كه فرشته وحى جربئيل در حاىل كه ناراحت و حمزون و رنگش تغيري  
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. بر حضرت وارد شد كرده بود

  بينم؟ چه شده كه تو را گريان و حمزون مى

اده: عرضه داشت   !اند چرا اين گونه نباشم؟ در حاىل كه امروز منافيخ دوزخ را 

  منافيخ دوزخ چيست؟: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

داد، پس آن را هزار سال افروختند تا سرخ شد، آنگاه به آن فرمان داد، پس خداى تعاىل درباره آتش فرمان : عرضه داشت
آن را هزار سال افروختند تا سپيد شد، سپس به آن فرمان داد تا آن را هزار سال افروختند در نتيجه سياه شد و آن 

د ذرع است بر دنيا بگذارند، دنيا اى از زجنِري آن را كه هفتا اگر حلقه. اى سياه و تاريك و بدون نور و روشناىي است ماده
اى از زّقوم و ضريعش را در آشاميدىن اهل دنيا بريزند، اهل دنيا از بوى بدش  شود، و اگر قطره از حرارتش ذوب مى

  .مريند مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 اى به سوى آنان فرستاد كه پروردگارتان به خدا در آن حال فرشته. پس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و جربئيل گريستند
مشا را از اين كه مرتكب گناهى شويد تا به چنني عذاىب دچار آييد در امان خود قرار : گويد رساند و مى مشا سالم مى

  .دادم

  :آنگاه امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1« بعد از اين جريان، ديگر هيچگاه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، جربئيل را متبّسم نديد

______________________________  
َرئِيَل َجاءَ ِإَىل النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َوُهَو َقاِطٌب َوَقْد َكاَن قـَْبَل َذِلَك جيَِي: َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقالَ «). 1( ءُ  ِإنَّ َجبـْ

َرئِيُل، جِ : َوُهَو ُمَتَبسٌِّم، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله . يَا ُحمَمَُّد، َقْد ُوِضَعْت َمَناِفُخ النَّارِ : فـََقالَ . ْئَتِين اْليَـْوَم َقاِطباً يَا َجبـْ
َرئِيُل؟ فـََقالَ : فـََقالَ  ُمثَّ نُِفَخ  يَا ُحمَمَُّد، ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأَمَر ِبالنَّاِر فـَُنِفَخ َعَليـَْها أَْلَف َعاٍم َحىتَّ ابـَْيضَّتْ : َوَما َمَناِفُخ النَّاِر يَا َجبـْ

ْو َأنَّ َقْطَرًة ِمَن الضَّرِيِع َقَطَرْت ِيف َعَليـَْها أَْلَف َعاٍم َحىتَّ اْمحَرَّْت ُمثَّ نُِفَخ َعَليـَْها أَْلَف َعاٍم َحىتَّ اْسَودَّْت َفِهَي َسْوَداءُ ُمْظِلَمٌة لَ 
نـَْيا َلَماَت َأْهُلَها ِمْن نـَْتِنَها َوَلْو َأنَّ  نـَْيا  َشرَاِب َأْهِل الدُّ َحْلَقًة َواِحَدًة ِمَن السِّْلِسَلِة الَِّيت ُطوُهلَا َسبـُْعوَن ِذراعاً ُوِضَعْت َعَلى الدُّ

نـَْيا ِمْن َحرَِّها َوَلْو َأنَّ ِسْربَاًال ِمْن َسرَابِيِل َأْهِل النَّاِر ُعلَِّق بـَْنيَ السََّماِء َواَألرْ  نـَْيا َلَذاَبِت الدُّ َقاَل عليه . ِمْن رِِحيهِ ِض َلَماَت َأْهُل الدُّ
َرئِيُل فـَبَـَعَث اللَُّه ِإلَْيِهَما َمَلكاً، فـََقاَل َهلَُما: السالم ِإنَّ َربَُّكَما يـُْقرُِئُكَما السَّالَم : فبكى َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َوَبَكى َجبـْ
ُبُكمَ : َويـَُقولُ  َفَما َرَأى َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله : فـََقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم. ا َعَلْيهِ َقْد َأِمْنُتُكَما َأْن ُتْذنَِبا َذنْباً أَُعذِّ

َرئِيَل ُمَتَبسِّماً بـَْعَد َذِلك : ، كتاب ذكر املوت و ما بعده؛ حبار األنوار361/ 8: ؛ حمّجة البيضاء81/ 2: تفسري القمى. »َجبـْ
  .1، حديث 24، باب 280/ 8

  705: ى كميل، صشرح دعا

هايش تاريك و مراكز هالكتش نامعلوم  دهند كه از مهه طرف تنگ است، راه اى جاى مى بدكاران و دمشنان خدا را در خانه
. آشاميدىن اهلش آب جوشان و جايگاهشان جحيم است. اسريش در آن مهيشگى و آتش فروزانش دائمى است. است
آرزويشان در آن مردن است و براى آنان راه آزادى . آورد ش آنان را گرد مىا كوبد و هاويه هاى آتشش آنان را مى شعله

  .هايشان از ظلمت گناهان سياه است پاهايشان به پيشاىن بسته شده و چهره. وجود ندارد

ديد بر ما حتقق يافت: دارند از اطرافش فرياد برمى كند و  اى گماشته، زجنريها بر ما سنگيىن مى. اى گماشته دوزخ، 
  .گردمي پوست ما از شدت آتش بريان شد، ما را از اين مكان بريون آور كه ديگر به گناه باز منى
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آزادى مشا بسياربعيد است، امروز روز امان يافنت نيست و راه بريون آمدن از اين جايگاه پست براى : گويند ها مى شعله
  .گرديد ند باز به گناهان و معاصى برمىمهيشه بسته است، دور شويد و سخن نگوييد، اگر مشا را بريون برب 

پشيماىن جناتشان . خورند شوند و بر تقصريشان در عبادت، اندوه مى در اين حال اهل دوزخ از آزادى خويش نااميد مى
   دهد و اندوه به آنان سودى منى
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االى سر و از زير پا و از راست و چپشان آتش از ب. افتند هايشان به زمني مى دست و پا بسته بر صورت. رساند منى
  .شان آتش و بسرتشان آتش است شان آتش، لباس غذايشان آتش، آشاميدىن. است

عربده و فرياد . هاىي چركني و بدبو و گرزهاىي كوبنده و سنگيىن زجنريها قرار دارند هاىي از آتش افروخته و لباس ميان قطعه
كنند، وىل هر گاه طلب مرگ كنند، از باالى سرشان آب جوشان بريزند و با گرزهاى  مىكشند و به شدت طلب مرگ  مى

  .آتشني آنان را بزنند

هايشان روان گردد و   از دهانشان چرك و خون در آيد و كبدشان از تشنگى قطعه قطعه شود و چشمشان بر صورت
  .ز شدت درد به ريزش افتدهايشان ا شان بريزد و موهايشان از اطراف بدن هايشان از چهره گوشت

هايشان از گوشت عريان شود، ديدگانشان كور و زبانشان  هرگاه پوستشان بسوزد، پوسىت ديگر به جاى آن برويد، استخوان
پروردگارا، در برابر اين مهه عذاب و سخىت و دشوارى آن، تاب و توان  »1« !!الل و گوششان به كرى و ناشنواىي افتد

َفَكْيَف ِىل َوأَنَا َعْبُدَك «! گري و درمانده توام در حاىل كه من بنده ضعيف و خوار و كوچك و زمني من چگونه خواهد بود،
  .»الضَِّعيُف الذَّلِيُل، احلَِْقُري اْلِمْسِكُني اْلُمْسَتِكني

  .گرچه عبادمت كامل نيست و گناهامن كم نيست، وىل عاشق و دلباخته توام

شغلم عصيان و . ام گناه نيست حرفه. را دوست دارم و از بندگى و عبادت فرارى نيستم پيامربان و امامان عليهم السالم
اگر  . ارزش است به خاطر ضعف اراده و كمى معرفت و دانش من است اگر عبادمت اندك و ىب. باشد خطاكارى منى

   گناهامن زياد است به

______________________________  
  .تاب ذكر املوت، القول ىف صفة جهنم، ك354/ 8: حمّجة البيضاء). 1(
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مشتاقم كه دامنم از هر  . عالقه دارم عبادتى كامل و خالص اجنام دهم. گى هواى نفس و شهوات بر من است سبب چريه
ببخش و از من مرا . بيمار فراقم و تشنه وصامل. از شيطان و طاغوت بيزارم و از شّر هوا و هوس ناالمن. گناهى پاك باشد

شت را بر  دستگريى كن، از گناه جنامت ده و در بندگى و عبادت غرقم كن، برات آزادى از دوزخ به من عنايت فرما و راه 
  .من باز كن
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  5ا 

براى كدامني  اى معبود و پروردگار و سرور و موالمي، براى كدام يك از مصائب و دردهامي به پيشگاهت شكايت آرم؟ و 
اش؟ يا براى طوالىن شدن بال و زمانش؟ چنانچه مرا در  ام به درگاهت بنامل و گريه كنم؟ براى عذاب و سخىت گرفتارى
ها، مهراِه دمشنانت قرار دهى، و ميان من و اهل عذابت مجع كىن، و بني من و عاشقان و دوستانت  ها و جمازات عذاب

اى معبود و سرور و موال و پروردگارم، فرض كن كه بر عذابت شكيباىي !) هد شد؟چه خاكى بر سرم خوا(جداىي اندازى، 
پوشى از كرامتت را چگونه  ورزم؛ وىل بر فراقت چگونه صرب كنم؟ و بر فرض بر سوزندگى آتشت استقامت منامي؛ وىل چشم

  .و عفو توست؟ تاب آورم؟ يا چگونه در آتش، سكونت و آرامش گزينم، در حاىل كه مهه اميد من به گذشت
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  19خبش 
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  يَا ِإهلَِى َوَرىبِّ َوَسيِِّدى َوَمْوَالَى ِألَىِّ اْألُُموِر ِإلَْيَك َأْشُكو
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   اى معبود و پروردگار و سرور و موالمي، براى كدام يك

  از مصائب و دردهامي به پيشگاهت شكايت آرم؟

   شكايت به دوست

برد و با اين  ها ناله و زارى كرده و شكايت به درگاه دوست مى موالى عاشقان، در اين خبش از دعا، از بالها و گرفتارى
  .شناسم كه دردم را دوا كند و رنج و بالمي را برطرف منايد احدى جز تو منى: خواهد بگويد شكايت مى

قدرت و ناتوان كارى ساخته نيست و از ضعيف،  اند، از ىب قدرت و ناتوان و ضعيف مهه فقري و نيازمند تواند و مهه ىب
  .رود انتظار حّل مشكل منى

  .توىي كه كليد حّل مهه مشكالت در اختيار توست

  .رسد ات، مهه دردها به درمان مى ايىت و با يك اشاره توىي كه قدرت ىب

  .مناىي طرف مىكىن و سخىت و رنج گرفتاران را بر  داران را حل مى توىي كه مشكالت مشكل

اران به درگاهت اشك مى توىي كه حضرت فاطمه زهرا عليها السالم به پيشگاهت مى رخيت و  ناليد و چون چشمه فصل 
  :گفت مى

نيازى و عمل به آنچه   از تو هدايت و تقوا و عفاف و ىب) تواىن عنايت كىن هاىي دارم كه فقط تو مى از تو خواسته(خدايا، 
  .خواهم شوى مى ن خشنود مىكه دوست دارى و به آ
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ى خدايا، از تو براى ناتواىن   .مان از حلم و علم تو درخواست دارمي مان ثروت، و براى ناداىن دسىت مان قدرت، و براى 

ات اى  خدايا، بر حممد و آل حممد درود فرست و ما را بر سپاس گزارى و ياد و طاعت و عبادتت يارى ده، به مهرباىن
  .»1«  ترين مهربانان مهربان
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توىي كه حضرت ابراهيم عليه السالم آن قهرمان توحيد، با فرزندش امساعيل عليه السالم پس از ساخنت بناى كعبه دست 
نياز به سويت برداشتند و با كمال خضوع و خشوع حقايقى را از تو درخواست كردند كه هيچ كس جز تو قدرت عطا  

  :نداشتكردنش را به آنان 

  .هسىت) به اخالص ما(و آگاه ) ى دعاى ما(پروردگارا، كار ساخنت كعبه را از ما بپذير، زيرا تو شنوا 

پروردگارا، ما دو بنده تسليميم و از ذريه ما امىت را تسليم خود قرار ده و مناسك ما را به ما بنمايان و توبه ما را بپذير، زيرا 
  .پذير و مهرباىن تو بسيار توبه

پروردگارا، در ميان مردم اين منطقه پيامربى را از خودشان برانگيز، كه آياتت را بر آنان خبواند و كتاب و حكمت به آنان 
  .»2«  بياموزد و از آلودگى فكرى و روحى پاكشان كند، زيرا تو تواناى شكست ناپذير و حكيمى

______________________________  
ِتَك ِلَضْعِفَنا َوِمْن َأُلَك اْهلَُدى َوالتـَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَىن َواْلَعَمَل ِمبَا حتُِبُّ َوتـَْرَضى اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك ِمْن قـُوَّ اللَُّهمَّ ِإينِّ َأسْ «). 1(

َوآِل ُحمَمٍَّد َوَأِعنَّا َعَلى ُشْكرَِك َوِذْكرَِك َوَطاَعِتَك ِغَناَك ِلَفْقرِنَا َوَفاقَِتَنا َوِمْن ِحْلِمَك َوِعْلِمَك جلَِْهِلَنا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد 
  .»يوم اخلميس« 53، حديث 9، باب 339/ 87: حبار األنوار. »َوِعَباَدِتَك ِبَرْمحَِتَك يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِني

َربـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن * ا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبـَْيِت َوِإْمسَاِعيُل َربـَّنَ «). 2(
َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آيَاِتَك  َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال * ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  .129/ 127): 2(بقره . »َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
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صد و پنجاه سال شكايت به  -طر تو حتمل كردكه انواع آزارها را از قومش به خا  -توىي كه نوح عليه السالم پس از 
با غرق   -حضرتت آورد و تو با قدرت و سطوتت از آمسان، آب نازل كردى و از زمني، آب جوشاندى و مهه دمشنان را

  .هالك كردى و نوح عليه السالم و مؤمنان مهراهش را جنات خبشيدى -كردنشان

داد كه پريوزى قطعى،  ود و ظاهر كار نشان مىكه عدد و ساز و برگ مؤمنان يك سوم دمشنان ب  -توىي كه در جنگ بدر
  .مؤمنان را به دعاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر دمشنان پريوز كردى -با دمشن و شكست حتمى، با ارتش اسالم است

  .كنم ها به تو شكايت مى ها و رنج اكنون از بالها و مصائب و گرفتارى
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كىن و زمينه آساىن و آسايش و راحت و اسرتاحت را برامي  من برطرف مى توىي كه با يك نظر، مهه بالها و مصائب را از
  .آورى فراهم مى

  اگر راه يامب به بوم و برت
 

  سراپا قدم گردم آمي برت

  

  به كويت بيامب اگر رخصىت
 

  به بويت كنم عيش در كشورت

  ندارم شكيب از تو اى جان من
 

  تو آىي برم يا من آمي برت

  فرما بيا بر سرمقدم رجنه 
 

  به قربان پايت به گرد سرت

 وگرنه بده رخصىت بنده را
 

  كه سر پاى سازم بيامي برت

  تو آىي دل و جان نثارت كنم
 

  من آمي شوم خاك ره بر درت

  نَِيم گرچه شايسته صحبتت
 

  وىل هستم از جان و دل چاكرت

 جز اين آرزو نيست در دل مرا
 

  درت كه پيوسته باشد سرم بر

 چو فيض از غم عشق گردم غبار
 

 «1»  مگر بادم آرد به بوم و برت

  

  اى، از توىي كه هر پيامربى، هر امامى، هر مؤمىن، هر تائىب و هر بال كشيده

______________________________  
  .161: ، غزل599/ 1: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(
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گرفتار بود و شكايت و ناله و زارى و گريه به درگاهت آورد، او را پناه دادى و نوازشش منودى و از گرفتارى آنچه به آن  
  .جناتش دادى و زمينه راحت و اسرتاحت را برايش فراهم ساخىت

  كدام دردمند به دربارت آمد كه دردش را دوا نكردى؟،

  !خىت؟كدام نيازمند به پيش گاهت آمد، كه نيازش را برطرف نسا

  !مند به نزدت آمد، كه حاجتش را برآورده ننمودى؟ كدام حاجت

ى   دست به حضرتت مراجعه كرد، كه از فضل و احسانت به او نبخشيدى؟ كدام 

  كدام دعاكننده به حمضرت آمد، كه دعايش را مستجاب نكردى؟

  نساخىت؟دار به تو رجوع كرد، كه گرفتارى و مشكلش را برطرف  كدام گرفتار و مشكل

  ....اش را نپذيرفىت؟، كدام كدام تائب به سوى تو بازگشت، كه توبه
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   َوِلَما ِمنـَْها َأِضجُّ َوأَْبِكى

  

  ام به درگاهت بنامل و گريه كنم؟ و براى كدامني گرفتارى

   گريه و زارى

لت بر فروتىن قلب نسبت به خدا و نشانه گريه دال. هاى حضرت حق به عبد است ترين نعمت گريه و اشك، از بزرگ
  .سوز دل و صفاى باطن است

  .»1«  هاى مردم مؤمن و عارفان به حقيقت و عاشقان حضرت حق دانسته است قرآن، گريه و اشك رخينت را از نشانه
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود

  .»2« َلَك ِبُكلِّ َدْمَعٍة بَيٌت ِىف اجلَنَّةِ   َوالرّاِبَعُة الُبكاءُ للَِّه، يُبىن... َفاْحَفْظها، الّلُهمَّ أَِعْنهُ  اوِصيَك يَا َعلىُّ ىف نـَْفِسَك ِخبِصالٍ 

______________________________  
ُلُكْم َعَلْيهِ «). 1( ْمِع َحَزناً َأالَّ جيَُِدوا َما  َوَال َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت َالَأِجُد َماَأمحِْ تـََولَّوا َوَأْعيـُنـُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

  .92): 9(توبه . »يُنِفُقونَ 

به سبب نبود : [سوار مركىب كىن، گفىت] براى رفنت به سوى نربد[و نيز بر كساىن كه هنگامى كه نزد تو آمدند تا آنان را 
بازگشتند در حاىل  ] از نزد تو[به جهاد برم، هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست؛  بر مركىب دسرتسى ندارم تا مشا را]  امكانات

  .هزينه كنند]  در نربد با دمشنان[يابند تا  رخيت كه چرا چيزى منى كه به خاطر غصه و اندوه از ديدگانشان اشك مى

ُعوا ما أُنزَِل ِإَىل الرَّسوِل تـََرى َأعيـُنـُُهم َتِفيُض ِمَن الدَّم«   .83): 5(مائده . »ِع ِممَّا َعَرُفوا مَن اَحلقِّ َو إَذا مسَِ

اند، لربيز از  بيىن به سبب آنچه از حق شناخته و چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .شود اشك مى

  .68، حديث 38، باب 391/ 66: ؛ حبار األنوار48، حديث 10، باب 17/ 1: احملاسن). 2(

  716: كميل، ص  شرح دعاى

و چهارمني ... ها را حفظ كن؛ خدايا، او را يارى ده كنم، آن هاىي سفارش مى يا على، تو را نسبت به خودت به خصلت
شت بنا مى آن خصال، گريه براى خداست كه به هر قطره اشكى، خانه   .شود اى براى تو در 

  :و نيز آن حضرت فرمود

نِب َغريُهُ ُطوَىب ِلُصوَرٍة َنَظَر اللَُّه ِإلَ    .»1«  يَها تَبِكى َعلى َذْنٍب ِمْن َخشَيِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َملْ َيطَِّلْع َعلى ذلَك الذَّ

گريد، كه بر آن گناه، جز خدا   اى كه خدا به او نظر اندازد، در حاىل كه از ترس خدا بر گناهى مى خوشا به حال چهره
  .كسى آگاه نيست

  :و نيز فرمود
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  .»2«  األجرِ َذَرَفْت َعيَناُه ِمْن َخْشَيِة اللَِّه كاَن َلُه ِبُكّل َقْطَرٍة ِمن ُدُموِعِه ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد َيُكوُن ِىف ميزاِنِه ِمنَ َوَمْن 

اش به خاطر ترس از خدا اشك بريزد، پاداش هر قطره اشكش در ترازوى عملش، مانند كوه احد سنگني  كسى كه دو ديده
  .است

  :و فرمود

باِب ِمَن الدَّمِع ِمن َخْشَيِة اللَِّه آَمَنُه اللَّهُ ِبِه يـَْوَم الَفزَِع األكَربِ    .»3« َمن َخرََج ِمن َعيَنيِه ِمثُل الذُّ

______________________________  
  .1830، باب البكاء، حديث 536/ 2: ؛ ميزان احلكمة54، فصل 97: جامع األخبار). 1(

  .1831، باب البكاء، حديث 536/ 2: ؛ ميزان احلكمة66، جملس 431: »صدوق«األماىل ). 2(

  .1834، باب البكاء، حديث 536/ 2: ؛ ميزان احلكمة30، حديث 19، باب 336/ 90: حبار األنوار). 3(

  717: شرح دعاى كميل، ص

را در روِز وحشِت چون اندازه پشه اشك درآيد، خدا به واسطه مهان اشك، او  اش هم كسى كه از ترس خدا از دو ديده
  .دهد اميىن مى) روز قيامت(بزرگ 

  :حضرت على عليه السالم نيز فرمود

  .»1« ُبكاءُ الُعُيوِن َوَخشَيُة الُقلوِب ِمن َرَمحِة اللَِّه َتعاىل ِذْكرُُه، َفِإذا َوَجدُمتُوَها َفاْغَتِنُموا الدُّعاءَ 

زيرا دعاى مهراه با گريه و ترس (فتيد دعا را غنيمت بشماريد، ها، از رمحت خداست، چون آن را يا ها و ترس دل گريه ديده
  ).مستجاب است

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

 يـَْرَهق َوْجَهه قـَتَـٌر  ِمبائِها ملَ ٍء إّالَوَلُه َكيٌل أَو َوزٌن إّالالدُّموَع، فَِإنَّ اْلَقطَرَة ِمنَها ُتْطِفُئ ِحباراً ِمن ناٍر، َوِإذا اْغَرْوَرَقِت اْلَعنيُ  َما ِمن َشىْ 
  .»2« ىف أُمٍَّة َلُرِمحُوا  َوَال ِذلٌَّة، َفِإذا فاَضت َحرََّمُه اللَُّه َعَلى النّاِر، َوَلْو أّن باكياً َبكى
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كند؛  اى از آن، درياىي از آتش را خاموش مى ها، كه قطره چيزى نيست مگر آن كه براى آن كيل و وزىن است، مگر اشك
ه اشكش را جارى كند، چهره صاحبش را سخىت و ذّلت نرسد، و چون جبوشد، خدا آن چهره را بر آتش هنگامى كه ديد

  .اى در اّمىت بگريد، هر آينه به متام آن امت رحم خواهد شد كننده كند، و اگر گريه حرام مى

  با تضرع باش تا شادان شوى
 

  دهان خندان شوى گريه كن تا ىب

 د شاه جميد كه برابر مى
 

 اشك را در فضل با خون شهيد

 هر تضرع كان بود با سوز و درد
 

 آن تضرع را اثر باشد به مرد

  

______________________________  
  .1835، باب البكاء، حديث 536/ 2: ، ىف البكاء؛ ميزان احلكمة317: مكارم األخالق). 1(

/ 2: ؛ ميزان احلكمة14، حديث 19، باب 331/ 90: األنوار؛ حبار 1، باب البكاء، حديث 481/ 2: الكاىف). 2(
  .1841، باب البكاء، حديث 538

  718: شرح دعاى كميل، ص

  

 چون خدا خواهد كه غفارى كند
 

 ميل بنده جانب زارى كند

  

***  

  اى خنك چشمى كه آن گريان اوست
 

  وى مهايون دل كه آن بريان اوست

  ايست آخر هر گريه آخر خنده
 

  ايست مرِد آخر بني، مبارك بنده
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 هر كجا آب روان، سبزه بود
 

 هر كجا اشك روان، رمحت شود

 باش چون دوالب ناالن چشم تر
 

 تا ز صحن جانت بر رويد خضر

 اشك خواهى رحم كن بر اشك بار
 

 «1» رحم خواهى بر ضعيفان رحم آر

  

چون  شود، زندگى دنيا هم كند، در بيدارى شاد و مسرور مى مىهر كه در خواب بيند گريه : گفت مى» حيىي بن معاذ«
  .چون بيدارى، پس در دنيا گريه كنيد تا در آخرت شاد و مسرور شويد خواب است و آخرت هم

______________________________  
  .، دفرت اول، كژ ماندن دهان آن مرد39: مثنوى معنوى). 1(

  719: شرح دعاى كميل، ص

  

   ْلَعَذاِب َوِشدَّتِِه َأْم ِلطُوِل اْلَبَالِء َوُمدَّتِهِ ِألَِليِم ا

  

  اش؟ يا براى طوالىن شدن بال و زمانش؟ براى عذاب و سخىت

   عذاب طوالىن و دردناك دوزخ

  :شدت عذاب دوزخ در قيامت در برخى از آيات قرآن كرمي به تصوير كشيده است از آن مجله

يعاً ُمثَّ * َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤويه* َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيهِ * َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمئٍذ ِبَبِنيهِ  يـَُبصَُّرونـَُهْم يـََودُّ الُمْجرِمُ « َوَمن ِيف اْألَْرِض مجَِ
  .»1« »يُنِجيهِ 

اى كاش  كند كه كار آرزو مى گنه!] مشغوىل خود هرگز به آنان توّجه نكنند وىل به خاطر دل[دهند  آنان را نشانشان مى
در [توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فديه و عوض دهد، و نيز مهسر و برادرش راو قبيله و قومش را كه  مى
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جنات ] از عذاب آن روز[او را ]  اين فديه و عوض[اند تا  دادند، و نيز مهه كساىن را كه در روى زمني به او پناه مى] دنيا
  !دهد

هاى خود و مهه عزيزانش را بلكه متام مردم  شود متام سرمايه قدرى هولناك است كه جمرم حاضر مىعذاب اهلى در آن روز به 
  :جهان را براى جنات خودش فدا كند اما هيچ پناهگاهى خنواهد يافت

  ِإنـََّها* َال ظَِليٍل َوَال يـُْغِين ِمَن اللََّهبِ * ِظلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعبٍ   انطَِلُقوا ِإَىل «

______________________________  
  .14 -11): 70(معارج ). 1(

  720: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َكأَنَُّه ِمجَاَلٌة ُصْفرٌ * تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ 

نه مانع از حرارت ]  اى كه سايه. [كه داراى سه شاخه است، برويد] زا از دود مرتاكم و آتش[اى  به سوى سايه] نيز[و 
گوىي آن . كند هاىي چون ساختمان بلند پرتاب مى آن آتش، شراره. كند هاى آتش جلوگريى مى شعلهاست، و نه از 

  .ها هم چون شرتان زرد رنگ هستند شراره

  .زا نيست اى جز سايه دودهاى آتش برند، در حاىل كه در دوزخ سايه ها براى فرار از گرما به سايه پناه مى انسان

  :فرمايند حديثى مىامام صادق عليه السالم در 

» ّ ا َوإ اِء َمرّتِني َماانتَـَفعُتم ِ
َ
ا أطَفئت ِبامل ّ ا َلَتدُعوا اللََّه أن اليُعيدها ِإّن نارَُكم َهِذه ُجزءٌ ِمن َسبعَني ُجزءاً ِمن ناِر َجَهّنم َوَلوال أ

  .»2« »فيَها

بار اين آتش به وسيله آب خاموش نشده  يك جزء از هفتاد جزء از آتش جهنم است و اگر دو] در دنيا[اين آتش مشا 
ره]  شان از شدت حرارت[بود    .خواهد كه او را به جهنم باز نگرداند مهانا آتش دنيا از خدا مى. مند نتوانستيد شد از آن 

   غذا و نوشيدىن دوزخيان

  :هاى مرگبار دوزخيان اشاره شده است مانند مهچنني در آيات قرآن كرمي به غذاها و نوشيدىن
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______________________________  
  .33 -30): 77(مرسالت ). 1(

  .342: ج الفصاحة). 2(

  721: شرح دعاى كميل، ص

   زّقوم - 1

  جوشد، مهچون جوشيدن آب جوشان ها مى كار است، مانند مس گداخته شده در شكم مهانا درخت زّقوم، خوراك گنه
»1«.  

رت است يا درخت زّقوم؟ ما آن را براى ستمكاران مايه شكنجه و عذاب براى پذي]  شت جاودان پر نعمت[آيا اين  راىي 
. است]  بسيار بدمنا و زشت[هايش مانند سرهاى شياطني  رويد، شكوفه آن درخىت است كه در قعر دوزخ مى. امي قرار داده

  .»2« كنند ها را از آن پر مى خورند و شكم پس اين منكران جلوج حتماً از آن مى

   يم و غّساقمح - 2

  .جايگاه بازگشت براى سركشان و طاغيان است. گاه است ترديد دوزخ كمني ىب

مگر آب جوشان و چركاب و ]  باب طبع[چشند و نه آشاميدىن  خنكى مى]  آب[در آجنا نه . روزگارى دراز در آن مبانند
  .»3« ] از بدن دوزخيان[اى  خونابه

   ِغْسلني - 3

ى از بدن اهل [دوست مهربان و محايت گرى نيست؛ و نه غذاىي مگر چركاب و كثافات پس امروز او را در اينجا 
  .»4« خورند كه آن را جز خطاكاران منى!]. دوزخ

______________________________  
  .46 - 43): 44(دخان . »مِ َكَغْلِي احلَِْمي* َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِيف اْلُبطُونِ * َطَعاُم اْألَثِيمِ * ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّومِ «). 1(
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طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس * ِإنـََّها َشَجَرٌة َختْرُُج ِيف َأْصِل اجلَِْحيمِ * ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفتـَْنًة لِّلظَّاِلِمنيَ * أَذِلَك َخيـٌْر نـُُّزًال أَْم َشَجَرُة الزَّقُّومِ «). 2(
  .66 -62): 37(صافات . »ِلُؤوَن ِمنـَْها اْلُبطُونَ فَِإنـَُّهْم َآلِكُلوَن ِمنـَْها َفَما* الشََّياِطنيِ 

يماً َوَغسَّاقاً * َالَيُذوقُوَن ِفيَها بـَْرداً َوَال َشرَاباً * َالِبِثَني ِفيَها َأْحَقاباً * لِلطَّاِغَني َمآبَاً * ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداً «). 3( نبأ . »ِإالَّ محَِ
)78 :(21- 25.  

يمٌ فـََلْيَس َلُه «). 4(   .37 -35): 69(حاقه . »َاليَْأُكُلُه ِإالَّ اْخلَاِطُئونَ * َوَال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ * اْليَـْوَم َهاُهَنا محَِ

  722: شرح دعاى كميل، ص

   َضريع - 4

وجود نوشانند؛ براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگني  اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه. در آتشى سوزان درآيند
  .»1« منايد نياز مى كند و نه از گرسنگى ىب ندارد كه نه فربه مى

  صديد - 5

. نوميد شد]  از رسيدن به هدفش[درخواست گشايش و پريوزى كردند، و هر سركش منحرىف ] از خدا[و پيامربان 
جرعه  جرعه]  سخىت و مشّقتبه [، آن را !نوشانند پيش روى او دوزخ است، و او را از آىب چركني و متعّفن مى]  سراجنام[

تواند آن را  منى] او[و ] ريزند، و به خواست خود حاضر به نوشيدن نيست، بلكه به زور و جرب در گلويش مى[نوشد،  مى
 .»2«  كند، وىل خنواهد ُمرد، و عذاىب سخت و انبوه به دنبال اوست فرو برد، و مرگ از هر طرف به او رو مى]  آساىن[به 
»3«  

______________________________  
): 88(غاشيه . »َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِين ِمن ُجوعٍ * لَْيَس َهلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ * ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ   ُتْسَقى* نَاراً َحاِمَيةً   َتْصَلى«). 1(
4 - 7.  

يـََتَجرَُّعُه َوَال َيَكاُد ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت * ِمن مَّاٍء َصِديدٍ   َجَهنَُّم َويُْسَقىِمن َورآئِِه * َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ «). 2(
  .17 - 15): 14(ابراهيم . »ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِمبَيٍِّت َوِمن َورآِئِه َعَذاٌب َغِليظٌ 

  .423/ 6: برگرفته از پيام قرآن -)3(
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  723: شرح دعاى كميل، ص

  

   ِئْن َصيـَّْرَتِىن ِلْلُعُقوبَاِت َمَع َأْعَداِئكَ فـَلَ 

  

  َوَمْوَالَى َوَرىبِّ َصبَـْرُت َعَلىبـَْيِىن َوبـَْنيَ َأْهِل َبَالِئَك َوفـَرَّْقَت بـَْيِىن َوبـَْنيَ َأِحبَّاِئَك َوأَْولَِياِئَك فـََهْبِىن يَا ِإهلَِى َوَسيِِّدى  ، َوَمجََعتْ 
   َكرَاَمِتكَ    َعَلى ِفرَاِقَك، َوَهْبِىن َصبَـْرُت َعَلى َحرِّ نَارَِك، َفَكْيَف َأْصِربُ َعِن النََّظِر ِإَىل َعذاِبَك، َفَكْيَف َأْصِربُ 

ها، مهراِه دمشنانت قرار دهى، و ميان من و اهل عذابت مجع كىن، و بني من و عاشقان  ها و جمازات چنانچه مرا در عذاب
اى معبود و سرور و موال و پروردگارم، فرض كن كه بر !) رم خواهد شد؟چه خاكى بر س(و دوستانت جداىي اندازى، 

پوشى از   عذابت شكيباىي ورزم؛ وىل بر فراقت چگونه صرب كنم؟ و بر فرض بر سوزندگى آتشت استقامت منامي؛ وىل چشم
  كرامتت را چگونه تاب آورم؟

   تر از عذاب دوزخ دردهاى سخت

شت و مهچنني عذاببه دليل توأم بودن معاد جسماىن و رو  هاى جسمى و روحى در  حاىن، نعمات جسمى و روحى در 
  .باشند دوزخ، با هم توأم و مكمل يكديگر مى

تر از  گردد به مراتب سخت در ديدگاه عارفان حقيقى و مؤمنان واقعى، عذاب روحى كه در آخرت نصيب انسان مى
فرمايد كه اگر بر عذاب جسمى  قطع به اين حقيقت اشاره مىلذا امرياملؤمنني عليه السالم در اين م. عذاب جسمى است

دوزخ بتوان صرب منود، چگونه عذاب روحى قابل حتمل است؟ مهان فراق و جداىي از حضرت حمبوب كه اميد به رمحت و 
  .رفت و حال آن كه نتيجه اعمال سوء انسان گناه كار، او را از وادى رمحت و مغفرت دور كرده است مغفرت او مى

  724: شرح دعاى كميل، ص

ايت معرفت و . هاى جسماىن است تر از ساير دردها و عذاب در نظر آن حضرت درد فراق بسيار كشنده كه اين امر 
  .دهد وابستگى آن حضرت به حمبوب حقيقى و معشوق واقعى را نشان مى

   فراق دوستان
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غمش، رسيدن به وصال آنان است و به شدت  كسى كه عاشق پيامربان و امامان و اولياى اهلى است و مهه هّم و
نشيىن با آن عزيزان برخوردار شود، چنانچه خداى عز و جل به سبب  مند است كه در قيامت آنان را ببيند و از هم عالقه

دم اى از گناهان، او را در قيامت به فراق آنان مبتال سازد و به جاى هم نشيىن با آنان، وى را با دمشنانش قرين و مه پاره
  .تر است تر و از آتش جهنم سوزنده سازد، در حقيقت دلش را مبتال به عذاىب كرده كه از عذاب دوزخ سخت

درد فراق را بايد از فراق كشيده پرسيد، گرچه براى كسى كه طعم تلخ فراق را نچشيده، بيان درد فراق اثرى به حال او 
  !ندارد

نزديك شدن به درخت ممنوعه، از جايگاه واالىي چون ملكوت و از هم  درد فراق را آدم عليه السالم چشيد كه به خاطر
شت و از مقام قرب حق حمروم شد   !نشيىن با فرشتگان و از ادامه زندگى در 

درد فراق را ايوب عليه السالم چشيد كه اهل و مال و ثروت و مكنت و عافيت بدنش، به خاطر آزمايش اهلى از دستش 
  .رفت

  .عليه السالم چشيد كه از فضاى وسيع جهان حمروم و به زندان شكم ماهى گرفتار شددرد فراق را يونس 

  .درد فراق را يعقوب عليه السالم چشيد كه از دورى حمبوبش، آنقدر گريه كرد كه دو چشمش سپيد شد

  725: شرح دعاى كميل، ص

  .افتاد و به قعر چاه و زندان گرفتار شددرد فراق را يوسف عليه السالم چشيد كه از پدر مهرباىن چون يعقوب دور 

وىل خداى مهربان درد فراق آدم عليه السالم را با توبه آدم عليه السالم درمان كرد، و درد فراق ايوب عليه السالم را به 
، و رسيدن به وصال آنچه از دستش رفته بود دوا كرد، و درد فراق يونس عليه السالم را به جنات از شكم ماهى عالج منود

  .درد فراق يعقوب و يوسف عليهما السالم را به رساندنشان به يكديگر درمان كرد

اى درمان كننده درد جان سوز فراق، نپسند كه ما بندگاىن كه عاشق پيامربان و امامان و اولياى تو هستيم، در قيامت به 
  .يمفراق آنان مبتال شومي و به عذاب جداىي از دوستانت و عذاب دوزخ گرفتار آي

نشيىن با پيامربان و امامان و اولياء تو حمروم شومي، وىل چگونه و با كدام تاب و  بر فرض كه بر عذابت صرب كنيم و از هم
  !توان، بر فراق و دورى تو و جداىي از حضرتت صرب كنيم؟
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  دلربا درد مرا درمان تو باش
 

  عاشقان را سر توىي سامان تو باش

  توست درمان مرا در جان ز درد ىب
 

  درمان تو باش هم دواى درد ىب

 شد دل بريامن از تو داغ دار
 

  مرهم داغ دل بريان تو باش

  

 در ره تو جان و دل كردم فدا
 

  مر مرا هم دل تو و هم جان تو باش

  دل برفت و جان برفت اميان برفت
 

  دل تو باش و جان تو باش اميان تو باش

 دالن را دلرب و دلدار تو ىب
 

  عاشقان را جان تو و جانان تو باش

  از سر هر دو جهان برخواستم
 

 «1»  فيض را هم اين تو و هم آن تو باش

______________________________  
  .495، غزل 895/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  

  726: شرح دعاى كميل، ص

   طمع به جايگاه اهل كرامت

  پوشى كنم؟ دارى چشم هايت كه بر بندگانت روا مى آتشت استقامت ورزم، وىل چگونه از كرامتگرفتم كه بر سوزندگى 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

شت و قرارگاهى در دوزخ براى او مقّرر منود« چون اهل . خداى مهربان، احدى را نيافريد مگر آن كه جايگاهى در 
شت ساكن شوند و دوزخيان در د شت ندا دهدشت در  شتيان به دوزخ : وزخ، منادى به اهل  به دوزخ بنگريد، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اين قرارگاهى است كه اگر خدا را معصيت : گويند دهند و مى نگرند، پس قرارگاهشان در دوزخ را به آنان نشان مى مى
شت آيند،   شتيان به خاطر جنات از آن عذاب، چنان به وجد و سرور مى. شديد كرديد وارد آن مى مى كه اگر در 

  .مردند مردن وجود داشت، مى

شت براى آنان مقّرر  چون نظر كنند منازلشان و نعمت! به باال نظر كنيد: پس منادى، اهل دوزخ را ندا كند هاىي كه در 
آورديد، پس آنان چنان  كرديد، اين منازل را به دست مى اگر خدا را اطاعت مى: بود را به آنان نشان دهند و گويند

  .»1« »مردند بدحال شوند كه اگر در دوزخ مرگى بود مى

  !آرى، چگونه از كرامىت كه در عرصه حمشر به بندگان فرمانرب خود دارى چشم پوشى كنم و به آن طمع نورزم؟

______________________________  
  .26، حديث 23باب ، 125/ 8: ، باب عقاب من ابتدع ديناً؛ حبار األنوار259 -258: ثواب األعمال). 1(

  727: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأْم َكْيَف َأْسُكُن ِىف النَّاِر َوَرَجاِئى َعْفُوكَ 

  

   يا چگونه در آتش، سكونت و آرامش گزينم، در حاىل كه

  مهه اميد من به گذشت و عفو توست؟

   اميد به عفو و گذشت

فو و گذشت توست؟ عفو و گذشىت كه به طور مكّرر موالى من، چگونه در آتش آرام گريم، در حاىل كه مهه اميد من ع
ى »1« اى؟ كاراِن پشيمان، وعده داده در قرآن جميد به گناه چارگاىن كه به مردمان دل  دستان و ىب پروردگارا، چه بسيار 

بندد  بستند و به عطا و عفو و گذشت آنان اميدوار شدند و دست خاىل و حمروم مناندند، چه رسد به كسى كه دل به تو
  .و به گذشت و عفو و عطاى تو اميدوار شود
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  :كند در كتاب اهلى نامه روايت مى» عطار نيشابورى«

كرد و با آواز و رقص و  زىن آوازه خوان و اهل فسق و فجور در مكه اقامت داشت كه در جمالس هلو و لعب شركت مى«
  .داشت پايكوىب، جمالس هلو و لعب را گرم نگاه مى

خواىن و مطرىب وامانده بود، كساد  از هجرت پيامرب، بازارش به خاطر اين كه از مجال افتاده بود و از آوازهپس از سالياىن 
ى دسىت افتاد، از شدت پريشاىن و اضطرار به مدينه آمد و به حمضر پيامرب رمحت صلى اهللا عليه و  شد و به فقر و فاقه و 

  .آله مشّرف شد

______________________________  
  .12): 61(؛ صف 53): 39(؛ زمر 70و  29): 8(؛ انفال 135): 3(آل عمران ). 1(

  728: شرح دعاى كميل، ص

  اى، به هدف جتارت آخرتى يا جتارت دنياىي؟ براى چه هدىف به مدينه آمده: حضرت فرمود

شنيده بودم با اميد  ام نه براى اين، بلكه چون وصف جود و سخاوت و عطا و كرمت را نه براى آن آمده: عرضه داشت
  به تو، به اين شهر آمدم؟

پيامرب صلى اهللا عليه و آله از بيان او شاد شد و رداى مباركش را به او خبشيد و به اصحاب فرمود تا هر يك به اندازه 
  .»1« »متكن و تواناىي چيزى به او ببخشند

آيد و با  پايان توست، به مدينه مى از مظاهر كرم ىب ات پيامرب، كه مظهرى آرى، زىن بدكار به اميد عطا و كرم و جود بنده
گردد، مگر ممكن است كه من به عفو و گذشت و لطف و احسان تو اميد داشته باشم و از  عطاىي سرشار و فراوان برمى

  !درگاهت مأيوس و دست خاىل برگردم؟

  من تاب فراق تو ندارم
 

  نگارم نقش تو به سينه مى

  باشد روزى رخت ببينم
 

  تا جان به لقاى تو سپارم

  شد در رگ و ريشه تري عشقت
 

  از هم بگسست پود و تارم
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  از باده آن دو چشم مستت
 

  گه سرخوش و گاه در مخارم

  وز بوى دو زلف عنربينت
 

  قرارم آشفته و مست و ىب

  وز لعل لب شكر فروشت
 

  تلخ است مذاق انتظارم

  جز وصل تو مقصدى ندارم
 

  تو مونسى ندارمجز ياد 

  ديرى است كه در سر من اين است
 

  كاندر قدم تو جان سپارم

  لطفى لطفى كه سوخت جامن
 

  رمحى رمحى كه سخت زارم

  

______________________________  
  .»عطار نيشابورى«اهلى نامه ). 1(

  729: شرح دعاى كميل، ص

  

  باران كرم ببار بر فيض
 

 «1»  كارمآىب آور به روى  

  

  معىن خوف و رجاء

  .به معىن فريب فرق دارد» غرور«به معىن آرزو و » متىن«به معىن اميدوارى است، و با » رجاء«

هر گاه انسان مقصدى در نظر داشته باشد و خبواهد به آن نائل شود اگر اسباىب كه در اختيار اوست فراهم كند و منتظر 
گويند؛ مانند زارعى كه زمني را شخم زده، بذر افشاىن و آبيارى  چنني كسى را اميدوار مىباشد كه به مقصد نائل گردد، 

  .ميكند و اميدوار است كه خداوند حمصول خوىب به او بدهد
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نامند؛ مانند زارعى كه  و آرزومندى مى» متّىن «وىل اگر بدون اينكه اسباب را فراهم كند انتظار نتيجه داشته باشد آن را 
  .كشت، منتظر حاصل باشد  بدون زمحت

اما اگر براى رسيدن به هدىف غري از راه علل و اسباب آن را انتخاب كند و طبق اوهام و ختّيالت واهى، منتظر مقصود 
  .خواهد از راه اتفاق به ثروت و غنا نائل شود نامند؛ مانند كسى كه مى مى» غرور«باشد آن را 

ى مقدمات سعادت را از اميان و عمل صاحل و تقوا حتصيل كند و اميدوار و در مورد نيل به سعادت اخروى نيز هرگاه كس
است، وىل اگر بدون اميان و عمل صاحل و تقوى » رجاء«منتظر سعادت و نيل به رمحت حق باشد، چنني كسى داراى 

وش دارد  منتظر سعادت و رمحت حق باشد، او بيش از يك آرزومند نيست، و اگر مرتكب معاصى شود و به اين دل خ
  .كه خدا ارحم الرامحني است، چنني كسى داراى غرور است

______________________________  
  .644، غزل 1021/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  730: شرح دعاى كميل، ص

  :قرآن كرمي به طور وضوح اين سه امر را بيان فرموده

  :فرمايد مى» رجاء«درباره 

  .»1« »ِلقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َوال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً  َفَمْن كاَن يـَْرُجوا«

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد، و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

  :فرمايد مى» متّىن «و درباره 

  .»2« »تِْلَك أَمانِيـُُّهمْ   َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإّال َمْن كاَن ُهوداً َأْو َنصارى«

شت منى: و گفتند ]  و آرزوهاى ناصحيح[ها و اباطيل  شود مگر آن كه يهودى يا نصراىن باشد، اين دروغ هرگز كسى وارد 
  .آنان است
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  :فرمايد مى» غرور«و درباره 

ْنيا َوُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً * نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال ُقْل َهْل «   .»3« »الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف احلَْياِة الدُّ

كساىن هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر ]  آنان[آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟ : بگو
  .كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

، عبارت از حالىت است كه در قلب اجياد شده و انسان را از ارتكاب معصيت و ترك طاعت مانع »خوف«و اما 
  .گردد مى

   طرف تفريط خوف، امنيت از مكر خداست و آن اينكه انسان مطمئن و امين

______________________________  
  .110): 18(كهف ). 1(

  .111): 2(بقره ). 2(

  .104 -103): 18(كهف ). 3(

  731: شرح دعاى كميل، ص

شود كه عذاب اهلى بر او خنواهد بود، و طرف افراط آن، نااميدى از رمحت خداست به اينكه گمان كند كه ديگر رمحت 
  .حق شامل حال او خنواهد شد

  ادله رجاء

ى فرموده است مانندآيات قرآن كه از  - 1   :نااميدى 

  .»1« »التـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ «

  .از رمحت خدا نوميد نشويد

  .»2« »َوال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّهِ «
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  .و از رمحت خدا مأيوس نباشيد

  .اخبار امر كننده به رجاء - 2

رسد، و  و مهني كه حمل، قابل باشد فيض او مىبرهان عقل بر اينكه خداوند فياض على االطالق و خري حمض است  - 3
  .بنابراين مؤمن قابل رمحت و فيض حق تعاىل است. قابليت حمل به اميان است

  .استغفار انبياء و ائمه و مالئكه و صلحاء درباره مؤمنني - 4

  .كار كه موّفق به توبه شود امهال معصيت - 5

  :آيه شريفه - 6

  .»3« »ِإّال ِمثْـَلها  ْشُر أَْمثاِهلا َوَمْن جاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُجيْزىَمْن جاءَ ِباحلََْسَنِة فـََلُه عَ «

  هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز

______________________________  
  .53): 39(زمر ). 1(

  .87): 12(يوسف ). 2(

  .160): 6(انعام ). 3(

  732: كميل، صشرح دعاى  

  .گريند به مانند آن جمازات نيابند و ايشان مورد ستم قرار منى

  .بشاراتى كه در اخبار براى شيعه ذكر شده است - 7

آيات و اخبارى كه داللت دارد بر اين كه جهنم و آتش را خداوند براى عذاب كفار آماده منوده و آن را سبب ختّوف  - 8
  :اهل اميان قرار داده است؛ مانند
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  .»1« »َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َواحلِْجاَرُة أُِعدَّْت ِلْلكاِفرِينَ «

  .هايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه براى كافران آماده شده است بنابراين از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ

  .»2« »ذِلَك ُخيَوُِّف اللَُّه ِبِه ِعباَدهُ «

  .دهد را به آن بيم مى اين عذاىب است كه خدا بندگانش

  .»3« »ال َيْصالها ِإّال اْألَْشَقى«

  .ترين مردم در آن در نيايند جز بدخبت

  .هاى مؤمن كفاره گناهان اوست اخبار داللت كننده بر اين كه گرفتارى - 9

  .اخبار دال بر اين كه آتش جهنم بر مؤمن حرام شده و سكرات مرگ و عقوبات برزخ كفاره گناهان اوست -10

  .آيات و اخبار دال بر سعه رمحت و وفور مغفرت و زيادتى لطف و كرم حق تعاىل -11

  .آيات و اخبار دال بر قبوىل توبه و تبديل سيئه به حسنه -12

  انبياء و مالئكه و اولياء: حتّقق شفاعت خاّصه و عاّمه از ناحيه شفعاء مانند -13

______________________________  
  .24): 2(بقره ). 1(

  .16): 39(زمر ). 2(

  .15): 92(ليل ). 3(

  733: شرح دعاى كميل، ص

  .و قرآن و علماء و طبقات مؤمنني، باالخص شفاعت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و صديقه كربى عليها السالم

   اسباب خوف
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گردد و مانع از  شديدتر مىمعرفت به عظمت خداوند و بزرگوارى او، كه هر چه اين معرفت زيادتر شود خوف انسان  - 1
  .و عصمت نيز عبارت از شّدت مرتبه خوف است. شود ارتكاب معصيت مى

  .ترس از اين كه مبادا معصيت موجب زوال اميان و سياهى قلب و ساير ضررهاى ديگر گردد - 2

  .»1« خوف از خطر سوء خامته كه انسان بدون اميان از دنيا برود و متام اعمالش نابود گردد - 3

______________________________  
  .423/ 2: بر گرفته از أطيب البيان ىف تفسري القرآن). 1(

  734: شرح دعاى كميل، ص

  6ا 

مرا در سخن گفنت آزاد گذارى، در ) در ميانه آتش(كنم، كه اگر  پس اى سرور و موالمي، به عزتت صادقانه سوگند ياد مى
چون بانگ آنان كه خواهان دادرسى  دهم، و به هم ند ناله آرزومندان سر مىاى مهان ميان اهل دوزخ به پيشگاهت ناله

اى : كنم ندايت مى) با مهه وجود(هستند بانگ بردارم، و هر آينه به آستانت چون مبتاليان به فقدان عزيزان گريه كنم، و 
ايت آرزوى عارفان، اى فريادرس فريادخواهان، اى حمبوب دل صادقان و اى معبود جهانيان،  هاى سرپرست مؤمنان، اى 

  كجاىي؟

  736: شرح دعاى كميل، ص

گاه حضرت حمبوب است،  اين خبش از دعا مانند خبش گذشته، مناجات و راز و نياز عاشق تائب و آگاه صادق، به پيش
  .تا نظر او را به خود جلب كند و وى را بر فرض اين كه مستحق دوزخ دانسته از دوزخ جنات دهد

تر از عذاب، گرفتار فراق است و آتش دورى از حمبوب سراپايش را فرا گرفته،  ه دچار عذاب است و سختراسىت كسى ك
  !چه حاىل دارد؟

  !اند؟ اند و وى را گم كرده سوزتر از گريه كساىن است كه حمبوب و معشوق را از دست داده كدام ناله و گريه، جان
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: يست، عارىف از آجنا عبور كرد، چون از داستان او آگاه شد گفتگر  مادرى بر سر خاك دخرتش زار زار مى: گويند مى
  !خوشا به حال اين مادر كه آگاه است از چه گوهرى دور افتاده

 كند گريد چو راه خانه را گم مى طفل مى
 

 ام؟ چون نگرمي من كه صاحب خانه را گم كرده
«1» 

  

براى مردم چه روز عجيىب است؛ خوشا به حال آنان كه در هاى شگفىت است و آن روز  راسىت، قيامت داراى چه صحنه
  .آن روز، مستحق رمحت خدايند و به رضوان اهلى راه دارند و از دوزخ و عذابش رها و آزادند

اند، خود را به قرآن جميد عرضه كنيم، تا به وضع  چه نيكوست تا چنگال مرگ گلوى ما را نفشرده و تا پرونده ما را نبسته
  .از پيش آگاه شوميخويش، بيش 

______________________________  
  .490مشاره : »صائب تربيزى«ديوان اشعار ). 1(

  738: شرح دعاى كميل، ص

  20خبش 

لول    هارون و 

لول كه بر سر راهش  روزى از راهى عبور مى. گشت، چند روزى در كوفه اقامت گزيد از سفر حج بازمى» هارون« كرد، 
  !هارون، هارون، هارون: م، او را صدا زدبود سه بار به نا

  زند؟ كيست كه مرا با نام صدا مى: با تعّجب گفت

لول گفت. لول جمنون: گفتند   شناسى؟ مرا مى: پرده حممل را كنار زد و به 

  .آرى: گفت
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  من كيستم؟: گفت

حاكم كشورى، در قيامت كسى هسىت كه اگر احدى در مشرق ستم كند و تو در مغرب باشى، به خاطر اين كه : گفت
  .از تو بازخواست خواهد شد

لول، حال مرا چگونه مى: هارون گريست و گفت   بيىن؟ اى 

  :حال خود را بر كتاب خدا عرضه كن: گفت

  .»1« »َوِإنَّ الُفجَّاَر َلِفى َجِحيمٍ * ِإنَّ اَألبـْرَاَر َلِفى نَِعيمٍ «

شت اندرند   .وزخندو ىب شك بدكاران در د. قطعاً نيكان به 

  شود؟ تالش و كوشش ما چه مى: گفت

  :پاسخ داد

ُتَِّقنيَ «
َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن امل   .»2« »ِإمنَّ

  .پذيرد گان مى فقط خدا از تقواپيش

  شود؟ نسب و قرابت ما با پيامرب صلى اهللا عليه و آله چه مى: گفت

______________________________  
  .14 - 13): 82(انفطار ). 1(

  .27): 5(مائده . )2(

  739: شرح دعاى كميل، ص

  :جواب داد

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَسآَءلُونَ «   .»1« »َفِإَذا نُِفَخ ِىف الصُّوِر َفَآل أَْنَساَب بـَيـْ
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  .پرسند يكديگر منى) حال(ميانشان نسبت به خويشاوندى وجود ندارد و از ) ديگر(شود  پس آنگاه كه در صور دميده مى

  شود؟ شفاعت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چه مى: گفت

  :پاسخ داد

َفُع الشََّفاَعةُ ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحاُن َوَرِضَى َلُه قـَْوًال «   .»2« »يـَْوَمِئٍذ َالتـَنـْ

  .رمحان اجازه دهد و سخنش او را پسند آيد) خداى(سود نبخشد، مگر كسى را كه ) به كسى(در آن روز، شفاعت 

  حاجىت دارى؟: تگف

شت كن: لول جواب داد   .گناهامن را بيامرز و مرا وارد 

  خواهى بدهكاريت را بپردازم؟ اند كه به مردم بدهكارى، مى مرا چنني قدرتى نيست، وىل به من خرب داده: گفت

ه مردم مديوىن، واجب كارى ادا كرد؛ آنچه نزد توست، مال مردم است و مهه آن را ب توان با بده كارى را منى بده: گفت
  .است به آنان برگرداىن

  فرمان دهم مستمرى برايت مقّرر دارند كه تا پايان عمر به تو بپردازند؟: گفت

  !بيىن كه خدا ياد تو هست و ياد من نيست؟ خور خدامي، آيا چنني مى من بنده و روزى: گفت

  گنج زرگر نبود، گنج قناعت باقى است
 

 «3» گدايان اين داد  آن كه آن داد به شاهان به

  

______________________________  
  .101): 23(مؤمنون ) 1(

  .109): 20(طه ) 2(

  .112غزل : »حافظ شريازى«ديوان اشعار ) 3(
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  740: شرح دعاى كميل، ص

  

  َفِبِعزَِّتَك يَا َسيِِّدى َوَمْوَالَى أُْقِسُم َصاِدقاً 

  

  ، لَِئْن تـَرَْكَتِىن نَاِطقاً 

  كنم، سرور و موالمي، به عزتت صادقانه سوگند ياد مىپس اى 

   مرا در سخن گفنت آزاد گذارى) در ميانه آتش(كه اگر 

   عّزت

در اصطالح اهل » عزيز«. ترين امساى حسناى اهلى است ، يكى از مهم»عزيز«مشتق شده و » عزز«از ماده » عّزت«
  .لغت به معناى قوى و شكست ناپذير است

  :گويد مى» عزيز«در معناى » رمحه اهللاشيخ صدوق «مرحوم 

  .»1«  ءٌ َأرَاَدُه فـَُهَو َقاِهٌر ِلَألْشَياِء َغاِلٌب َغيـُْر َمْغُلوبٍ  ءٌ َوال َميَْتِنُع َعَلْيِه َشيْ  اْلَعزِيُز َمْعَناُه أَنَُّه ال يـُْعِجزُُه َشيْ 

كرده برايش ممتنع نيست، او چريه بر چيزهاست و سازد و هر آنچه اراده   معناى عزيز اين است كه چيزى او را ناتوان منى
  .شود پريوزى است كه مغلوب منى

عّزت و سربلندى حقيقى، از آِن خداى متعال است و متام موجودات عامل در برابر قدرت، عظمت، تواناىي، داناىي و 
  .اند عّزت او ذليل

  :از امرياملؤمنني على عليه السالم نقل شده است كه فرمود

َرُه َضِعيفٌ ُكلُّ عَ «   .»2« »زِيٍز َغيْـَرُه َذلِيٌل وَُكلُّ َقِويٍّ َغيـْ

  .هر عزيزى غري از او خوار، و هر قوّىي غري او زبون است
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______________________________  
  .29، باب 206: التوحيد). 1(

  .65خطبه : ج البالغة). 2(

  741: شرح دعاى كميل، ص

  :مهچنني در خطبه قاصعه فرمود

  .»1« »َعَلى َغْريِِه واْصَطَفامهَُا جلَِالِلهْمُد للَِّه الَِّذى لَِبَس اْلِعزَّ َواْلِكْربِيَاَء َواْخَتاَرمهَُا ِلنَـْفِسِه ُدوَن َخْلِقِه َوَجَعَلُهَما ِمحًى َوَحَرماً احلَْ «

بلكه به خود اختصاص هايش  محد خداى را كه لباس عّزت و عظمت شايسته اوست، و اين دو صفت را نه براى آفريده
  .گاه و حرمي خود منود، و بر ديگران ممنوع كرد، و هر دو را حمض جاللت و عظمت خويش برگزيد ها را قـُُرق داد، و آن

  :اين مضمون در برخى از آيات قرآن نيز مطرح شده است كه

  .»2« »َفِإنَّ اْلِعزََّة للَِّه َمجيعاً «

  .خداستيقيناً مهه عّزت و قدرت فقط براى 

صفت كاملى است كه بسيارى از صفات ديگر خداى متعال را نيز در بر دارد، در حاىل كه آن صفات، » عّزت«مهچنني 
  .تنها معنا و مفهوم خاص خود را دارند

چون حكيم، حليم، قادر، بصري،  گوييم خداى متعال عزيز است، مالزم عزيز بودن حضرت حق صفاتى هم يعىن اگر مى
توان تصّور منود كه خداى متعال  هاى عّزت پروردگار است، پس منى ها و صفات از نشانه ا كه اين ويژگىعليم است؛ چر 

  .نباشد..... عزيز باشد وىل حليم، عليم، بصري، و

هاى  تواند به نوعى سوگند به متام صفات و ويژگى پس سوگند امرياملؤمنني على عليه السالم به عّزت خداى متعال، مى
توان ياد كرد، ودر حقيقت قسم دادن خداى متعال  ترين سوگندى است كه مى ت و اين جامع ترين و كاملحضرت حق اس

ايت توصيف و ستايش او و اظهار عجز و ناتواىن در برابر قدرت اوست   .به عزتش، 
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______________________________  
  .192خطبه : ج البالغة). 1(

  .139): 4(نساء ). 2(

  742: ل، صشرح دعاى كمي

  »1«  سوگند و فلسفه آن

هاى راست را نيز مكروه  در فرهنگ ديىن مسلمانان سوگند جز در موارد استثناىي روا نيست، فقهاى شيعه حىت قسم
  .دانند مى

  :از امام صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد مى» ابو ايوب خزّاز«

  .»3« »»2« »َوال َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة َألْمياِنُكمْ «: ِبَني فَِإنَُّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ ال َحتِْلُفوا ِباللَِّه َصاِدِقَني َوال َكاذِ «

  :فرمايد قسم به خدا خنوريد خواه راست باشد يا دروغ، چرا كه خداى متعال مى

  .خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد

  :در روايت آمده است

اگر امام عليه السالم به كذب . العابدين عليه السالم به دروغ از حضرت طلب مهريه كرديكى از مهسران حضرت زين «
شدند، وىل حضرت آن مبلغ را پرداخت منودند و حاضر به قسم  كردند، تربئه مى بودن ادعاى مهسر خود سوگند ياد مى

  .»4« »خوردن نشدند

   راهت ندارد و گاهدر مواردى خاص و به طور استثناء، سوگند ياد كردن به خدا ك

______________________________  
  .»أُْقِسُم َصاِدقا«). 1(

  .224): 2(بقره ). 2(
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  .29357، حديث 1، باب 198/ 23: ؛ وسائل الشيعة1، باب كراهية اليمني، حديث 434/ 7: الكاىف). 3(

اَنْت ِعْنَدُه اْمَرأٌَة ِمَن اخلََْوارِِج َأظُنُُّه َقاَل ِمْن َبِين َحِنيَفَة فـََقاَل َلهُ َمْوًىل َعْن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َأنَّ أَبَاُه كَ «). 4(
َرأُ ِمْن َجدَِّك فـَُقِضَي ِألَِيب أَنَّهُ َطلََّقَها فَادََّعْت  ِبِه ِإَىل أَِمِري اْلَمِديَنِة  َعَلْيِه َصَداقـََها َفَجاَءتْ َلُه يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه ِإنَّ ِعْنَدَك اْمَرأًَة تـَبـْ
َينَّ ُقْم َفَأْعِطَها َأْربـََعِماَئِة ِديَناٍر فـَُقْلُت َلهُ يَا َتْستَـْعِديِه فـََقاَل َلُه أَِمُري اْلَمِديَنِة يَا َعِليُّ ِإمَّا َأْن َحتِْلَف َوِإمَّا َأْن تـُْعِطيَـَها فـََقاَل ِيل يَا بُـ 

ّقاً قَاَل بـََلى يَا بـَُينَّ َوَلِكينِّ َأْجَلْلُت اللََّه َأْن َأْحِلَف ِبِه ميََِني َصْربٍ  أََبِت ُجِعْلُت ِفَداَك أََلْستَ  ، باب كراهية 435/ 7: الكاىف. »حمُِ
  .29364، حديث 2، باب 201/ 23: ؛ وسائل الشيعة5اليمني، حديث 

  743: شرح دعاى كميل، ص

  .شود واجب مى

  :اند فقهاى شيعه فرموده

سوگند ياد كردن، جلوگريى ظامل از ظلم به جان خود، و يا جلوگريى او از ظلم به جان برادران مؤمن  اگر منظور از«
بلكه گاهى سوگند دروغ، براى جلوگريى . باشد، سوگند ياد كردن جايز است و مكروه نيست گرچه سوگند دروغ باشد

  .»1« »باشد ظامل از ظلم به جان يا آبروى خود يا مؤمنان ديگر، واجب مى

خورمي كه وجود مقدس حضرت  با توّجه به مطالب فوق، با مرور آيات قرآن و اخبار و روايات به آيات و اخبارى بر مى
  .اند حق و اهل بيت عليهم السالم در موارد گوناگوىن قسم ياد كرده

ين آيات و يا روايات سازد اين است كه فلسفه قسم در ا اولني سؤاىل كه در اين مورد ذهن انسان را به خود مشغول مى
چيست؟ راستگوىي و صداقت متكلم بر كسى پوشيده نيست و بديهى است كه اگر خماطىب به صداقت و راستگوىي 

  .متكلمى آگاه باشد نيازى به قسم خوردن نيست

قع، پاسخ اين سوال اين است كه قسم مهيشه نشانه تربّى جسنت از لوث اتصاف به دروغ نيست، بلكه در بسيارى از موا
  .قسم، نشانه اثبات مطلب و بيان ارزش و جايگاه چيزى است كه به آن قسم ياد كردمي

يابند و  بود مى -گر واقعيت و حقيقت مطلب است كه نشان  -هاى بيمار، با يادكردن يك قسم در بسيارى از مواقع دل
  .شوند تسليم حق مى
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  :تواند از اين مصاديق يكى از اين موارد باشد م مىهاى قرآن و اهل بيت عليهم السال گذشته از اين، جمموع قسم

______________________________  
  .116/ 2: حترير الوسيلة). 1(

  744: شرح دعاى كميل، ص

  براى تأكيد بر صحت يك امر -الف

راه جنات و از باب منونه، خداى متعال در سوره مباركه مشس يازده قسم ياد كرده تا اين واقعيت روشن شود كه تنها 
  .»1«  رستگارى، تقواى اهلى و پرهيزگارى است

و يا در جملسى كه حضرت عبدالعظيم حسىن عليه السالم دين خود را به حضرت امام هادى عليه السالم عرضه كرد 
  :حضرت به او فرمود

  .»2« »ثـُْبْت َعَلْيهيَا أَبَااْلَقاِسِم، َهَذا َواللَِّه ِديُن اللَِّه الَِّذى اْرَتَضاُه ِلِعَباِدِه َفا«

  .اى ابالقاسم، به خدا سوگند، اين مهان دين خداى متعال است كه براى بندگانش پسنديده است، پس بر آن استوار باش

   امتام حّجت -ب

  :در فرماندارى بصره نوشتند» ابن عباس«جانشني » زياد بن ابيه«اى به  امرياملؤمنني عليه السالم در نامه

  ِء اْلُمْسِلِمَني َشْيئاً  بِاللَِّه َقَسماً َصاِدقاً لَِئْن بـََلَغِىن أَنََّك ُخْنَت ِمْن يفَْ  َوِإىنِّ أُْقِسمُ «

______________________________  
َها* َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها* َوالشَّْمِس َوُضَحاَها«). 1( َواْألَْرِض َوَما * َوَما بـََناَها َوالسَّماءِ * َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها* َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ

  .10 -1): 91(مشس . »َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها* َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَّاَها* َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها* َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها* َطَحاَها

به روزچون خورشيد را به خوىب آشكار   و* و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد* اش سوگند به خورشيد و گسرتش روشىن
* و به زمني و آن كه آن را گسرتاند* و به آمسان و آن كه آن را بنا كرد* و به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوش* كند

 ترديد كسى كه نفس را ىب.* اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،
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از [بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد به آلودگى[و كسى كه آن را .* رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[
  .نوميد شد]  رمحت حق

  .20، حديث 1، باب 20/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، فصل 437: إعالم الورى). 2(

  745: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ْيَك َشدَّةً َصِغرياً َأْو َكِبرياً َألُشدَّنَّ َعلَ 

كنم اگر به من گزارش رسد كه تو از بيت املال مسلمانان چيزى كم يا زياد از  من صادقانه به خداى متعال سوگند ياد مى
  .كنم اى به تو محله سخىت مى روى خيانت برداشته

   دفاع از مظلوم و دفع شّر ظامل - ج

  :در پاسخ كساىن كه اعرتاض كردند كه مشا چرا صلح كرديد، فرمود» معاويه«امام جمتىب عليه السالم در ماجراى صلح با 

َنهَواللَِّه َما َسلَّْمُت اَألْمَر ِإلَْيِه ِإّال َأىنِّ َملْ َأِجْد أَْنَصاراً َوَلْو َوَجْدُت أَْنَصاراً َلَقاتـَْلُتُه لَْيلِ «   .»2« »ى َونـََهاِرى َحىتَّ َحيُْكَم اللَُّه بـَْيِىن َوبـَيـْ

سوگند، امر رهربى را به معاويه تسليم نكردم مگر به اين دليل كه ياورى پيدا ننمودم، كه اگر يارى داشتم شب و به خدا 
  .پرداختم تا خداى متعال ميان من و او حكم كند روزم را با او به جنگ مى

  اثبات حقانيت واليت اهلى خود - د

  :مودفر » ابن مسعود«رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به 

  .»3« »َوَربِّ َهَذا اْلبَـْيِت ِإنَّ َهَذا َوِشيَعَتُه ُهُم اْلَفاِئُزوَن يـَْوَم اْلِقَياَمة«

  .به خداى اين خانه سوگند يقيناً على و پريوان او در روز قيامت رستگارانند

ِعزَِّتَك يَا َسيِِّدي َوَمْوالَي أُْقِسُم فَبِ «: كند با توّجه به مطالب فوق، امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز از دعا عرض مى
  .»َصاِدقا
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______________________________  
  .20نامه : ج البالغة). 1(

  .14، حديث 22، باب 147/ 44: ؛ حبار األنوار291/ 2: االحتجاج). 2(

  .20، حديث 13، باب 345/ 35: حبار األنوار). 3(

  746: شرح دعاى كميل، ص

ى تأكيد بر صحت يك امر، و نه امتام حجت، و نه دفاع از مظلوم، و نه اثبات حقانيت واليت اهلى خود، اين قسم نه برا
  .بلكه اين قسم از باب اظهار عجز و ناتواىن و معرفت به قدرت و عظمت حضرت حق است

حضرت حق در نگاه  كنند بسته به مقدار معرفت و جايگاه هاىي كه بندگان در برابر خداى خود ياد مى بنابراين، قسم
  .آنان است

مهراه است، گوىي متام نياز خود را در برابر » صادقاً «امري عارفان حضرت على عليه السالم در اين قسم كه با تاكيد 
  .مهتا به منايش گذاشته و فرياد استغاثه سر داده است نيازى ىب ىب

السالم به خداى متعال دارد، در مقام دعا او را به اين مسري  گذشته از نكته فوق، مقدار حمبىت كه امرياملؤمنني على عليه 
  .مهتاى اهلى، ناچيز و عظمت حمبوبش را بيان فرمايد خواهد خود را در برابر ذات ىب كشانده است كه مى

در فصلى كه در باب دعا مطرح است، ضمن رواياتى صراحتاً بيان شده است كه هرگاه خواستيد دعا كنيد ابتدا از خداى 
  .متعال متجيد كنيد

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه حضرت فرمود

  :در كتاب امرياملؤمنني على عليه السالم آمده كه پيش از درخواست چيزى از خداى متعال، ابتدا بايد او را ستود

  .»1« »َفِإَذا َدَعْوَت اللََّه َعزََّوَجلَّ َفَمجِّْده«

  .و را متجيد كنپس هرگاه خداى متعال را خواندى ا
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ترين موارد متجيد، قسم به عظمت و عّزت پروردگار است كه امام العارفني در اين فراز از دعا بدان متوسل  يكى از مهم
  .شده است

______________________________  
  .20، ذيل حديث 17، باب 315/ 90: ؛ حبار األنوار161: عّدة الداعى). 1(

  747: شرح دعاى كميل، ص

  ت در سوگندصداق

  .نكته ديگرى كه در اين مورد قابل توّجه است صداقت در ياد كردن قسم است

  :در روايات زيادى از قسم دروغ مذمت شده است، از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه فرمود

  .»1« »َعزََّوَجلَّ َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني َوُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه َكاِذٌب فـََقْد بَاَرَز اللََّه «

  .گويد، با خداى متعال به مبارزه و جنگ برخاسته است داند دروغ مى كسى كه سوگند ياد كند در حاىل كه خودش مى

  :مهچنني در روايت ديگرى آمده است

  .»2« »ِإيَّاُكْم َواْلَيِمَني اْلَفاِجَرَة َفِإنـََّها َتدَُع الدِّيَاَر ِمْن َأْهِلَها َبالِقعَ «

  .شود سوگند دروغ بپرهيزيد؛ زيرا چنني سوگندى موجب فقر و رفنت رزق از خانه مىاز 

بايد توجه منود كسى كه مراقب زبان خود بوده و آن را از هر گناه حمافظت منايد جنات خواهد يافت، مهان گونه كه 
  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

  .»3« »َمن َصَدَق َجنَا«

  .يابد راستگو جنات مى

  راستگوىي سبب آزادى اسري
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  :در حديثى بسيار مهم از حضرت صادق عليه السالم نقل شده است

______________________________  
  .29370، حديث 4، باب 203/ 23: ؛ وسائل الشيعة1، باب اليمني الكاذبة، حديث 435/ 7: الكاىف). 1(

  .29372، حديث 4، باب 204/ 23: ؛ وسائل الشيعة2، باب اليمني الكاذبة، حديث 435/ 7: الكاىف). 2(

  .4331حديث  218: غرر احلكم). 3(

  748: شرح دعاى كميل، ص

گروهى اسري نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آوردند؛ حضرت فرمان قتل مهه را صادر كرد جز يك نفر، آن يك نفر تعّجب  
  چرا فرمان آزادى مرا صادر كردى؟: كرد و عرضه داشت

  :ها را دوست دارد امني وحى به من خرب داد كه تو داراى پنج خصلىت كه خدا آن: ت فرمودحضر 

  .الَغيْـَرُة الشَِّديَدُة َعَلى َحَرِمَك، َوالسَّخاُء، َوُحْسُن اخلُُلِق، َوِصْدُق اللِّساِن، َوالشََّجاَعةُ 

  .عتاخالقى و راسىت در گفتار و شجا مندى و خوش غريت سخت بر حمارمت و سخاوت

  .»1« !از اين واقعه عجيب مسلمان شد و در جنگى در ركاب پيامرب صلى اهللا عليه و آله به شرف شهادت رسيد

كند كه قسم من به عّزت تو سوگند  با توّجه به مطالب فوق امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز از دعا تاكيد مى
  .صادق و حقيقى است

اگر كسى در ظاهر . صداقت گفتار و عمل او است -به ويژه در ميدان دعا -اين عاملنشانه راسىت سوگند هركسى در 
  .دهد اين قسم راست نيست قسمى خبورد كه در عمل كامًال خالف آن را اجنام مى

   نشانه راسىت و صداقت گفتار موىل املوحدين على عليه السالم عمل آن امام مهام

______________________________  
فـََقاَل . ُأِيتَ النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ِبُأَساَرى فََأَمَر ِبَقْتِلِهْم َخال َرُجٍل ِمْن بـَْيِنِهمْ : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 1(
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َرئِيُل َعِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َأنَّ ِفيَك َمخَْس أَ : بَِأِيب أَْنَت َوأُمِّي يَا ُحمَمَُّد، َكْيَف َأْطَلْقَت َعينِّ ِمْن بـَْيِنِهْم؟ فـََقالَ : الرَُّجلُ  ْخبَـَرِين َجبـْ
َرُة الشَِّديَدُة َعَلى َحَرِمَك َوالسََّخاءُ َوُحْسُن اْخلُُلِق  فـََلمَّا . َوِصْدُق اللَِّساِن َوالشََّجاَعةُ ِخَصاٍل حيُِبُُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه؛ اْلَغيـْ

َعَها الرَُّجلُ  ، 155/ 20: وسائل الشيعة. »ِقَتاًال َشِديداً َحىتَّ اْسُتْشِهدَ  9َأْسَلَم َوَحُسَن ِإْسالُمُه َوقَاَتَل َمَع َرُسوِل اللَِّه  مسَِ
  .25، حديث 92، باب 384/ 68؛ حبار األنوار 25291حديث 

  749: شرح دعاى كميل، ص

  .لرزيد به خود مى خواند و از خوف مقام حضرت حق روزانه هزار ركعت مناز مى. است

  :گويد مى» ابودرداء«

آنچنان . من او را تعقيف كردم، ديدم او مشغول مناجات است. روزى على عليه السالم را ديدم كه از مجع ما كناره گرفت
هر چه . ناگهان ديدم جسمش مانند بدن مردگان روى خاك افتاد. پيچيد كه متام اعضايش به لرزه در آمده بود به خود مى

. على از دنيا رفت: فوراً خود را به منزل حضرت زهرا عليها السالم رسانده، فرياد زدم. را حركت دادم سودى نبخشيداو 
  :حضرت زهرا عليها السالم پس از اطالع از ماجرا فرمود

ْرَداِء اْلَغْشَيُة الَِّيت تَْأُخُذُه ِمْن َخْشَيِة اللَّه«   .»1« »ِهَي َواللَِّه يَا أَبَا الدَّ

  .خدا سوگند اى ابا درداء، اين حالت غشى است كه از به خاطر ترس از خدا بر على عارض شده است به

  .اى است كه در زندگى حضرت اتفاق افتاده و شاهد صداقت در عمل و گفتار اوست اين يك منونه از هزاران منونه

  »2«  سخن گفنت در قيامت

  .امتياز ميان او و ساير موجودات عامل است ترين ويژگى انسان و مالك قوه ناطقه، يكى از مهم

اده و او را مسّلح به سالح و ابزار سخن منوده  قدرت سخن گفنت انسان، قدرتى ذاتى است و خداى متعال بر او مّنت 
  .است

______________________________  
  .1، حديث 101، باب 11/ 41: ؛ حبار األنوار9، حديث 28، جملس 79 -77: »صدوق«األماىل ). 1(
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  .»لَِئْن تـَرَْكَتِين نَاِطقا«). 2(

  750: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  .»1« »اْعَجُبوا ِهلََذا اِإلْنَساِن يـَْنُظُر ِبَشْحٍم َويـََتَكلَُّم بَِلْحٍم َوَيْسَمُع ِبَعْظٍم َويـَتَـنَـفَُّس ِمْن َخْرمٍ «

شنود، و از  گويد، با استخواىن مى بيند، با گوشىت مى مى]  و چرىب[با قدرى پيه از اين انسان شگفت زده شويد كه 
  .كند اى تنّفس مى حفره

خداى متعال، در قرآن در موارد . اما طبق شهادت قرآن كرمي و روايات، روز قيامت هر كسى اجازه سخن گفنت ندارد
  :شود ىخمتلفى به اين حقيقت اشاره كرده است كه به يك منونه اشاره م

  .»2« »يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفاً ال يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َوقاَل َصواباً «

رمحان به او اجازه دهد و ]  خداى[گويند مگر كسى كه  ايستند و سخن منى روزى كه روح و فرشتگان در يك صف مى
  .سخن حق و درست گويد

ها در كام، بسته  پروراند، زبان انگيز كه هر كسى هول و هراس جنات خويشنت را در سر مى آن جايگاه وحشت آرى، در
  .احدى حق اعرتاض ندارد و براى گفنت حىت يك كلمه، نيازمند اجازه حضرت حق است. به مهر سكوت است

اگر به من اجازه «: كند اى متعال عرض مىبه مهني علت، حضرت در اين فراز از دعا، با دنياىي از عجز و التماس به خد
  .چراكه در آن جايگاه، كسى بدون اذن پروردگار قادر به سخن گفنت نيست» سخن گفنت بدهى

  :فرمايد در روايىت رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .8حكمت : ج البالغة). 1(

  .38): 78(نبأ ). 2(

  751: شرح دعاى كميل، ص
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  كند من هستم شود من هستم، و اولني كسى كه اجازه سخن گفنت پيدا مى روز قيامت، اولني كسى كه در حمشر وارد مى
»1«.  

وحشت و . شود كه در روز قيامت هر كسى قدرت و اجازه سخن گفنت ندارد از اين روايت و شبيه به آن نيز استفاده مى
حمشر از يك طرف، و اوضاع حاكم بر صحراى حمشر از طرف ديگر، قدرت سخن گفنت را از هراس از حضور در صحنه 

  .انسان گرفته و در چنني حاىل انسان بدون اذن پروردگار توان سخن گفنت خنواهد داشت

  :منايد بيان اين روايت الزم و ضرورى مى

  :يد و گفتنقل كرده است كه مردى خدمت امرياملؤمنني عليه السالم رس» ابو معمر«

  .»ِإىنِّ َشَكْكُت ِىف ِكَتاِب اللَِّه اْلُمنـَْزلِ «

  ام، من در كتاب خداى متعال شك كرده

  :حضرت فرمود

  اى؟ چگونه در كتاب خداى متعال شك كرده

  .ام كه مرا به اين شك انداخته است تناقضاتى در كتاب خدا ديده: آن مرد گفت

  .است بيان كن مواردى كه تو را به شك واداشته: حضرت فرمود

  :فرمايد خداى متعال در يك جا مى: گفت

  .»2« »يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفاً ال يـََتَكلَُّموَن ِإّال َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َوقاَل َصواباً «

   گويند مگر كسى كه ايستند و سخن منى روزى كه روح و فرشتگان در يك صف مى

______________________________  
  .، باب الشفاعة43: ؛ حبار األنوار4، حديث 600/ 2: الكاىف). 1(

  .38): 78(نبأ ). 2(
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  752: شرح دعاى كميل، ص

  .رمحان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گويد]  خداى[

  :فرمايد گويند، چون در جاى ديگر مى در حاىل كه آنان در قيامت سخن مى

  .»1« »َربِّنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ قالُوا َواللَِّه «

  !!به خدا پروردگارمان سوگند، كه ما مشرك نبودمي: گويند مى

  :فرمايد و جاى ديگر مى

  .»2« »ِإنَّ ذِلَك حلََقٌّ َختاُصُم َأْهِل النَّارِ «

  .شدىن است اين گفتگو و جمادله اهل آتش حتمى و واقع

  :در حاىل كه فرموده است

  .»3« »ُموا َلَديَّ َوقاَل ال َختَْتصِ «

  .در پيشگاه من با يكديگر ستيزه مكنيد: گويد مى] خدا[

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  .»4« »اْليَـْوَم َخنِْتُم َعلى أَْفواِهِهْم َوُتَكلُِّمنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا َيْكِسُبونَ «

يم و  امروز بر دهان گويند و پاهايشان به اعماىل كه مهواره مرتكب  هايشان با ما سخن مى دستهايشان ُمهر خاموشى 
  !دهند شدند، گواهى مى مى

  زنند؟ زنند و گاهى حرف منى چگونه است كه گاهى حرف مى: سپس گفت

زنند مگر با اذن و اجازه خداى  زند و گاهى حرف منى ها و پاها حرف مى چگونه است كه گاهى پوست بدن و دست
  متعال؟
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______________________________  
  .23): 6(انعام ). 1(

  .64): 38(ص ). 2(

  .28): 50(ق ). 3(

  .65): 36(يس ). 4(

  753: شرح دعاى كميل، ص

آن ) حمل وقوع آن(اين ماجرا در موارد خمتلفى است و . اين حرف زدن و نزدن در يك جايگاه نيست: حضرت فرمود
كند كه  در آن روز خداى متعال در جايگاهى خاليق را مجع مى. ه هزار سال استروزى است كه هر روز آن مطابق پنجا

كنند اينان كساىن  گويند و گروهى براى گروه ديگر طلب آمرزش مى شناسند، گروهى با گروه ديگر سخن مى يكديگر را مى
  .اند منودهاند و در نيكى و تقوا، يكديگر را كمك  هستند كه در دنيا مطيع و تابع پيامربان بوده

اند و بر ظلم و دمشىن در  كنند، آنان كساىن هستند كه در دنيا گناهكار بوده ديگر را لعن مى و برخى از اهل معصيت يك
  ...اند و دنيا به يكديگر كمك كرده

  كند و اين مهان قول خداوند است دهد كه هر كدام از ديگرى فرار مى سپس خداى متعال آنان را در جايگاهى قرار مى
  :كه فرمود

  .»1« »َوصاِحَبِتِه َوبَِنيهِ * َوأُمِِّه َوأَبِيهِ * يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيهِ «

  .كند، از برادرش، و از مادر و پدرش، و از مهسر و فرزندانش روزى كه آدمى فرار مى

  .اند چرا كه بر ظلم و دمشىن در دنيا به يكديگر كمك كرده

  .»2« »ِمنـُْهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيهِ ِلُكلِّ اْمِرٍئ «

  .]گذارد به چيز ديگرى بپردازد تا جاىي كه منى[كند  در آن روز هركسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى
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بر اى كه اگر صداى گريه آنان را  گريند، به گونه كند كه از هول و ترس و وحشت مى سپس آنان را در جايگاهى مجع مى
  مانند اهل دنيا عرضه كنند، از زندگى باز مى

______________________________  
  .36 -34): 70(عبس ). 1(

  .47): 70(عبس ). 2(

  754: شرح دعاى كميل، ص

  .شود گريند كه به جاى اشك خون از چشمانشان سرازير مى قدر مى ريزند، آن ها در هم مى و كوه

  :گويند دارند، آنان مى كنند و آنان را به سخن گفنت وا مى سپس آنان را در جاى ديگر مجع مى

  .»1« »َواللَِّه َربِّنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ «

  !!به خدا پروردگارمان سوگند، كه ما مشرك نبودمي

 شود و اعضاء و دستان و پاها و پوست بدنشان را آنگاه بر دهانشان مهر كوبيده مى. كنند وىل به اعمالشان اعرتاف منى
سپس مهر از . دهند گويند و به هر معصيىت كه اجنام داده باشند شهادت مى كشند و اعضاى بدن سخن مى به حرف مى

  :گويند ها و پاهايشان مى ها و دست شود پس به پوست هاى آنان برداشته مى زبان

  .»2« »ِملَ َشِهْدُمتْ َعَلْينا«

  چرا بر ضد ما گواهى داديد؟

  :دهند اعضاء جواب مى

  .»3« »ءٍ  أَْنَطَقَنا اللَُّه الَِّذى أَْنَطَق ُكلَّ َشيْ «

  مهان خداىي كه هر موجودى را به سخن آورد، ما را گويا ساخت،

  :گويد مگر شوند، اما كسى سخن منى شوند كه متام خاليق به سخن واداشته مى سپس در جايگاهى مجع مى
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  .»4« »َمْن َأِذَن َلُه الرَّْمحُن َوقاَل َصواباً «

______________________________  
  .23): 6(انعام ). 1(

  .21): 41(فصلت ). 2(

  .21): 41(فصلت ). 3(

  .38): 78(نبأ ). 4(

  755: شرح دعاى كميل، ص

  .رمحان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گويد]  خداى[كسى كه 

يكى (شود  س به كار خود مشغول مىرسى است و هرگاه حساب رسيدگى شد، هرك ها قبل از حساب و متام اين... و
  ).شود بيند و يكى متنّعم مى عذاب مى

  .»1«  از خداوند، بركت در آن روز را خواهانيم

______________________________  
  .7، حديث 16، باب 313/ 7: ؛ حبار األنوار16، حديث 357/ 1: تفسري العياشى). 1(

  756: شرح دعاى كميل، ص

  

   ِإَلْيَك بـَْنيَ َأْهِلَها َضِجيَج اْآلِمِلنيَ َألَِضجَّنَّ 

  

   ، َوَألَْصُرَخنَّ ِإَلْيَك ُصرَاَخ اْلُمْسَتْصرِِخَني، َوَألَْبِكَنيَّ َعَلْيَك ُبَكاَء اْلَفاِقِدينَ 
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مرا در سخن گفنت آزاد گذارى، در ) در ميانه آتش(خورم، كه اگر  پس اى سرور و موالمي، به عزتت سوگند صادقانه مى
چون بانگ آنان كه خواهان  دهم و به درگاهت هم اى مهانند ناله آرزومندان سر مى ميان اهل دوزخ به پيشگاهت ناله

   دادرسى هستند بانگ بردارم، و هر آينه به آستانت چون مبتاليان به فقدان عزيزان گريه كنم

   ضّجه آرزومندان

هر كدام از اين سه واژه نشانگر نوع حال و انقالب دروىن  .ضّجه، صرخه و گريه، بيانگر حاالت انسان در قيامت است
  .ها است انسان در برابر مصائب و سخىت

  .»1«  ها است در لغت به معناى صيحه شديد هنگام شدائد و مصائب و سخىت» صرخه«

  .ده استنكته قابل توّجه نوع ارتباط ميان ضجه و آرزو است چنانكه در بيان امرياملؤمنني على عليه السالم آم

ترين  و در مقابل، تلخ. اى است كه به آرزوهايش دست يافته باشد بدون ترديد، يكى از حلظات خوش زندگى انسان، حلظه
اى است كه انسان احساس كند متام آرزوهايش بر باد رفته و زماىن براى رسيدن به آن باقى  حلظه زندگى انسان آن حلظه

  .منانده است

______________________________  
  .»صرخ«ماده : لسان العرب). 1(

  757: شرح دعاى كميل، ص

فته شده و عجني با روح و روان اوست توان تصّور كرد كه آرزو نداشته باشد،  هيچ انساىن را منى. آرزو در سرشت انسان 
  .كند امت نيز آرزو مىطبق شهادت قرآن كرمي انسان در قرب و قي. اى از زندگاىن انسان خاىل از آرزو نيست و هيچ حلظه

  .»1« »يا لَْيَتىن ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز فـَْوزاً َعظيماً «

  .يافتم اى كاش من هم با آنان بودم، پس به كامياىب بزرگى دست مى

در قيامت كسى كه مستحق عذاب اهلى شده است تا زماىن كه در عذاب اهلى است و آرزوهاى خود را بر باد رفته 
پروراند، لذا به هر  كشد و آرزوى خروج از اين مهلكه را در سر مى به خاطر سنگيىن عذاب اهلى فرياد مىبيند مهواره  مى

  .شود تا شايد مؤثّر افتد اى متوّسل مى حيله
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  :فرمايد خداى متعال زبان حال اهل عذاب را اين گونه بيان مى

______________________________  
  .73): 4(نساء ). 1(

  :ى نيز به اين مطلب اشاره شده است؛ ماننددر آيات ديگر 

  .42): 18(كهف . »َويـَُقوُل يا لَْيَتىن َملْ ُأْشرِْك ِبَرىبِّ َأَحداً «

  .اى كاش من احدى را با پروردگارم شريك نگرفته بودم: گفت مى

و روزى كه ستمكار، دو دست . 27): 25(فرقان . »َسبيًال  َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعلى يََدْيِه يـَُقوُل يا لَْيَتِىن اختََّْذُت َمَع الرَُّسولِ «
اى كاش مهراه اين پيامرب راهى به سوى حق : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[خود را 

  .گرفتم برمى

  .25): 69( حاقه. »َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكتابَُه ِبِشماِلِه فـَيَـُقوُل يا لَْيَتين َملْ أُوَت ِكتابَِيهْ «

  .كردم ام را دريافت منى اى كاش پرونده: گويد و اما كسى كه پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، مى

َمْت َيداُه َويـَُقوُل اْلكاِفُر يا لَْيَتىن ُكْنُت تُ «   .40): 78(نبأ . »راباً ِإنَّا أَْنَذْرناُكْم َعذاباً َقريباً يـَْوَم يـَْنُظُر اْلَمْرءُ ما َقدَّ

اى  : پيش فرستاده است بنگرد و كافر گويد] از خري و شر[ا را از عذاىب نزديك هشدار دادمي، روزى كه آدم آنچه را ما مش
  !].شدم تا چنني روز سخىت را ببينم و موجودى مكّلف آفريده منى[كاش من خاك بودم 

ْمُت حلَِياتى«   .24): 89(فجر . »يـَُقوُل يا َلْيَتىن َقدَّ

  .پيش فرستاده بودم]  عبادت خالصانه و كار نيك[ام  اى اين زندگىاى كاش بر : گويد مى

  758: شرح دعاى كميل، ص

ُر فيِه َمْن َتذَكََّر َوجاءَُكُم النَّذيُر َوُهْم َيْصَطرُِخوَن فيها َربَّنا َأْخرِْجنا نـَْعَمْل صاِحلاً َغيـَْر الَّذى ُكنَّا نـَْعَمُل َأوََملْ نـَُعمِّرُْكْم ما يـََتذَكَّ «
  .»1« »َفُذوُقوا َفما ِللظَّاِلمَني ِمْن َنصريٍ 
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. دادمي پروردگارا، ما را بريون بياور تا كار شايسته اجنام دهيم غري آنچه اجنام مى: زنند و آنان در آجنا شيون و فرياد مى
] آيا[شد؛ و  ىخواست در آن مقدار عمر متذّكر شود، متذّكر م آيا مشا را چندان عمر ندادمي كه هر كس مى:] گومي مى[

  .كاران هيچ ياورى نيست اى به سوى مشا نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستم بيم دهنده

  .زنند اهل عذاب فرياد شديد مى: فرمايد در اين آيه مباركه، خداى متعال مى

نشانگر اين به دليل مجالت بعد از آن،  -خواه سنگيىن عذاب اهلى يا نرسيدن به آرزو -اين صرخه به خاطر هرچه باشد
گشتيم و  شد بار ديگر باز مى كنند كه اى كاش مى است كه اينان در زمان گرفتارى در آتش قهر و غضب اهلى آرزو مى

  .دادمي اى ديگر اجنام مى اعماملان را به گونه

  :رددا با توّجه به اين مطلب، مسئله مهم اين است كه امرياملؤمنني عليه السالم در اين فراز از دعا عرضه مى

چگونه در آتش سكنا گزينم در حاىل كه اميدم به عفو و خبشش توست؟ كه اگر چنني شد و در آتش قرار گرفتم به عزتت 
اى مانند ضجه  در حاىل كه ضجه]  طلبم از تو استمداد مى[خورم كه اگر اجازه سخن گفنت به من بدهى  سوگند صادقه مى

  ...زمن و فرياد برمى آورم آرزومندان مى

خراش، از اهل جهنم و عذاب است كه حضرت، با كمال تواضع به خداى متعال عرض  ضجه و صرخه و فرياد دلاين 
  اگر من در اين حال قرار گريمي،: كند مى

______________________________  
  .37): 35(فاطر ). 1(

  759: شرح دعاى كميل، ص

  .دهم اى مانند ضجه اهل عذاب سر مى ضجه

آورد و آرزوى  از اين آرزو، آرزوى بعد از مرگ است كه انسان با متام وجود با ضجه و ناله فرياد بر مىبنابراين، منظور 
ره   .كند مند شدن از رمحت اهلى و جنات از عذاب او مطرح مى خود را جهت 

  »1«  گريه
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ره گريه و خنده حقيقى از ويژگى در هر يك از خنده و  . ندارنداى  هاى انسان است و موجودات ديگر از اين نعمات 
اى   مثًال يك منونه از خنده. ها مورد تأييد خنواهد بود گريه، خاصيت ويژه و حاالت و اقسام گوناكوىن وجود دارد كه متام آن

  :كه قرآن نكوهش كرده، اين است

  :فرمايد خداى متعال در وصف حال كساىن كه اميان نياورده بودند و مقابل مؤمنان بودند مى

  .»2« »اختََّْذُمتُوُهْم ِسْخرِيّاً َحىتَّ أَْنَسوُْكْم ذِْكرى وَُكْنُتْم ِمنـُْهْم َتْضَحُكونَ وَ «

اميان، عمل [ياد مرا از خاطرتان برد، و مشا مهواره به ]  مشغوىل مشا به مسخره آنان دل[وىل مشا آنان را به مسخره گرفتيد، تا 
  !!خنديديد آنان مى]  و دعاهاى

توان به گريه تعّجب، گريه شوق، گريه متسخر، گريه ترس، گريه در فراق يار، گريه ترّحم  قسامى است كه مىگريه، داراى ا
  .اشاره منود... و

  :به چند منونه قرآىن توّجه كنيد

   برادران حضرت يوسف عليه السالم پس از آن كه يوسف را در چاه انداختند، در حاىل

______________________________  
  .»َوَألَْبِكَنيَّ َعَلْيَك ُبَكاَء اْلَفاِقِدينَ « ).1(

  .110): 23(مؤمنون ). 2(

  760: شرح دعاى كميل، ص

  :رخيتند نزد پدرشان آمدند كه اشك مى

  .»1« »َوجاُؤ أَباُهْم ِعشاًء يـَْبُكونَ «

  .گاه گريه كنان نزد پدر آمدند وشبان

  :فرمايد شنيدن قرآن اين گونه بيان مىخداى متعال، ويژگى صاحبان علم و معرفت را هنگام 
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  .»2« »َوخيَِرُّوَن ِلَألْذقاِن يـَْبُكوَن َويَزيُدُهْم ُخُشوعاً «

  .افزايد بر فروتىن و خشوعشان مى]  شنيدن قرآن[افتند و  كنان به رو در مى و گريه

عليه و آله باز مانده و در وصف حال كساىن كه از رفنت به جنگ و شركت در جهاد در ركاب رسول خدا صلى اهللا 
  :فرمايد بودند، مى

ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّْوا َوَأْعيـُنـُُهْم َتفيضُ «  ِمَن الدَّْمِع َحَزناً َأالَّ جيَُِدوا ما َوال َعَلى الَّذيَن ِإذا ما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد ما َأمحِْ
  .»3« »يـُْنِفُقونَ 

به سبب نبود : [سوار مركىب كىن، گفىت] براى رفنت به سوى نربد[زد تو آمدند تا آنان را و نيز بر كساىن كه هنگامى كه ن
بازگشتند در حاىل  ] از نزد تو[بر مركىب دسرتسى ندارم تا مشا را به جهاد برم، هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست؛ ]  امكانات

  .هزينه كنند]  در نربد با دمشنان[يابند تا  رخيت كه چرا چيزى منى كه به خاطر غصه و اندوه از ديدگانشان اشك مى

  :فرمايد و يا مى

ْمِع ِممَّا َعَرُفوا« ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى َأْعيـُنَـُهْم َتفيُض ِمَن الدَّ   َوِإذا مسَِ

______________________________  
  .16): 12(يوسف ). 1(

  .109): 17(اسراء ). 2(

  .92): 9(توبه ). 3(

  761: دعاى كميل، صشرح 

  .»1« »ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا فَاْكتُْبنا َمَع الشَّاِهدينَ 

اند، لربيز از  بيىن به سبب آنچه از حق شناخته و چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .بنويس]  به حّقانّيت پيامرب و قرآن[ما را در زمره گواهان پروردگارا، اميان آوردمي، پس : گويند شود، مى اشك مى
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حمبوب، هر قدر عزيزتر باشد، ناله . ترين اقسام گريه، اشك و ناله در از دست دادن و جداىي از حمبوب است يكى از مهم
  .و اشك بيشرت خواهد شد

تاب شد كه طبق شهادت قرآن   ىبحضرت يعقوب عليه السالم در فراق يوسف صديق عليه السالم به قدرى گريست و 
  .»2« كرمي بيناىي خود را از دست داد

سوز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به قدرى گريست كه تاب  وجود مبارك حضرت زهرا عليها السالم پس از رحلت جان
فاطمه خبواه يا شب گريه  بزرگان مدينه مجع شدند و از امرياملؤمنني عليه السالم خواستند كه از . و حتمل مردم نيز طاق شد

  .كند يا روز

  :حضرت صديقه عليها السالم در پاسخ فرمود

  .»3« »فـََو اللَِّه ال َأْسُكُت لَْيًال َوال نـََهاراً َأْو َأحلََْق بَِأِىب َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«

  .به خدا قسم شب و روز ساكت خنواهم ماند تا به پدرم رسول خدا ملحق شوم

چنني، در احواالت حضرت زين العابدين عليه السالم نقل شده است كه آن حضرت پس از واقعه عاشورا، تا آخر هم 
  .گريست عمر شريفشان در فراق و مصيبت حضرت سيدالشهداء عليه السالم و شهداى كربال بسيار مى

______________________________  
  .83): 5(مائده ). 1(

  .84): 12(يوسف . »يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيَناُه ِمَن احلُْْزِن فـَُهَو َكِظيم  َعَلى  ُهْم َوَقاَل يَا َأَسَفىَعنْـ   َوتـََوىلَّ «). 2(

  .دريغا بر يوسف، و در حاىل كه از غّصه لربيز بود دو چشمش از اندوه، سپيد شد: و از آنان كناره گرفت و گفت

  .15، حديث 7، باب 177/ 43: حبار األنوار). 3(

  762: ح دعاى كميل، صشر 

وارد بر امام صادق عليه » ابان بن تغلب«و » ابو بصري«و » مفضل بن عمر«من به مهراه : گويد مى» سدير صريىف«
ديدمي حضرت بر خاك نشسته و لباس خيربى كه آستني نداشت بر تن داشت و در حاىل كه مانند انسان . السالم شدمي
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اىل كه سراسر وجود مباركش را حزن و اندوه گرفته بود و آثار آن در وجنات حضرتش واله و مانند مادر جوان مرده و در ح
  :كرد آشكار بود و رنگ از صورت مباركش پريده بود و اشك بر چهره مباركش جارى بود، چنني زمزمه مى

  »رَاَحَة فـَُؤاِدىَسيِِّدى، َغْيَبُتَك نـََفْت رَُقاِدى َوَضيـََّقْت َعَليَّ ِمَهاِدى َوَأَسَرْت ِمينِّ «

  .آقاى من، غيبت تو خواب را از ديدگامن ربوده است و عرصه را بر من تنگ كرده و آرامش دمل را از بني برده است

عجل  -من در فراق مهدى: وقىت از علت اين اضطراب و سوز و ناله پرسيدمي، حضرت فرمود: گويد مى» سدير صريىف«
  .»1«  ريزم كه در زمان غيبت اتفاق خواهد افتاد اشك مىو حوادثى   -اللَّه تعاىل فرجه الشريف

سوزى  هاى قرآىن و رواىي فوق، كسى كه به درد فراق و از دست دادن عزيزان مبتال شود، اشك و ناله جان با توّجه به منونه
  .دهد سر مى

  :كند امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز از دعا عرض مى

آورم و  ريزم و فرياد بر مى باشم، درست مانند كساىن كه عزيزى را از دست داده باشند اشك مىاگر من در آتش عذابت «
  .»كنم رمحت تو را طلب مى

______________________________  
، 13، باب 219/ 51: ؛ حبار األنوار51، حديث 33، باب 353/ 2: ؛ كمال الدين167: »طوسى«الغيبة ). 1(

  .9حديث 

  763: ص شرح دعاى كميل،

  

   َوَألُنَاِديـَنََّك أَْيَن ُكْنتَ 

  

  كنم كجاىي؟ ندايت مى) با مهه وجود(و 
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  !به اين معنا نيست كه حضرت براى خداى متعال مكاىن فرض كرده باشد» أَْيَن ُكْنتَ «بديهى است مجله 

را بدهى از تو پريوى اگر پاسخ سواالت م: مردى يهودى به حمضر مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و گفت
  .آورم كنم و به تو اميان مى مى

  خدا كجاست؟ »أَيَن اللَّه« :آنگاه پرسيد

  :حضرت فرمود

  »ُهَو ِيف ُكلِّ َمَكاٍن َوَربـَُّنا ال يُوَصُف ِمبََكاٍن َوال يـَُزوُل َبْل َملْ يـََزْل ِبَال َمَكاٍن َوال يـَزَال«

  .مكان و مهيشگى است باشد، ىب گردد و ثابت مى مكان توصيف منى و پروردگار ما با. او در هر مكاىن وجود دارد

  با اين توصيفى كه مشا از خدا كرديد چگونه مطمئن شوم كه او مشا را به رسالت برگزيده؟: عرض كرد

 آن روز از حمضر حضرت خارج نشده بودمي كه آنچه از سنگ و مجادات در اطراف ما: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
 بود زبان گشودند و شهادت به وحدانيت خدا و رسالت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دادند، و آن مرد اميان آورد

»1«.  

______________________________  
، 53، باب 257/ 37: ؛ حبار األنوار492 -491/ 2: ؛ اخلرائج واجلرائح1، حديث 44، باب 310: التوحيد). 1(

  .86، حديث 61باب  ،133/ 38، و 15حديث 

  764: شرح دعاى كميل، ص

رمحت واسعه اهلى است و چون رمحت حضرت حق، عني ذات اوست لذا حضرت، » أَْيَن ُكْنتَ «منظور حضرت از مجله 
  .دهد ذات بارى تعاىل و وجود مباركش را ندا مى

  .ن شودپس رمحتت كجاست كه شامل حال م: كند يعىن در حقيقت، حضرت به خداى متعال عرض مى

اش كارى كرد كه از رمحت خاص اهلى حمروم ماند،  خداى متعال در قرآن به اين واقعيت اشاره كرده كه اگر كسى در زندگى
  .كند در قيامت هيچ چيز جاى خاىل آن را پر منى
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 »ِبِه ِمْن َعذاِب يـَْوِم اْلِقياَمِة ما تـُُقبَِّل ِمنـُْهْم َوَهلُْم َعذاٌب أَليمٌ  ِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم ما ِىف اَألْرِض َمجيعاً َوِمثْـَلُه َمَعهُ ِليَـْفَتُدوا«
»1«.  

قطعاً كساىن كه كافر شدند اگر مهه آنچه در زمني است و مهانند آن را نيز با آن مهراه خود داشته باشند، تا آن را براى 
  .ته خنواهد شد؛ و براى آنان عذاىب دردناك استجناتشان از عذاب روز قيامت فديه و عوض دهند، از آنان پذيرف

چنني كسى به تعبري . معلوم است كسى كه در قيامت دچار عذاب دردناك اهلى شود، از رمحت اهلى حمروم مانده است
  .شود قرآن اگر متام زمني و آنچه در اوست، حىت دو برابر آن را بياورد، از او پذيرفته منى

  :باشد هاى رمحت خاصه حضرتش مى پوشى منود، اين از نشانه اش چشم از گناهان بنده از سوى ديگر اگر خداى متعال

  .»2« »َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَهُ َوذِلَك اْلَفْوُز اْلُمبنيُ «

______________________________  
  .36): 5(مائده ). 1(

  .16): 6(انعام ). 2(

  765: شرح دعاى كميل، ص

  .س در آن روز، عذاب از او برگردانده شود، قطعاً خدا به او رحم كرده، و آن است كامياىب آشكارهر ك

  :كند بنابراين، وجود مبارك امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز از دعا عرض مى

  .ردديعىن رمحت خاصه ات كجاست تا شامل اين بنده گ» آورم كه كجاىي؟ كنم و فرياد بر مى ندايت مى«

  766: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َوِىلَّ اْلُمْؤِمِننيَ 
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  !اى سرپرست مؤمنان

   سرپرست مؤمنان

  .كننده انسان، خداى متعال است در آياتى از قرآن كرمي به اين حقيقت اشاره شده است كه تنها وىل و سرپرست و يارى

  .»1« »َواَألْرِض َوما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنصريٍ َأَملْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّماواِت «

ها و زمني فقط در سيطره اوست و مشا را جز خدا هيچ سرپرست و ياورى  اى كه فرمانرواىي و حكومت آمسان آيا ندانسته
  نيست؟

  .»2« »َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنصريٍ ِإنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواَألْرِض ُحيْىي َوُمييُت َوما «

مرياند؛ و مشا را هيچ  كند و مى ها و زمني در سيطره اوست؛ زنده مى يقيناً خداست كه مالكّيت و فرمانرواىي آمسان
  .سرپرست و يارى جز خدا نيست

اما خداوند،  »3«  مؤمنان و متقني است ودر آيات ديگر، اين نكته مورد توّجه قرار گرفته است كه خداوند سرپرست
   كه  -سرپرست و يارى كننده كافران و مشركان

______________________________  
  .107): 2(بقره ). 1(

  .116): 9(توبه ). 2(

  .68): 3(آل عمران . »َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمننيَ ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس ِبِإْبراهيَم َللَّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوهَذا النَِّيبُّ َوالَّذيَن آَمُنوا «). 3(

از او پريوى كردند، و ]  از روى حقيقت[اند كه  كساىن]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[ترين مردم به ابراهيم  مسلماً نزديك
  .ت مؤمنان استو خدا ياور و سرپرس] ترند از مهه به او نزديك[اند  اميان آورده] به او[اين پيامرب و كساىن كه 

  .19): 45(جاثيه . »تَّقنيَ ِإنـَُّهْم َلْن يـُْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوِإنَّ الظَّاِلمَني بـَْعُضُهْم أَْولِياءُ بـَْعٍض َواللَُّه َوِيلُّ اْلمُ «

اران يار و ياور يكديگرند و ك را از تو دفع كنند؛ و مهانا ستم] ها و بالها از گرفتارى[توانند چيزى  آنان در برابر خدا منى
  .خدا يار و ياور پرهيزكاران است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  767: شرح دعاى كميل، ص

  :خنواهد بود -اند هاى زمان قرار گرفته اند و حتت سرپرسىت نفس اّماره و طاغوت گوهر اطاعت و بندگى را از دست داده

  .»1« »ِإَىل النُّوِر َوالَّذيَن َكَفُروا َأْولِياُؤُهُم الطَّاُغوتاللَُّه َوِيلُّ الَّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت «

به سوى نوِر ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده
  .برد بريون مى] اميان، اخالق حسنه و تقوا[

  .اند انگر  و كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان

  .»2« »ِيلٍّ َوال َنصريٍ َوَلْو شاَء اللَُّه جلَََعَلُهْم أُمًَّة واِحَدًة َولِكْن يُْدِخُل َمْن َيشاءُ ىف َرْمحَِتِه َوالظَّاِلُموَن ما َهلُْم ِمْن وَ «

د ارزش هدايت اجبارى فاق[داد، وىل  امت واحدى قرار مى]  از روى جرب بر حمور هدايت[خواست آنان را  اگر خدا مى
كاران را هيچ  در رمحت خود در آورد؛ و ستم] كار به آيات خدا نباشد در صورتى كه ستم[هر كه را خبواهد ]  است

  .نيست] كه از عذاب جناتشان دهد[دوست و ياورى 

  كند، متام مشكالت و پيش آمدهاى او را كسى كه سرپرسىت كسى را قبول مى

______________________________  
  .257): 2(قره ب). 1(

  .8): 42(شورى ). 2(

  768: شرح دعاى كميل، ص

  .منايد گريد و در رفع آن كوشش مى خود بر عهده مى

خداى متعال سرپرست مؤمنان است، به مهني معنا است كه خداى متعال حلظه حلظه زندگى مؤمن را خود : گوييم وقىت مى
اى است كه  اين سرپرسىت به گفته روايات، به گونه. منايد ى مىها آنان را يار  منايد و در مشكالت و سخىت سرپرسىت مى

  .چشم، گوش، زبان و قلب مؤمن از آِن خدا و در راِه خدا خواهد بود
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است و از طرىف در روايات آمده است كه اهانت به مؤمن، اهانت  »1« »يـَْنظُُر ِبُنوِر اللَّهِ «چرا كه مؤمن واقعى، مصداق 
  :فرمايد خداوند متعال مى. و جدال با مؤمن جنگ با خداى متعال است به خداى متعال است و جنگ

  .»2« »َمِن اْسَتَذلَّ َعْبِدَي اْلُمْؤِمَن فـََقْد بَاَرَزِىن «

  .هر كه بنده مؤمن مرا به خوارى كشد، با من به نربد برخاسته

شود، تا در نتيجه  هاى زودگذر مى لّذتبنابراين، وقىت خداى متعال وّىل و سرپرست مؤمن شد، نه در خوشى زندگى، اسري 
   آمدهاى زندگى، حل خالصه، در متام پيش. شود تا خود را ببازد از ياد خدا غافل شود، و نه اسري مشكالت مى

______________________________  
يَا ُسَلْيَماُن، اتَِّق ِفرَاَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه يـَْنظُُر ِبُنوِر اللَِّه : لَ ُكْنُت ِعْنَد َأِىب احلََْسِن عليه السالم َقا: َعْن ُسَلْيَماَن اجلَْْعَفِريِّ َقالَ «). 1(

ْعُتَك تـَُقولُ  اُن نـََعْم يَا ُسَلْيمَ : اتَِّق ِفرَاَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه يـَْنظُُر ِبُنوِر اللَّه؟ َقالَ : َفَسَكتُّ َحىتَّ َأَصْبُت َخْلَوًة فـَُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك مسَِ
ِمُن َأُخ اْلُمْؤِمِن ألَبِيِه َوأُمِِّه أَبُوُه النُّوُر َوأُمُُّه الرَّْمحَةُ ِإنَّ اللََّه َخَلَق اْلُمْؤِمَن ِمْن نُورِِه َوَصبَـَغُهْم ِىف َرْمحَِتِه َوَأَخَذ ِميَثاقـَُهْم َلَنا ِباْلَواليَِة َواْلُمؤْ 

َا يـَْنظُُر ِبَذِلَك النُّوِر الَِّذى خُ    .»ِلَق ِمْنهُ َوِإمنَّ

اى سليمان، از فراست مؤمن بپرهيز كه او به : نزد ابا احلسن عليه السالم بودم، فرمود: گويد مى» سليمان جعفرى«
بپرهيز از : فرمودى قربانت گردم شنيدم مى: نگرد، خاموش ماندم تا در تنهائى او را يافتم و گفتم نور خدا مى) كمك(

آرى اى سليمان، مهانا خدا مؤمن را از نور خود آفريده و در رمحتش فرو : رد، فرمودنگ فراست مؤمن كه به نور خدا مى
ها گرفته، مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است، پدرش نور است و مادرش رمحت، و مهانا  برده و پيمان واليت ما را از آن

  .نگرد به وسيله نورى كه از آن آفريده شده مى

  .1، حديث 2، باب 73/ 64: ؛ حبار األنوار1ديث ، ح11، باب 79: بصائرالدرجات

  .13، حديث 159/ 72: ؛ حبار األنوار11، حديث 354/ 2: الكاىف). 2(

  769: شرح دعاى كميل، ص

  .سپارد مى - يعىن حضرت حق -مشكل را به دست سرپرست خود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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َا اْلُمْؤِمُن الَِّذى ِإَذا َغِضَب «  »ِممَّا َلهُ َملْ ُخيْرِْجُه َغَضُبُه ِمْن َحقٍّ َوِإَذا َرِضَي َملْ يُْدِخْلُه ِرَضاُه ِىف بَاِطٍل َوِإَذا َقَدَر َملْ يَْأُخْذ َأْكثـََر ِإمنَّ
»1«.  

مهانا مؤمن كسى است كه چون خشم كند، از حق نگذرد، و چون راضى و خشنود گردد، در باطل قدم ننهد، و چون 
  .از حق خود نگريد قدرت يابد، بيشرت

______________________________  
  .55، حديث 14، باب 354/ 64: ؛ حبار األنوار233/ 2: الكاىف). 1(

  770: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َغايََة آَماِل اْلَعارِِفنيَ 

  

ايت آرزوى عارفان   !اى 

   ايت آرزوى عارفان

اىي عارفان، رسيدن به  هاى شرعى  كشد، انواع رياضت ها زمحت مى عارف سال. خداى متعال استايت آرزو و آرزوى 
كند، تا سراجنام در او فاىن شده و  شود، در ميدان عبادت و بندگى با خضوع و خشوع خود را خرج مى را متحّمل مى

  .خود را در حمضر حضرتش واصل ببيند

ند كه جز رسيدن به حمبوِب حقيقِى عامل، يعىن وجود گذار  هاىي قدم به عرصه وجود مى در طول دوران حيات بشر، انسان
اند كه هدف و غرض از خلقتشان خوردن و  اينان دريافته. پيمايند اى ندارند و راه ديگرى را منى مقدس حضرت حق، برنامه

  .آشاميدن و پوشيدن و اشباع غرايز دروىن نيست و ماجرا فراتر از زندگى حيواىن است

شناخت، و در پى درك هدف اصلى خلقت خويش، جز پيوند با او و رسيدن به مقام عبودّيت را به دنبال مهني عرفان و 
كنند، و با از خود گذشتگى و راضى بودن به حالل و چشم پوشى از حرام، به غري آنچه خدا نصيبشان كرده  آرزو منى

  .»1« كنند در راه بندگى كوشيده، مقام حضورش را درك مى. ورزند است، طمع و حرص منى
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______________________________  
  .در جلد اول كتاب عرفان اسالمى، مطالب مفّصلى پريامون عرفان حقيقى و عارف واقعى بيان شده است). 1(

  771: شرح دعاى كميل، ص

. از استهاى ممت يكى از آن چهره» مال عباس تربىت رمحه اهللا«هاى تابناكى كه تاريخ به خود ديده، مرحوم  در ميان چهره
در . هاى فراموش شده نقل شده است اى آشكار از عارفان واصل است كه شرح حالش در كتاىب به نام فضيلت او منونه

  :كنيم اى كوتاه از چگونگى حاالت اين انسان وارسته اشاره مى اين قسمت، تنها به قطعه

اى خدا، اميان حمكمى به خدا و پيغمرب صلى اهللا ايشان مردى بود از دنيا گذشته و مهيشه و در مهه كار، در ياد خدا و بر 
به مهني جهت، شب و . گذشت اى كه حىت احتمال خالف آن از خاطرش منى عليه و آله و روز قيامت داشت، به گونه

اى از عمر خود را  ورزيد و حلظه كرد غفلت منى اى از اجنام وظايف ديىن و تكاليفى كه بر گردن خود احساس مى روز حلظه
  .گذراند كرد و به باطل منى ع منىضاي

به . اى نشد در متام عمر اجنام داد و هرگز مرتكب هيچ گناه كبريه يا صغريه - از واجب و مستحب -آنچه عبادت بود
  .»1«  گذشت توان گفت حىت فكر گناه هم از خاطرش منى طورى كه مى

  :گفتند مى» مال عباس«چنني نقل شده است كه اهاىل روستاى  هم

اى رفتار و كردارش را تنظيم كرده است كه ما را به ياد پيامربان  به گونه» مال عباس«امي، اما  ه پيغمربان را نديدهما ك
  .اندازد مى

 17مطابق با  1322مهر ماه سال  24پدرم در روز يكشنبه : گويد مى» مال عباس«مهچنني نقل شده است كه فرزند 
ز آفتاب گذشته، در حاىل كه مناز صبح را خوابيده خواند، حالت قمرى، در حدود دو ساعت ا 1362شوال سال 

  .گفت پايش را رو به قبله گردانده بودمي، مدام در كمال هوش و حواس ذكر مى. احتضار بر او دست داد

______________________________  
  .99: هاى فراموش شده فضيلت). 1(

  772: شرح دعاى كميل، ص
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در مهان روز يكشنبه بعد از مناز صبح رو به قبله خوابيده بود و عبايش را روى صورتش كشيده يك هفته قبل از رحلت، 
كه به سبب بيمارى   -اش ناگهان مانند آفتاىب كه از روزىن بر جاىي بتابد، پيكرش از سر تا پا روشن شد و رنگ چهره. بود

  .كه روى ايشان كشيده شده بود كامًال پيدا بوداش از زير عباىي   شفاف گرديد، به طورى كه نور چهره -زرد شده بود

سپس بر امرياملؤمنني على ! مقدار آمديد؟ ، مشا به ديدن اين بنده ىب السالم عليكم يا رسول اللَّه :لبانش تكان خورد و گفت
زهرا عليها گاه بر حضرت  آن. عليه السالم و يكايك ائمه تا امام دوازدهم عليهم السالم سالم داد و اظهار تشكر منود

ىب، من براى مشا خيلى گريه   ىب: جا گريست و گفت السالم سالم كرد و بعد بر حضرت زينب كربى عليها السالم، و در اين
  .»1«  از تو ممنومن كه شري پاك به من دادى: سپس بر مادر خودش سالم كرد و گفت. ام كرده

روحش شاد و قرين . مهني روز يكشنبه، به ديار باقى شتافتيك هفته بعد، درست در » مال عباس تربىت رمحه اهللا«مرحوم 
  .رمحت خدا باد

______________________________  
  .149: هاى فراموش شده فضيلت). 1(

  773: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثنيَ 

  

  !اى فريادرس فريادخواهان

   فريادرس فريادخواهان

رسد و وجود مقدسش در اجنام  هيچ قدرتى به قدرت او منى. مقهور تواناىي حضرت حق استها،  ترديد، متام قدرت ىب
  .كند هركارى جز به قدرت خود تكيه منى

  .»1« »ٍء َقديرٌ  َوللَِّه ُمْلُك السَّماواِت َواَألْرِض َواللَُّه َعلى ُكلِّ َشيْ «
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  .و خدا بر هر كارى تواناستها و زمني فقط در سيطره خداست،  رواىي آمسان و مالكّيت و فرمان

  .»2« »ٍء َقديرٌ  لى ُكلِّ َشيْ أَ َملْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلهُ ُمْلُك السَّماواِت َواَألْرِض يـَُعذُِّب َمْن َيشاءُ َويـَْغِفُر ِلَمْن َيشاءُ َواللَُّه عَ «

كند، و هر كس را خبواهد  اهد عذاب مىها و زمني در سيطره خداست، هر كس را خبو  رواىي آمسان اى كه فرمان آيا ندانسته
  آمرزد؛ و خدا بر هر كارى تواناست؟ مى

انسان اگر در كنار علم به وجود خداى متعال، يقني به حضور او در زندگى داشته باشد، و به اين حقيقت كه در اين 
 اوست، با اعتماد و تكيه بر مدار عامل عامل جز ذات مقدسش مؤثرى وجود ندارد، يقني داشته باشد و بداند كه تنها قدرت

  .بسىت قرار خنواهد گرفت قدرت اهلى و توّكل به حقيقت واجب الوجود، در هيچ بن

______________________________  
  .189): 3(آل عمران ). 1(

  .40): 5(مائده ). 2(

  774: شرح دعاى كميل، ص

ها،  چارگى زندگى انساِن دور از خدا است و متام اين ىبهاى  ها و تنگناها، از ويژگى چارگى و قرار گرفنت در خممصه ىب
  .زاييده جهل و ناداىن انسان است

حال، اگر انساىن با دست . خداى متعال، اسباب هدايت و سعادت و خوشبخىت انسان را در اختيار او قرار داده است
  .ا و قدر اهلى بيندازدخود، تيشه به ريشه راحىت و آسايش خويش بزند، نبايد گناه خود را به گردن قض

هاى طبيعى و غري طبيعى، شخصى و اجتماعى و دنيوى تنها راه جنات، توسل و متّسك  براى خالص شدن از منت خممصه
  .به قدرت اهلى است

 كدام. خواند چارگان مى امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز از دعا، خداى متعال را فريادرِس فريادخواهان و چاره ىب
چارگى  اى از ىب ها در دنيا حىت به حلظه چارگى چارگى انسان در قيامت است؟ به خدا سوگند، متام ىب چارگى باالتر از ىب ىب

   آن روز، روزى است كه طبق شهادت قرآن كرمي. انسان در قيامت خنواهد رسيد

  .»1« »َجيَْعُل اْلِوْلداَن شيباً «
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  .كند روزى كه كودكان را پري مى

حاالت انسان، كيفيت حشر انسان، حسرت انسان، وحشت : كرمي، پريامون قيامت بيش از هزار آيه آمده استدر قرآن  
گر سخىت و  مهه و مهه نشان... و ترس انسان، تشنگى و گرسنگى انسان، گرماى صحراى حمشر، معطلى انسان و

  .چارگى انسان در آن روز است ىب

رس انسان خنواهد بود، لذا امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز، خداى بدون ترديد كسى غري از خداى متعال فرياد
  .خواند متعال را فريادرِس فريادخواهان مى

______________________________  
  .17): 73(مّزّمل ). 1(

  775: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َحِبيَب قـُُلوِب الصَّاِدِقنيَ 

  

  هاى صادقان؟ اى حمبوب دل

   گويان راست حمبوب دل

هاى انسان است، و ساير موجودات جاذبه خود را بر اثر غرائز دروىن دارند و در انتخاب يا جذب  حمّبت از ويژگى
  .ها به سوى خود، از خويش اختيارى ندارند دوسىت

دن گر چه حمّبت يك امر جربى است و از اختيار انسان نيز خارج است، اما مقدمات آن اختيارى است و برطرف كر 
  .موانع آن نيز در اختيار انسان است

  .حمّبت ظاهرى، و حمّبت واقعى: شود بندى، به دو قسم تقسيم مى حمّبت در يك تقسيم
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اما حمّبت واقعى، حمبىت . حمّبت ظاهرى حمبىت است كه از مرز زبان جتاوز نكند و در ميدان عمل به منايش گذاشته نشود
  .كند دان عمل بروز مىگذرد و در مي است كه از مرِز زبان مى

هاى خود قرار دهند و در ميدان عمل بر  بنابراين، حمّبت واقعى از آِن كساىن است كه صدق و راسىت را سرلوحه برنامه
  .خالف اعتقاد قلىب خود خالىف اجنام ندهند

  :از قول امام صادق عليه السالم نقل كرده است كه فرمود» ابن اىب عمري«

  .»َمْن َعَصاهُ َما َأَحبَّ اللََّه «

  .كند دوست ندارد خداوند هر كه نافرماىن او مى

  776: شرح دعاى كميل، ص

  :سپس به اين شعر مثل آوردند

  تـَْعِصى اِإلَلَه َوأَْنَت ُتْظِهُر ُحبَّهُ 
 

  َهَذا ُحمَاٌل ِىف اْلِفَعاِل َبِديعُ 

  َلْو َكاَن ُحبَُّك َصاِدقاً َألَطْعَتهُ 
 

 «1»  ِلَمْن حيُِبُّ ُمِطيعِإنَّ اْلُمِحبَّ 

  

هرگاه انسان در ميدان حمّبت به خداى متعال به مقام صدق و صادقان رسيد، به طور قطع خداى متعال نيز او را به عنوان 
  .گريد گزيند و امورش را به دست مى يك دوست برمى

اى است كه متام  السالم با خداى متعال به گونهبا توّجه به مطالب و نكات فوق، ارتباط موالى صادقان امرياملؤمنني عليه 
  .انديشد مشغوىل حضرت، رضايت حمبوب شده و جز او به حمبوب ديگرى منى دل

َق ِبِه أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ «   .»2« »َوالَّذى جاَء بِالصِّْدِق َوَصدَّ

  .پرهيزكارانندو آن كه سخن راست و درست آورد و كساىن كه آن را باور كردند، اينانند كه 

  .»3«  ترين مصداق اين آيه شريفه، وجود مبارك امرياملؤمنني على عليه السالم است در روايات بسيارى آمده است كه عاىل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :در كتاب ينابيع املودة نقل كرده آمده است» قندوزى حنفى«در روايت زيباىي كه 

  »ابوذر«، »سلمان«سراغ » عمر«مردى از اهل كوفه در زمان حكومت 

______________________________  
)1(  

 عاصىِّ اهلى و به حّبش متظاهر .
 

  اين امر حماىل است و كارى چه بديع است

 گر دوست بود صادق، فرمان برد او را
 

  عاشق به دل از گفته حمبوب مطيع است

  

  .20596، حديث 41، باب 308/ 15: وسائل الشيعة

  .33): 39(زمر ). 2(

؛ التفسري 541/ 3: ؛ بيان املعاىن178/ 2: ؛ شواهد التنزيل248/ 2: ؛ تفسري القمى506 -505: اآلياتتأويل ). 3(
  .208/ 1: احلديث

  777: شرح دعاى كميل، ص

مالزم كتاب خدا و على بن ابيطالب باش كه او هرگز از  : در پاسخ او گفتند. آمد و از آنان راهنماىي خواست» مقداد«و 
  :ما از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدمي كه فرمود. ودش كتاب خدا جدا منى

َفَما َداَر ِبِه فَِإنَّهُ َأوَُّل َمْن آَمَن ِباللَِّه َوَأوَُّل « َمْن ُيَصاِفُحِىن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوُهَو الصِّدِّيُق اَألْكبَـُر ِإنَّ َعِلّياً َمَع احلَْقِّ َواحلَْقُّ َمَعهُ َيُدوُر َكيـْ
  .»1« »اُروُق بـَْنيَ احلَْقِّ َواْلَباِطلَواْلفَ 

و . گردد هر گونه او بگردد على بن اىب طالب عليه السالم با حق است و حق با على بن اىب طالب عليه السالم، حق مى
و او صديق . كند مهانا او اول كسى است كه به خدا اميان آورد، و اولني كسى است كه در قيامت با من مصافحه مى

  .كند فاروقى است كه فاصله حق و باطل را مشخص مى اكرب و
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فرمايد كه از خدا خبواهد كه ورود و خروج او  خداى متعال در قرآن به رسول اعظم اسالم صلى اهللا عليه و آله توصيه مى
  :از هر كارى با صداقت و راسىت مهراه باشد

  .»2« »ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ىل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطاناً َنصرياً َوُقْل َربِّ َأْدِخْلىن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجىن «

به نيكى وارد كن و به نيكى بريون آور و برامي از نزد خود نريوىي يارى دهنده ]  در هر كار و شغلى[پروردگارا، مرا : و بگو
  .قرار ده

  :يان باشيدگو  فرمايد كه تقوا پيشه كنيد و با راست و مهچنني به مؤمنان توصيه مى

  .»3« »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ «

   صادقاىن كه[ايد، از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد  اى كساىن كه اميان آورده

______________________________  
  .195/ 1: ينابيع املودة). 1(

  .80): 17(اسراء ). 2(

  .119): 9(توبه ). 3(

  778: شرح دعاى كميل، ص

  .]ترينشان پيامربان و اهل بيت رسول بزرگوار اسالم هستند كامل

در ضمن سخنان . گفت ، روزى امرياملؤمنني عليه السالم با گروهى از مهاجر و انصار سخن مى»عثمان«در ايّام حكومت 
  :خود از آنان پرسيد

 »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ «اد داريد كه پس از نزول آيه دهم، آيا به ي مشا را به خدا سوگند مى
مهه مؤمنان مأمور به اجنام اين فرمان : اى رسول خدا، اين آيه عام است يا خاص؟ حضرت فرمود: پرسيد» سلمان«، »1«

آيند اختصاص دارد؟ مهاجر و انصارى  اوصياى من كه پس از او مى به برادرم على و »صادقني«  هستند، اما اكنون عنوان
  .»2«  آرى، به ياد دارمي: كه خماطب سؤال حضرت على عليه السالم بودند گفتند
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َحِبيَب قـُُلوِب «امرياملؤمنني على عليه السالم كه خود امام صادقان است در اين فراز از دعا، خداى متعال را به عنوان 
  .هاى حضرت حق است ترين توصيف خواند كه اين يكى از مهم مى» الصَّاِدِقنيَ 

______________________________  
ترينشان پيامربان و اهل بيت  صادقاىن كه كامل[ايد، از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد  اى كساىن كه اميان آورده). 1(

  .119): 9(توبه .] رسول بزرگوار اسالم هستند

  .280/ 2: نور الثقلني). 2(

  779: شرح دعاى كميل، ص

  

   َويَا إِلَه اْلَعاَلِمنيَ 

  

   و اى معبود جهانيان

   معبود جهانيان

اى است از موجودات خمتلف كه داراى صفات مشرتك و يا  به معىن جمموعه» عاملَ «است و » عاملَ «مجع » عاملني«كلمه 
عاَمل شرق و عاَمل : گوييم عاَمل انسان و عاَمل حيوان و عاَمل گياه، و يا مى :گوييم مثًال مى. زمان و مكان مشرتك هستند

مجع » عاملني«خود به تنهاىي معىن مجعى دارد و هنگامى كه به صورت » عاملَ «غرب و عاَمل امروز و عاَمل ديروز؛ بنا بر اين 
  .هاى اين جهان است شود، اشاره به متام جمموعه بسته مى

هاى اين جهان  معموًال براى مجع عاقل است، در حاىل كه مهه عامل» ين«آيد كه مجع با  ال پيش مىجا اين سؤ  در اين
هاىي از صاحبان عقل ميدانند،  ها و جمموعه را اشاره به گروه» عاملني«صاحبان عقل نيستند، به مهني دليل بعضى كلمه 

  .ها و جّنيان فرشتگان و انسان: مانند

  .»2« باشد »1«  د كه اين مجع به خاطر تغليباين احتمال نيز وجود دار 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى خمتلفى پريامون اين موضوع و موضوعات مرتبط به آن در فقرات اين دعاى شريف ذكر شده است كه نيازى به  حبث
  .شرح و توضيح بيشرت خنواهد بود

______________________________  
  .صفات خمتلف را با وصف صنِف برتر، توصيف كنيماى از صاحبان  منظور از تغليب آن است كه جمموعه). 1(

  .31/ 1: ؛ تفسري منونه34/ 1: امليزان). 2(

  780: شرح دعاى كميل، ص

  7ا 

كه   - كنم اى معبودى كه تو را مهراه با سپاست از هر عيب و نقصى تنزيه مى -دانند اى معبود من، آيا تو را اينگونه مى
اش  ه سبب خمالفتش با تو زنداىن شده و مزه عذابش را به خاطر نافرماىندر دوزخ بشنوى صداى بنده مسلماىن كه ب

چون ناله   زند، هم چشيده، و ميان طبقات دوزخ به علت جرم و جنايتش حمبوس شده، و حال آن كه به درگاهت ناله مى
  جويد تت توسل مىكند، و به پيشگاهت، به ربوبي كسى كه آرزومند رمحت توست، و با زبان اهل توحيدت تو را ندا مى

  781: شرح دعاى كميل، ص

  

  21خبش 

  

   أَفـَتـُرَاَك ُسْبَحاَنَك يَا ِإهلَِى َوِحبَْمِدكَ 

  

   دانند اى معبود من، اى معبودى كه آيا تو را اينگونه مى

   كنم تو را مهراه با سپاست از هر عيب و نقصى تنزيه مى
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   حقيقت تسبيح

لسان احاديث و ادعيه معصومني عليهم السالم استعمال شده است و از در آيات قرآن كرمي و در » سبحان«واژه 
  .باشد هاى خمتّص به ذات مقّدس پروردگار متعال مى واژه

  :سؤال كردم، فرمود» تسبيح«از امام صادق عليه السالم درباره : گويد مى» زيد شّحام«

ش) يعىن يكى از صفات خدا است(آن امسى از امساى خداست    .»1«  ت استودعاى اهل 

منزّه دانسنت ذات پاك اهلى از هر گونه عيب و نقص و مربّا دانستنش از صفات خملوقات و عوارض جسم : يعىن» تسبيح«
دهند يا   هاى خود قرار مى پرستان كه نام او را در كنار نام بت و جسمانيت و هر گونه حمدودّيت و نقصان، نه مهچون بت

  .مشارند مىكساىن كه او را جسم و جسماىن 

مت شرك و نقائص مكاىن مى» تسبيح«   .باشد به معىن پرياسنت خداوند از 

معنايش چيست؟  »سبحان اللَّه«  فرمايش خداى عزوجل: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: گويد مى» هشام جواليقى«
  .»2«  تنزيه اوست: فرمود

______________________________  
. »ُهَو اْسٌم ِمْن َأْمسَاِء اللَِّه َوَدْعَوى َأْهِل اْجلَنَّةِ : َسأَْلُتُه َعِن التَّْسِبيِح فـََقالَ : اِم َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقالَ َزْيٍد الشَّحَّ «). 1(

  .22، حديث 3، باب 183/ 90: ؛ حبار األنوار120/ 2: تفسري العياشى

: َما يـُْعَىن ِبِه؟ قَالَ » ُسْبحاَن اللَّهِ «َأْلُت أَبَا َعْبِداللَِّه عليه السالم َعْن قـَْوِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ سَ : َعْن ِهَشاٍم اجلََْواِليِقيِّ قَال«). 2(
  .2، حديث 3، باب 177/ 90: ؛ حبار األنوار2، حديث 9: ، معاىن األخبار11، حديث 118/ 1: الكاىف. »تـَْنزِيُههُ 

  782: شرح دعاى كميل، ص

ترين اصل از اصول اعتقادى كه توحيد باشد را بيان  املؤمنني عليه السالم در اين فقره از دعاى كميل، بزرگدر حقيقت، امري 
كند و توحيد خالص و ناب، چيزى جز مربّا داشنت و تنزيه منودن ذات قدوس اهلى از صفات و عيوب خملوق نيست و  مى

  .شرط حقيقى دعاست اين پيش
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كند، به حقيقت دعا واقف  يگاهى قرار دارد و با چه مقام رفيع و بلندى گفتگو مىاگر دعا كننده بداند در چه جا
گردد، و اين مهان حلقه مفقودى است كه غالباً  شود و بسيارى از رموز و اسرار اجابت و عدم اجابت براى او حل مى مى

  .شود در مسأله دعا مشاهده مى

پرستشى كه : گردد، چون عبادت حقيقى، يعىن هويدا مى »1« »ِة الدُّعاءُ أْفَضُل اْلِعبادَ «جا فلسفه اين حديث كه  از مهني
كند كه بدانيم در پيشگاه رّب االرباىب هستيم كه از هر عيب و  عبادت، آنگاه جتّلى مى. شايسته ذات پاك اهلى است

ه كالم امرياملؤمنني عليه نقص پرياسته است، اعم از عيوب ظاهرى و باطىن، از اين روى بايد بشريت در برابر بلنداى قلّ 
ناپذير امرياملؤمنني على عليه  اى ناچيز در برابر علم پايان السالم سر تسليم فرود آورد و اعرتاف كند كه دانش بشرى، قطره

  .هاى جوشان وحى دارد السالم است كه ريشه در سرچشمه

______________________________  
  .8625، حديث 3، باب 30/ 7: ؛ وسائل الشيعة1حديث  ، باب فضل الدعاء،466/ 2: الكاىف). 1(

  783: شرح دعاى كميل، ص

  

   َتْسَمُع ِفيَها َصْوَت َعْبٍد ُمْسِلٍم ُسِجَن ِفيَها ِمبَُخاَلَفِتهِ 

  

   كه در دوزخ صداى بنده مسلماىن رابشنوى كه به سبب خمالفتش با تو زنداىن شده

  معناى مسيع بودن خداوند

  :شود ثبوتيه ذاتّيه است و بر دو معنا محل مىاز صفات » مسيع«

به » ُمدرك«به معىن عامل به مبصرات، و » بصري«به معىن عامل به مسموعات، كه برگشت آن به علم است، چنانچه : اول
» لطيف«به معىن عامل به صالح فعل، و » مريد«به معىن عامل به مصاحل و مفاسد، و » حكيم«معىن عامل به جزئيات، و 

  .به معىن عامل به قضايا است و مهه اين صفات برگشتشان به علم است» خبري«معىن عامل به دقائق امور، و به 
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مسع اللَّه ملن «: شود كننده خواهش است، چنانكه از ذكر هنگام سربرداشنت از ركوع مناز كه گفته مى به معىن اجابت: دوم
از » مسيع«كه بر طبق اين معنا، . كند هر كه او را محد منايد ىشود؛ يعىن خداوند اجابت م مهني معىن اراده مى» محده

  .»1« صفات فعل خواهد بود

كه در آيات قرآن كرمي و روايات و در ادعيه مأثوره از معصومني عليهم السالم به كار برده » بصري«و » مسيع«مراد از 
ها  ها و ديدىن موعات و مبصرات و متام شنيدىنشده است، شنواىي و بيناىي به معىن واقعى كلمه است، يعىن حضور مهه مس

  .نزد خدا و منحصر در ذات پاك اوست

______________________________  
  .183/ 1: أطيب البيان). 1(

  784: شرح دعاى كميل، ص

كند،   مىنيز در اينجا اشاره به يكى از صفات ذاتى پروردگار متعال است، كه دعا كننده به آن اعرتاف » تسمع«بنابراين 
يعىن متام . شنوى، آن هم نه از نوع شنيدن حمدود كه براى انسان هاست، بلكه از نوع ناحمدود كه خدايا، تو مى

  .مسموعات در نزد پرودگار متعال حاضر است و چيزى از او پنهان نيست

  »1«  نتيجه خمالفت با حضرت حق

مقام عبوديت . بند قهر و عذاب قرار گرفنت است خمالفت با خداوند متعال موجب حمبوس شدن در عذاب اهلى و در
كند كه انسان در برابر پروردگارش كه موالى على االطالق است، مطيع ومنقاد باشد و از حّد و مرز بندگى  اقتضا مى

خارج نشود و در چارچوب بايدها و نبايدهاى شرعى قدم بردارد، و اگر بر طبق هوى و هوس و اميال نفساىن و 
  .گردد شيطاىن عمل كند، خمالفت با خداى خود منوده است و سزاوار دوزخ مىهاى  وسوسه

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند: فرمايد امام صادق عليه السالم مى. اى جز دوزخ ندارد گناه، مثره

اِء َكْيَف ال َحيَْتِمي ِمَن « نُوِب َخمَاَفَة النَّارَعَجٌب ِلَمْن َحيَْتِمي ِمَن الطََّعاِم َخمَاَفَة الدَّ   .»2« »الذُّ

  .پرهيزد كند، چرا از گناهان براى ترس از دوزخ منى شگفت است از كسى كه براى ترس از درد از خوراك پرهيز مى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
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______________________________  
  .»ُسِجَن ِفيَها ِمبَُخاَلَفِتهِ «). 1(

: ؛ حبار األنوار4272، حديث 359/ 3: ؛ من ال حيضره الفقيه3، حديث 34، جملس 180: »دوقص«األماىل ). 2(
  .34، حديث 137، باب 347/ 70

  785: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َلْو َملْ يـَتَـَوعَِّد اللَُّه َعَلى َمْعِصَيِتِه َلَكاَن جيَُِب َأّال يـُْعَصى ُشْكراً لِِنَعِمه«

  .هايش نافرماىن نشود داد نيز واجب بود به شكرانه نعمت خود بيم منىاگر خداوند از نافرماىن 

شود و حرمي عبوديت را با جرأت و جسارت بر گناه  اى كه در پيشگاه ربوىب مرتكب مى اما انسان بر اثر رفتارهاى جمرمانه
  .سازد شكند، خود را گرفتار آتش مى مى

______________________________  
  .364/ 73: ؛ حبار األنوار290حكمت : ةج البالغ). 1(

  786: شرح دعاى كميل، ص

  

َا ِمبَْعِصَيِتهِ     َوَذاَق َطْعَم َعَذاِ

  

   ، َوُحِبَس بـَْنيَ َأْطَباِقَها ِجبُْرِمِه َوَجرِيرَتِهِ 

   اش چشيده، و ميان طبقات دوزخ به و مزه عذابش را به خاطر نافرماىن

   علت جرم و جنايتش حمبوس شده

  »1«  موجب چشيدن عذاب و حبس در طبقات دوزخ گناه،



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

گرى، موجب چشيدن عذاب  اطاعت و بندگى، چشيدن رمحت و غفران اهلى را به دنبال دارد، چنان كه گناه و طغيان
  .گردد مى

 هر كس آراسته به اميان و. اى است كه برآمده از رفتار و اعتقاد انسان است ثواب و عقاب و پاداش و عذاب، دو مقوله
چشاند، و اگر به دنبال عقائد منحرف و باطل برود و از اميان و عمل  عمل صاحل باشد، خداوند رمحت خود را به او مى

در حقيقت، متام گرفتارى بشر بر اثر گناه و پريوى از هواهاى نفساىن و . خرب باشد، گرفتار عذاب خواهد شد صاحل ىب
  .سوز شيطان است هاى خامنان تبعيت از وسوسه

  :فرمايد ان كه امام باقر عليه السالم مىچن

  .»2« »َما ِمْن َنْكَبٍة ُتِصيُب اْلَعْبَد ِإّال ِبَذْنبٍ «

  .شود از رهگذر گناه است هر نكبت و گرفتارى كه نصيب انسان مى

  .سازد مهان گونه كه انسان بر اثر گناهان پيدا و پنهانش اسباب حمبوس شدن در طبقات جهنم رافراهم مى

______________________________  
َا ِمبَْعِصَيِتِه َوُحِبَس بـَْنيَ َأْطَباِقَها ِجبُْرِمِه َوَجرِيَرتِهِ «). 1(   .»َو َذاَق َطْعَم َعَذاِ

  .20571، حديث 40، باب 301/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 269/ 2: الكاىف). 2(

  789: شرح دعاى كميل، ص

  :مى نوراىن به اين حقيقت اشاره منوده است كهامرياملؤمنني على عليه السالم در كال

َل َعَليـَْها أَْهُلَها َوُخِلَعْت جلُُُمَها فـَتـََقحََّمْت ِِْم ِيف النَّار«   .»1« »َأَال َوِإنَّ اخلَْطَايَا َخْيٌل ُمشٌُس محُِ

تازند، تا سوار خود را به  مى هاى بد رفتارند و خطاكاران بر آن سوار، عنان رهاشده آگاه باشيد، مهانا گناهان مانند اسب
  .آتش اندازند

گانه  كه قرآن كرمي ابواب هفت امرياملؤمنني عليه السالم در اين فراز از دعاى كميل به طبقات جهنم نيز اشاره دارد، چنان
  :جهنم را بيان فرموده است
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  .»2« »َهلَا َسبـَْعُة أَبـَْواٍب لُِّكلِّ بَاٍب مِّنـُْهْم ُجْزءٌ مَّْقُسومٌ «

  .اند راى آن، هفت در است، براى هر درى گروهى از پريوان شيطان تقسيم شدهب

گانه است كه اگر حتت فرمانربدارى از شيطان  بدن انسان داراى اعضاى رئيسه هفت: اند بعضى از اهل ذوق و عرفان گفته
چشم، گوش، زبان، دست و پا : زسازد، آن اعضا عبارتند ا گانه جهنم را فراهم مى قرار گريد، اسباب ورود به درهاى هفت

  ).غريزه و اميال جنسى(و شكم و شهوت 

______________________________  
  .16خطبه : ج البالغة). 1(

  .44): 15(حجر ). 2(

  790: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوُهَو َيِضجُّ ِإلَْيَك َضِجيَج ُمَؤمٍِّل ِلَرْمحَِتكَ 

  

   تـَْوِحيِدكَ ، َويـَُناِديَك بِِلَساِن َأْهِل 

   چون ناله كسى كه آرزومند رمحت زند، هم و حال آن كه به درگاهت ناله مى

  كند توست، و با زبان اهل توحيدت تو را ندامى

هاى آتش غضبش تصور  به فرموده امام العارفني عليه السالم اگر جايگاه اهل اميان را در ميان عذاب حضرت جّبار و شعله
شان ناله آرزومند و اميدوار به رمحت حق  رمحت اهلى چيز ديگرى بر زبان خنواهند آورد و ناله مناييم، آنان غري سخن از

  .است و اگر نداىي سر دهند، فقط نداى توحيد و يكتاپرسىت است
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شدگان به درگاه  اما آيا جهنم و عذاب جايگاه اينان است؟ منزّه است خداى رئوف و مهرباىن كه اهل توحيد و تسليم
مگر نه اين است كه رسول مكرم . باشند را به آتش غضب خويش گرفتار منايد اش مى آرزومند رمحت واسعهخويش كه 

  :اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  .»1« »َالَيْدُخُل النَّاَر َمْن ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإميَان«

  .ندازه يك دانه از خردل، اميان باشداى كه در دلش به ا به آتش در نيايد بنده

آيد و  خوانند، بدنشان به لرزه مى صاحبان يقني و اهل باور، هنگامى كه اوصاف دوزخ را در آيات قرآن و روايات مى
شوند و با متام وجود، براى رهاىي از آن عرصه  گردد و مات و مبهوت مى شود و دلشان غرق ترس مى پوستشان مجع مى

كنند و گاهى هم از شدت  برند و براى اجنام واجبات و ترك حمرمات، آمادگى بيشرتى پيدا مى دا پناه مىناك، به خ هول
  !بازند ترس جان مى

______________________________  
  .130، باب 235/ 70: ؛ حبار األنوار221: ثواب األعمال). 1(

  791: شرح دعاى كميل، ص

   سلمان و جوان خائف

  :كند از حضرت صادق عليه السالم روايت مى» ابن اىب عمري«از » هللاشيخ مفيد رمحه ا«

به سلمان  . اند جواىن را ديد روى زمني افتاده و مردم گرد او حلقه زده. در كوفه گذرش به بازار آهنگرها افتاد» سلمان«
ن قرار گرفت، تا جوان سلمان باالى سر جوا. اين بنده خدا غش كرده، چيزى در گوشش خبوان شايد به هوش آيد: گفتند

اى سلمان، اگر درباره من چيزى گفتند صحيح نيست؛ من هنگامى كه گذرم به اين بازار افتاد و : به هوش آمد؛ گفت
  :پتك زدن آهنگرها را ديدم از اين آيه ياد كردم

  .»1« »َوَهلُم َمقاِمُع ِمْن َحِديدٍ «

  .براى بدكاران گرزهاىي از آهن است
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و به خاطر . ترا اين ارزش هست كه برادر من در راه خدا باشى: سلمان گفت. حق عقلم پريد از ترس عذاب و عقاب
  .حالوت حمبىت كه از او در قلب سلمان جلوه كرد، رفيق و يار يكديگر شدند

اى : سلمان باالى سرش نشست، در حاىل كه جوان در حال جان دادن بود، سلمان گفت. تا اين كه جوان بيمار شد
  .»2«  من نسبت به هر مؤمىن اهل مدارامي: پاسخ شنيد. ت، با برادرم مدارا كنملك املو 

______________________________  
  .21): 22(حج ). 1(

اِديَن بِاْلُكوَفِة فـََرَأى َشابّاً َقْد : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2( َصِعَق َوالنَّاُس َقِد َمرَّ َسْلَماُن رضى اهللا عنه َعَلى احلَْدَّ
َفَدنَا ِمْنُه َسْلَماُن فـََلمَّا َرآُه الشَّابُّ أَفَاَق : َقالَ . يَا ابَا َعْبِد اللَِّه َهَذا الشَّابُّ َقْد َصرََع فـََلْو قـََرْأَت ِيف أُُذنِهِ : اْجَتَمُعوا َحْوَلُه فـََقالُوا َلهُ 

اِديَن َوُهْم َيْضرِبُوَن اْلِمْرَزبَاِت َفَذَكْرُت قـَْوَلُه يَا ابَا َعْبِد اللَِّه لَْيَس ِيب َما يَـ : َوَقالَ  َُؤالِء احلَْدَّ : تـََعاَىل ُقوُل َهُؤالِء اْلَقْوُم َوَلِكينِّ َمَرْرُت ِ
َدَخَل قـَْلَبُه َحالَوُة َحمَبَِّتِه ِيف اللَِّه تـََعاَىل َفاختَََّذُه َسْلَماُن َأخاً وَ . َفَذَهَب َعْقِلي َخْوفاً ِمْن ِعَقاِب اللَِّه تـََعاَىل » َوَهلُْم َمقاِمُع ِمْن َحِديدٍ «

: َقالَ . يَا َمَلَك اْلَمْوِت اْرُفْق ِبَأِخي: فـََلْم يـََزْل َمَعُه َحىتَّ َمِرَض الشَّابُّ َفَجاَءُه َسْلَماُن َفَجَلَس ِعْنَد َرْأِسِه َوُهَو َجيُوُد ِبنَـْفِسِه فـََقالَ 
، باب 385/ 22: ؛ حبار األنوار4، حديث 16، جملس 136: »مفيد«األماىل . » ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن َرِفيقٌ يَا ابَا َعْبِد اللَِّه ِإينِّ 

  .27، حديث 11

  792: شرح دعاى كميل، ص

  زىن كه با شنيدن آيه عذاب بيهوش شد

  :كند در تفسري منهج الصادقني روايت مى» مال فتح اللَّه كاشاىن رمحه اهللا«عامل بزرگ 

دا صلى اهللا عليه و آله در مسجد مشغول مناز شد، پس از قرائت محد، به خواندن سوره حجر پرداخت، روزى رسول خ
  :چون به اين آيه رسيد

  .»1« »َهلَا َسبـَْعُة أَبـَْواِب ِلُكلِّ بَاٍب ِمنـُْهْم ُجْزءٌ َمُقُسومٌ * َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ «

وارد «كه براى آن هفت در است، و از هر درى خبش معني از آنان » دوزخى«. دوزخ استگاه مهه آنان  و قطعاً وعده
  ؛»»شوند مى
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  .هوش شد اى زد و ىب خواند، با شنيدن اين دو آيه، نعره زىن صحرانشني كه مهاهنگ با پيامرب صلى اهللا عليه و آله مناز مى

ال را مشاهده كرد، فرمان داد آب آوردند و به چهره او چون پيامرب صلى اهللا عليه و آله از مناز فراغت يافت و آن ح
  .پاشيدند تا به هوش آمد

  اى زن، تو را چه حالت است؟: حضرت فرمود

مند شدم پشت سر مشا دو ركعت مناز خبوامن، چون به اين دو آيه  يا رسول اللَّه، چون تو را در مناز ديدم عالقه: گفت
  .هوش گشتم تاب شده ىب رسيدى، ىب

  .واى كه هر عضوى از اعضاى من، به هر درى از درهاى هفت گانه دوزخ، تقسيم خواهد شد: فتسپس گ

______________________________  
  .44 -43): 15(حجر ). 1(

  793: شرح دعاى كميل، ص

ه گناهشان نه چنان است، مراد آيه اين است كه هر گروهى از بدكاران را، بر درى از درهاى دوزخ به انداز : حضرت فرمود
  .عذاب كنند

گريم كه هر يك را براى خالصى از درى از درهاى  يا رسول اللَّه، من ثروتى جز هفت برده ندارم، تو را گواه مى: گفت
  .دوزخ آزاد كردم

يا رسول اللَّه، صحرانشني را بشارت ده كه حق تعاىل مهه درهاى دوزخ را بر تو حرام كرد و : فرشته وحى نازل شد و گفت
شت را براى تو باز منوددره   .»1« »اى 

  :در حديث قدسى آمده

كننده  چني و عاق پدر و مادر و منع اى فرزند آدم، من اين آتِش برافروخته را نيافريدم، جز براى هر كافر و خبيل و سخن
ى كه توبه كند و كننده قرآن و آزاردهنده مهسايگان، مگر كس زكات و خورنده ربا و زناكار و گردآورنده حرام و فراموش

  .اميان آورد و عمل صاحل اجنام دهد
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ها ناتوان و سفر دور و بار سنگني و صراط دقيق و آتش فروزان و منادى اسرافيل  اى بندگامن، به خود رحم كنيد؛ زيرا بدن
  .»2«  و قاضى رّب العاملني است

  وصيىت جالب و زيبا

  :وصيىت كن، گفتمرا : گفت» حامت اصمّ «شخصى خواست به سفر رود، به 

  .اگر يار خواهى، خدا تو را بس است

  .اگر مهراه خواهى، كرام كاتبني تو را بس است

  .اگر عربت خواهى، دنيا تو را بس است

______________________________  
  .319/ 5: ؛ كشف االسرار163/ 5: تفسري منهج الصادقني). 1(

  .103: كلمة اللَّه). 2(

  794: شرح دعاى كميل، ص

  .اگر مونس خواهى، قرآن تو را بس است

  .اگر كار خواهى، عبادت تو را بس است

  .اگر واعظ خواهى، مرگ تو را بس است

  !ها كه گفتم تو را بس نبود، پس دوزخ تو را بس است و اگر اين

  .دعا، به توفيق حق خواهد آمد» يا رّب يا ربّ «شرح توسل به ربوبّيت در خبش 

توان بر غضبش مستوىل ندانست در حاىل كه  توان درك كرد و مقام رمحتش را چگونه مى چگونه مىمهر و حمّبت اهلى را 
  رمحت او مهه چيز را فرا گرفته است؟
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وىل آيا اين عذاب عظيم، بندگان مؤمن موحد را . توان حتمل منود آتش قهر و غضبش را راه گريزى نيست و عذابش را منى
گشايند و تكيه گاهى جز او ندارند  اند و زبان به توحيد و يكتاپرسىت مى ليم را درك منودهگريد؟ آنان كه مقام تس در بر مى

  .شوند باشند و به دامان مهرش متوسل مى و اگر در آتش قهر او گرفتار آيند، آرزومند رمحتش مى

  795: شرح دعاى كميل، ص

  

   َويـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك ِبرُبُوبِيَِّتكَ 

  

  جويد بيتت توسل مىو به پيشگاهت، به ربو 

   مفهوم توّسل

  :دارد امرياملؤمنني على عليه السالم عرضه مى

  .»دهم اى، وسيله تقّرب به سويت قرار مى خدايا، ربوبيت تو را كه با آن انسان را پرورانده«

كه ريشه   -متعالترين صفات پروردگار  كند و مهچنني اشاره به عاطفى اين فراز از دعاى كميل، حقيقت توسل را بيان مى
  .باشد بودن خداوند متعال نسبت به بندگانش مى» مرّىب «منوده است و آن صفت  -در رمحانيت و رحيميت او دارد

  .ورزد ترديدى نيست كه هر مرّىب از حلاظ عاطفى، تربيت شده خويش را دوست دارد و به او عشق مى

  .»1« جويند سطه آن، به ديگرى تقّرب مىيعىن آنچه كه به وا. اخذ شده است» وسيله«از ماده » توسل«

رتين راه تقرب به حضرت حق، و درك فرمان رب العاملني كه يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا «: براى شناخت حقيقت توسل و يافنت 
  :توّجه به اين دو روايت ضرورى است. »2« »اتـَُّقوا اللََّه َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلةَ 

______________________________  
  .»وسل«ماده : جممع البحرين. »ء الوسيلة، و هي ما يتقرب به إىل الشي« -)1(
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براى تقّرب ]  از اميان، عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهش[اى  آويز و وسيله اى اهل اميان، از خدا پروا كنيد و دست). 2(
  .35): 5(مائده . به سوى او جبوييد

  796: شرح دعاى كميل، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام رضا عليه السالم مى

َعزَّ َوَجلَّ ُهُم اْلُعْرَوُة اْلُوثـَْقى  اْألَِئمَّةُ ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ عليه السالم َمْن َأَطاَعُهْم فـََقْد َأطاَع اللََّه َوَمْن َعَصاُهْم فـََقْد َعَصى اللَّهَ «
  .»1« »اْلَوِسيَلُة ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهُم 

باشند، هر كس آنان را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر  ائمه عليهم السالم از فرزندان حسني عليه السالم مى
  .اند كس آنان را نافرماىن كند نافرماىن خدا را كرده است، آنان حلقه و دستگريه حمكم و وسيله تقرب درگاه اهلى

  :فرمود »َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلةَ «امرياملؤمنني على عليه السالم نيز در تفسري آيه شريفه 

  .»2« »أنا َوسيَلُتهُ «

  .من، وسيله او هستم

______________________________  
  .626/ 1: ؛ نور الثقلني217، حديث 31، باب 58/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم). 1(

  .1، حديث 18، باب 65/ 30: ؛ حبار األنوار75/ 3: املناقب). 2(

  797: شرح دعاى كميل، ص

  8ا 

ات دارد؛ يا آتش چگونه او را به  اى چگونه در عذاب مباند؟ در حاىل كه اميد به بردبارى گذشته اى موالى من، چنني بنده
شش او را بسوزاند؟ در حاىل كه فريادش را درد آورد؟ در حاىل كه احسان و رمحتت را آرزو دارد؛ يا چگونه شعله آت

اش خرب دارى؛ يا چگونه  بيىن؛ يا چگونه خروش آتشش او را در بر بگريد؟ در حاىل كه از ناتواىن شنوى، و جايش را مى مى
هاى عذاب او را به  داىن؛ يا چگونه فرشته سو كشانده شود؟ در حاىل كه صداقتش را مى سو و آن در طبقات دوزخ به اين
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خواند؛ يا چگونه خبششت را در آزادى از دوزخ اميد داشته  مى» !اى پروردگارم«خشم برانند؟ در حاىل كه تو را به عنواِن 
  باشد و تو او را در آن واگذارى؟

  799: شرح دعاى كميل، ص

ت و فضل و  كاران مهراه با توجه دادن به حلم و رأفت و رمح بار گناه ها دردناك جهنم و حاالت اسف يادآورى عذاب
  .كرامت خداوند متعال در اين فراز از دعا موجب تعديل روح در بني دو مقام خوف و رجا است

حضرت، در قالب سؤال، هفت حالت از حاالت جهنميان را بيان فرموده و در قسمت دوم هر مجله سؤاىل، اشاره به 
  .رمحت و كرامت حق منوده است

ايتش را بر غضب  صومني در معرىف وجود مبارك حضرت ارحم الرامحني، رمحت ىباما از آجنا كه قرآن كرمي و روايات مع
در اين قسمت از دعا نيز سؤاالت به صورت استبعاد بيان شده تا آن كس كه دست نياز به درگاه  »1«  مقدم ساخته

هاى  گردد و ضمن توجه به عذابمنايد از درگاه پر بركتش نااميد ن نياز دراز منوده و مهرباىن و رمحتش را طلب مى خالق ىب
   اهلى و ترك معاصى كه موجب گرفتار شدن

______________________________  
  ).دعاى عرفه(يَا َمْن َسبـََقْت َرْمحَُتُه َغَضَبُه، ). 1(

): 5(مائده . »اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ «ذيل آيه شريفه  441/ 12: فخر رازى در مفاتيح الغيب
  :گويد مى 98

شديد «از آجنا كه خداوند قبل از اين آيه، انواع رمحاتش به بندگانش را ذكر فرمود، به دنبال آن بيان منود كه خداوند 
ن را اگر خوف و رجاى مؤم: چنان كه رسول اكرم فرمودند. شود است؛ چرا كه اميان با خوف و رجا كامل مى» العقاب

  .وزن كنند به يك ميزان است

و اين بدين سبب است  . منايد ذكر فرمود را كه داللت بر رمحت مى» غفوراً رحيماً «مجله » شديد العقاب«سپس به دنبال 
كه جانب رمحت خداوند بر غضبش برترى دارد؛ چرا كه خداوند متعال قبل از اين آيه، انواع رمحت و كرمش را بيان منود و 

» رحيم«و » غفور«است، سپس بعد از آن دو وصف از اوصاف رمحت حق يعىن » شديد العقاب«رد كه بعد ذكر ك
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بودن را ذكر فرمود و اين توجه دادن به مطالب دقيقى است كه ابتداى خلقت و آفرينش به خاطر رمحت بوده است و 
  .ظاهراً انتها نيز بر رمحت حق استوار است

  800: شرح دعاى كميل، ص

  .هاست، اميدوار به مغفرت و رمحت خداوند باشد كام اين عذابانسان در  

اىي سؤاالت مطرح شده را بيان مى» هيهات«و در پايان سؤاالت نيز در فراز بعد با كلمه  فرمايد و مسائل را به  پاسخ 
  .فرمايد ساحل درياى رمحت هدايت مى

  801: شرح دعاى كميل، ص

  

  22خبش 

  

   ِىف اْلَعَذابِ   َقىيَا َمْوَالَى َفَكْيَف يـَبْـ 

  

   ، َوُهَو يـَْرُجو َما َسَلَف ِمْن ِحْلِمكَ 

   اى چگونه در عذاب مباند؟ در حاىل كه اى موالى من، چنني بنده

  ات دارد؛ اميد به بردبارى گذشته

دعا  كه در ابتداى. شود و برخى در آخرت هاىي كه خداوند براى گناهان مقرر فرموده، در دنيا حمقق مى برخى از عذاب
  .به بعضى از آثار دنياىي گناهان كه در حقيقت نوعى عذاب و عقوبت اهلى است اشاره شده است

اى از گناهان و انتظار عقوبت و عذاب و عكس العمل گناه در دنيا،  اما انسان متوجه است كه با وجود ارتكاب پاره
اين . ر گناه را به صورت عذاب حمقق نساخته استخداوند بر اثر حلم و رأفت و رمحت خود پرده از گناه برنداشته و آثا
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شود كه اى آقا و موالى من، بنده تو چگونه  اى در ذهن انسان، موجب اجياد چنني سؤاىل در قيامت مى چنني پيش زمينه
دن در عذاب باقى مباند در حاىل كه در زندگى دنياىي خود بارها و بارها، طعِم حلم و صرب و بردبارى تو را بر عذاب نش

  در دنيا چشيده است؟

   باقى ماندن در عذاب

ناپذير است، لذا در قرآن كرمي براى عذاب  از آجنا كه عذاب آخرت هم بر ظاهر و هم بر باطن انسان حميط دائمى و پايان
  .استفاده شده است» أبقى«آخرت صفت 

  .»1« » َوَلَعَذابُّ اْآلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى«

______________________________  
  .127): 20(طه ). 1(

  802: شرح دعاى كميل، ص

ترديد عذاب  دهيم، و ىب گونه كيفر مى جتاوز كرده و به آيات پروردگارش اميان نياورده، اين]  از هدايت حق[و كسى را كه 
  .تر و پايدارتر است آخرت سخت

فرساىي كه ما فوق تصور انسان است چگونه انسان  اى طاقته حال با چنني خصوصياتى و شدائد و آالم و سخىت
  تواند حلظه در عذاب اهلى باقى مباند؟ مى

پس بايد با وجود صفات حلم و رأفت رمحت پروردگار به عنايت و حمبتش چشم دوخت و اميدوار به فضل و كرمش بود،  
كه نسبت به آتش دوزخ   -رارت آتش دنياىيكه در غري اين صورت، بدن ضعيفى كه ياراى استقامت در مقابل كمرتين ح

تواند در مقابل عذاب جهنم طاقت  را ندارد، چگونه مى - بارها و بارها سرد شده است تا به اين حالت درآمده است
  .آورد

  حلم پروردگار

ن در باره مرتبه آ 11مرتبه استعمال شده كه  15اى است كه در قرآن كرمي  از امساى حسناى اهلى و صيغه مبالغه» حليم«
  .»1« »َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ « .مرتبه آن در باره حضرت ابراهيم و امساعيل و شعيب عليهم السالم است 4خدا و 
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خداوند . دارد كند و به خشم و غضب وامنى درباره خداوند اين است كه عصيان بندگان، او را حتريك منى» حليم«معناى 
  .و مهلت دادن نوعى بردبارى است. منايد ب آنان عجله منىدهد و در عذا كاران مهلت مى به گناه

  :فرمايد مى» حليم«در مصباح در توضيح معناى » كفعمى«مرحوم 

  .»2«  اَحلليُم ُذواحلِلِم َوالصَّفِح الذي ُيشاِهُد َمعِصَيَة الُعصاِة ُمث ال ُيسارُِع إىل األنِتقاِم َمَع َغايَِة ُقدَرتِه

______________________________  
  .»واللَّه عليم حليم«و » واللَّه شكور حليم«و » واللَّه غىن حليم«: مهچنني. 225): 2(بقره ). 1(

  .، الفصل الثاىن ىف االمساء323: »كفعمى«املصباح ). 2(

  803: شرح دعاى كميل، ص

ايت قدرتش، در انتقام گرفنت از او بين كار را مى اى است كه معصيت گناه حليم بردبار چشم پوشاننده د و با وجود 
  .كند شتاب منى

كرد، با وجود كثرت   منود و او را عذاب مى نبود و در هر گناه و ناداىن بنده عجله مى» حليم«اگر خداوند داراى صفت 
  :فرمايد ماند، چنان كه مى اى زنده منى ها، در روى زمني جنبنده گناهان انسان

َأَجٍل ُمَسّمًى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة   ُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِمِهم َما تـََرَك َعَليـَْها ِمن َدابٍَّة َولِكن يـَُؤخُِّرُهْم ِإَىل َوَلْو يـَُؤاخِ «
  .»1« »َوَال َيْستَـْقِدُمونَ 

بر روى زمني باقى ]  مستحّق مؤاخذه استكه [اى را  و اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه كند، هيچ جنبنده
مانند و نه  دهد، پس هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعىت پس مى گذاشت، وىل آنان را تا مدتى معني مهلت مى منى

  .افتند ساعىت پيش مى

  رأفت و رمحت پروردگار

  .»وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورمحتك«: در بعضى از نسخ عبارت دعا چنني است
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اما . ترين آنان مشمول رمحت حقند رأفت و رمحت حضرت حق متام عامل را فراگرفته و ريزترين موجودات عامل تا باعظمت
اى بني عذاب و رمحت حق وجود دارد، سؤاىل است كه پاسخ آن را خداوند در قرآن كرمي بيان فرموده  اينكه چه رابطه

  :است كه

  .»2« »ءٍ  َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ َعَذاِيب ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاءُ «

______________________________  
  .61): 16(حنل ). 1(

  .156): 7(اعراف ). 2(

  804: شرح دعاى كميل، ص

  .رسامن و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است عذامب را به هر كس خبواهم مى

منوده و در رمحت خود چنني قيدى به كار نربده است تا ) اءأصيب به من أش(در اين آيه، خداوند عذاب را مقيد به مجله 
شود، نه از ناحيه خود او؛ چرا كه از ناحيه او جز رمحت ناشى  كاران ناشى مى معلوم سازد كه عذاب از اقتضاى عمل گناه

  :شود چنان كه فرموده منى

  .»1« »َما يـَْفَعُل اللَّهُ ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُمتْ َوآَمْنُتمْ «

  باشيد و اميان آوريد، خدا را با عذاب مشا چه كار؟]  مشاِر حق نعمت هاِى ىب[گزاِر  اگر مشا سپاس

  :و نيز فرموده

  .»2« »لَِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ «

افزامي، و  خود را بر مشا مى]  نعمتِ [زارى كنيد، قطعاً هنگامى را كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر سپاس گ] نيز ياد كنيد[و 
  .ترديد عذامب سخت است اگر ناسپاسى كنيد، ىب

منايد، اين عذاب منودن به اقتضاى ربوبيتش نيست،  آيد كه اگر خداوند گنهكاران را عذاب مى از اين دو آيه به خوىب برمى
و معلوم است كه . گريد مشيتش به عذاب افراد معّيىن تلعق مى و گرنه جا داشت متامى افراد را عذاب كند و حال آن كه
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كاران است نه به خود  گريد، پس باز عذاب او مستند به گناه اند تعلق مى اراده او به عذاب آنان كه نعمتش را كفران منوده
  .»3« او

______________________________  
  .147): 4(نساء ). 1(

  .7): 14(ابراهيم ). 2(

  .356/ 8: امليزان). 3(

  805: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأْم َكْيَف تـُْؤِلُمُه النَّاُر َوُهَو يَْأُمُل َفْضَلَك َوَرْمحََتكَ 

  

  يا آتش چگونه او را به درد آورد؟ در حاىل كه احسان و رمحتت را آرزو دارد

   عذاب اليم

  :آيه با صراحت فرمودهتوصيف شده است و در يك » اليم«مرتبه عذاب با صفت  70در قرآن كرمي 

  .»1« »َوَأنَّ َعَذاِيب ُهَو اْلَعَذاُب اْألَِليمُ «

  .مهان عذاب دردناك است]  براى جمرمان[و اينكه عذامب 

  .باشد اهل دوزخ داراى دردهاى جسمى و روحى مى

ها و گرزهاى آتشني  تازيانههاى آتشني و  ها و لباس دردهاى جسمى كه از آتش و زقوم و غّساق و محيم و مارها و عقرب
  .آيد و غريه به وجود مى
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و دردهاى روحى كه به سبب حمجوب بودن از پروردگار و دورى از مقام قرب و حشر با شياطني و تأمل از عقائد فاسده و 
اخالق رذيله و اعمال سيئه و مورد سخط و غضب اهلى بودن و خلود در عذاب و تكلم نكردن و خوار منودن و 

شت و حسرت و ندامت و غريه بر انسان عارض مىاعت ىب   .»2« شود ناىي خدا و خنده و سخريه اهل 

  :كند شدت درد و عذاب قيامت به حدى است كه كودكان را پري مى

  .»3« »َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإن َكَفْرُمتْ يـَْوماً َجيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيباً «

______________________________  
  .50): 15( حجر). 1(

  .370/ 1: اطيب البيان). 2(

  .17): 73(مزمل ). 3(

  806: شرح دعاى كميل، ص

  !مناييد؟ كند، حفظ مى روزى كه كودكان را پري مى]  از عذاب[اگر امروز كفر بورزيد، پس چگونه خود را 

رمحت دارد؟ كه اگر فضل  آورد در حاىل كه او اميد به فضل و چگونه اين عذاب اليم، عبد فقري و ضعيف را به درد مى
  .هاى دردناك جهنم را ندارد رمحت حضرت حق به يارى انسان نيايد هيچ موجودى ياراى مقاومت در مقابل عذاب

   فضل اهلى

  :ها به دو معىن به كار رفته است با دقت در آيات قرآن كرمي معلوم خواهد شد كه فضل در آن

  .»1«  برترى، چه معنوى و چه مادى - 1

  .»2«  و احسان و رمحت عطيه - 2

  .در اين فراز از دعا مراد از فضل معناى دوم است

  :گويد مى »3«  در املفردات» راغب«
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  .»گويند» فضل«اى را كه بر معطى الزم نيست  هر عطيه«

______________________________  
  .71): 16(حنل . »ْزقِ بـَْعٍض ِيف الرِّ   َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى«: برترى مادى مانند). 1(

  .خدا برخى از مشا را در رزق و روزى بر برخى فزوىن داده است

  .39): 7(اعراف . »َفَما َكاَن َلُكْم َعَليـَْنا ِمن َفْضلٍ «: و برترى معنوى مانند

  .مشا را بر ماهيچ برترى و امتيازى نيست

  .251): 2(بقره » َولِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ «: مانند). 2(

جالوت را كشت، و ] جوان مؤمن نريومندى كه در سپاه طالوت بود[و داود . پس آنان را به توفيق خدا شكست دادند
برخى از مردم را به ]  جتاوز و ستم[و اگر خدا . خواست به او آموخت خدا او را فرمانرواىي و حكمت داد، و از آنچه مى

گرفت؛ وىل خدا نسبت به جهانيان داراى فضل و احسان  قطعاً زمني را فساد فرا مى كرد، وسيله برخى ديگر دفع منى
  .است

  .639/ 1: املفردات). 3(

  807: شرح دعاى كميل، ص

منايد بر او الزم نيست، بلكه از روى لطف و كرم عنايت  يعىن احسان و رمحت و عطاىي كه خداوند بر بندگان مى
  .خداوند ندارندفرمايد و بندگان حقى در نزد  مى

  :فرمايد خداوند خود را در قرآن كرمي به اين صفت متصف منوده مى

  .»1« »َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاءُ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ «

  .دهد و خدا داراى فضل بزرگ است هر كه را خبواهد، به رمحت خود اختصاص مى

  .»2« »ن َيَشاءُ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ذِلَك َفْضُل اللََّه يـُْؤتِيِه مَ «
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  .كند و خدا داراى فضل بزرگ است اين فضل خداست كه آن را به هركس خبواهد عطا مى

ايت احسان و رمحت اهلى است  »4« يا كبري »3«  و در آيات خمتلفى فضل با صفت عظيم آمده است، كه اين نشانه 
  .ربوىب استو موجب اميدوارى به ساحت اقدس 

منايد، كه با گريز از مكر و وسواس شيطان و شيطان صفتان به  خداوند انسان را به اين فضل و رمحت خود دعوت مى
  .دامن فضل و رمحت حق پناه برد

  .»5« »َواللَُّه يَِعدُُكم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال «

  .ا بسيار عطا كننده و داناستدهد؛ و خد و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزوىن رزق مى

______________________________  
  .74): 3(و آل عمران  105): 2(بقره ). 1(

  .21): 57(حديد ). 2(

  .174): 3(؛ آل عمران 113): 4(؛ نساء 29و  21): 57(، حديد 29): 8(؛ انفال 105): 2(بقره ). 3(

  .47): 33(؛ احزاب 22): 32(؛ شورى 32): 35(فاطر ). 4(

  .268): 2(بقره ). 5(

  808: شرح دعاى كميل، ص

  .و به اين فضل و كرامت خداوند شاد باشد

  .»1« »ُقْل ِبَفْضِل اللََّه َوِبَرْمحَِتِه َفِبذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا«

  .به فضل و رمحت خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت: [بگو



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ُذو َفْضٍل « گريد، و در آيات خمتلف به اين اشاره شده است كه خداوند فضل خداوند متام عامليان را فرا مىو از آجنا كه 
است، بايد توجه منود كه فضل   »4« »ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ « و »3« »َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ « و »2« »َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

ايت فضل خمصوص مؤمنني   .است كبري و 

  .»5« »َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنَني بَِأنَّ َهلُم مَِّن اللََّه َفْضًال َكِبرياً «

  و مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از سوى خدا فضل بزرگى خواهد بود،

دهد، اميان حقيقى و  كه شرط متنعم شدن از چنني فضل خاصى كه سفره ويژه خداوند است و هر كس را بر آن راه منى
  .سنت به ذات بارى تعاىل استمتسك ج

  .»6« »ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه «

رمحت و فضلى از سوى خود درآورد، و به اما كساىن كه به خدا اميان آوردند و به او متّسك جستند، به زودى آنان را در 
  .كند راهى راست به سوى خود راهنماىي مى

______________________________  
  .58): 10(يونس ). 1(

  .251): 2(بقره . خدا نسبت به جهانيان داراى فضل و احسان است). 2(

  .243): 2(؛ بقره .خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان است). 3(

  .152): 3(آل عمران . خدا بر مؤمنان داراى فضل استو ). 4(

  .47): 33(احزاب ). 5(

  .175): 4(نساء ). 6(

  809: شرح دعاى كميل، ص
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   َمَكانَهُ   َأْم َكْيَف ُحيْرِقُُه َهلِيبـَُها َوأَْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َوتـََرى

   بيىن جايش را مىشنوى، و  چگونه شعله آتشش او را بسوزاند؟ در حاىل كه فريادش را مى

  .شود هاى آتش جهنم بيان مى در اين عبارت و عبارات بعد ويژگى

  هاى سوزاننده و بلند شعله

  .قرآن كرمي براى عذاب آخرت صفت حريق را به كار برده است

  .»1« »ُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيقِ «

  .عذاب سوزان را بچشيد: گوييم مى]  روز قيامت[و 

ها و  آيد شعله اما آنچه از سوزاندن و شعله كشيدن در ذهن انسان مى. صفت آتش استسوزاندن و شعله كشيدن، 
  :فرمايد هاى آتش جهنم مى هاى آتش دنيا است و حال آن كه قرآن كرمي در توصيف شراره شراره

  .»2« »َكأَنَُّه ِمجَاَلٌة ُصْفرٌ * ِإنـََّها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ «

  .ها هم چون شرتان زرد رنگ هستند گوىي آن شراره.* كند ساختمان بلند پرتاب مىهاىي چون  آن آتش، شراره

هااز نظر حجم به كاخ بزرگ و از نظر كثرت و رنگ و سرعت حركت و پراكنده شدن به هر سو به   هاو شراره اين جرقه
  گروهى از شرتان زرد رنگ تشبيه شده كه به هر

______________________________  
  .181): 3(عمران آل ). 1(

  .33 -32): 77(مرسالت ). 2(

  810: شرح دعاى كميل، ص

  ها اين چنني باشد، پيدا است كه خود آن آتش سوزان چگونه است؟ جاىي كه جرقه. سو روانند
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  تر آتش بزرگ

  .است آمده است» صغرى«در مقابل آتش دنياىي كه » كربى«در قرآن كرمي آتش با صفت 

  .»1« » النَّاَر اْلُكبـَْرىالَِّذي َيْصَلى «

  .آيد تر در مى مهان كسى كه در آتش بزرگ

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

َك َما اْسَتطَاَع آَدِميٌّ َأْن  اْلتَـَهَبْت َوَلْو ال َذلِ ِإنَّ نَارَُكْم َهِذِه ُجْزءٌ ِمْن َسْبِعَني ُجْزءاً ِمْن نَاِر َجَهنََّم َوَقْد أُْطِفَئْت َسْبِعَني َمرًَّة بِاْلَماِء ُمثَّ 
  .»2« ُيِطيَقَها

ور گرديده است و اگر  اين آتش مشا جزىي از هفتاد جزء از آتش دوزخ است كه هفتاد مرتبه با آب خاموش شده، باز شعله
  .توانست در كنار آن قرار گريد چنني نبود هيچ انساىن قدرت حتمل آن را نداشت و منى

   گريه جهنم آتش

  :ها معرىف شده است گريه جهنم، مردم و سنگ كرمي آتشدر قرآن  

  .»3« »َفاتـَُّقْوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرةُ «

  .هايند، بپرهيزيد بنابراين از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ

______________________________  
  .12): 87(اعلى ). 1(

  .21حديث  24باب  288/ 8: األنوار؛ حبار 366/ 1: تفسري القمى). 2(

  .24): 2(بقره ). 3(

  811: شرح دعاى كميل، ص
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شود كه انسان در آتشى معذب  اند و هم خود بايد در آن بسوزند، پس معلوم مى گريه و هيزم جهنم ها هم آتش انسان
  :شود كه خودش افروخته مهان گونه كه فرمود مى

  .»1« »ُمثَّ ِيف النَّاِر يُْسَجُرونَ «

  .سوزانند سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ مى

  :تراشيدند؛ چرا كه در آيه ديگر فرموده هاىي است كه به عنوان بت مى مهان سنگ» حجارة«و مراد از 

  .»2« »ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمن دُوِن اللََّه َحَصُب َجَهنَّمَ «

مشا در آن وارد خواهيد ] ترديد ىب[پرستيديد، هيزِم دوزخيد؛  خدا مىبه يقني مشا و معبوداىن كه به جاى :] به آنان گويند[
  .شد

  زا هاى آتش سايه

  .اى نيست كه از رسيدن حرارت به انسان جلوگريى كند و براى آدمى ساترى از آزار حرارت باشد در جهنم سايه

  .»3« »اللََّهبِ  َال ظَِليٍل َوَال يـُْغِين ِمنَ * ِظلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعبٍ   انطَِلُقوا ِإَىل «

نه مانع از حرارت ]  اى كه سايه.* [كه داراى سه شاخه است، برويد] زا از دود مرتاكم و آتش[اى  به سوى سايه] نيز[و 
  .كند هاى آتش جلوگريى مى است، و نه از شعله

  انشعاب آتش به سه شعبه، اشاره به عظمت دود جهنم است؛ چون وقىت دود

______________________________  
  .72): 40(غافر ). 1(

  .98): 21(انبياء ). 2(

  .31 -30): 77(مرسالت ). 3(

  812: شرح دعاى كميل، ص
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  :فرمايد اى ديگر مى شود و نيز در آيه خيلى مرتاكم و عظيم باشد، شاخه شاخه مى

  .»1« »َوِظلٍّ ِمن َحيُْمومٍ «

  .سياه اى از دودهاى بسيار غليظ و و سايه

   آتش خرد كننده

  .سوزاندن صفت عادى آتش است، اما از صفات ديگر آتش جهنم، خرد كننده بودن است

  .منوده است كه صيغه مبالغه به معناى درهم شكسنت چيزى است» احلطمه«قرآن كرمي از آتش جهنم تعبري به 

  .»2« »لَُينَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمةِ «

  .در آن شكننده، اندازندترديد او را  اين چنني نيست، ىب

  .شكند ها را درهم مى دهد كه آتش سوزان دوزخ به شدت اعضاى آن اين آيه نشان مى

فهم اين معىن كه آتش به جاى سوزاندن، اعضا را درهم بشكند، شايد در گذشته مشكل بود، وىل امروز كه مسأله شدت 
ها، بلكه  اج ناشى از يك انفجار مهيب، نه تنها انسانتأثري امواج انفجار بر مهه واضح شده كه چگونه ممكن است امو 

  .ها را درهم بشكند، مطلب عجيىب نيست هاى عظيم ساختمان هاى حمكم آهن و ستون ميله

______________________________  
  .43): 56(واقعه ). 1(

  .4): 104(مهزه ). 2(

  813: شرح دعاى كميل، ص

   فرياد اهل دوزخ

نفس كشيدن پى در پى به   »2«  در املفردات» راغب«را به كشيدن نفس و » زفري« »1«  در الكشاف» زخمشرى«
  .اند اى كه قفسه سينه باال بيايد معنا كرده گونه
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  .را هم براى اهل جهنم و هم براى خود جهنم به كار برده است» زفري«قرآن كرمي 

  .»3« »ٌري َوَشِهيقٌ فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيَها َزفِ «

بار و عربده و فرياد  هاى حسرت اند، براى آنان در آجنا ناله در آتش] اند خبىت خود بوده كه خود سبب تريه[خبتان  اما تريه
  .است

شان از شدت  گردانند و ناله هاى خود را به سينه فرو برده، با بلندكردن صدا به گريه و ناله آن را برمى اهل جهنم نفس
  .آتش و عظمت مصيبت و گرفتارى استحرارت 

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

  .»4«  إنَّ أهَل النار يـَتَـَعاَوْوَن فيها َكما يـََتعاوَى الِكالُب والّذئاب ِممّا يَلَقوَن ِمن املَِ الَعَذاب

  .كشند گشند مانند سگ و گرگ زوزه مى دوزخيان به خاطر دردى كه از عذاب مى

   هولناك آتشنعره 

كشد آتش جهنم نيز هنگام ديدن اهل آتش فرياد خمصوصى از  مهان گونه كه شري در هنگام ديدن شكار خود نعره مى
  .آورد خود درمى

______________________________  
  .107/ 1: الكشاف). 1(

  .380/ 1: املفردات). 2(

  .106): 11(هود ). 3(

  .14حديث  557: »صدوق«األماىل ). 4(

  814: شرح دعاى كميل، ص

ُعوا َهلَا تـََغيُّظاً َوَزِفرياً «   .»1« »ِإَذا رَأَتْـُهم ِمن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ
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  .خشم و خروشى هولناك بشنوند]  نعره[آنان را از مكاىن دور ببيند، از آن ]  آن آتش سوزان[كه وقىت 

كشد و نيازى نيست كه گناه كاران نزديك آتش  ن را مىگويا چشم به راه دوخته و انتظار گناهكارا. بيند ها را مى آتش آن
شود و  خشمگني مى -كه طبق بعضى از روايات يك سال راه است  - شوند تا آتش به هيجان درآيد، بلكه از فاصله دور

  .سازد خشم خود را با نعره و فرياد آشكار مى

  عذاب ناگهاىن و فراگري

دهد كه انسان از سوىي فرار   سوزاند و مهلىت مى ظاهر را قبل از باطل مىشود و  آتش دنيا از يك سو متوجه ظاهر بدن مى
گريد و مشولش نسبت  اى بينديشد، وىل آتش جهنم چنني نيست، بلكه باطن انسان را مهانند ظاهر فرا مى كند و يا چاره

ان آدمى است كه منى. به باطن كمرت از ظاهر نيست اد و خود به طرف ديگرى توان آن را به طرىف  و مانند جان در 
  .ماند رسد جز حريت و حسرت هيچ چاره ديگرى براى كسى منى باشد و وقىت فرا مى پذير منى و مهلت. رفت

بـَْغَتًة فـََتبـَْهتـُُهْم َفَال  َبْل تَْأتِيِهم* َلْو يـَْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحَني َال َيُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوَال َعن ُظُهورِِهْم َوَال ُهْم يُنَصُرونَ «
  .»2« »َيْسَتِطيُعوَن َردََّها َوَال ُهْم يُنَظُرونَ 

عجوالنه [شوند، آگاهى داشتند  ها و پشتشان باز دارند و يارى هم منى توانند آتش را از چهره اگر كافران به آن وقىت كه منى
   بلكه ناگهان به.]* خواستند عذاب را منى

______________________________  
  .12): 25(فرقان ). 1(

  .40 - 39): 21(انبياء ). 2(

  815: شرح دعاى كميل، ص

مهلت ]  براى به تأخري افتادنش[كند كه نه قدرت دارند آن را بازگردانند، و نه  رسد، پس چنان مبهوتشان مى آنان مى
  .يابند مى

  :فرمايد مهچنني مى

  .»1« »َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ الَِّيت * نَاُر اللََّه اْلُموَقَدةُ «
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  .ها برآيد و چريه شود كه بر دل]  آتشى* [آتش برافروخته خداست

  .سوزاند و بر متام وجود او احاطه دارد مراد از اطالع آتش بر قلوب اين است كه آتش دوزخ ظاهر و باطن گناه را مى

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« »يـَْوَم يـَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمن فـَْوِقهْم َوِمن َحتِْت أَْرُجِلِهْم َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ * اِفرِينَ َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلكَ «

آنان را متوجه روزى كن كه عذاب از باالى سرشان و از زير پايشان .* بدون ترديد هم اكنون دوزخ بر كافران حاطه دارد
]  ترين عذاب اكنون به صورت سخت[داديد  آنچه را مهواره اجنام مى: گويد مى]  خدا به آنان[ آنان را فرو پوشاند و

  .بچشيد

با وجود اين صفات براى آتش و عذاب دردناك قيامت، چگونه اين بدن ضعيف كه در مقابل كمرتين عذاب عاجز است 
  !منايد؟ تاب حتمل آن را مى

شود، در حاىل كه تو بر ضعف او آگاهى و  ت احاطه پيدا منوده و مسلط مىا خداوندا، خروش آتش دوزخ چگونه بر بنده
  داىن كه تاب استقامت در مقابل آن عذاب عظيم و اليم را ندارد؟ مى

______________________________  
  .7 -6): 104(مهزه ). 1(

  .55 - 54): 29(عنكبوت ). 2(

  816: شرح دعاى كميل، ص

  

   بـَْنيَ َأْطَباِقَها َوأَْنَت تـَْعَلُم ِصْدَقهُ َأْم َكْيَف يـَتَـَقْلَقُل 

  

  داىن؛ سو كشانده شود؟ در حاىل كه صداقتش را مى سو و آن يا چگونه در طبقات دوزخ به اين
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   جوشش و غليان آتش

هاى  هنگامى كه شخصى در زير چيزى كه توان و طاقت آن را ندارد قرار گريد و قصد خروج از آن را داشته باشد، حركت
  .گويند» تغلغل«راه با نگراىن او را مه

جوشد و زير و رو  گذارند و چنان مى منظره آتش دوزخ مهانند ظرف عظيمى است كه روى آتش فوق العاده پر حرارتى مى
  .رود شود كه هر زمان بيم متالشى شدن آن مى مى

ُعوا َهلَا َشِهيقاً َوِهَي تـَُفورُ «   .»1« »ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ

  .شنوند مى كه در آن افكنده شوند از آن در حاىل كه در جوش و فوران است، صداىي هولناك و دخلراش مىهنگا

   طبقات جهنم

  :در قرآن كرمي پريامون طبقات جهنم آمده است

  .»2« »َهلَا َسبـَْعُة أَبـَْواٍب لُِّكلِّ بَاٍب مِّنـُْهْم ُجْزءٌ مَّْقُسومٌ «

  .اند وهى از پريوان شيطان تقسيم شدهبراى آن هفت در است، براى هر درى گر 

______________________________  
  .7): 67(ملك ). 1(

  .44): 15(حجر ). 2(

  817: شرح دعاى كميل، ص

  .طبقه -2درب  - 1: در دو معىن استعمال شده است» باب«كلمه 

تر خواهد  صحيح» ابواب«براى » طبقات«معناى  »لُِّكلِّ بَاٍب مِّنـُْهْم ُجْزءٌ مَّْقُسومٌ «  در آيه شريفه به اعتبار قسمت دوم آيه
  .»1« بود

  :فرمايد حضرت أمرياملؤمنني عليه السالم مى
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ها را بر روى دست  حضرت يكى از دست(ديگر قرار دارند  جهنم هفت در دارد يعىن هفت طبقه است كه روى يك
  :به اين صورت و فرمود :)ديگرى قرار داد و فرمود

شت را به عرض گسرتش داده و آتش را طبقه طبقه قرار داده است روى » لّظى«روى آن » جهنم«طبقه زيرين . خداوند 
  .»2«  است» هاويه«و طبقه خنستني » سعري«روى آن » جحيم«روى آن » سقر«روى آن » حطمه«آن 

  .»3«  گفته شده است» هاويه« البته در بعضى از روايات طبقه اول جهنم و طبقه آخر

  :اند و مهچنني گفته شده است كه جهنم هفت درجه است كه به اين ترتيب روى مهديگر قرار گرفته

كاران امت  كه مراد گناه(گردند  شوند و خارج مى جايگاه اهل توحيد است كه به اندازه اعمالشان، عذاب مى :درجه اول
  ).شوند شوند و خارج مى ب مىپيامربند كه به اندازه گناهانشان عذا

  .جايگاه يهود :درجه دوم

  .جايگاه مسيحيان :درجه سوم

______________________________  
  .251/ 12: امليزان). 1(

َه َوَضع هَكذا وإنَّ اللَّ : فقال  أنَّ َجَهنََّم َهلا َسبـَْعُة أَْبواٍب أطباُق بَعِضها َفوَق بَعٍض َوَوضَع إحدى َيديِه َعَلى اُألخرى). 2(
َوُفوقها اُحلَطَمة وَفوُقها َسَقر َوفوقُها اَجلحيم   اَجلناَن َعَلى الَعرض َوَوَضع النرياَن بَعُضها َفوَق بَعٍض فَأْسَفلها َجّهَنم َوَفوُقها لّظى

  .519/ 6: جممع البيان. وَفوُقها السعري َوفوُقها اهلاِويةَ 

  .191/ 13: جممع البيان). 3(

  818: صشرح دعاى كميل، 

  .جايگاه صابئني :درجه چهارم

  .جايگاه جموس :درجه پنجم

  .جايگاه مشركني عرب :درجه ششم
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  :فرمايد ، چنان كه مى»1«  جايگاه منافقني :درجه هفتم

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن جتََِد َهلُْم َنِصرياً «   .»2« »ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

  .اند، و هرگز براى آنان ياورى خنواهى يافت ترين طبقه از آتش پاينيترديد منافقان در  ىب

   علم خدا به صداقت

  :كار چنني باشد شايد زبان حال بنده گناه

  :اى خدايا، در قرآن خود، قيامت را جايگاه سود دادن به صداقت صادقان قرار داده و فرموده

  .»3« »هَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ «

  .اين روزى است كه راستان را راسىت و صدقشان سود دهد

  .اى كه راستگويان را در قيامت به خاطر صداقتشان پاداش دهى و نيز وعده فرموده

  .»4« »لَِّيْجِزَي اللَُّه الصَّاِدِقَني ِبِصْدِقِهمْ «

  .تا سراجنام خدا صادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد

______________________________  
  .191/ 13: ؛ جممع البيان146/ 19: مفاتيح الغيب). 1(

  .145): 4(نساء ). 2(

  .119): 5(مائده ). 3(

  .24): 33(احزاب ). 4(

  819: شرح دعاى كميل، ص
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ليل و تسبيح بوده است و كالمى صادقانه  »ال اله اّال اللَّه« و »ه اكرباللَّ « تر از پروردگارا، زبان من گوياى به ذكر تكبري و 
داىن كه در اقرار به رسالت حضرت رسول اكرم  ام و مى داىن كه در اين اذكار راستگو بوده نيست و تو مى »سبحان اللَّه« و

حممد مصطفى صلى اهللا عليه و آله و واليت و حمبت حضرت امرياملؤمنني على مرتضى عليه السالم و صديقه اطهر فاطمه 
ام؛ پس چگونه از درگاه رمحتت  ها السالم و فرزندان پاكشان و دمشىن دمشنان اهل بيت عليهم السالم صادق بودهزهرا علي

  !نااميد شوم و در طبقات آتش به اين سو و آن سو كشانده شوم؟

  820: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأْم َكْيَف تـَْزُجرُُه َزبَانَِيتـَُها َوُهو يـَُناِديَك يَا رَبَّهُ 

  

   هاى عذاب او را به خشم برانند؟ در حاىل كه تو را به عنوانِ  چگونه فرشتهيا 

  خواند؛ مى» !اى پروردگارم«

   مأموران جهنم

گويند، كه خداوند متعال نيز در قيامت براى عذاب اهل دوزخ آنان را فرا » زبانيه«مالئكه موّكل جهنم و مأموران دوزخ را 
  .خواند مى

  .»1« »َسَنْدُع الزَّبَانَِيةَ «

  .خوانيم ما هم به زودى مأموران آتش دوزخ را فرا مى

ها داده و غري از خدا و اوامرش هيچ عامل ديگرى از  مأموران دوزخ فقط مالزم آن مأموريىت هستند كه خداى متعال به آن
رچه مأمور باشند مو به به ه. كنند گذارد و خدا را با خمالفت، عصيان منى قبيل رّقت و ترّحم و امثال آن در آنان اثر منى

  .دهند، بدون اينكه چيزى از آنان فوت شود و يا به خاطر ضعف و خستگى، از مأموريت كم كنند مو اجنام مى

  .»2« »َعَليـَْها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ «
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  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور ري گمارده شدهگ بر آن فرشتگاىن خشن و سخت

______________________________  
  .18): 96(علق ). 1(

  .6): 66(حترمي ). 2(

  821: شرح دعاى كميل، ص

  .دهند كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره اجنام مى داده، سرپيچى منى

  :كار برده و فرمودهدر سوره مدثر عدد نوزده را براى موّكالن دوزخ به  

  .»1« »َعَليـَْها ِتْسَعَة َعَشرَ * َلوَّاَحٌة لِْلَبَشرِ * َال تـُْبِقي َوَال َتَذرُ * َوَما َأْدرَاَك َما َسَقرُ «

مهه [پوست بدن را * كند؛ گذارد و نه رها مى نه چيزى را باقى مى]  آتشى است كه* [داىن سقر چيست؟ و تو چه مى
  .اند گمارده]  موّكل[بر آن نوزده نفر * كند؛ دگرگون مى]  جانبه

  :گردد كه مراد مالئكه مأمور عذاب هستند كه فرمود در آيه فوق تنها عدد نوزده ذكر شده و از آيه بعد معلوم مى

  .»2« »َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكةً «

  .امي و ما موّكالن آتش را جز فرشتگان قرار نداده

  :گويند كه به قرينه آيه شريفه ىو برخى م

  .»3« »َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهوَ «

  .داند و سپاهيان پروردگارت را جز خود او كسى منى

  .توان گفت كه عدد نوزده اشاره به گروه فرشتگان دارد و نه نوزده نفر مى
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شت و دوزخ و جزئيا ها براى انساىن كه در حميط  ت و خصوصيات آنبايد توجه داشت كه مسائل مربوط به قيامت و 
  .حمدود دنيا اسري است، دقيقاً روشن نيست و آنچه معلوم است كلياتى از قيامت است

   لذا در روايات آمده است كه هر يك از اين نوزده فرشته قدرت عظيمى دارند كه

______________________________  
  .30 -27): 74(مدثر ). 1(

  .31): 74(مدثر ). 2(

  .31): 74(مدثر ). 3(

  822: شرح دعاى كميل، ص

و از اينجا ضعف و ناتواىن افكار كساىن كه مانند ابوجهل فكر . توانند قبيله بزرگى را به آساىن در دوزخ بيفكنند مى
  .شود كنند روشن مى مى

گويد؟  شنويد چه مى تان بنشينند آيا منىمادرانتان به عزاي: او وقىت اين آيه را شنيد از روى استهزاء به طايفه قريش گفت
ها را  تواند يكى از آن آيا هر ده نفر از مشا منى. اما مشا گروه عظيمى از شجاعانيد! خازنان دوزخ نوزده نفرند: گويد مى

  !مغلوب كند؟

مشا هم حساب دو آمي،  ها برمى من از عهده هفده نفر از آن: گفت» أبو األسد مجحى«يكى از افراد زورمند قريش به نام 
  !»1« نفر ديگر را برسيد

______________________________  
  .و تفاسري ديگر 234/ 25: ؛ تفسري منونه138/ 20: ؛ امليزان388/ 10: جممع البيان). 1(

  823: شرح دعاى كميل، ص

  

  َأْم َكْيَف يـَْرُجو َفْضَلَك ِىف ِعْتِقِه ِمنـَْها فـََتتْـرُُكُه ِفيَها
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  خبششت را در آزادى از دوزخ اميد داشته باشد و تو او را در آن واگذارى؟يا چگونه 

وجود مبارك حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در اين عبارت از دعا نيز جمدد به فضل و رمحت اهلى اشاره فرموده و در 
ين نكته را بيشرت مورد حقيقت با حمفوف منودن اين خبش به فضل و كرم حضرت حق در اول و آخر عبارات اين قسمت، ا

دهند كه با اميدوارى به فضل و كرم خداوند و تالش و كوشش در اجنام تكاليف شرعى و عمل به دستورات  توجه قرار مى
ائمه معصومني عليهم السالم و متخلق شدن به اخالق ايشان، عذاب اهلى متوجه انسان خنواهد شد، بلكه انسان، 

  .ت حضرت رب العاملني و اكرم األكرمني خواهد شدمشمول فضل و رمحت و كرامت و رأف

   اى از فضل اهلى گوشه

هاى بسيار مهم انسان، برخوردارى از نعمت آزادى و اختيار است، كه به اين سبب هيچ چيز در پيشگاه  گى يكى از ويژه
  .تر از انسان نيست تر و با ارزش خداوند گرامى

  :كند اهللا عليه و آله روايت مى امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى

الِئكِة؟ َقالَ : يَا َرسوَل اللَّهِ : ٍء أكَرُم َعلى اللَِّه ِمن ابِن آدَم، ِقيلَ  َما ِمن َشىْ 
َ
  :َوال امل

الِئَكُة َجمُبوروَن ِمبَنزَِلِة الشَّمِس َوالَقمرِ 
َ
  .»1« امل

______________________________  
  .34621، حديث 193/ 12: كنز العمال). 1(

  824: شرح دعاى كميل، ص

تر نيستند؟  يا رسول اللَّه، فرشتگان هم باارزش: گفتند. تر نيست تر و باارزش گاه خدا، از فرزند آدم گرامى چيزى در پيش
  .جمبورند) در كار و كردار و عبادت و تسبيح(فرشتگان چون خورشيد و ماه : فرمود

ره گريد، گرچه عمل صاحلى قليل و عبادتى خمتصر اجنام دهد، مورد  هرگاه انسان از اين نعمت براى اجراى فرمان هاى حق 
  .گريد ايت خداوند قرار مى فضل و رمحت خاص و ىب
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هاى فضل و رمحت و لطف و كرامت خدا به انسان، اين است كه وجود مقدس او در برابر عمل اندك، عطاى  از شگفىت
  .خبشد بسيار و فراوان مى

  در عباداتى خمتصركران حق  فضل ىب

برگزيده حضرت سبحان، حضرت سليمان عليه السالم با بساط شاهى و سلطنت و عظمت و مكنت بر دهقاىن گذر  
  :دهقان چون شأن سليمان عليه السالم را ديد گفت. كرد

  .خداى مهربان به پسر داود عليه السالم پادشاهى عظيم و سلطنىت كبري كرامت فرموده

: حضرت از بساط عظمت به زير آمد و نزد او رفت و فرمود. گوش سليمان عليه السالم رسانيدباد، اين سخن را به  
اند آرزو مكن؛ اگر يك تسبيح تو را خدا بپذيرد،  چيزى را كه تواناىي آن را ندارى و حتمل مسئوليتش را برايت قرار نداده

رت است؛ زي  !را ثواب تسبيح، باقى و ملك سليمان فاىن استبراى تو از آنچه از حشمت دنيا به سليمان عنايت شده، 
  :روايت عجيىب در كتاب باعظمت ثواب األعمال ثبت كرده است» صدوق رمحه اهللا«شيخ  »1«

______________________________  
  .246: عّدة الداعى). 1(

  825: شرح دعاى كميل، ص

ْعُت أَباعبِداللَِّه : َعن إمساِعيَل بِن َيساٍر َقالَ  إيّاُكم َوالَكَسُل ِإنَّ َربَُّكم رحيٌم َيْشُكُر الَقليَل، ِإنَّ الرَُّجَل : عليه السالم يـَُقولُ مسَِ
ْرَهِم َتَطوُّ لُيصّلى الرَّْكَعتَـْنيِ َتَطوُّعاً يُرِيُد ِِما َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُيدِخُلُه اللَُّه ِِما اَجلنََّة، َوِإنَّهُ  ُق بِالدِّ عاً يُريُد ِبِه َوجَه اللَِّه َعزَّ  لََيَتَصدَّ
: گويد امساعيل بن يسار مى »1« !!لَُّه ِبِه اجلَنَّةَ َوَجلَّ فـَُيْدِخُلُه اللَُّه ِبه اجلَنََّة، َوإنَُّه لََيُصوُم اليَـْوَم َتَطوُّعاً يُريُد ِبِه َوْجَه اللَِّه فـَُيْدِخُلُه ال

و سسىت بپرهيزيد؛ زيرا پروردگار مشا مهربان است و براى عمل اندك از كسالت : از حضرت صادق عليه السالم شنيدم
آورد، كه  آن كه بر او واجب باشد دو ركعت مناز به جا مى ىب -خواه خودش دهد؛ مردى به دل هرآينه عطاى بسيار مى

شت مى ى را به و يا درمه. كند قصدش به آن دو ركعت، رضاى خداست، پس خدا به سبب آن دو ركعت، او را وارد 
شت مى خواه خود، صدقه مى دل و يا . كند دهد كه قصدش از آن، رضاى خداست، پس خدا به سبب آن، او را وارد 

شت  خواه خودش، روزه مى روزى را به دل گريد، كه قصدش از آن، رضاى خداست، پس به خاطر آن، او را وارد 
  !!كند مى
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  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

َزيُن الَوجِه، َونُوُر الَقلِب، َوراَحُة الَبَدِن، َوأُنُس الُقبوِر، َوُمنزُِل الرَّْمحَِة، َوِمصباُح : الصَّالُة َعموُد الّديِن َوفيَها َعشُر ِخصالٍ 
فـََقد أَقاَم الّديَن، َوَمن تـَرََكها فـََقد َهَدَم  السَّمآِء، َوثِْقُل امليزاِن، َوَمرضاُت الرَِّب، َوَمثَُن اجلَنَِّة، َوِحجاُب ِمَن النَّاِر، َوَمن أقاَمها

  .»2«  الّدينَ 

  آراستگى چهره، روشناىي دل،: مناز ستون دين است و در آن ده خصلت قرار دارد

______________________________  
  .19، حديث 30، باب 253/ 93: ؛ حبار األنوار39: ثواب األعمال). 1(

  .193/ 4: لدّر املنثور؛ ا371: مواعظ العددية). 2(

  826: شرح دعاى كميل، ص

اى  راحت جسم، مونس قرب، نازل كننده رمحت، چراغ آمسان، سنگيىن ترازوى عمل در قيامت، خشنودى پروردگار، 
هركس آن را به پا دارد، هرآينه دين را برپا داشته و هركس آن را ترك كند دين را نابود كرده . شت، مانع از آتش دوزخ

  .تاس

آور است كه خداى كرمي، براى دو ركعت مناز، كه به جا آوردنش براى كسى زمحت و مشّقت ندارد، چه  راسىت شگفت
  !!آثار و نتاجيى قرار داده است

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

أَيـَُّها النَّاُس، قُوُموا ِإَىل ِنرياِنُكُم الَِّىت اْوَقْدُمتُوَها َعَلى ُظُهورُِكم فََأْطِفُؤَها : ما ِمن َصالٍة َحيُْضُر َوقُتها ِإالَّ نَاَدى َمَلٌك بـَْنيَ َيَدِى النَّاسِ 
  .»1«  ِبَصَالِتُكم

به وسيله  (اى مردم، به سوى آتشى كه : دهد اى پيش روى مردم ندا مى رسد، مگر اين كه فرشته هيچ منازى وقتش منى
  .ام كنيد، پس آن را با منازتان خاموش سازيدايد، قي پشت سر خود افروخته) گناهان

   فضل حق در مقابل صدقه
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  :فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى

به كاروان خرب رسيد كه دزدان در اين . كردند اى ميان بيابان حركت مى امام صادق عليه السالم مهراه كارواىن در جاده«
  .افتادندكاروانيان به لرزه . اند مسري كمني كرده

  چه خرب است؟: حضرت فرمود

ترسيم به غارت برود، آيا مشا حاضر هستيد از ما حتويل بگرييد؟ شايد دزدان با ديدن  مهراه ما امواىل است كه مى: گفتند
  .اموال در دست مشا، از آن بگذرند

______________________________  
، حديث 3، باب 120/ 4: ؛ وسائل الشيعة624حديث ، باب فضل الصالة، 208/ 1: من ال حيضره الفقيه). 1(

4678.  

  827: شرح دعاى كميل، ص

دانيد؟ شايد غري مرا قصد نكنند و جز مرا اراده ننمايند؟ شايد اموالتان را براى تلف شدن به من عرضه   چه مى: فرمود
  !كنيد

  چه كنيم، آيا اين اموال را دفن كنيم؟: گفتند

  .اى به آن دستربد بزند و يا پس از اين، جاى آن را پيدا نكنيد ن آن است، شايد بيگانهنه، اين باعث ضايع شد: فرمود

  پس چه كنيم؟: گفتند

دارى منايد و بر آن بيفزايد و يك  ها را نزد كسى به امانت بگذاريد كه حفظش كند و از آن نگهدارى و جانب آن: فرمود
  !!د و بر مشا بيش از آنچه به آن نياز داريد كامل و متام منايدتر كند، سپس به مشا برگردان درمهش را از دنيا بزرگ

  كيست؟: گفتند

  .رّب العاملني: فرمود
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  چگونه به او بسپارمي؟: گفتند

ى: فرمود   .دستان مسلمان صدقه دهيد به 

ى: گفتند   .دستان نزد ما نيستند در اين بيابان 

  .مشا بگرداندآن را نيت كنيد، تا خدا شّر دزدان را از  1 3: فرمود

  :نيت كردمي، فرمود: گفتند

  .َفَأنـُْتم ِىف أماِن اللَِّه فَأْمَضْوا

  .پس مشا در امان خدا هستيد، بنابراين راه خود را طى كنيد

  .كاروانيان ترسيدند. هنگامى كه كاروان حركت كرد، سر و كّله دزدان پيدا شد

  .ترسيد؟ مشا در امان خداييد چرا مى: حضرت فرمود

ديشب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را در خواب ديدمي؛ به ما : سر رسيدند، دست حضرت را بوسيدند و گفتنددزدان 
   فرمان داد خود را به مشا معّرىف كنيم؛ اكنون در خدمت

  828: شرح دعاى كميل، ص

  .مشا و كاروانيم، تا شر دمشنان و دزدان را بگردانيم

  .ر مشا را از ما دفع كرد، شر دمشنان و ديگر دزدان را نيز از ما دفع خواهد كردنيازى به مشا نيست؛ كسى كه ش: فرمود

ى 1 3كاروان به سالمت به شهر رسيد؛  دستان دادند، عالوه جتارتشان بركت كرد، هر يك درهم آنان،  مال خود را به 
  !چه بركىت؟: با تعّجب گفتند. ده درهم شد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1« »ه بركت در معامله با خدا را شناختيد، آن را ادامه دهيداكنون ك
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با مراجعه به كتب ادعيه، روايات بسيارى در اين باب وجود دارد كه در مقابل عملى بسيار اندك مهچون استغفار يا 
ليل و يا ذكرى خمتصر يا عملى    صلوات يا 

______________________________  
َكاَن الصَّاِدُق عليه السالم ِيف َطرِيٍق َوَمَعُه قـَْوٌم َمَعُهْم أَْمَواٌل َوذُِكَر َهلُْم َأنَّ بَارَِقًة : َجْعَفٍر عليه السالم قَالَ  َعْن ُموَسى ْبنِ «). 1(

قَاُلوا َمَعَنا أَْمَواٌل َخنَاُف َأْن تـُْؤَخَذ  َما َلُكمْ : ِيف الطَّرِيِق يـَْقَطُعوَن َعَلى النَّاِس فَاْرتـََعَدْت فـَرَاِئُصُهْم فـََقاَل َهلُُم الصَّاِدُق عليه السالم
َا : ِمنَّا أَفـََتْأُخُذَها ِمنَّا فـََلَعلَُّهْم يـَْنَدِفُعوَن َعنـَْها ِإَذا َرَأْوا أَنـََّها َلَك فـََقالَ  َوَما يُْدرِيُكْم َلَعلَُّهْم ال يـَْقِصُدوَن َغْريِي َوَلَعلَُّكْم تـَْعِرُضوِين ِ

. َذاَك َأْضَيُع َهلَا فـََلَعلَّ طَارِئاً َيْطَرأُ َعَليـَْها فـََيْأُخُذَها َأْو َلَعلَُّكْم ال تـَْهَتُدوَن ِإَليـَْها بـَْعدُ : َفَكْيَف َنْصَنُع َنْدِفنـَُها؟ قَالَ : وافـََقالُ . ِللتـََّلفِ 
نـَْيا ِمبَا ِفيَها ُمثَّ َأْوِدُعوَها َمْن َحيَْفُظَها َوَيْدَفُع عَ : قَالَ . َفَكْيَف َنْصَنُع؟ ُدلََّنا: فـََقاُلوا نـَْها َويـَُربِّيَها َوَجيَْعُل اْلَواِحَد ِمنـَْها أَْعَظَم ِمَن الدُّ

قُوَن  :وََكْيَف نُوِدُعُه؟ َقالَ : قَاُلوا. َذاَك َربُّ اْلَعاَلِمنيَ : َمْن َذاَك؟ قَالَ : قَاُلوا. يـَُردَُّها َويـَُوفـُِّرَها َعَلْيُكْم َأْحَوَج َما َتُكونُوَن ِإَليـَْها تـََتَصدَّ
َا َعَلى ُضَعَفاِء اْلُمْسِلِمنيَ  ُقوا بِثـُُلِثَها ِلَيْدَفَع اللَُّه َعْن بَاِقيَها : َقالَ . َوَأىنَّ لََنا الضَُّعَفاءُ ِحبَْضرَتَِنا َهِذهِ : َقالُوا. ِ َفاْعزُِموا َعَلى َأْن تـََتَصدَّ

: فـََقاَل الصَّاِدُق عليه السالم. نـُْتْم ِيف َأَماِن اللَِّه فَاْمُضوا َفَمَضْوا َوَظَهَرْت َهلُُم اْلَبارَِقُة َفَخاُفواَفأَ : َقالَ . َقْد َعَزْمَنا: َقاُلوا. َمْن َختَافُونَ 
َم اْلَبارَِقةُ َوتـََرجَُّلوا َوقـَبـَُّلوا َيَد الصَّ  رَأَيـَْنا اْلَبارَِحَة ِيف َمَناِمَنا : ه السالم َوقَاُلوااِدِق عليَفَكْيَف َختَافُوَن َوأَنـُْتْم ِيف َأَماِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَتَـَقدَّ

 لِيَـْنَدِفَع َعنـُْهُم اَألْعَداءُ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يَْأُمرُنَا ِبَعْرِض أَنـُْفِسَنا َعَلْيَك فـََنْحُن بـَْنيَ َيَدْيَك َوَنْصَحُبَك َوَهُؤالءِ 
ُقوا بِالثـُُّلِث : السالم فـََقاَل الصَّاِدُق عليه. َواللُُّصوصُ  ال َحاَجَة ِبَنا ِإَلْيُكْم فَِإنَّ الَِّذي َدفـََعُكْم َعنَّا َيْدفـَُعُهْم َفَمَضْوا َساِلِمَني َوَتَصدَّ

ْرَهِم َعَشرًَة، فـََقاُلوا ِِْم فـََرِحبُوا ِللدِّ َقْد تـََعرَّفْـُتُم : َل الصَّاِدُق عليه السالمَما َأْعَظَم بـَرََكَة الصَّاِدِق عليه السالم، فـََقا: َوبُورَِك ِيف ِجتَارَا
: ؛ حبار األنوار9، حديث 30، باب 4/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم. »اْلبَـرََكَة ِيف ُمَعاَمَلِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفُدوُموا َعَليـَْها

  .23، حديث 14، باب 120/ 93
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ايت خداوند كرمي  اى از فضل و كرم ىب ار عظيم و شگفىت در نظر گرفته شده است كه نشانههاى بسي بسيار ناچيز ثواب
  .است

   اى از فضل اهلى كرامت اهل بيت عليهم السالم منونه

اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم خلفاء و جانشينان خداوند هستند كه با ختّلق به اخالق اهلى آيينه مجال 
  .اى از كرامت و فضل اهلى است ز در دنيا فضل و رمحىت از خود به منايش درآوردند كه منونهآنان ني. حضرت حقند
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امرياملؤمنني عليه السالم هنگامى كه به منطقه صفني رسيد، معاويه از هر طرف راه آب را بسته بود تا لشكريان امام در 
  .تنگنا قرار بگريند و نتوانند آنگونه كه بايد جبنگند

لسالم فرمان داد تا گروهى به سرپرسىت امام حسني عليه السالم راه آب را باز كنند، آنان به حمل آب محله كردند امام عليه ا
  .آب در اختيار ارتش اسالم قرار گرفت. و گماشتگان معاويه را فرارى دادند

  .اى به امرياملؤمنني عليه السالم پيشنهاد كردند كه آب را به روى معاويه ببندد عده

خواهند  آنچه مى: اى نزد معاويه فرستاد كه به سّقايان لشكرت بگو سپس مناينده. كنم واللَّه اين كار را منى: فرمود حضرت
  »1« !!آب بردارند، آزادند

   اى عجيب از حضرت امام رضا عليه السالم نامه

نامه امام رضا عليه السالم به  :گويد كه از راويان دانشمند شيعه و مورد وثوق حضرت رضا عليه السالم بود مى» بزنطى«
  :فرزندش امام جواد عليه السالم كه از خراسان به مدينه ارسال شده بود را خواندم، نوشته بود

______________________________  
  .170 -157: وقعة صفني). 1(
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شوى، خادمان تو را از درب كوچك  و سوار مركب مى پسرم، به من خرب رسيده كه هرگاه اراده بريون رفنت از خانه دارى
به حقى كه به  -خواهم برند، اين از خبل آنان است؛ براى اين كه خري تو به كسى نرسد، من از تو مى خانه بريون مى

رفت و آمدت از درب بزرگ باشد، وقت رفت و آمد هم درهم و دينار با خود بردار، تا  -عنوان پدر و امام بر تو دارم
تر از آن را هم آزادى  هركس از تو خواست به او عنايت كىن، اگر عموهايت خواستند كمرت از پنجاه دينار نده و اضافه

خواهم  من مى. هايت خواستند، كمرت از بيست و پنج درهم مده، اگر خواسىت بيشرت بپردازى آزادى بپردازى و اگر عمه
جاىي كه  »1« !دسىت و ندارى را مرتس از سوى صاحب عرش، تنگ خدا تو را مقام و مرتبه عنايت كند، انفاق كن و

اولياى حق اينگونه سفره رمحت و لطف خود را به روى بندگان بگشايند، خدا چگونه لطف و رمحت خود را خواهد  
  گشود؟
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پس از  ايت حق است كه امرياملؤمنني عليه السالم در خبش ديگر اين دعا به خاطر رمحت و لطف و كرامت و فضل ىب
دانند كه صداى بنده مسلماىن كه به خاطر خمالفتش در  آيا تو را اين گونه مى» أفرتاك سبحانك يا إهلى«: گويد آن كه مى

  .»هيهات ما ذلك الظن بك«: داند بلكه گونه منى ؟ نه، احدى از اهل معرفت، تو را اين...دوزخ حبس شده، بشنوى و

______________________________  
يَا أَبَا َجْعَفٍر، بـََلَغِين َأنَّ : قـََرْأُت ِيف ِكَتاِب َأِيب احلََْسِن عليه السالم ِإَىل َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم: َعِن اْبِن َأِيب َنْصٍر قَالَ «). 1(

َا َذِلَك ِمْن ُخبٍْل ِِْم ِلئَ  ًال يـََناَل ِمْنَك َأَحٌد َخْرياً َوَأْسأَُلَك ِحبَقِّي َعَلْيَك ال َيُكْن اْلَمَواِيلَ ِإَذا رَِكْبَت َأْخَرُجوَك ِمَن اْلَباِب الصَِّغِري َوِإمنَّ
 َأَحٌد َشْيئاً ِإّال أَْعَطْيَتُه َوَمْن َسأََلَك َمْدَخُلَك َوَخمَْرُجَك ِإّال ِمَن اْلَباِب اْلَكِبِري َفِإَذا رَِكْبَت فـَْلَيُكْن َمَعَك َذَهٌب َوِفضٌَّة ُمثَّ ال َيْسأَُلكَ 

َك َفال تـُْعِطَها أََقلَّ ِمْن َمخَْسٍة ُعُموَمِتَك َأْن تـَبَـرَُّه َفال تـُْعِطِه أََقلَّ ِمْن َمخِْسَني ِديَناراً َواْلَكِثُري ِإلَْيَك َوَمْن َسَأَلَك ِمْن َعمَّاتِ  ِمنْ 
َا أُرِيُد ِبَذِلَك َأْن يـَْرفـَعَ  عيون أخبار الرضا . »َك اللَُّه َفأَْنِفْق َوال َختَْش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإقْـَتاراً َوِعْشرِيَن ِديَناراً َواْلَكِثُري ِإلَْيَك ِإينِّ ِإمنَّ

، 43، باب 463/ 9: ؛ وسائل الشيعة5، باب االنفاق، حديث 43/ 4: ؛ الكاىف20، حديث 8/ 2: عليه السالم
  .12504حديث 
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9  

و مهچون چيزى از فضل و ) كه گفتم از بنده نوازى تو بسيار بعيد است  مهه آن امورى(هرگز گمان ما به تو اين نيست، 
اى شباهت ندارد، به يقني  ات با اهل توحيد داشته احسانت مشهور و معروف نيست و به آنچه كه از خوىب و نيكى

در نشده بود، دامن اگر فرمانت در به عذاب كشيدن منكران نبود، و ُحكم نافذت به ابدى بودن دمشنانت در آتش صا مى
كه   - كردى و براى احدى در آجنا قرارگاه و اقامتگاهى وجود نداشت، وىل تو هر آينه سراسر دوزخ را سرد و سالمت مى

جويان را در آجنا جاودانه  سوگند ياد كردى كه دوزخ را از مهه كافران از جنيان و مردمان پر كىن، و ستيزه -هايت منزه باد نام
آيا كسى  : به اين گفته ابتدا منودى و با نعمت هايت كرميانه تفضل فرمودى -ثنايت پر عظمت بادكه   - بدارى، و نيز تو

  .مساوى و برابر نيستند) نه(كه مؤمن باشد مهانند فاسق است؟ 
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  23خبش 
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   َهيـَْهاَت َما ذِلَك الظَّنُّ ِبكَ 

  

   ِمْن َفْضِلَك َوَال ُمْشِبٌه ِلَما َعاَمَلْت ِبِه اْلُمَوحِِّديَن ِمْن ِبرَِّك َوِإْحَساِنكَ ، َوَال اْلَمْعُروُف 

و به آنچه كه از خوىب و  هرگز گمان ما به تو اين نيست، و مهچون چيزى از فضل و احسانت مشهور و معروف نيست
   اى ات با اهل توحيد داشته نيكى

  شباهت ندارد

  آغوش مهر

كنندگان حضرت رّب، اين گمان را به خدا نداشتند كه آنان را مورد  امربان و امامان و اولياى حق و پرستشاحدى از پي
ترين مهربانان و رمحان و رحيم و كرمي و غفور و عزيز و ودود  خداىي كه خود را در قرآن، مهربان. عتاب و عذاب قرار دهد

  :بنابراين. ستوده است و ملك و قدوس و لطيف و صاحب فضل و قبول كننده توبه

پخت متكّربان و  عذاب قيامت، هيچ نسبت و ربطى به اهل اميان ندارد، و ميوه تلخ انكار حق و دمشىن با خدا و دست
  .اى است كاران حرفه مغروران و گنه

  .پس عذاب قيامت سبب و خاستگاهى جز كردار انسان ندارد

ر عامليان نااميد باشد؛ چرا كه او با وجودى قدسى و پروردگارى مهربان با اين مهه نبايد از لطف و عنايت و رمحت پروردگا
خواند تا  اى را مى كند تا او را بيامرزد، و هر ورشكسته و كرمي روبروست؛ كسى كه هر گناهكارى را به توبه دعوت مى

  .كند تا درمانش منايد اش را جربان كند و هر دردمندى را دعوت مى ورشكستگى

   من دامن به گناه آلودم، آيا گمان: ز سالكان راه دوست گفتشخصى به يكى ا
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خواند، چگونه  واى بر تو، خدا اعراض كنندگان و پشت كنندگان به حق و حقيقت را مى: كىن كه مرا بپذيرند؟ گفت مى
  !ند؟اش كسى را كه به حضرتش ملتجى شده و به او پناه آورده برا ممكن است از در خانه

  :در كتاب عّدة الداعى روايت كرده» ابن فهد حلى«مرحوم 

برتساند، به موسى عليه السالم ) از گناهانش(هنگامى كه حق تعاىل موسى عليه السالم را به سوى فرعون فرستاد تا او را 
و اجابت دعاى  كاران  نسبت به گناه(و بردبارى ) از عيوب(من به عفو و آمرزش و گذشت : به فرعون بگو كه: فرمود

  .»1«  كنم ، بيشرت از غضب و عقوبت شتاب مى)گدايان

   تاىب ابراهيم عليه السالم در برابر گناه ىب

وِقِننيَ « :در تفسري آيه شريفه
ُ
  :آمده است »2« »وََكذِلَك نُِرى ِإبرَاِهيَم َمَلُكوَت السَّماَواِت َواَألْرِض َولَِيكوَن ِمَن امل

ها را از ديده او برداشت، و زمني  ها و زمني قرار داد، و مهه حجاب ابراهيم عليه السالم را مهه آمسانانداز  خدا وقىت چشم«
و آنچه در او بود را مشاهده كرد، مرد و زىن را در حال زنا ديد، مهان حلظه نفرين كرد، پس هر دو هالك شدند، سپس 

د شدند، چون دو نفر ديگر را در آن حال ديد و خواست دو نفر ديگر را در آن حال ديد، باز نفرين كرد هر دو نابو 
   نفرين خود را از بندگان: نفرين كند به او وحى شد

______________________________  
أين إىل العفو واملغفرة أسرع : وأخربه: و روي أن اللَّه سبحانه قال ملوسى عليه السالم حني أرسله إىل فرعون يتوعده«). 1(

  .2، باب 63/ 13: ؛ حبار األنوار145: عّدة الداعى. »و العقوبة مين إىل الغضب

  .75): 6(انعام . ها و زمني را به ابراهيم مناياندمي و براى اين كه از زمره اهل يقني گردد و اين گونه ملكوت آمسان). 2(

  835: شرح دعاى كميل، ص

رساند، چنان كه  ارم، گناهان بندگامن به من زيان و ضرر منىو كنيزان من بردار، يقيناً من آمرزنده و مهربان و بردبار و جبّ 
  .دهد طاعتشان به من سود منى
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  :دهم من با بندگامن يكى از سه كار را اجنام مى

  .پوشامن آمرزم و عيوبشان را مى پذيرم و گناهانشان را مى كنند و من توبه آنان را مى يا توبه مى

آيد، پس با پدران ناسپاسشان  دامن از صلب ايشان فرزنداىن مؤمن به وجود مى مىدارم، چون  يا عذاب را از ايشان باز مى
كنم تا مؤمنان از صلب آنان به دنيا آيند، وقىت مؤمنان به دنيا آمدند، در صورتى كه پدرانشان توبه نكرده باشند،  مدارا مى

  .دارم عذاب را بر آنان مقّرر مى

تر است از آنچه تو براى آنان  ام بزرگ ب در آخرت براى آنان آماده كردهو اگر نه اين بود و نه آن، آنچه از عذا
  .خواهى مى

كنم  به داناىي خود، زندگى آنان را تدبري مى. اى ابراهيم، مرا با بندگان خود واگذار كه منم بردبار و دانا و حكيم و جّبار
  .»1« »سازم و قضا و قدرم را بر آنان جارى مى

اش شهادت دهد  كسى كه به يگانگى. اهل توحيد جز با فضل و احسان نيست و نبوده و خنواهد بودآرى، معامله او با 
  ايت قرار خواهد گرفت و با كران و رمحت ىب هاى حضرتش جامه عمل بپوشاند، مورد لطف ىب اى به خواسته و تا اندازه

______________________________  
َلمَّا َرَأى ِإبـْرَاِهيُم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواَألْرِض اْلتـََفَت فـََرَأى َرُجًال يـَْزِين َفَدَعا َعَلْيِه : ليه السالم َقالَ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه ع«). 1(

يَا ِإبـْرَاِهيُم َدْعَوُتَك ُجمَابَةٌ : َوَجلَّ ِإلَْيهِ  َفَأْوَحى اللَُّه َعزَّ . َفَماَت ُمثَّ َرَأى آَخَر َفَدَعا َعَلْيِه َفَماَت َحىتَّ رََأى َثالَثًة َفَدَعا َعَلْيِهْم َفَماُتوا
يـَْعُبُدِين ال ُيْشرُِك ِيب َشْيئاً َفأُثِيُبهُ َفال َتْدُعو َعَلى ِعَباِدي َفِإينِّ َلْو ِشْئُت َملْ َأْخُلْقُهْم ِإينِّ َخَلْقُت َخْلِقي َعَلى َثالثَِة َأْصَناٍف؛ َعْبداً 

: ؛ الربهان473، حديث 305/ 8: الكاىف. »فـََلْن يـَُفوَتِين َوَعْبداً يـَْعُبُد َغْريِي َفُأْخرُِج ِمْن ُصْلِبِه َمْن يـَْعُبُدِين  َوَعْبداً يـَْعُبُد َغْريِي
  .12، حديث 3، باب 41/ 7: ؛ حبار األنوار3516، حديث 434 -433/ 2

  836: شرح دعاى كميل، ص

  .كند لطف و كرمش با آنان معامله مى

   گناهى يوسف عليه السالم سراجنام شاهد ىب

  :در برخى از تفاسري قرآن نقل شده است
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چون يوسف عليه السالم بر مسند حكومت مصر نشست، به نظرش رسيد كه در امور مملكىت، وزيرى الزم دارد كه بتواند 
  .به اصالح معيشت و تربيت مردم برخيزد و درهاى عدل و حمّبت را به روى آنان بگشايد

  .تو را وزيرى الزم است: فرمايد خدا مى: وى حق به نزد او آمده، گفتامني وحى از س

  .شناسم من نيز در اين خيامل، وىل كسى كه سزاوار اين مسند باشد منى: يوسف عليه السالم فرمود

  .كىن، اول كسى كه به نظرت آمد، اين منصب را به او ارزاىن دار فردا صبح كه از مقّر حكومت حركت مى: جربئيل گفت

اى از هيمه بر پشت داشت،  يوسف اول صبح نظرش به كسى افتاد كه به شدت ضعيف و الغر و رخساره زرد بود و بسته
از او : خواست از وى بگذرد، امني وحى به او گفت. اين شخص حتمل مسئوليت وزارت را خنواهد داشت: با خود گفت

ر تو حقى است، او مهان كسى است كه در دربار عزيز مصر، مگذر و او را براى پست وزارت انتخاب كن؛ زيرا كه او را ب
  .»به پاكى و عصمت تو شهادت داد، او را اين لياقت هست كه امروز پست وزارت را به او وا گذارى

   جاىي كه حضرت حق، به خاطر شهادتى صحيح، پست وزارت به شاهد پاكى

  837: شرح دعاى كميل، ص

  !دهد چه خواهد داد؟ ند، به كسى كه عمرى به وحدانّيت او شهادت مىك و عصمت يوسف عليه السالم عطا مى

آرى، لطف و رمحت حضرت دوست، چيزى نيست كه قابل درك باشد و در اين مقام، پاى عقل عاقالن و خرد 
  .نيست -آن چنان كه هست -مندان، لنگ است و كسى را قدرت فهم اين حقايق خردمندان و هوش هوش

   از درگاه اهلىها  نفى مهه نااميدى

گرچه خداوند، قاهر و غالب است، وىل در معارف ناب اهلى، يأس و نااميدى از پروردگار و رمحت او، امرى ناپسند و 
  .معصيىت عظيم است

  :پسندد كاران نيز منى خداوند، نااميدى را حىت از سوى اسراف كاران و گناه

يعاً   ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى«   »1« »أَنُفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة اللََّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
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روى كرديد، از رمحت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را  بر خود زياده]  با ارتكاب گناه[بگو اى بندگان من كه 
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  .پسندد؛ چرا كه اين وصف، با اميان حقيقى سازگار نيست اوند، نااميدى مؤمن را منىخد

  :فرمايد ساز مى حضرت ابراهيم عليه السالم آن موّحد تاريخ

______________________________  
  .53): 39(زمر ). 1(

  838: شرح دعاى كميل، ص

  »1« »لُّونَ َوَمْن يـَْقَنُط ِمن رَّْمحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّا«

  !شود؟ چه كسى جز گمراهان، از رمحت پروردگارش نااميد مى

  :فرمود مهان گونه كه حضرت يعقوب عليه السالم نيز خطاب به فرزندان خويش مى

  .»2« »َوَال تـَْيَأُسوا ِمن رَّْوِح اللََّه ِإنَُّه َال يـَْيَأُس ِمن َرْوِح اللََّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ «

  .شوند رمحت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا كسى جز مردِم كافر، از رمحت خدا مأيوس منىو از 

هاى اهلى  گردد و محايت خورد، مأيوس و نااميد مى هاىي كه سبب آن نيز خود اوست برمى انسان، هرگاه به بالها و مصيبت
  :را كه الزمه اميان حقيقى است باور ندارد

َمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُونَ َوِإن ُتِصبـُْهْم َسيَِّئةٌ «   .»3« »ِمبَا َقدَّ

  .شوند و چون به سبب گناهاىن كه مرتكب شده اند آسيب و گزندى به آنان رسد ناگهان نااميد مى

  :توان دريافت كه علل عمده نااميدى از رمحت خدا عبارتند از با توّجه به آيات فوق، مى

  كفر و باور حقيقى نداشنت؛
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  مداومت بر آن؛گناه و 

  پريوى از غري خدا؛

  .عدم اعتماد به خداوند

______________________________  
  .56): 15(حجر ). 1(

  .87): 12(يوسف ). 2(

  .36): 30(روم ). 3(

  839: شرح دعاى كميل، ص

   چاره نااميدان

دانست كه توبه و استغفار چاره كار آيد، بايد  چنان كه به سبب دورى از خداوند و گرفتارى به معاصى، نااميدى پيش
  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى. است

  .»1« »َعِجبُت ِلَمن يقَنُط َوَمُعُه اإلْسِتغفار«

  .»شود نااميد مى) با اين حال(در شگفتم از كسى كه استغفار مهراه اوست و 

  :فرمايد چنان كه مى

  .»2« »ال تَيَأس لذنِبَك وباُب التوبِة مفتوحٌ «

  .اى نااميد مشو و حال آن كه در توبه باز است به سبب گناهى كه مرتكب شده

  .كار باشد، نبايد از خبشوده شدن خويش نااميد گردد بنده هر چند گناه

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم در وصيىت به امام جمتىب عليه السالم مى
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َعاِء َوَتَكفََّل َلَك ِباِإلَجابَة َواْعَلْم َأنَّ الَِّذى ِبَيِدِه َخزَاِئنُ « َفال يـَُقنِّطَنََّك ِإْبَطاءُ ِإَجابَِتِه ... السََّماَواِت َواَألْرِض َقْد أَِذَن َلَك ِىف الدُّ
  .»3« »َفِإنَّ اْلَعِطيََّة َعَلى َقْدِر النـِّيَّة

... ده و اجابت منودن آن را ضمانت منودهها و زمني در اختيار اوست، به تو اجازه دعا كردن دا بدان آن كه خزائن آمسان
  .پس مبادا تأخري در اجابِت او، تو را نوميد گرداند؛ زيرا كه پاداش به اندازه نيت است

   جزاى نااميدكنندگان مردم

  :فرمايد در توصيف نااميدكنندگان مردم در قيامت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

َُقنِّطَني يَو «
َُقنِّطوَن ِمنيـَبـَْعُث اللَّه امل

   َم القيامة ُمَغلَّبًة وجوُهُهم فـَُيقاَل َهلُْم هؤالِء امل

______________________________  
  .87حكمت : ج البالغة). 1(

  .87، حديث 16، باب 53/ 75: ؛ حبار األنوار214: حتف العقول). 2(

  .31نامه : ج البالغة). 3(

  840: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »تعاىلَرمحة اللَّه 

پس ) يابد ها غلبه مى يعىن رنگ سياه بر سفيدى آن(شوند  در روز قيامت روسياه برانگيخته مى) از خداوند(نااميد كنندگان 
  .كردند اند كه مردم را از رمحت خداى متعال نااميد مى اينان: شود ها گفته مى به آن

  بدگمان نبودن به خدا

اى عاشقانه است و هر چند اين ارتباط و قداستش از سوى بندگان مورد غفلت  هرابطه ميان خداوند و خملوقاتش رابط
  .خواهد باشد، وىل حضرت حق به آنان توّجه خاصى دارد و چيزى جز خريخواهى براى بندگانش منى
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او را سازد كه سوءظن به خالق مهربان خود نداشته باشد و  كمال بندگى و معرفت حقيقى، انسان را بدين امر متوّجه مى
چون بدخواهى يا از سر دمشىن است و يا جهل و ناداىن، كه هيچ كدام درباره ذات مقّدس . خريخواه واقعى خود بداند

  .باشد پروردگار متصّور منى

  :دهد ها وعده عذاب و غضب مى داند و به آن خداوند در قرآن كرمي، اهل نفاق و شرك را بدگمانان به خدا مى

ُة السَّْوِء َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانَِّني بِاللََّه َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم َدائِرَ َويـَُعذَِّب «
  .»2« »َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً 

  نافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بدمردان و زنان م) خداوند(و 

______________________________  
  .373 -372/ 7: ؛ سفينة البحار338/ 69: ؛ حبار األنوار18: »راوندى«النوادر ). 1(

  .6): 48(فتح ). 2(

  841: شرح دعاى كميل، ص

آنان خشم گرفته و لعنتشان كرده است و دوزخ را خدا بر . آمد بد زمانه فقط بر خودشان باد برند عذاب كند؛ پيش مى
  .گاهى است براى آنان آماده منوده و بد بازگشت

در اين كه بر خبيل و ترسو و حريص اعتماد نكن، علت العلل اين » مالك اشرت«امرياملؤمنني على عليه السالم در توصيه به 
  :داند خصال نكوهيده را بدگماىن به خدا مى

جيَمُعها سوءُ الظّن ... فإنَّ الُبخل واُجلَنب واِحلرَص غرائُز شّىت ... وال حريصاً ... وال جباناً ...  َمشِورِتَك خبيًال وال ُتدِخَلنَّ ىف«
  .»1« »باللَّهِ 

هيچ گاه خبيل و ترسو و حريص را در مشورتت راه مده، چرا كه خبل و ترس و حرص، غرائز و متايالت متعددى هستند كه 
  ).و اينان تو را با توّكل بر خدا راهنماىي خنواهند كرد(به خداست ها بدگماىن  جامع آن

  .هاى شيطاىن شود گريى خصلت تواند سبب تباهى اميان و شكل با اين وصف، بد گماىن مؤمنان به خداى سبحان مى
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  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  .»2« »ظّن عبدى املومن ىب، إن خرياً فخرياً، وإن شرّاً فشرّاً ) سنِ حُ (أنا عنَد : يقول) عزوجل(أحِسِن الظنَّ باللَِّه فإّن اللَّه «

من به حسن ظن بنده مؤمنم توّجه دارم، اگر گمانش به من خري : فرمايد به خداوند حسن ظن پيدا كنيد؛ زيرا خداوند مى
  .بيند بيند و اگر شر باشد شر مى باشد خري مى

  .ه بر حسن ظن به خداوند، بسيار عجيب استتأكيد و اصرار رسول خدا صلى اهللا عليه و آل

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

______________________________  
  .53نامه : ج البالغة). 1(

  .389/ 5: ؛ سفينة البحار15، حديث 59، باب 366/ 67: ؛ حبار األنوار3، حديث 72/ 2: الكاىف). 2(

  842: شرح دعاى كميل، ص

  :لى عليه السالم خواندم كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در باالى منرب فرموددر كتاب ع

ظن به خدا، و  شود مگر به واسطه حسن سوگند به آن كه خداىي غري از او نيست، خري دنيا و آخرت به مؤمىن داده منى
  .خوى نيكو، و اجتناب از غيبت مؤمنان

كند مگر به واسطه سوءظن  ند مؤمىن را بعد از توبه و استغفار عذاب منىسوگند به آن كه خداىي غري از او نيست، خداو 
  .به خدا، و كوتاهى در اميد داشنت به خدا، و غيبت كردن از مؤمنان

سوگند به آن كه خداىي غري از او نيست، نيكو نشود گمان بنده مؤمىن به خدا مگر آن كه خدا در نزد گمان بنده مؤمن 
كند از اين كه بنده مؤمنش به او گمان خوب داشته   است و خري به دست اوست، حيا مىخود باشد، زيرا خدا كرمي

  .»1« باشد وىل خدا به گمانش و اميدش عمل نكند، پس گمانتان را به خدا نيكو كنيد و به سوى خدا روى آوريد

انه   .اى است هر چند كوچك چه جاى نااميدى است از خداىي كه براى جنات بنده اش دنبال 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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گردد، روى خود را  شود و به سوى دوزخ روانه مى اى كه به او دستور ورود به آتش داده مى در روز قيامت، آخرين بنده
  پس خداوند به فرشتگان خود. گرداند برمى

______________________________  
َوالَِّذي ال ِإَلَه ِإّال ُهَو َما : السالم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله قَاَل َوُهَو َعَلى ِمْنَربِهِ َوَجْدنَا ِيف ِكَتاِب َعِليٍّ عليه «). 1(

نـَْيا َواْآلِخَرِة ِإّال ِحبُْسِن ظَنِِّه بِاللَِّه َوَرَجائِِه َلُه َوُحْسِن ُخُلِقِه وَ  ِتَياِب اْلُمْؤِمِنَني َوالَِّذي ال ِإَلَه اْلَكفِّ َعِن اغْ أُْعِطَي ُمْؤِمٌن َقطُّ َخيـَْر الدُّ
ْن َرَجائِِه َوُسوِء ُخُلِقِه َواْغِتَياِبِه لِْلُمْؤِمِنَني ِإّال ُهَو ال يـَُعذُِّب اللَُّه ُمْؤِمناً بـَْعَد التـَّْوبَِة َواالْسِتْغَفاِر ِإّال ِبُسوِء ظَنِِّه بِاللَِّه َوتـَْقِصريِِه مِ 

ِبَيِدِه اْخلَيـْرَاُت َيْسَتْحِيي َأْن  ُهَو ال َحيُْسُن َظنُّ َعْبٍد ُمْؤِمٍن بِاللَِّه ِإّال َكاَن اللَُّه ِعْنَد َظنِّ َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َألنَّ اللََّه َكِرميٌ  َوالَِّذي ال ِإَلَه ِإّال 
، 72 -71/ 2: الكاىف» َفَأْحِسُنوا بِاللَِّه الظَّنَّ َواْرَغُبوا ِإلَْيهِ  َيُكوَن َعْبُدُه اْلُمْؤِمُن َقْد َأْحَسَن ِبِه الظَّنَّ ُمثَّ ُخيِْلَف ظَنَُّه َوَرَجاَءهُ 

  .389/ 5: ؛ سفينة البحار10399، حديث 132، باب 115/ 9: ؛ مستدرك الوسائل2حديث 

  843: شرح دعاى كميل، ص

  بنده من، چرا رويت برگرداندى؟: پرسد و سپس از او مى. دهد كه او را باز گردانيد فرمان مى

  .پروردگارا، چنني گماىن نسبت به تو نداشتم: دهد بنده پاسخ مى

  كردى؟، بنده من، درباره من چه گمان مى: پرسد خداوند از او مى

شت خود جاى دهى گمان مى: گويد مى   .كردم كه از گناهم درگذرى و مرا در 

مي و واالىي مقامم سوگند، كه اين بنده هامي و بالها اى فرشتگان من، به عّزمت و جالمل و نعمت: پس خداوند فرمايد
گاه در طول زندگى خود نسبت به من گمان خريى نداشت، و اگر حىت ساعىت در متام عمرش نسبت به من گمان  هيچ

كردم، اينك از سخن دروغ او درگذريد و او را  ناك منى به آتش دوزخ هراس] به مهني مقدار اندك نيز[خري داشت، او را 
شت كني   .دوارد 

  :سپس امام صادق عليه السالم فرمود

گونه كه   اى نيست كه به خدا گمان خري داشته باشد و به لطف اهلى اميدوار باشد، مگر آن كه، خداوند مهان هيچ بنده
و اين، مهان گماىن است كه مشا در باره پروردگار «: فرمايد منايد، و اين كالم خداى بزرگ است كه مى گمان كرده رفتار مى

  .»1« »كاران درآمديد يش داشتيد، كه مايه بدخبىت و نابودى مشا شد، و در زمره زيانخو 
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______________________________  
ِجُلوُه فَِإَذا ُأِيتَ ِبِه َقاَل ِإنَّ آِخَر َعْبٍد يـُْؤَمُر ِبِه ِإَىل النَّاِر فـَيَـْلَتِفُت فـَيـَُقوُل اللَُّه َعزََّوَجلَّ أَعْ : َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 1(
يَا َربِّ  : يَا َربِّ َما َكاَن َظينِّ ِبَك َهَذا فـَيَـُقوُل اللَُّه َجلَّ َجاللُُه َعْبِدى َوَما َكاَن ظَنَُّك ِىب فـَيَـُقولُ : َعْبِدي ِملَ اْلتَـَفتَّ فـَيَـُقولُ : َلهُ 

َمالِئَكِىت َوِعزَِّتى َوَجالِىل َوَبالِئى َواْرتَِفاِع َمَكاِىن َما َظنَّ ِىب َهَذا : ِىن َجنََّتَك فـَيَـُقوُل اللَّهُ َكاَن َظىنِّ ِبَك َأْن تـَْغِفَر ِىل َخِطيَئِىت َوُتْدِخلَ 
ُمثَّ قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه . َأْدِخُلوُه اجلَْنَّةَ  َكِذَبُه وَ َساَعًة ِمْن َحَياتِِه َخْرياً َقطُّ َوَلْو َظنَّ ِىب َساَعًة ِمْن َحَياِتِه َخْرياً َما َروَّْعُتُه بِالنَّاِر َأِجيُزوا َلهُ 

َوذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذى َظنَـْنُتْم ِبَربُِّكْم َأْرداُكْم «: َما َظنَّ َعْبٌد بِاللَِّه َخْرياً ِإّال َكاَن ِعْنَد ظَنِِّه ِبِه َوَذِلَك قـَْوُلُه َعزََّوَجلَّ : عليه السالم
، حديث 16، باب 231/ 15: ؛ وسائل الشيعة173: ثواب األعمال. 23): 41: (فصلت. »»اِسرِينَفَأْصَبْحُتْم ِمَن اخلْ 

20354.  

  844: شرح دعاى كميل، ص

  

َها بـَْرداً َوَسَالمًا، َعْلَت النَّاَر ُكلَّ َفِباْلَيِقِني أَْقَطُع َلْو َالَما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك، َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخَالِدُمَعانِِديَك، جلََ 
  َوَما َكاَن ِألََحٍد ِفيَها َمَقرّاً َوَال ُمَقاماً 

  

دامن اگر فرمانت در به عذاب كشيدن منكران نبود، و ُحكم نافذت به ابدى بودن دمشنانت در آتش صادر  به يقني مى
   قرارگاه و اقامتگاهى وجود نداشتكردى و براى احدى در آجنا  نشده بود، هر آينه سراسر دوزخ را سرد و سالمت مى

   يقني به رمحت حق

شت، مظهر رمحت واسعه اوست سزاوار ارزش وجودى انسان است كه . دوزخ، مظهر خشم و غضب خداست، چنانكه 
در سايه رمحت واسعه اهلى قرار گريد نه گرفتار خشم و غضب خداوند؛ از اين رو موالى متقيان على عليه السالم مثن و 

شت مىاى ح شت نفروش داند و مى قيقى نفس انسان را    .»1«  فرمايد آن را به كمرت از 

اده است و چه ساده انگارانه است كه گمان رود خداوند، اراده كرده است   اين ارزشى است كه خداوند در وجود انسان 
  !هاى خشم خود منايد كه بندگانش را گرفتار شعله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى هدايت، چشم او را بيناى  ليه السالم خداوند عقل انسان را قابل پريوى از چراغبه فرموده امرياملؤمنني على ع
  :فرمايد سپس مى. هاى تقوا، و قلب او را اهلى و بر طريق اطاعت حضرت حّق، قرار داده است نشانه

  ازَدَمحوا َعَلى اُحلطاِم وتشاّحوا على احلرام ورُفع َهلُم َعَلم اجلنة والنّار،«

______________________________  
َا«). 1(   .456حكمت : ج البالغة. »ِإنَُّه لَْيَس ِألَنـُْفِسُكْم َمثٌَن ِإالَّ اْجلَنََّة َفال تَِبيُعوَها ِإالَّ ِ

  845: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »وا، وَدعاُهم الشيطاُن َفاسَتجابُوا وأقبَـُلواَفَصَرُفوا عِن اجلنة ُوجوَهُهم، وأقبلوا إىل النّار ِباعماِهلِم؛ وَدعاُهم َربـُُّهم فـَنَـَفروا وَولَّ 

لو مى بر متاع پست دنيا ازدحام، و براى به دست آوردن حرام، به يك) وىل افراد فرومايه( شت و . زنند ديگر  پرچم 
شت گردانيده و با كردار خود، به  آور  آتش روىجهنم در مقابل ديدگانشان برافراشته شده، با اين حال روى خود را از 

ها رم كردند و روى برگرداندند، و شيطان آنان را  آن) وىل(فراخوانده ) به سوى سعادت(ها را  پروردگارشان آن! اند شده
  .فراخوانده دعوتش را پذيرفته، به او روى آوردند

آورند، از اين رو  گريد كه زمينه عذاب و غضب اهلى را فراهم مى اين روى آوردن به سوى آتش توسط خود مردم صورت مى
شت و جهنم چيزى نيست جز جتّسم اعمال و نتيجه كردارشان كه با آن وجود خود را مستحق  حكيمان گفته اند كه 

  .كنند آتش و حىت سزاوار خلود در آن مى

  :دارد امرياملؤمنني على عليه السالم با توّجه به اين حقيقت، عرضه مى

اند عذاب كىن، تو هيچ گاه چنني  اراده تو نبود كه برخى خود را به اين مرتبه سقوط دادهپروردگارا، يقني قاطعانه دارم اگر «
افروخت و هر آنچه  اى منى سوخت و شعله و اگر انكار و عناد كافران نبود، آتش منى. پسنديدى اى منى منزلىت را براى بنده

  .»2« »گشت بود به لطف تو، مهه جايگاه سالمت و آسايش مى

   شصاحبان آت

   برخى از بندگان ناسپاس، وجود اهلى خويش را در مقابل جهنم و عذاب به
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______________________________  
  .144خطبه : ج البالغة). 1(

بـَْردا َوَسالما َوَما َكاَن  َلْوال َما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخالِد ُمَعاِنِديَك جلَََعْلَت النَّاَر ُكلََّها«). 2(
  .»ِألََحٍد ِفيَها َمَقرّا َوال ُمَقاما

  846: شرح دعاى كميل، ص

به فرموده امرياملؤمنني على عليه السالم جهنم و . كنند گذارند، و خود را اهل آتش و سزاوار ماندگارى در آن مى حراج مى
  .آتش آن، جايگاه اهل كفر و عناد و انكار است

توان گفت كه برخى از بندگان گناهكار، گر چه ممكن است به سبب معصيت و كردار زشت  اين مطلب، مى با عنايت به
ها جنبه تطهري خواهد داشت، و پس از پاك شدن از خبث   اى در آتش جهنم بگذرانند، وىل اين آتش براى آن خود، برهه

  .گناه، از آتش، جنات پيدا خواهند كرد

م آتش را جايگاه منكران و دمشنان اهل بيت عليهم السالم كه مهان منكران و دمشنان خدايند امرياملؤمنني على عليه السال
  :فرمايد داند و مى مى

النَّاَر ِإالَّ َمْن أَْنَكَرُهْم  ِعباِدِه، َالَيْدُخُل اْجلَنََّة إّالَمْن َعَرفـَُهْم َوَعَرُفوُه، َوَال َيْدُخلُ   َخْلِقِه َوُعَرفاُءُه َعلى  إّمنا اْألَِئمَُّة قـُّواُم اللَِّه َعلى«
  .»1« »َوأَْنَكُروه

شت منى امامان از سوى خداوند تدبري كنندگان امور خلق هستند و خداوند را به بندگان مى شود مگر   شناسانند داخل 
  .نندشود مگر كسى كه امامان را انكار كند و امامان او را انكار ك كسى كه امامان را بشناسد و داخل آتش منى

حقيقتاً چه كساىن مهانند دمشنان اهل بيت رسول خدا عليهم السالم مستحق آتش خواهند بود؟ آنان كه عصاره اميان و 
حقيقت اسالم را ناديده گرفته و با پريوى از شيطان، راه هدايت را بر امت اسالم بستند، نعمت بزرگ واليت را انكار  

  ان به دمشىن و عناد برخاستند؟كرده و با وارثان علم پيامربان و پريوانش

  مفهوم عناد و انكار

  توان مربوط به يك گروه دانست؛ را مى» انكار«و » عناد«و » كفر«سه صفت 
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______________________________  
  .152خطبه : ج البالغة). 1(

  847: شرح دعاى كميل، ص

 با دستورات پروردگار و پيامربان و پريوانشان به جلاجت يعىن كافراىن كه حقيقت و آيات اهلى را انكار كرده و از سر دمشىن
  .سازند پردازند، اينان آتش عذاب را مهياى خويش مى مى

. شود كه جهنِم مهيشگى، جزاى انكارها و عنادهاى اهل كفر است اين حقيقت از آيات قرآن كرمي به وضوح استفاده مى
  :فرمايد مى» فّصلت«چنان كه در سوره 

ذِلَك َجزَاءُ َأْعَداِء اللََّه النَّاُر َهلُْم ِفيَها َداُر اْخلُْلِد َجزَاًء * فـََلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذاباً َشِديداً َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْسَوأَ الَِّذى َكانُوا يـَْعَمُلونَ «
  .»1« »ِمبَا َكانُوا ِبآيَاتَِنا َجيَْحُدونَ 

شدند، كيفر  ترديد آنان را بر پايه بدترين اعماىل كه مهواره مرتكب مى چشانيم، و ىب سخت مى به يقني كافران را عذاىب
اين است كيفر دمشنان خدا كه آتش است، براى آنان در آتِش دوزخ، سراىي جاودانه و مهيشگى است، كيفرى . دهيم مى

  .كردند به سبب اين كه مهواره آيات ما را انكار مى]  ويژه و سخت[است 

  :شود در قيامت به دو فرشته نگهبان گناهكار خطاب مى

  .»2« »أَْلِقَيا ِىف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ «

  .هر كافر سرسخت و معاند را به دوزخ اندازيد

 و در طرف مقابل، پريوان اهل بيت عليه السالم كه ثقل اصغر در كنار ثقل اكرب را قدر دانسته و به نور مقّدس آن دو، راه
ايت، به بركت معرفت كتاب اللَّه  را يافتند، اهل آتش و خمّلد در آن خنواهند بود، و اگر هم مدتى در آتش سر كنند، در 

  .و اهل بيت عليه السالم جنات خواهند يافت

______________________________  
  .28 -27): 41(فصلت ). 1(

  .24): 50(ق ). 2(
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  848: شرح دعاى كميل، ص

چيست كه سبب » جحد«و » عناد«كافران جايگاهى جز آتش جهنم و دوزخ غضب اهلى ندارند، وىل صفت يقيناً  
  شود؟ واژگوىن به اين مقام مى

  )انكار(جحد  - 1

  .»1«  نقيض اقرار است و به معىن انكار با وجود علم به ثبوت است» ُجُحود«و » َجحد«

  :شود شكناِن خائن نسبت داده مى پيماندر قرآن كرمي صفت جحد، به كافران و ظاملان و 

  .»2« »َوَما َجيَْحُد ِبآيَاتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُرونَ «

  .كند مگر كافران و آيات و نشانه هاى ما را انكار منى

  .»3« »َوَما َجيَْحُد ِبآيَاتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُمونَ «

  .كند مگر ظاملان هاى ما را انكار منى و آيات و نشانه

  .»4« »َحُد ِبآيَاتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ َوَما جيَْ «

  .شكِن خائن و كفر پيشه كند مگر هر پيمان و آيات و نشانه هاى ما را انكار منى

  :كند به وجود اين صفت چنني اشاره مى» قوم عاد«خداوند درباره 

______________________________  
 20/ 3: چنانكه در جممع البحرين. »نقيض االقرار، كاإلنكار: حد واُجلحوداجلَ «: گويد مى 106/ 3: لسان العرب). 1(

  .»أى أنكره مع علمه بثبوته: َجَحد حّقه َجحدا وجحودا: هو اإلنكار مع العلم، يقال: اجلحود«: آمده است

  .47): 29(عنكبوت ). 2(

  .49): 29(عنكبوت ). 3(
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  .32): 31(لقمان ). 4(

  849: شرح دعاى كميل، ص

مْ «   .»1« »َوتِْلَك َعاٌد َحَجُدوا بِآيَاِت َرِِّ

  .و آنان قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشان را انكار كردند

  :كند اى ديگر تبيني مى ناميده، در آيه» ُجحود«اما دليل اين كه سر بر تافنت كافران و ظاملان را 

ٍء ِإْذ َكانُوا َجيَْحُدوَن ِبآيَاِت اللََّه  َعنـُْهْم َمسُْعُهْم َوَال أَْبَصارُُهْم َوَال أَِفِئَدتـُُهم ِمن َشيْ   أَْغَىن  َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسْعاً َوأَْبصاراً َوأَْفِئَدًة َفَما«
  .»2« »َوَحاَق ِِم مَّا َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُونَ 

را از آنان برطرف نكرد؛ زيرا و براى آنان گوش و چشم و دل قرار داده بودمي وىل گوش و چشم و دلشان چيزى از عذاب 
كردند، آنان  كردند، و سراجنام عذاىب كه مهواره آن را مسخره مى آيات ما را انكار مى]  با داشنت آن ابزار تشخيص[مهواره 

  .را احاطه كرد

گوش و : اند ها و آيات اويند، كساىن هستند كه متامى ابزار و نيازهاى هدايت را داشته اينان كه منكر خداوند و نعمت
ها واجد اين  هاى اهلى است و قلب كه مركز حتليل و بررسى و شناخت حق از باطل است؛ آن چشم كه ورودى نشانه

هاى اهلى و متسخر  اند وىل وجود آن برايشان سودى نبخشيده است؛ چراكه با انكار آيات و نشانه لوازم هدايت بوده
  .اند دههاى حضرت حق، راه هدايت خويش را مسدود منو  وعده

______________________________  
  .59): 11(هود ). 1(

  .26): 46(احقاف ). 2(

  850: شرح دعاى كميل، ص

  )دمشىن(عناد  - 2

  .»1« آن است كه خود فرد، چيزى را بداند وىل از آن ابا كند و روى بگرداند» عناد«و » معانده«
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خمالفت با چيزى است با وجود علم، چنان كه خداوند از اين جهت مساوى است كه در هر دو، » َجحد«با » عناد«
  :فرمايد درباره كافران مى

  .»2« »يـَْعرِفُوَن نِْعَمَة اللََّه ُمثَّ يُنِكُرونـََها«

  .آن را انكاركنند]  از روى كرب و جلاجت[شناسند، سپس  آنان نعمت خدا را مى

وه بر رو برتافنت و عدم قبول، به جلاجت و دمشىن نيز داراى قيدى خاص هست و آن اين كه فرد ُمعاند، عال» عناد«اما 
  .توان فهميد مى» مدثر«ميزان غضب اهلى نسبت به اهل عناد را از آيات سوره . پردازد مى

  :شود اند را يادآور مى هاى بسياِر اهلى كه ناديده گرفته شده تعبريات غضب آلودى كه سخىت روز قيامت و نعمت

* َوَجَعْلُت َلُه َماًال َممُْدوداً * َذْرِىن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيداً * اْلَكاِفرِيَن َغيـُْر َيِسريٍ   َعَلى* َفذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسريٌ * اُقورِ َفِإَذا نُِقَر ِىف النَّ «
  .»3« »َسأُْرِهُقُه َصُعوداً * َنا َعِنيداً َكالَّ ِإنَُّه َكاَن ِآليَاتِ * ُمثَّ َيْطَمُع َأْن َأزِيدَ * َوَمهَّدتُّ َلُه َمتِْهيداً * َوبَِنَني ُشُهوداً 

______________________________  
عاَنَدُة والِعنادُ ). 1(

ُ
درباره  109/ 3: جممع البحرين. 307/ 3: لسان العرب. ء فيْأباه ومييل عنه َأن يـَْعِرَف الرجُل الشى: امل

: هو اجلائر عن القصد الباغى الذى يرد احلق مع العلم به، يقال: دالعني«: گويد مى» َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ «: آيه شريفه
  .»أى خالف ورّد احلق وهو يعرفه، فهو عنيد وعاند: َعند يعِند بالكسر عنوداً 

  .83): 16(حنل ). 2(

  .17 -8): 74(مدثر ). 3(

  851: شرح دعاى كميل، ص

مرا با كسى كه او را به . بر كافران آسان نيست. آن روز، روز بسيار سخىت است. پس زماىن كه در صور دميده شود
ى مادى و [ها  و نعمت. و فرزنداىن كه نزدش حاضرند. و برايش ثروت گسرتده و فراوان قرار دادم. تنهاىي آفريدم واگذار

واره به آيات باز هم طمع دارد كه بيفزامي، اين چنني نيست؛ زيرا او مه. را به طور كامل براى او فراهم آوردم]  وسايل زندگى
  .كنم به زودى او را به باال رفنت از گردنه عذاىب بسيار سخت جمبور مى. ورزد ما دمشىن مى
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  »1«  حكم اهلى بر عذاب مهيشگى منكران و معاندان

امرياملؤمنني على عليه السالم پس از اشاره به فضل و احسان پروردگار نسبت به اهل توحيد و يكتاپرستان، خطاب به 
  :فرمايد حمبوب مى

يقني دارم كه . اند، وىل من در زمره آنان نيستم دامن كه گروهى به سبب انكار و عناد خود، مستحق آتش شده پروردگارا، مى
آتشى براى آنان برافروخته گشته وىل من نه اهل انكارم و نه در مقام عناد و دمشىن، پس جايگاه مرا در ميان آنان قرار 

  .مده

ايت بصريت و زي شايد كساىن خطاب به . ركى بنده است كه به متامى جوانب ربوىب نسبت به بندگان توّجه كنداين 
وىل على عليه السالم به اين ! اى؟ هيچ كس را در آتش نينداز خداوندا، چرا آتش را خلق كرده: خداوند متعال بگويند

  .معاند، جايگاهى جز آتش نداشته باشندمطلب توّجه دارد كه حكم و قضاى اهلى چنني است كه كافران منكر و منكران 

______________________________  
  .»َلْو ال َما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخالِد ُمَعاِنِديكَ «). 1(

  852: شرح دعاى كميل، ص

  

   َلِكنََّك تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤكَ 

  

 ثـََناُؤَك، قـُْلَت ُمْبَتِدئاً، َمتَْألََها ِمَن اْلَكاِفرِيَن، ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني، َوَأْن ُختَلَِّد ِفيَها اْلُمَعاِنِديَن، َوأَْنَت َجلَّ ، أَْقَسْمَت َأْن 
نـَْعاِم ُمَتَكرِّماً، أََفَمْن َكانَ  سوگند ياد كردى كه  -هايت منزه باد كه نام  -تـَُووَن وىل توُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن َفاِسقاً َالَيسْ  َوَتَطوَّْلَت ِباْإلِ

كه ثنايت برجسته و   -جويان را در آجنا جاودانه بدارى، و نيز تو دوزخ را از مهه كافران از جنّيان و مردمان پركىن، و ستيزه
مؤمن باشد مهانند فاسق  هايت كرميانه تفضل فرمودى كه آيا كسى كه با اين گفته ابتدا منودى و با نعمت -باعظمت باد

  است؟

  !مساوى و برابر نيستند) نه(
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   قسم خداوند بر عذاب كافران

   قداست امساى اهلى

  :فرمايد هاى خداوند مهانند ذات مقدس حضرتش داراى احرتام و قداست است، چنان كه خداوند مى نام

  .»1« »تـََباَرَك اْسُم َربَِّك ِذى اجلََْالِل َواْإلِْكرَامِ «

  .و بابركت است نام پروردگار باشكوه و ارمجندت سودمند

  :شود؛ مانند مساجد شود كه در آن، نام خداوند ذكر مى اين نام، سبب اعتبار و قداست هر آن چيزى مى

______________________________  
  .78): 55(الرمحن ). 1(

  853: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ِثرياً َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللََّه كَ «

  شود ها بسيار نام خدا ياد مى و مسجدهاىي كه در آن

  :اند هاىي است كه جتلى گاه انوار اهلى و تأمني كننده نورانيت خانه

  .»2« »ِىف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّهُ َأن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُهُ «

ها  رفعت يابند و نامش در آن] ها و قدر و عظمت آن شأن و منزلت[در خانه هاىي است كه خدا اذن داده ]  نور اهلى[
  .ياد شود

  :كارترين مردم كساىن هستند كه مانع ذكر نام اهلى در مساجد شوند در منظر قرآن كرمي، بدترين و ستم

  .»3« »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُهُ «

  .آن كس است كه از ياد كردن نام خدا در مساجد خدا جلوگريى كردند كارتر از و چه كسى ستم
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هاى مقدس  هاى اهلى عالوه بر جنبه اعتقادى، جهت شرعى نيز دارد و حىت ملس نام در شرع مقدس اسالم، قداست نام
  .پروردگار و آيات قرآن كرمي بدون طهارت، عملى حرام و معصيت است

َُطهَُّرون«: فسري آيه شريفهامام موسى كاظم عليه السالم در ت
  :فرمايد ، مى»4« »ال َميَسُّهُ إّال امل

ْصَحف َالَمتسَُّه َعلى«
ُ
   وال ُتعلِّقُه ان اللَّه »5«  َغْري ُطهٍر وَال ُجنباً وَال َمتسَّ َخطَّهُ   امل

______________________________  
  .40): 22(حج ). 1(

  .36): 24(نور ). 2(

  .114): 2(بقره ). 3(

  .79): 56(واقعه ). 4(

  .تر است وىل آنچه در منت آمده مناسب) نخ آن/ خيطه«و در يك نسخه ). 5(

  854: شرح دعاى كميل، ص

َُطهَُّرون«: تعاىل يقول
  .»»1« »ال َميَسُُّه إّال امل

اى كه گرد و  گونهدر خانه به  [قرآن را بدون طهارت و نيز با حالت جنابت ملس نكن، و خط آن را نيز مس منما و آن را 
  .جز پاك شدگان، كسى آن را مس نكند: فرمايد آويزان مكن كه خداوند متعال مى] غبار بر آن بنشيند و خوانده نشود

  .اين قداست، به نام اهل بيت عليهم السالم نيز سرايت يافته است و رعايت احرتام نام آنان نيز ضرورى است

شريف التهذيب براى حفظ حرمت امساى اهلى و نام انبيا و ائمه عليهم السالم در كتاب » شيخ طوسى رمحه اهللا«مرحوم 
  :آورده» شيخ مفيد رمحه اهللا«از 

واألئّمة عليهم ... أو خاصِّ أمساِء أنبيائِهِ   خامت على فصِِّه اسٌم ِمْن أمساِء اللَِّه تعاىل  و إذا كان يف يد االنسان اليسرى... «
َزْعُه ِعْندَ    .»2« »:...وألوليائِهِ   االْسِتْنجاِء َوال يُباِشْر ِبِه النجاَسة وليُنزّهه عن ذلَك تعظيماً للَِّه تعاىل السالم فَليَـنـْ
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اگر در دست چپ انسان انگشرتى باشد كه بر نگني آن امساى خداوند يا امساى خاص انبياى او يا امامان است، هنگام 
  .د جهت تعظيم خداوند متعال و اولياى اوتطهري درآورد و به جناست نزند و از آن منزه بدار 

نام  توان به اين نكته اشاره كرد كه وقىت نسبت به نام، تا اين اندازه رعايت ادب مورد توّجه باشد، صاحب در اين باره مى
 -چه در مقام دعا و در مقامات ديگر -اى خواهد داشت و انسان در مقابل صاحِب نام در نظر فرد، جاللت ويژه

  .وتاهى و سوء ادب خنواهد شدمرتكب ك

  :كند هاى پروردگار را يادآور شده، عرض مى امرياملؤمنني على عليه السالم با توّجه به قداست امساى اهلى، قسم

______________________________  
  .113/ 1: ؛ االستبصار127/ 1: التهذيب). 1(

  .31/ 1: التهذيب). 2(

  855: شرح دعاى كميل، ص

سازى و  اى كه جهنم را از كافران جىن و انسى آكنده توىي كه داراى امساى مقدس هسىت، قسم ياد كرده پروردگارا،«
  .»معاندان را در آن خمّلد گرداىن

  .»1«  گر قسم پروردگار بر عذاب كافران و پريوان شيطان است در قرآن كرمي آياتى حكايت

ديد جسورانه شيطان مبىن بر اغواى متامى فرزن   :دان آدم، خداوند در جواب فرمودپس از 

  .»2« »َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ «

  .ىب ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى بر خواهم كرد

______________________________  
  .18): 7(اعراف . »َمْدُحوراً َلَمن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْمجَِعنيَ َقاَل اْخرُْج ِمنـَْها َمْذُءوماً «). 1(

ترديد جهنم  از اين جايگاه و منزلتت نكوهيده و مطرود بريون شو كه قطعاً هر يك از آنان از تو پريوى كند، ىب: خدا فرمود
  .را از مهه مشا لربيز خواهم كرد
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  .119): 11(هود . »َم َربَُّك َوِلذِلَك َخَلَقُهْم َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجلِْنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ ِإالَّ َمن َرحِ «

و فرمان حتمى پروردگارت حتقق يافت  . مگر كساىن كه پروردگارت به آنان رحم كرده و به مهني سبب آنان را آفريده است
  .پر خواهم كرد] كه راه كفر و عناد را برگزيدند[وزخ را از مهه جن و انس كه مهانا د

َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َولِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمىنِّ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّ « َنا َآلتـَيـْ   .13): 32(سجده . »اِس َأْمجَِعنيَ َوَلْو ِشئـْ

اما مهه را آزاد و خمتار آفريدمي تا راه هدايت [كردمي،  به او عطا مى] از روى اجبار[سى را خواستيم، هدايت هرك و اگر مى
ترديد دوزخ را از مهه جّنيان و  وىل فرمان من بر عذاب الزم و حتم شده است كه ىب] يا گمراهى را خود انتخاب كنند

  .پر خواهم كرد] كه آيات مرا تكذيب كردند[آدميان 

  .85): 38(ص . »َهنََّم ِمنَك َوِممَّن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ َألَْمَألَنَّ جَ «

  .ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى پر خواهم كرد ىب

  .68): 19(مرمي . »فـََوَربَِّك لََنْحُشَرنـَُّهْم َوالشََّياطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيّاً «

با شياطني حمشور ] اند كه بدون دليل و از روى جهل و ناداىن منكر زنده شدن مردگان[پروردگارت سوگند، آنان را  به
  .اند، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد كنيم، سپس آنان را در حاىل كه به زانو درآمده مى

  .85): 38(ص ). 2(

  856: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد چنان كه درباره منكران قيامت مى

  .»1« »فـََوَربَِّك لََنْحُشَرنـَُّهْم َوالشََّياطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيّاً «

اند گرداگرد دوزخ حاضر  به پروردگارت سوگند، آنان را با شياطني حمشوركنيم، سپس آنان را در حاىل كه به زانو در آمده
  .خواهيم كرد

  هاى خداوند فلسفه قسم
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بسيارى از . هاىي خاص متعّدد با بيان كند، آن هم قسم هاى خداوند، عذاب كافران و شياطني را به مهراه قسم بيان مى
اما امهيت گفتار و عظمت مطلب، آن زمان منود  »2«  هاى خداوند در قرآن كرمي به خملوقات و مظاهر قدرت اوست قسم

  قسم ياد كند، آن هم با كند كه حضرت حق به ذات مقدس خود بيشرتى پيدا مى

______________________________  
  .68): 19(مرمي ). 1(

  :مانند). 2(

  .3 -1): 37(صافات » َفالتَّالَِياِت ِذْكراً * فَالزَّاِجرَاِت َزْجراً * َوالصَّافَّاِت َصّفاً «

و به بازدارندگان  . اند بسته] وارمنّظم و است[كه صفى ]  مانند فرشتگان، منازگزاران و جهادگران[سوگند به صف بستگان 
  .كنندگان وحى و به تالوت. دارند به شدت باز مى]  انسان را از گناهان[كه 

َها* َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها* َوالشَّْمِس َوُضَحاَها« . »َما َطَحاَهاَواْألَْرِض وَ * َوالسَّماِء َوَما بـََناَها* َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها* َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ
  .6 - 1): 91(مشس 

و به روزچون خورشيد را به خوىب آشكار  . و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد. اش سوگند به خورشيد و گسرتش روشىن
  .و به زمني و آن كه آن را گسرتاند. و به آمسان و آن كه آن را بنا كرد. و به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد. كند

  .4 -1): 77(مرسالت . »فَاْلَفارِقَاٍت فـَْرقاً * َوالنَّاِشرَاٍت َنْشراً * َفاْلَعاِصَفاِت َعْصفاً * َسَالِت ُعْرفاً َواْلُمرْ «

براى آوردن وحى در سرعت [و سوگند به آن فرشتگاىن كه . شوند سوگند به آن فرشتگاىن كه پى در پى فرستاده مى
و سوگند به آن فرشتگاىن كه جدا  . اند هاى وحى كه گشاينده صحيفه  و سوگند به آن فرشتگاىن. چون تندبادند]  حركت

  .اند كننده حق از باطل

  857: شرح دعاى كميل، ص

  :تأكيدهاى متعّدد و گوناگون

  .»1« »فـََوَربَِّك لََنْحُشَرنـَُّهْم َوالشََّياطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيّاً «
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با شياطني حمشور ] كه بدون دليل و از روى جهل و ناداىن منكر زنده شدن مردگانند[آنان را  پس به پروردگارت سوگند،
  .اند، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد كنيم، سپس آنان را در حاىل كه به زانو درآمده مى

صورت مستقيم اقامه توان گفت اين است كه خداوند، قسم به خويش را به  نکته قابل تأملى كه درباره اين آيه شريفه مى
گر عظمت قدر حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله  نكرده است بلكه به پروردگار رسول قسم ياد كرده است كه هم نشان

يعىن . شود نزد پروردگارش است كه به پروردگار او سوگند ياد شده، و هم قداست جايگاه ربوىب حضرت حق را يادآور مى
ه رب االرباب است و نيز پرورنده وجود مقدسى چون حممد مصطفى صلى اهللا عليه و شود ك قسم به آن خداوندى ياد مى

  .آله است

  كند؟ چرا خداوند بر عذاب كافران و شياطني قسم ياد مى

غالب داليل و براهني قرآىن بر يكتاىي پروردگار، رسالت حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله و حقانّيت قيامت و برپاىي 
كند و ديگر اصرارى  هاى خود سوگند ياد مى گاه كه پذيرش در كار نباشد خداوند بر وعده ست، و آنمعاد اقامه شده ا

ايت، آن گاه كه صحنه عذاب اهلى اقامه شود و در جهنم گرفتار شوند،  بر پذيرفنت آن از سوى كافران نيست؛ و در 
  :آيد صدق سوگندهاى پروردگار آشكار خواهد شد و ندا مى

  .»2« »َما ُكنُتم ِبِه َمتْتَـُرونَ ِإنَّ هَذا «

  .كرديد به يقني اين مهان چيزى است كه مهواره درباره آن ترديد مى

______________________________  
  .68): 19(مرمي ). 1(

  .50): 44(دخان ). 2(

  858: شرح دعاى كميل، ص

  »1«  عذاب جّنيان
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مشغول خود داشته و از حمافل عاميانه تا جمالس عاملانه و نوشتارهاى از مجله مسائل مورد توّجه انسان كه مهيشه فكر او را 
شود، مسئله جن و موجودات نامرئى است كه حمدوده  علمى و معترب و حىت قرآن و تفاسري به آن اشاراتى شده و مى

  .ها به انسان بسيار نزديك و يا حىت با آن مشرتك است زندگى آن

  .اى پوشيدگى و ناديدگى استبه معن» اجتنان«هم ريشه با » جنّ «

درباره حقيقت وجودى جن و مسائل پريامون آن، اختالف نظر بسيار صورت گرفته است كه خبش عمده آن به نامرئى 
  .گردد بودن و مشخص نبودن موضوع خارجى آن برمى

  :گويد در تفسري خود مى» فخر رازى«

غري از شياطني است، وىل نظريه صحيح آن است كه آن جنسى : اند در مورد جن اختالفاتى شده است، برخى گفته«
شود، و هر كدام كه كافر باشد به اين  شياطني قسمى از جن هستند؛ هر يك از آنان كه مؤمن باشد، شيطان ناميده منى

به معناى پوشيدگى مشتق شده » اجتنان«شود؛ و دليل بر صحت اين مطلب اين است كه لفظ جن از  نام ناميده مى
  .»2« »كس چنني باشد در زمره جنيان خواهد بوداست و هر  

  .»3«  با اين بيان، عقاب جّنيان در جهنم، مهانند عقاب شيطان است كه خداوند آن را وعده داده است

  جّن، داراى اصناف و اقسامى است كه در اين بني يك صنف آن مهانند انسان،

______________________________  
  .»َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ ِمَن اْجلِنَِّة «). 1(

  .138/ 19: مفاتيح الغيب). 2(

  .85): 38(ص . »َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ «). 3(

  .ىب ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند از مهه پُر خواهم كرد

  859: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  تبع آن، مورد حماسبه و عقاب قرار خواهد گرفت داراى تكليف است و به
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شت وارد مى در تفسري القمى آمده . هاىي مطرح است شوند يا نه، نيز حبث اما پريامون اين مطلب كه آيا جّنيان مؤمن به 
شت مى: است كه از امام عليه السالم سوال شد   :شوند؟ حضرت فرمود آيا جنيان مؤمن وارد 

  .»2« »ِه َحظاِئٌر بـَْنيَ اجلنَِّة َوالنَّاِر َيُكوُن فيَها مؤمنوا اجلن وفّساق الشيعةال َولكن للَّ «

شت و آتش مكان هاىي است كه جايگاه جنيان مؤمن و شيعيان فاسق است   .نه؛ ولكن براى خداوند بني 

  »3«  عدم برابرى مؤمن و فاسق

ورز اشاره فرموده و سوگندهاى  بودن كافران معاند و منكراِن غرضپس از آن كه امرياملؤمنني على عليه السالم به جهنمى 
  .كند شود، با بياىن غريمستقيم، لطف و عنايت پروردگار را طلب مى پروردگاِر باعظمت را بر عذاب دائمى آنان يادآور مى

شان نبخشى،  ازى و رهاىياى كه كافران را در آتش جهنم گرفتار س پروردگارا، هر چند چنني حكم كرده و سوگند ياد كرده«
   اى كه مؤمنان وىل اين چنني نيز فرموده

______________________________  
  :چنان كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود). 1(

وصنٌف  صنٌف كالريِح ىف اهلواِء، وصنٌف حّياٌت، وصنٌف عقارُب، وصنٌف حشراُت األرِض، : َخلَق اللَُّه اِجلنَّ َمخسة اصنافٍ «
، ذيل حديث 3، باب 267/ 60: ؛ حبار األنوار»ماده جنن«: جممع البحرين. »كبىن آَدَم عليهُم احلساُب والعقابُ 

151.  

اى  اى عقرب ها، و گونه اى مارها، و گونه اى مانند باد در هواست، و گونه گونه خلق كرد؛ گونه خداوند جن را بر پنج
  .اند اند كه داراى حساب و عقاب رزندان آدماى مهانند ف اند، و گونه حشرات زميىن

  .سوره احقاف 30، ذيل آيه 300/ 2: تفسري القمى). 2(

  .»أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمنا َكَمْن َكاَن َفاِسقا ال َيْستَـُوونَ «). 3(

  860: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »و فاسقان برابر نيستند
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فته است ك ه پروردگارا، من اميان به تو دارم پس مرا در زمره كافران و فاسقان در چنني گفتارى اين مطلب به حنوى زيبا 
  .قرار مده

______________________________  
  .18): 32(سجده . »أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمن َكاَن َفاِسقاً َالَيْستَـُوونَ «). 1(

  .مساوى و يكسان نيستند]  گروه  نه هرگز اين دو[اند؟  اند مانند كساىن هستند كه فاسق آيا كساىن كه مؤمن

  861: شرح دعاى كميل، ص

  10ا 

بر مهه  (كنم به قدرتى كه مقّدر فرمودى، و به قضاىي كه به آن حتمّيت دادى، و  معبود و سرور من، از تو درخواست مى
بخشى هر استوارش منودى و بر كسى كه بر او اجرا كردى چريه گشىت، كه در اين شب و در اين ساعت، بر من ب) كس

ان ساختم، و هر جهل و ناداىن كه آن را به  جرمى كه مرتكب شدم، و هر گناهى كه اجنام دادم، و هر كار زشىت را كه 
ان ساختم يا عيان    عمل آوردم، خواه پنهان كردم، يا آشكار، 

  862: شرح دعاى كميل، ص

  

  24خبش 

  

  863: شرح دعاى كميل، ص

  

ْرتـََهاِإهلَِى َوَسيِِّدى،    َفَأْسَأُلَك ِباْلُقْدَرِة الَِّىت َقدَّ
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  ، َوبِاْلَقِضيَِّة الَِّىت َحَتْمتَـَها َوَحَكْمتَـَها، َوَغَلْبَت َمْن َعَلْيِه َأْجَريـْتَـَها

بر مهه  (كنم به قدرتى كه مقّدر فرمودى، و به قضاىي كه به آن حتمّيت دادى، و  معبود و سرور من، از تو درخواست مى
   وارش منودى و بر كسى كه بر او اجرا كردى چريه گشىتاست) كس

  »1«  سؤال از حضرت حق، الزمه بندگى

گر مقام ربوىب و الوهيت حضرت حق  فرازهاى نوراىن و ملكوتى دعاى امرياملؤمنني على عليه السالم با عناويىن كه نشان
رت دوست است، خود را متوّجه اين اى كه در مقام دعا و عرض حاجت به حمضر حض شود، تا بنده است آغاز مى

حقيقت ناب و اين رمز بندگى بداند كه سؤال از حضرت حق الزمه بندگى است و درخواست از غري او كارى پوچ و 
  :فرمايد گاه كه حضرت دوست مى آن. مثر است ىب

  .»2« »َدَعانِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدى َعىنِّ فَِإىنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا «

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت :] بگو[هنگامى كه بندگامن از تو درباره من بپرسند، 
  .كنم مى

آموزد كه با متام شوق به درگاه من روى آور و با دست طلب به درگاه من بكوب و جز به درياى فضل و  به انسان مى
  .رمحت من دل مبند

______________________________  
  .»ِإهلَِي َوَسيِِّدي َفَأْسَأُلكَ «). 1(

  .186): 2(بقره ). 2(

  864: شرح دعاى كميل، ص

در  » طربسى رمحه اهللا«اند، مرحوم  رسول مكرم اسالم صلى اهللا عليه و آله نيز به متجيد پروردگار قبل از دعا سفارش منوده
  :كند كه فرمود حضرت نقل مىكتاب شريف مكارم األخالق از آن 

ُلُه َمتجيٌد فـَُهَو أبـَْرت «   .»1« »إنَّ ُكلَّ ُدعاٍء الَيُكوُن قـَبـْ
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  .عقب است نباشد، منقطع و ىب) از پروردگار(مهانا هر دعاىي كه پيش از آن متجيد 

  :كند كه حضرت فرمود از امرياملؤمنني على عليه السالم نقل مى» شيخ صدوق رمحه اهللا«چنان كه 

  .»2« »ثـُْنوا َعَلى اللَِّه َعزََّوَجّل َوامَدُحوُه قـَْبَل َطَلِب اَحلواِئجِ أَ «

  .پيش از خواسنت حاجات خود، بر خداى عزوجل ثنا بگوييد و او را بستاييد

  »3« ها هاى پس از ستايش حاجت

ب اساسى اشاره دارد  وجود مقدس امرياملؤمنني على عليه السالم پيش از بيان حاجت به پيشگاه حضرت حق، به دو مطل
گريى اين جهان و جهان پسني نقش تعيني كننده دارد و آن دو مطلب، يكى  كه در حنوه گردش امور و چگونگى شكل

  .قدرت و ديگر قضاى حتمى اهلى است

ه كند كه تنها توىي كه در مه خواند و به اين حقيقت اقرار مى اى پروردگار خويش را با صفت قدرت مى آن زمان كه بنده
مهتا  بازگشت است، با خاطرى آسوده و اميدوارى مضاعف، خواسته خويش را از پروردگاِر ىب ات حتمى و ىب عامل خواسته

   اى منايد، هيچ قدرت و مقامى داند اگر او اراده كند؛ چرا كه مى طلب مى

______________________________  
  .3، فصل 10، باب 308: مكارم األخالق). 1(

  .8، باب 635/ 2: الاخلص). 2(

ْرتـََها َوبِاْلَقِضيَِّة الَِّيت َحَتْمتَـَها َوَحَكْمتَـَها«). 3(   .»َفَأْسأَُلَك بِاْلُقْدَرِة الَِّيت َقدَّ

  865: شرح دعاى كميل، ص

  .تاب مقاومت در برابر اراده او راه ندارد

  .در آيات بسيارى از قرآن كرمي به قدرت اهلى اشاره شده است

  .»1« »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشى   اللََّه َعلىإنَّ «
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  :كند از امام صادق عليه السالم چنني نقل مى» شيخ صدوق رمحه اهللا«

إّمنا َخزاِئِىن إذا أَردُت   يَا موسى: يَا َرّب أِرِىن َخزائَنَك، َقالَ : َربّه عّزوجّل َقال  ملّا َصَعَد ُموسى عليه السالم إَىل الّطوِر فـََناجى«
  .»2« »أقُوَل َلُه ُكْن فـََيكون َشيئاً أن

پروردگارا،  : آن زمان كه موسى عليه السالم از كوه طور باال رفت و به مناجات با پروردگار خويش پرداخت عرض كرد
  :هايت را به من نشان بده، خداوند فرمود گنجينه

  .شود موجود مى]  درنگ ىب[باش، پس : بگوميهاى من آن است كه هرگاه چيزى را اراده منامي به آن  اى موسى، مهانا گنجينه

؟ پس دست طلب به !تواند خبواهد كه از دايره اين قدرت خارج باشد بنده سراپا نياز، از خداوند و موالى خويش چه مى
  .جويد اندازه است مدد مى كند و از آن كه داراى قدرت ىب سوى او دراز مى

قرآن كرمي نيز بر اين امر تاكيد دارد كه به هنگام دعا، حالت . ز استداشنت چنني نگاهى به هنگام دعا، بسيار كارسا
  :تضرّع داشته باشيد

  .»3« »اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً «

  ].و از آداب و شرايط دعا جتاوز نكنيد[پروردگارتان را از روى فروتىن و زارى و خمفيانه خبوانيد 

   بر عرض نياز و اقرار به ناتواىناظهار عجز در مقابل حضرت حق، عالوه 

______________________________  
  ...و 148، 109، 106، 20): 2(بقره ). 1(

  .9، باب 133: التوحيد). 2(

  .55): 7(اعراف ). 3(

  866: شرح دعاى كميل، ص

بنده ضعيف بداند پروراند، تا اين كه  و اين امر، اميان به قدرت او را در دل مى. خويش، بزرگداشت حضرت اوست
  .گاهى استوار برگزيده و اميدش را به او معطوف داشته است تكيه
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  »1«  غلبه خداوند بر مهه عامل

  .بازگشت است، غلبه او بر متامى موجودات است كه خداوند داراى قضاى حمتوم و خواسته ىب علت اين

، و به هر ميزان كه اين غلبه حمقق شود، هر شخصى در جايگاه خويش تا آن مقدار قدرت دارد كه داراى غلبه باشد
  .قدرت نيز تا آن حمدوده صدق خواهد كرد

  :كند امرياملؤمنني على عليه السالم عرض مى

ها جارى است غلبه دارى، و درخواست من ازتو به جهت مهني قدرت و  پروردگارا، تو بر متام كساىن كه قضاى تو بر آن
ها، آن قدرتى كه هيچ مهآوردى ندارد و هيچ قدرتى  پس در برابر متامى قدرت. »َأْجَريـْتَـَها َو َغَلْبَت َمْن َعَلْيهِ «غلبه است 

  .ياراى مقابله با آن نيست، قدرت خداوند قادر متعال است كه بر متامى خملوقات احاطه و غلبه دارد

ج البالغة امرياملؤمنني على عليه السالم به بيان قدرت ا م  مانند او پرداخته  هلى و عظمت ىبخبش اول خطبه يكصد و 
  :فرمايد است؛ ايشان مى

  .»2« »...ٍء َقاِئٌم ِبِه ِغَىن ُكلِّ َفِقٍري َوِعزُّ ُكلِّ َذلِيٍل َوقـُوَُّة ُكلِّ َضِعيٍف َوَمْفزَُع ُكلِّ َمْلُهوفٍ  ٍء َخاِشٌع َلُه وَُكلُّ َشيْ  ُكلُّ َشيْ «

______________________________  
  .»َت َمْن َعَلْيِه َأْجَريـْتَـَهاَوَغَلبْ «). 1(

  .109خطبه : ج البالغة). 2(

  867: شرح دعاى كميل، ص

گاه  نيازى هر نيازمند، و عّزت هر ذليل، و قدرت هر ناتوان، و پناه مهه چيز فروتن براى او و هر چيزى قائم به اوست؛ ىب
  .رسيده است هر ستم

شود تا خواست حضرت حق بال منازع باشد و به خواست هيچ  امور، سبب مىاين قدرت و غلبه اهلى بر مهه افراد و مهه 
  .غريى تغيري نيابد

  868: شرح دعاى كميل، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

َلِة، َوِىف هِذِه السَّاَعةِ    َأْن تـََهَب ِىل ِىف هِذِه اللَّيـْ

  

   كه در اين شب و در اين ساعت، بر من ببخشى

   غرض خبشنده ىب

اى از جانب حضرت  خبشش و گذشت خداوند از جرم و خطاى بندگان را موهبت و هديهامرياملؤمنني على عليه السالم 
  .داند حق مى

  :چنني آمده است» وهب«در كتب لغت، تفسري ماده 

شود، و آن گاه كه بسيار شود، صاحب آن را  داشت گفته مى به هديه و خبشِش خاىل از غرض و بدون چشم» هبه«
  .»1« نامند مى» وّهاب«

تواند داراى غرض باشد و يا از او انتظارى داشته باشد كه اين غرض  دهد مى جهت آنچه بر ديگران اجنام مىهر كس به 
ها، متفاوت است؛ هر قدر فرد داراى كماالت  و هدف و نيز انتظارات، با توّجه به موقعيت افراد و ميزان شخصيت آن

ايت، به جهت اين كه پاداش ل مىباشد، انتظار و غرضش نسبت به آنچه اجنام داده است نيز كما هاى دنياىي  يابد و در 
  .گردد هاى اهلى مى شود و وجودش مهياى پاداش ها در او حمو مى داند، اين انتظار و غرض را ناچيز مى

هاست؛ هر مقدار كه فردى بيشرت احساس نقص  به ديگر سخن، انتظارها و اغراض افراد، متناسب با نقص يا كمال آن
  د، نسبت به ديگران احساس نيازداشته باش

______________________________  
  .»ماده هبب«: لسان العرب. »اهلبة، العطية اخلالية عن األعواض واألغراض، فاذا كثرت ّمسى صاحبها وّهاباً «). 1(

  869: شرح دعاى كميل، ص
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و چه . از ديگران نيز كم خواهد شد بيشرتى خواهد داشت، و هر قدر در خود كمال ببيند، به مهان ميزان، انتظارش
  .زيباست كارى كه خداى بزرگ براى انسان اجنام دهد كه كمال مطلق است و نياز در وجودش راهى ندارد

  .كند او مهان خداىي است كه در برابر خبشش خود، چشم طمع ندارد و از بنده ضعيف خود عوض طلب منى

ار خويش عذر آورد، نبايد خود را مستحق و سزاوار خبشش بداند، چرا كه بنده هرچند سر به سراى ربوىب بسايد و از كرد
حق بندگى، عظيم است و قصور و تقصري ما بسيار، و در برابر خداوند مهربان و الطاف او حىت گناهى كوچك نيز 

  اى است عظيم، پس چه جاى استحقاق خبشش است؟ فاجعه

ستور دارد و حىت آن را بر مالئك مقّرب نيز خمفى منايد، چه نامى جز با اين حال اگر پروردگار، گناه بپوشاند و عيب م
  .شود توان بر آن گذاشت؟ مهان خبششى كه نه غرضى در آن است و نه عوضى در مقابل آن طلب مى مى» هبه«

  »1«  درخواست تسريع در خبشش

هاى ديگر، مورد غفلت قرار   متهاى حضرت حق بر انسان است كه مانند بسيارى از نع زمان و فرصت، از مجله نعمت
  .شود گرفته و يا حىت ابزار شيطان براى فريب انسان مى

ماند و آن را درك  ها غافل مى بيند، از پايان فرصت ها مى جاىي كه مهيشه انسان خود را در مسري حركت فرصت از آن
ىف «  و از اين مطلب غافل مباند كهكند و به سادگى ممكن است كارهاى مهم و مسائل اساسى را به تأخري اندازد  منى

  .»التأخري آفاتٌ 

______________________________  
  .»َأْن تـََهَب ِيل ِيف َهِذِه اللَّيـَْلِة َوِيف َهِذِه السَّاَعةِ «). 1(

  870: شرح دعاى كميل، ص

رى به اين اندازه اما هيچ ضر . ضررهاىي كه ممكن است به سبب غفلت از گذر زمان، متوّجه انسان شود بسيار است
نيست كه عمر و سرمايه حيات، در راه معصيت پروردگار صرف شود، و از جربان اين مصيبت و خاموش منودن آتش 

  .خودساخته، غفلت گردد

  :كند امرياملؤمنني على عليه السالم عرض مى
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ساعت و حلظه بيامرز، و از   بلكه در مهني) شايد تا آخر شب هم وقت دير باشد(پروردگارا، بنده خويش را مهني امشب «
  .»گناهش درگذر

اندازند،  چه بسيارند آنان كه به اميد مداومِت حيات و با غفلت از واقعه مرگ، حلظه توبه و جربان گذشته را به تأخري مى
  :فرمايد مىافكند؛ امرياملؤمنني على عليه السالم چه زيبا  ها طنني مى گردند كه صداى رحيل در گوش و آن زمان بيدار مى

  .»1« »النّاُس نياٌم إذا ماتوا انَتبَـُهوا«

  .گردند اند، آن زمان كه مبريند بيدار مى مردم در خواب

  ها ارزش فرصت

تر است؛ چرا كه  به گفته برخى بزرگان، در نزد اصحاب حقيقت، فوت زمان و فرصت، از فوت شدن روح و جان سخت
  .»2«  فرصت، جداىي از حقفوت روح، سبب جداىي از خلق است و فوت 

 جوانا ره طاعت امروز گري
 

 كه فردا جواىن نيايد زپري

 قضا روزگارى زمن در ربود
 

 كه هر روزى از وى شب قدر بود

______________________________  
  .18، ذيل حديث 5، باب 43/ 4: ؛ حبار األنوار112: خصائص األئّمة). 1(

  .65/ 7: سفينة البحار). 2(

  

  871: شرح دعاى كميل، ص
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  من اين روز را قدر نشناختم
 

  بدانستم اكنون كه درباختم

  به غفلت بدادى زدست آب پاك
 

 «1»  چه چاره كنون جز تيّمم به خاك

  

***  

  چو شيبت درآمد به روى شباب
 

  شبت روز شد ديده بر كن زخواب

  كنون كوش كآب از كمر درگذشت
 

  سيالبت از سر گذشتنه وقىت كه 

  مكن عمر ضايع به افسوس و حيف
 

 «2»  كه فرصت عزيز است والوقت سيف

  

و پس از آن بكوشد كه آن نعمت را باز ستاند وىل . شود كه از دست برود ارزش هر نعمىت آن گاه بر انسان آشكار مى
تر از گرفتارى در آتش دوزخ كه پس از مرگ  بزرگعمر و زمان نعمىت است كه بازگشت ندارد و چه مصيبت و خسراىن 

  .اى براى آن نيست چاره

   توبه و قدرداىن از فرصت

شود كه مهراه ضرر و زياىن  ها بسيار سخت است، وىل سخىت آن، زماىن بيشرت مى گذشت زمان و از دست رفنت فرصت
اىن را جتربه منوده و چوب غفلت خويش را خورد، وىل آن كه در مسري خود زي گذرد غصه گذشنت را مى آن كه مى. باشد

  :خورده است بر دو مطلب حسرت دارد

  زماِن از دست رفته؛: اول

  .جا مانده زيان به: دوم

  در حماسبات دنياىي نيز اگر دو يا چند ضرر در كار باشد، ذهن آدمى اولويت را
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______________________________  
  .مشردن جواىن پيش از پريى گفتار اندر غنيمت: »سعدى«بوستان ). 1(

  .حكايت در معىن ادراك پيش از فوت: »سعدى«بوستان ). 2(

  872: شرح دعاى كميل، ص

تر باشد؛ پس چگونه است كه از جربان خسارت بزرگ كه در انتظار  تر و جربانش سخت دهد كه عظيم به آن ضررى مى
  شود؟ بدكاران است و عقوبت آن را پاياىن نيست كوتاهى مى

آيد بايد بر اين امر دّقت داشته باشد كه عالوه بر درخواست خبشش، تسريع در خبشش را نيز  كه به توفيق توبه نائل مىآن  
چنان كه در باب ادعيه دهه آخر ماه مبارك رمضان كه بساط ميهماىن ويژه حضرت پروردگار در حال برچيده . طلب منايد

  :منايد شدن است، امام صادق عليه السالم چنني دعا مى

  .»1« »ىف هَذا الشَّْهِر، َفْازَدْد َعّىن ِرضًا، َواْن َملْ َتُكْن َرضيَت عَّىن، َفِمَن اْألَن َفاْرَض َعّىن   اْن ُكْنَت َرضيَت َعّىن «

اكنون  اى، از هم اى، رضايت خويش را بر من افزوىن خبش، و اگر از من راضى نگرديده اگر در اين ماه از من راضى گشته
  .اضى شواز من ر 

______________________________  
  .7، باب 156/ 95: حبار األنوار). 1(

  873: شرح دعاى كميل، ص

  

   ُكلَّ ُجْرٍم َأْجَرْمُتُه وَُكلَّ َذْنٍب أَْذنـَْبتُُه، وَُكلَّ قَِبيٍح َأْسَرْرتُُه، وَُكلَّ َجْهٍل َعِمْلُتهُ 

  

   دادم، و هر كار زشىت را كههر جرمى كه مرتكب شدم، و هر گناهى كه اجنام 
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   ان ساختم، و هر جهل و ناداىن كه آن را به عمل آوردم

  »1«  درخواست خبشش متامى گناهان

كبريه بودن برخى گناهان بايد سبب رعايت بيشرت نسبت به معاصى شود، وىل برخى را ممكن است نسبت به گناهان 
شود؛  عاصى، سبب فرورفنت بيشرت در درياى رذالت و خباثت گناهان مىباك منايد، در حاىل كه چنني نگاهى به م صغريه ىب

كم مقدمه اجنام   پردازد، و با ارتكاب آن، كم امهيت جلوه دادن گناهان صغريه مى گرى خود به ىب چرا كه شيطان با جلوه
  .گردد كبائر نيز مهيا مى

  :مردى نزد امرياملؤمنني على عليه السالم آمده، گفت

» 
ُ
  .»2« »ؤِمنني أقّبل وأنا صائم؟ َفقاَل َلُه َعفِّ َصْوَمَك فإنَّ َبدَء الِقتاِل اللِّطاميا أمريامل

كه جنگ با ] دار نگاه[ات را بازدار  روزه: ببوسم در حاىل كه روزه هستم؟ امام به او فرمود]  رواست كه[اى امرياملؤمنني آيا 
  .شود سيلى زدن آغاز مى

أما گاه گناهاِن به ظاهر كوچك نيز پيامدهاى . بندى كرد در يك حمدوده معني تقسيم توان مهچنني گناهان را گر چه مى
  :دهد سنگيىن دارد، چنان كه امرياملؤمنني على عليه السالم از سبك انگاشنت گناهان چنني بيم مى

______________________________  
  .»وَُكلَّ قَِبيٍح َأْسَرْرتُُه وَُكلَّ َجْهٍل َعِمْلُتهُ  ُكلَّ ُجْرٍم َأْجَرْمُتُه وَُكلَّ َذْنٍب أَْذنـَْبُتهُ «). 1(

  .15، حديث 14، باب 272/ 4: التهذيب). 2(

  874: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َأَشدُّ الُذنوِب َما استَهاَن ِبِه صاِحُبهُ «

  .ترين گناهان، آن است كه صاحبش آن را كوچك كم امهيت بشمارد سخت

  :فرمايد مى» زيد شّحام«به  امام صادق عليه السالم نيز
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ا ال تـُْغَفر« َّ َحّقراِت ِمَن الذُّنُوِب َفإ
ُ
َحّقراِت؟ قالَ : قـُْلتُ . اتـَُّقوا امل

ُ
ىل َلْو َملْ َيُكْن ىل   ُطوىب: الّرُجل يُذِنُب الَذْنَب فـَيَـُقول: َوَما امل

  .»2« »َغيـَْر ذِلكَ 

گناهان كوچك انگاشته شده چيست؟ حضرت : شود، گفتم از گناهاِن كوچك انگاشته شده بپرهيزيد كه خبشيده منى
  .خوشا به حال من اگر غري از اين، گناهى نداشته باشم: آن كه فردى گناهى را مرتكب گردد و بگويد: فرمود

گردد و  گري انسان مى اين بالى عظيمى است كه گريبان. ام امهيىت ندارد و ناچيز است كه آنچه مرتكب شده كنايه از اين
  .پندارد ت خويش را ساده مىمعصي

طلبد؛ چرا كه خبشنده واقعى  ها را مى شدن متام گناهان و خطاها و زشىت امرياملؤمنني على عليه السالم در مقام دعا، خبشيده
بيند و زبان به اعتذار گشوده  اوست، و سزاوار است تا بنده تقصريكار، اكنون كه خويش را در برابر مقام حضرت حق مى

  .شدنش را از خداوند بطلبد ى را باقى نگذارد، مگر آن كه خبشيدهاست گناه

هر چند كه   - اقتضاى عظمت اهلى آن است كه عفو معاصى بزرگ از او خواسته شود، وىل ناگفته گذاشنت گناهان ديگر
رتين طبيب مراجعه مى. شايسته نيست -كوچك به نظر آيد گذارد و هيچ  كند، هيچ دردى را ناگفته منى آن بيمار كه به 

  .دارد، كه اگر او طبيب است بر هر دردى فائق است، خواه كوچك و خواه بزرگ اى از نامالميات خود را مكتوم منى ذرّه

______________________________  
  .477و  348حكمت : ج البالغة). 1(

  .20603، حديث 43اب ، ب310/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب استصغار الذنب، حديث 287/ 2: الكاىف). 2(

  875: شرح دعاى كميل، ص

   هاى آدمى كوتاهى

، »جرم«: شود هاى انسان را يادآور مى در اين فراز نوراىن از دعا، سّيد املظلومني و امام العارفني عليه السالم، انواع كوتاهى
  .»جهل«و » قبيح«، »ذنب«

 »التعدى والذنب«  به» جرم«شود، چنان كه در كتب لغت،  مىها نزديك به هم، و بعضاً مرتادف دانسته  غالباً اين واژه
  .»1«  تفسري شده است
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  .»3« »االمث واملعصية« و »2« »الذنب؛ االمث واجلرم واملعصية« :گويند مى» ذنب«و يا در بيان معناى 

مطلق گناه است،  به معناى» ذنب«توان بني اين مفاهيم تفصيلى در نظر گرفت با اين بيان كه  طور خالصه مى اما به
  .»4«  چنان كه در لسان العرب در تفسري آن وسعت داده است

شود كه تعّدى و جتاوز در پى داشته و مهراه اعراض از حق باشد، چنان كه در جممع  به گناهى اطالق مى» جرم«اما 
  :آمده است» جمرم«البحرين در بيان لفظ 

رم، املنقطع عن احلق اىل الباطل«   .»5« »ا

  .»6« اند دانسته» ُحسن«به معناى زشىت و بدى است؛ چنان كه أهل لغت، آن را خالف و ضد » قبيح« واما

   نيز به ناداىن و هر كارى كه از روى ناداىن صورت بگريد اطالق» جهل«و 

______________________________  
  .»جرم«ماده : كتاب العني؛ لسان العرب و جممع البحرين). 1(

  .»ذنب«ماده : ربلسان الع). 2(

  .»ذنب«ماده : كتاب العني). 3(

  .»ذنب«ماده : لسان العرب). 4(

  .»جرم«ماده : جممع البحرين). 5(

  .»قبح«ماده : جممع البحرين؛ كتاب العني و لسان العرب). 6(

  876: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  تفسري شده است »خالف العلم«  شود، چنان كه در كتب لغت، به مى

احاديث اهل بيت عليهم السالم جهل مقابل عقل قرار گرفته است و در اين صورت جهل به معىن ناخبردى و سبك اما در 
  .شود سرى مى
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  :گفت از امام رضا عليه السالم شنيدم كه مى: گويد حسن بن جهم مى

  .»صّديُق ُكلُّ امرٍِء َعْقُلُه َوَعُدّوه َجْهُلهُ «

  .»2«  وستدوست هر انساىن عقل او و دمشنش جهل ا

و بنابراين امرياملؤمنني عليه السالم از كارهاى ناخبردانه و سبك سرانه كه از مظاهر آن گناه است از خداوند متعال خبشش 
  .طلبد و آمرزش مى

شوند؛ به اين معىن كه جهل، مقدمه ارتكاب معصيت و ذنب  ماهيت و نتيجه گناه حمسوب مى» قبيح«مقدمه و » جهل«
شود كه نوعى متّرد است، و نتيجه اين جهل و متّرد، قُبح و زشىت است كه عمل انسان  د، ُجرم حمقق مىدر مرحله بع. است

  .شود به آن موصوف مى

آيد، على الظاهر معناى عامى دارد؛ چرا كه امرياملؤمنني عليه السالم پس از  كه در ابتداى مجله بعد مى» سيئة«اما كلمه 
هاىي كه كرام الكاتبني را به نگاشنت  و متام سيئه«: كند در عبارتى عام عرض مى» جهل«و » قبيح«، »ذنب«، »جرم«ذكر 

  .»اى ها امر منوده آن

 »خالف اُحلسن« و يا »3« »عمٌل قبيح«  به» سيئه«: شاهد اين امر نيز تفسريى است كه در كتب لغت آمده است كه
   جمموع. تفسري شده است »5« »اخلطيئة« و يا »4«

______________________________  
  .»جهل«ماده : لسان العرب؛ كتاب العني و جممع البحرين). 1(

  .4، باب العقل واجلهل، حديث 1: الكاىف) 2(

  .»سوأ«ماده : لسان العرب و كتاب العني) 3(

  .»سوأ«جممع البحرين ماده ) 4(

  .»سوأ«ماده : لسان العرب) 5(

  877: شرح دعاى كميل، ص
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  .دانست - جرم، ذنب، قبيح و جهل -توان جامع متامى مفاهيم موجود در چهار مفهوم گذشته تعابري را مىاين 

   توبه، نفى جربگراىي

دارد،  كند و او را از نيل به مقام تائبان باز مى از مجله مسائل و باورهاىي كه انسان را از آغوش رمحت اهلى دور مى
  .جربگراىي است

براى انسان نسبت به اعمالش اختيارى قائل نيستند، و از سر ناداىن و يا براى فرار از سخىت  آن دسته از جاهالىن كه
فهمند و با   دانند، كجا جايگاه توبه را مى تكليف، تقصري كردارهاى زشت خويش را متوّجه خداوند كرمي و حكيم مى

  ؟!»1« چشند كدامني ذائقه، حالوت اين بازگشت نوراىن را مى

و ساير الفاظى كه با صيغه متكلم » أجرمُته، أذنبُته، أسررتُه، عملُته«على عليه السالم با استفاده از عبارات  امرياملؤمنني
زند، عمل خود اوست، چنان كه خداوند متعال در قرآن كرمي  فهماند كه هر آنچه از انسان سر مى آمده است مى

  :فرمايد مى

نَـَها َوبـَيـَْنُه أََمداً َبِعيداً يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت مِ «   .»2« »...ْن َخْريٍ ُحمَْضراً َوما َعِمَلْت ِمْن ُسوء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

______________________________  
  .»سوأ«جممع البحرين ماده ). 1(

  .»سوأ«ماده : لسان العرب). 2(

  878: شرح دعاى كميل، ص

كند كه بني او  اجنام داده حاضر است و آنچه را از كار زشت مرتكب شده آرزو مىروزى كه هر كس آنچه را از كار نيك 
  ...و آن فاصله دورى باشد

  .»1« »َو تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت َوُهْم ال ُيْظَلُمونَ «

  .خنواهند گرفتشود و مورد ستم قرار  به طور كامل به او داده مى]  مهه آن[و هر كس هر عملى اجنام داده است 

  .»2« »َو ُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِمبا يـَْفَعُلونَ «
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  .دهند، داناتر است و به هر كسى آنچه را اجنام داده است، به طور كامل داده شود و او به كارهاىي كه اجنام مى

انهشود، رفتار و كردار خودشا در روز قيامت آنچه به بندگان ارائه مى اى براى نفى اعمال از خويش  ن است و هيچ 
  .پذيرفته نيست

______________________________  
  .111): 16(حنل ). 1(

  .70): 39(زمر ). 2(

  879: شرح دعاى كميل، ص

  

   َكَتْمُتهُ َأْو َأْعَلْنُتُه، َأْخَفْيُتُه َأْوَأْظَهْرتُهُ 

  

ان ساختم يا     عيانخواه پنهان كردم، يا آشكار، 

   اقرار به گناهان خمفى

خواهد  كند، از او خبشش و عفو مى دارد و عرض حاجت مى گاه حضرت حق دست به دعا بر مى آنگاه كه بنده در پيش
 »1« »َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ « داند كه او گشايد، خداى خويش را ناظر به متامى اعمال مى و به گناه خويش زبان اقرار مى

  .داند چه به كتمان و اخفاى آن پرداخته و يا آن را اعالن و اظهار منوده باشند امى اعمال بندگان را مىمت. است

زند؛ چرا كه  كند، وىل از گفنت آنچه خمفى مانده سر باز مى هاى دنياىي، جمرم به جرمى كه فاش گشته اقرار مى در دادگاه
  .بيند مىحاكمان دنيا را نسبت به گناِه خمفِى خود، ناتوان 

ديگر  -كه كتمان گناه در برابر او معىن ندارد و غيب و شهود در نزدش يكسان است  - مهتا اما در برابر آن پروردگار ىب
  .آورد گشايد و عذر مى جاى خمفى منودن حقائق نيست، اين است كه بنده، زبان به اقرار مى

  :مايدفر  امام على عليه السالم پريامون اقرار به گناه و اعتذار مى
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  .»االقراُر اعتذارٌ «

______________________________  
  .73): 6(انعام » َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ «). 1(

ان و آشكار است، و او حكيم و آگاه است   .داناى 

  880: شرح دعاى كميل، ص

  .عذر خواهى است) به گناه، خود نشانه(اقرار 

  .»االعرتاُف َشفيُع اجلاىن«

  .كار است كار و گناه شفاعت كننده جنايت) به گناهان(اعرتاف 

  .»1« »ال اعِتذاَر أَحمى للّذنِب مَن االقرارِ «

  .كند هيچ عذرخواهى مهانند اقرار، گناهان را حمو منى

   علىن شدن گناه و شكسته شدن قُبح آن

  .اره دارد كه گاهى علىن و ظاهرى است، و گاه خمفى و پوشيدهامرياملؤمنني على عليه السالم به گناهان اش

اى كه از اصل گناه  شود، بدين معىن است كه قبح آن در جامعه شكسته شده است، و اين فاجعه هرگاه گناه علىن مى
  .كند تر است؛ چرا كه گناهان ظاهرى، عالوه بر لطمه شخصيىت به فرد، جامعه را هم دچار چالش و اضطراب مى خطرناك

ى از منكر و نقش سازنده آن در اجتماع به مهني جهت است كه جلوى فساد عمومى را  امهيت امر به معروف و 
رتين امت گريد، فريضه مى   :ها منوده است اى كه جامعه اسالمى را 

  .»2« »اْلُمْنَكرِ  ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِْلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعنِ «

رتين امىت هستيد كه  دهيد و  به كار شايسته و پسنديده فرمان مى] زيرا[ايد،  پديدار شده]  براى اصالح جوامع انساىن[مشا 
  .داريد از كار ناپسند و زشت بازمى
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______________________________  
غرر احلكم چهارده حديث ذيل باب  در كتاب شريف. 3816و  3808و  3806، حديث 195: غرر احلكم). 1(
  .آمده است) االقرار بالذنب واالعتذار(

  .110): 3(آل عمران ). 2(

  881: شرح دعاى كميل، ص

  11ا 

هر كار زشىت كه كاتبان بزرگوار را به نگاهدارى و ثبت آن، فرمان دادى، هم آنان كه به ضبط ) نيز بر من ببخشاى(و 
زند گماشىت، و ايشان را مهراه اعضامي گواهاىن بر من قرار دادى، و خود پس از آنان مراقب من بودى،  آنچه از من سر مى

خواهم كه نصيب مرا  از تو مى. به رمحتت خمفى منودى، و به فضلت پوشاندى و شاهد بر آنچه كه از آنان پنهان مانده، و
فراوان گرداىن از هر خريى كه نازل كردى، يا احساىن كه تفّضل فرمودى، يا نيكى و خوىب كه منتشر ساخىت، يا رزقى كه 

  .پوشاىن آمرزى، يا خطاىي كه مى گسرتاىن، يا گناهى كه مى مى

  882: شرح دعاى كميل، ص

  

  25خبش 

  

َا اْلِكرَاَم اْلَكاتِِبنيَ     وَُكلَّ َسيَِّئٍة أََمْرَت ِبِإثـَْباِ

  

   ِمىنِّ  ، الَِّذيَن وَكَّْلتَـُهْم ِحبِْفِظ ما َيُكونُ 

هر كار زشىت كه كاتبان بزرگوار را به نگاهدارى و ثبت آن، فرمان دادى، هم آنان كه به ضبط ) نيز بر من ببخشاى(و 
   د گماشىتزن آنچه از من سر مى
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   ثبت متام اعمال انسان توسط شاهدان اهلى

» قبيح«، »ذنب«، »جرم«: معناىي عام داشته، شامل» سيئة«رسد كه  طبق آنچه در بررسى لغوى قبل گذشت، به نظر مى
  :ندك شود؛ زيرا امرياملؤمنني على عليه السالم پس از اشاره به آن چهار مفهوم پيشني، در عبارتى عام عرض مى» جهل«و 

  .»اى ببخش ها منوده الكاتبني را امر به ثبت آن هاىي كه كرام و متام سيئه«

پرواىي  اين حضور مطلق و شهود دائم، نشانگر ىب. فرمايند امرياملؤمنني على عليه السالم به تعّدد شاهدان اهلى اشاره مى
ني انسان، در روز رستاخيز به انكار  ، مه»1« شود انسان در برابر پرورگار است، و چنان كه از روايات استفاده مى

   هاى خويش كرده

______________________________  
َحىتَّ ِإذا ما جاُؤها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبصاُرُهْم «در تفسري آيه شريفه  -مفّسر بزرگ شيعه -على بن ابراهيم قمى). 1(

ا فيقولون ما : گويد مى] 20): 41(فّصلت [» َوُجُلوُدُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ  ا نزلت ىف قوم يعرض عليهم أعماهلم فينكرو فإ
فـَيَـُقولُوَن للَِّه يَا َربِّ َهُؤَالِء : عملنا منها شيئا، فتشهد عليهم املالئكة الذين كتبوا عليهم أعماهلم، فقال الصادق عليه السالم

يعاً فـََيْحِلُفوَن َلُه َكما «: اللَِّه َما فـََعُلوا ِمْن َذِلَك َشْيئاً َوُهَو قـَْوُل اللَّهِ َمَالِئَكُتَك َيْشَهُدوَن َلَك ُمثَّ َحيِْلُفوَن بِ  َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ يـَْوَم يـَبـْ
َنِتِهْم َويـَْنِطُق َجَوارُِحُهْم َوُهُم الَِّذيَن َغَصُبوا َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني َفِعْنَد َذِلَك َخيِْتُم اللَُّه َعَلى أَْلسِ ] 18): 58(جمادله [» َحيِْلُفوَن َلُكم

َع ِممَّا َحرََّم اللَُّه َوَيْشَهُد اْلَبَصُر ِمبَا َنَظَر ِبِه ِإَىل َما َحرََّم اللَُّه َوتَ  ْشَهُد اْلَيَداِن ِمبَا َأَخَذَتا َوَتْشَهُد الرِّْجالِن ِمبَا فـََيْشَهُد السَّْمُع ِمبَا مسَِ
  .264/ 2: تفسري القمى. َتْشَهُد اْلَفرُْج ِمبَا اْرَتَكَبْت ِممَّا َحرََّم اللَّهَسَعَتا ِممَّا َحرََّم اللَُّه وَ 

كنند و  شود وىل آن را انكار مى اعمالشان بر آنان عرضه مى -در قيامت -اين آيه در مورد گروهى نازل شده است كه
اند بر عليه آنان  كارهاى آنان را ثبت منودهاى كه   امي، پس مالئكه ما، هيچ يك از اين كارها را اجنام نداده: گويند مى

  .دهند شهادت مى

پروردگارا، اينان فرشتگان تواند و به نفع تو  : گويند به خداوند مى) در اين هنگام: (فرمايد امام صادق عليه السالم مى
د، و اين، مهان فرموده ان كنند كه هيچ يك از اين كارها را اجنام نداده ، سپس به خداوند سوگند ياد مى!دهند گواهى مى

خوردند،  انگيزد، پس مهان گونه كه براى مشا سوگند دروغ مى روزى كه خدا مهه آنان را برمى«: فرمايد خداوند است كه مى
در اين هنگام، خداوند  -امرياملؤمنني را غصب كردند) حق(اند كه  و اينان كساىن -»خورند براى خدا هم سوگند دروغ مى

دهد، و  هاىي كه شنيده، شهادت مى آيد؛ پس گوش، به حرام زند، و جوارحشان به سخن مى هر مىهايشان م بر زبان
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ها تالش  هاىي كه براى آن اند، و دو پا، به حرام دهد، و دو دست، به آنچه گرفته هاىي كه ديده، گواهى مى چشم، به حرام
  .دهند منوده، و فرج، به گناهاىن كه مرتكب شده، گواهى مى

  884: ى كميل، صشرح دعا

  .پردازد مى

كند، و جلوى بازگشت او به سوى   توجه به شاهدان اهلى مطلىب است كه روى آورى انسان به عذرخواهى را تعجيل مى
  .گريد گناه را مى

مگر آنان كه به لطف اهلى از پليدى معصيت به  - ها از انسان، مهيشگى بوده است و انكار آن ممكن نيست سرزدن بدى
گردد، مهني انسان كه از هر كس ديگر  شود و اسرار آدميان برمال مى وىل آن زمان كه باطن خلق آشكار مى -دور باشند

گشايد و گناهان خود را در مقابل پروردگار، منكر  داند، زبان به انكار مى تر است و باطن خود را مى به كرده خويش آگاه
امى رفتار و كردارش در منظر شاهداِن بسيارى صورت گرفته است  شود؛ غافل از اين كه زندگى او در جهان هسىت و مت مى

  .پردازند كه در روز رستاخري به شهادت مى

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم در باره شهادت شاهدان اهلى مى

  ِحُكْم َوُحفَّاظَ اْعَلُموا ِعَباَد اللَِّه َأنَّ َعَلْيُكْم َرَصداً ِمْن أَنـُْفِسُكْم َوُعُيوناً ِمْن َجَوارِ «

  885: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ْم بَاٌب ُذو رِتَاجٍ ِصْدٍق َحيَْفظُوَن َأْعَماَلُكْم َوَعَدَد أَنـَْفاِسُكْم ال َتْستـُرُُكْم ِمنـُْهْم ظُْلَمُة لَْيٍل َداٍج َوال يُِكنُُّكْم ِمنـْهُ 

اند، و  شده، و از اندامتان جاسوساىن بر وجودتان گماردهاى بندگان خدا، بدانيد كه بر مشا از خود مشا مراقباىن قرار داده 
پوشاند،  تاريكى شب تار، مشا را از ديد آنان منى. كنند هايتان را ضبط مى حمافظاىن كه از روى راسىت، اعمال و مشاره نفس

  .كند و درب بزرگى كه حمكم بسته شده مشا را از آنان پنهان منى

  دكرام الكاتبني شاهدان ويژه خداون

  .ها هستند كننده اعمال انسان فرشتگان، به صورتى ويژه شاهد و ثبت
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  :دارد شود و عرضه مى امرياملؤمنني على عليه السالم شهادت آنان را يادآور مى

  .اى ببخش ها منوده هاىي كه كرام الكاتبني را مأمور به ثبت آن پروردگارا، متامى زشىت

. نظر مؤمنان به قدرى است كه بازدارنده آنان از گناه و معصيت است جاللت اين فرشتگان و سنگيىن نظارتشان در
نه خستگى و خواب » الَِّذيَن وَكَّْلتَـُهْم ِحبِْفِظ ما َيُكوُن ِمىنِّ «اند  شاهداىن كه از سوى پروردگار مأمور به ثبت اعمال انسان

  .رتشانهاى ظاهرى، مانع از نظا مانع از اجنام تكليفشان است و نه تاريكى و پرده

مانند، مگر آن معاصى   اى غافل منى داراى عموم است به اين معىن كه اين مأموران تيزبني اهلى از هيچ كرده» ما يكون مىن«
  كه به لطف و مرمحت پروردگار در

______________________________  
  .157خطبه : ج البالغة). 1(

  886: شرح دعاى كميل، ص

  .مبانداش خمفى  حجاب ستار العيوىب

  :در قرآن كرمي از فرشتگان به حافظان و نگهبانان نيز تعبري شده

  .»1« »يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلونَ * ِكرَاماً َكاتِِبنيَ * َوِإنَّ َعَلْيُكْم حلََاِفِظنيَ «

  .كنيد دانند كه مشا چه مى كاتباىن بزرگوار، مى. اند مهانا بر مشا حمافظاىن گمارده شده

  .»2« »َلمَّا َعَليـَْها َحاِفظٌ  ِإن ُكلُّ نـَْفسٍ «

  .كس نيست مگر آن كه بر او نگهباىن است هيچ

  :در تفسري جممع البيان درباره اين آيه آمده است

كند و متام خري و  اى كه كارها و گفتار و كردار او را ثبت مى هيچ نفسى نيست مگر آن كه گواهى بر آن است، فرشته
  .»3« ندك شرى كه به دست آورده را احصا مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :اند ها گماشته شده اى كه از سوى حضرت پروردگار بر انسان مهان مالئكه

  .»4« »َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظةً «

  .گمارد و اوست چريه بر بندگانش، نگهباناىن بر مشا مى

پس از شاهدان عمومى مانند پيامربان و مؤمنان، بر اند كه  اين فرشتگان در حقيقت شاهدان خصوصى هر يك از بندگان
  :گردند ها حاضر مى تك تك بندگان ناظرند و در روز قيامت به مهراه آن

______________________________  
  .12 - 10): 82(انفطار ). 1(

  .4): 86(طارق ). 2(

  .714/ 10: جممع البيان). 3(

  .61): 6(انعام ). 4(

  887: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ «

راند، و  دهنده او را به حمشر مى كه سوق[اى و شاهدى با اوست،  دهنده آيد در حاىل كه سوق هر كسى در آن روز مى
  ].دهد شاهد، بر اعمالش گواهى مى

______________________________  
  .21): 50(ق ). 1(

  888: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَجَعْلتَـُهْم ُشُهوداً َعَلىَّ َمَع َجَوارِِحى
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   و ايشان را مهراه اعضامي گواهاىن بر من قرار دادى

   اعضاى بدن، شاهدان قيامت

  .ها براى معصيت، كمك گرفته شده است ترين شاهدان صحنه قيامت، اعضا و جوارحى است كه از آن از عجيب

گريزد تا وباىل گريبان گريش نشود، در كمال  خويشان و فرزندان و مهسر و والدين خود مىروز كه انسان از متامى  در آن
  :پردازند بيند كه اعضاى او به امر اهلى به گواهى دادن بر عليه او مى ناباورى مى

* َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  ِإَذا َما َجاُءوَها  َحىتَّ * َويـَْوَم ُحيَْشُر َأْعَداءُ اللََّه ِإَىل النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعونَ «
َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذى أَنَطَق ُكلَّ َشيْ  ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َوَما  * ٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َوَقالُوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدُمتْ َعَليـْ

َوذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذى َظنَـْنُتم *  ِممَّا تـَْعَمُلونَ َأن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َولِكن َظنَـْنُتْم َأنَّ اللََّه َال يـَْعَلُم َكِثرياً 
  .»1« »ِسرِينَ ِبَربُِّكْم َأَرَداُكْم َفَأْصَبْحُتم ِمَن اْخلَا

هاى  تا گروه[دارند  شوند، پس آنان را از حركت باز مى روزى را كه دمشنان خدا به سوى آتش گرد آورده مى]  ياد كن[و 
   دادند، گواهى رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعماىل كه مهواره اجنام مى وقىت به آتش مى.] ديگر به آنان ملحق شوند

______________________________  
  .23 -19): 41(فصلت ). 1(

  889: شرح دعاى كميل، ص

  :گويند چرا بر ضد ما گواهى داديد؟ مى: گويند و آنان به پوستشان مى. دهند مى

مهان خداىي كه هر موجودى را به سخن آورد، ما را گويا ساخت، و او مشا را خنستني بار آفريد و به سوى او بازگردانده 
از اين كه مبادا گوش و چشم و پوستتان بر ضد مشا گواهى دهند، پنهان ] ارتكاب گناه در دنيا هنگام[و مشا . شويد مى
، و اين گمانتان بود  !داند شديد، منى مرتكب مى]  در خلوت[شديد، بلكه گمان كرديد كه خدا بسيارى از آنچه را كه  منى

  .كاران شديد ز زيانمشا را هالك كرد، در نتيجه ا]  و مهان[كه به پروردگارتان برديد 
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مت زنا مى دامن و ىب خداوند، آنان كه بر زنان پاك ها  زنند را ملعون دنيا و آخرت دانسته و به آن خرب از فحشا و مؤمنه 
  :فرمايد دهد و مى وعده عذاب مى

  .»1« »ونَ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِمبَا َكانُوا يـَْعَملُ «

  .دادند، شهادت دهند ها و پاهايشان بر ضد آنان به گناهاىن كه مهواره اجنام مى ها و دست روزى كه زبان] در[

  :رود گفتند به كار منى هاىي كه به اختيار انسان سخن مى در آن روِز وحشت، زبان

  .»2« »َتْشَهُد َأْرُجُلُهم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم وَ   اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى«

يم و دست امروز بر دهان گويند و پاهايشان به اعماىل كه مهواره مرتكب  هايشان با ما سخن مى هايشان ُمهر خاموشى 
  !دهند شدند، گواهى مى مى

______________________________  
  .24): 24(نور ). 1(

  .65): 36(يس ). 2(

  890: دعاى كميل، صشرح 

  

   وَُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلىَّ ِمْن َورَاِئِهْم َوالشَّاِهَد ِلَما َخِفَى َعنـُْهمْ 

  

   و خود فراتر از آنان مراقب من بودى، و شاهد بر آنچه كه از آنان پنهان مانده

   ترين شاهد اعمال انسان خداوند، بزرگ

باشد و هر قدر آگاهِى گواه، و ميزان تسّلطش بيشرت باشد، شهادتش نيز بر شهادت و گواهى بايد از روى علم و آگاهى 
  .ساير شاهدان غلبه و چريگى خواهد داشت
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اند مأموراىن از سوى خدايند كه آگاهى آنان بر   متامى شاهداىن كه از سوى پروردگار براى نظارت بر انسان گمارده شده
ت خود خداوند از علم ذاتى او نشأت گرفته و كم و كاست كردار بندگان به خواست حضرت حق است، وىل شهاد

  .ندارد

  :ترين شاهد اعمال انسان است حضرت حق بزرگ

َنُكمْ  ُقْل َأيُّ َشيْ «   .»1« »ٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ

تا او [تر است  كسى از مهه گواهان بزرگ  گواهى چه: بگو] طلبند به كافران و مشركان كه براى حق بودِن نبوتت گواه مى[
  ؟] را بر حّقانّيت نبومت براى مشا گواه آورم

  ]. هاست ترين گواهى ترين و صحيح ترين ومطمئن اش بزرگ كه گواهى[خدا ميان من ومشا گواه است : بگو

دگان، بر كرده آنان رسى بن آيات فراواىن بر شهادت حضرت پروردگار داللت دارد كه در صحنه قيامت و هنگام حساب
  ، چه شاهدى از او برتر»2« دهد شهادت مى

______________________________  
  .19): 6(انعام ). 1(

): 58(؛ جمادله 53): 41(؛ فصلت 47): 34(؛ سبأ 17): 22(؛ حج 46): 10(؛ يونس 98): 3(آل عمران ). 2(
  ...و 55): 33(؛ احزاب 33): 4(؛ نساء 9): 85(؛ بروج 6

  891: دعاى كميل، صشرح 

ان نيز آگاه است   .كه بر هر آنچه هست داناست و بر اسرار 

، وىل »1« »ِباللَِّه َشِهيداً   َكَفى«  نياز كننده از هر شاهدى است كه وسعت علم پروردگار و دانش او بر غيب و شهود، ىب
  .با اين حال، شاهدان ديگرى نيز در عامل هستند

  شاهدان ديگر

  :روايات شاهدان ديگرى نيز در عرصه قيامت حضور خواهند داشت از مجلهمطابق آيات و 
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   پيامربان و امامان

خداوند، پيامرب . اند اند، و به حكم پروردگار، در روز قيامت شاهد بر اعمال امت خويش مهانان كه فرستادگان بر خلق
  :داند اسالم صلى اهللا عليه و آله را شاهد بر امت اسالم مى

  .»2« »َأْرَسْلَناَك شاِهداً إنّا «

  .فرستادمي) بر امت(ما تو را به عنوان شاهدى 

  .منايد معّرىف مى »3« »َرُسوًال شاِهداً َعَلْيُكمْ «چنان كه او را 

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
): 13(؛ رعد 29): 10(يونس  ؛166و  79): 4(نساء . دهيد، گواه است در حاىل كه خدا بر آنچه اجنام مى). 1(

  .28): 48(؛ فتح 52): 29(؛ عنكبوت 96): 17(؛ اسراء 43

  .8): 48(؛ فتح 45): 33(احزاب ). 2(

  .15): 73(مزمل . فرستاده و شاهدى بر مشا). 3(

  892: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشهيداً َعَلْيُكمْ «

  .باشدتا آن كه رسول، شاهدى بر مشا 

  :ها را شاهدان بر آنان قرار داده است چنان كه پيامربان، متامى امت

َنا ِبَك َعَلى« َنا ِمن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ   .»2« »هُؤَالِء َشِهيداً   َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

  .رميهنگامى كه از هر امىت گواهى بياورمي، و تو را نيز بر آنان گواه آو ]  حال مردم[پس چگونه است 
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  :فرمايند امام صادق عليه السالم در تفسري اين آيه شريفه مى

  .»3« »ِهٌد َعَلْيناهِذِه نـََزَلْت ِىف أُّمِة ُحمّمٍد خاصًَّة ىف كّل قرٍن ِمنـُْهْم اماٌم منّا شاهٌد َعَلْيِهْم َوُحمَمٌَّد صلى اهللا عليه و آله شا«

ها امامى از ما اهل  آن]  زندگى[ل شده است كه در هر زماىن از اين آيه در خصوص امت حممد صلى اهللا عليه و آله ناز 
  .ها شاهد است و حممد صلى اهللا عليه و آله بر ما شاهد است بيت بر آن

بر طبق اين تفسري، عالوه بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، امامان معصوم عليهم السالم نيز شاهدان بر اين امت 
از رسول خدا صلى اهللا » ام سلمة«ين امر داللت دارد؛ چنان كه در تفسري آمده است كه هستند كه روايات بسيارى بر ا
  :كند كه فرمود چنني نقل مى »4« »َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ «عليه و آله پريامون آيه شريفه 

  .»5«  استعلى بن اىب طالب » شهيد«در اين آيه منم، و مراد از » سائق«مراد از 

َنا ِبَك َشِهيداً َعَلى«    َويـَْوَم نـَبْـَعُث ِىف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ

______________________________  
  .78): 22(حج ). 1(

  .41): 4(نساء ). 2(

  .135: تأويل اآليات الظاهرة). 3(

راند  كه سوق دهنده او را به حمشر مى[اى و شاهدى با اوست،  دهنده قآيد در حاىل كه سو  هر كسى در آن روز مى). 4(
  .21): 50(ق ]. دهد و شاهد بر اعمالش گواهى مى

  .239/ 4: تفسري شريف الهيجى). 5(

  893: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »هُؤَالءِ 

  .آورمي بر اينان گواه مىانگيزمي و تو را  روزى را كه در هر امىت گواهى از خودشان بر آنان برمى]  ياد كن[و 
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  :خوانند حواريون نيز عيسى عليه السالم را بر شهادت بر اسالمشان مى

  .»2« »َواْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسِلُمونَ «

  .تسليم هستيم] هاى او در برابر خداوند و فرنان[گواهى بده كه ما 

  :داند و خداوند نيز عيسى عليه السالم را شاهد بر امت خويش در قيامت مى

  .»3« »َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً «

  .آنان گواه خواهد بود) اعمال نيك و بد(و روز قيامت بر 

   مؤمنان و مسلمانان

  :خداوند به جهت اميان مؤمنان و مسلمانان، به آنان مقام شهادت داده است

  .»4« »اَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهدَ «

قرار دادمي تا بر ] دور از افراط و تفريط معتدل و به[مشا را امىت ميانه ]  كه مشا را به راه راست هدايت كردمي[گونه  و مهان
  .مردم گواه باشيد، و پيامرب هم بر مشا گواه باشد

   ِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمن قـَْبُل َوِىف هَذا ِلَيُكوَن الرَُّسولُ ملََّة أَِبيُكْم ِإبـْرَا«

______________________________  
  .89): 16(حنل ). 1(

  .52): 3(آل عمران ). 2(

  .159): 4(نساء ). 3(

  .143): 2(بقره ). 4(

  894: شرح دعاى كميل، ص
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  .»1« »ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا 

  :اند قرآن هم به مهشده 17آن، [ناميده و در اين » مسلمان«آيني پدرتان ابراهيم، او مشا را پيش از اين 

  .»2« »َشِهْدنَا  أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى«

ها با توّجه به  انسان[آيا من پروردگار مشا نيستم؟ :] و فرمود[گواه گرفت   بر خودشان]  درباره پروردگاريش[و آنان را 
  .آرى، گواهى دادمي: گفتند]  وابستگى وجودشان و وجود مهه موجودات به پروردگارى و ربوبّيت حق

  :فرمايد شود مى خداوند در جتّسم صحنه قيامت كه از گروه جن و انس درباره آمدن فرستادگان اهلى سؤال مى

  .»3« »أَنـُْفِسِهْم أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ   أَنـُْفِسَنا َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة الدُّنـَْيا َوَشِهُدوا َعَلى  َقالُوا َشِهْدنَا َعَلى«

زندگى دنيا ]  هاى پر زرق و برق جلوه[و ]  كه آمدند، وىل ما تكذيبشان كردمي[دهيم  ما به زيان خود گواهى مى: گويند مى
  .كافر بودند] در دنيا[دهند كه  به زيان خود گواهى مى] انگيز اكنون در اين عرصه هول[را فريفت، و  آنان

______________________________  
  .78): 22(حج ). 1(

  .172): 7(اعراف ). 2(

  .130): 6(انعام ). 3(

  895: شرح دعاى كميل، ص

شود، عالوه بر شاهداىن كه ذكر شد، خداوند، شاهدان ديگرى را  مىگونه كه از كالم معصومان عليهم السالم استفاده  آن
كنند؛  هم بر انسان گماشته است كه در روز قيامت بر حسنات او گواهى داده و يا از كردارهاى ناشايست او ِشكوه مى

  :فرمايد چنان كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در بيان فضيلت اذان مى

َؤذَِّن ىف َسب«
ُ
  .»1« »يِل اللَِّه ماداَم ىف أذاِنِه كشهيٍد يـَتَـَقلَُّب ىف َدِمِه َوَيْشَهْد َلُه ِبذِلَك ُكلُّ َرْطٍب أو يابٍس بـََلَغُه َصْوتُهإنَّ امل
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طپد و هر تر  مهانا اذان گوِى در راه خدا، تا زماىن كه در حال اذان گفنت است مهانند شهيدى است كه در خون خود مى
  .دهد رسد براى او شهادت مى مؤّذن به او مىو خشكى كه صداى آن 

وقىت مهه جوانب وجود، و جاى جاى عامل، شاهداىن چنني بر اعمال انسان نظارت دارند، چگونه است كه حيا و شرم، 
  !شود؟ بازدارنده او منى

و از مهه باالتر پيامربان اهلى و بندگان صاحل پروردگار از يك طرف، و شخصيت خود انسان و اعضاى او از طرف ديگر، 
تواند نريوى قوى و بازدارنده در وجود انسان اجياد كند  دهنده انسان است، آيا منى نظارت خود خداوند كه خالق و پرورش

  !تا از گرفتارى در ورطه گناه و دچار شدن به شرمندگى روز قيامت در امان قرار دهد؟

______________________________  
  .4078، حديث 22/ 4: مستدرك الوسائل). 1(

  896: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوِبَرْمحَِتَك َأْخَفْيَتُه، َوِبَفْضِلَك َستَـْرَتهُ 

  

   و به رمحتت خمفى منودى، و به فضلت پوشاندى

  پوشى خداوند پرده

ز خودش، پوشاند كه ج اى مى شود كه گاهى خداوند مهربان، گناهان بندگان خود را به گونه از روايات بسيارى استفاده مى
  .هيچ كس ديگر از آن آگاه نشود

كار خويش  داند كه عيوب بندگان گنه امرياملؤمنني على عليه السالم اين كار پروردگار را نشأت گرفته از رمحت و فضل او مى
  .پوشاند را خمفى كرده و آن را مى

  :كند كه آن حضرت فرمود از امام صادق عليه السالم نقل مى» اسحاق بن عمار«
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ثَاِن قَاَلِت احلََْفَظُة بـَْعُضَها لِبَـْعٍض اْعَتزُِلوا ِبَنا فـََلَعلَّ َهلَُما ِسرّاً  ِإنَّ « َوَقْد َستَـَر اللَُّه َعَلْيِهَما فـَُقْلُت أَلَْيَس اللَّهُ  اْلُمْؤِمنَـْنيِ اَذا قـََعَدا يـََتَحدَّ
يَا ِإْسَحاُق ِإْن َكاَنِت احلََْفَظُة ال َتْسَمُع َفِإنَّ َعاِملَ السِّرِّ : فـََقالَ  »1« »يٌب َعِتيدٌ ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرقِ «َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل 

  .»2« »َيْسَمُع َويـََرى

  :گويند نشينند تا با هم سخن بگويند برخى از حفظه به ديگران مى هرگاه مؤمنان مى

: فرمايد پرسيدم مگر خداوند منى: گويد پوشانده است، اسحاق مىبرخيزمي شايد ميان آنان رازى باشد كه خداوند بر آنان 
   اى: نگهباىن آماده است؟ حضرت فرمود) براى نوشنت و حفظش(هيچ سخىن را به زبان منى گويد جز اين كه نزد او 

______________________________  
  .18): 50(ق ). 1(

  .1، حديث 17، باب 321/ 5: األنوار؛ حبار 14، باب املصافحة، حديث 182/ 2: الكاىف). 2(

  897: شرح دعاى كميل، ص

  .بيند شنود و مى اسحاق، اگر نگهبان اهلى منى شنود وىل داناى به اسرار مى

  .اى با فضل پروردگار مواجه گردد و در درياى رمحت او غرق شود، به سعادت خواهد رسيد اگر بنده

منايد،  كند و كام بنده را شريين مى زار آن را گلستان مى وزد و شوره ها مى دلرمحت اهلى نسيم با بركىت است كه بر سرزمني 
اند كه بعد از هر فريضه با اين دعا خبشش و رمحت و مغفرت را از خداوند طلب  چنان كه امام صادق عليه السالم فرموده

  :مناييد

  .»1« »كَ بـَْرَد َعْفِوَك َوَحالَوَة َرْمحَِتَك َوَمْغِفَرتِ   إهلى أَِذْقىن«

  .پروردگارا، خنكاى خبشش و شرييىن رمحت و مغفرتت را به من بچشان

   پوشى خداوند نسبت به تائب پرده

اند و پرونده گناه آنان در برابر كسى   شود مردم مؤمن و تائب، در روز قيامت مشمول رمحت از آيات و روايات استفاده مى
  .منايد برد و آبروى آنان را حفظ مى ياد شاهدان مىشود و خداى مهربان، گناهانشان را از  گشوده منى
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  :حضرت على عليه السالم فرموده

  ِت احلَفَظُة ما َكاَنْت َتكُتُب َعليهِ َمن تَاَب، تَاَب اللَُّه َعليِه، َوأُِمَرْت َجَوارُِحُه َأْن َتْستـَُر َعليِه، َوِبقاُع اَألرِض أْن َتْكُتَم َعليِه، َوأُنِسيَ 
»2«.  

هاى  رسد كه گناهانش را بر او بپوشانند، و به قطعه پذيرد، و به اعضايش فرمان مى اش را مى توبه كند، خدا توبهكسى كه 
   شود گناهانش را بر او پنهان زمني امر مى

______________________________  
  .5، فصل 20: »كفعمى«املصباح ). 1(

  .21018، حديث 86، باب 74/ 16: لشيعة، باب ثواب التوبة؛ وسائل ا179: ثواب األعمال). 2(

  898: شرح دعاى كميل، ص

  .برند اند از يادشان مى بدارند، و آنچه را حافظان عمل بر او نوشته

  :امام صادق عليه السالم فرموده

نيا َواآلِخرة، قُلتُ  ؤمُن تـَْوبًة َنصوحاً َأَحبَُّه اللَُّه َفَستَـَر َعليِه ِىف الدُّ
ُ
يـُْنِسى َمَلَكْيِه َما َكَتبا : وََكْيَف َيْستـُُر َعَليِه؟ قَالَ  إذا َتاَب الَعبُد امل
نُوبِ  ءٌ َيْشَهُد َعَليِه ِبَشىْ  فـَيَـْلَقى اللََّه ِحَني يَلَقاُه َوليَس َشىْ ... عليه ِمَن الذُّنوبِ    .»1«  ٍء ِمن الذُّ

پوشاند، معاوية  در دنيا و آخرت بر او مىهنگامى كه بنده مؤمن توبه خالص كند، خدا به او حمّبت ورزد، پس گناهانش را 
برد،  اند، از يادشان مى آنچه را فرشتگان از گناهان بر او نوشته: پوشاند؟ فرمود چگونه بر او مى: بن وهب عرضه داشت

  .كند، در حاىل كه هيچ، چيز نيست كه به چيزى از گناهانش شهادت دهد پس خدا را در قيامت مالقات مى

______________________________  
  .31، حديث 20، باب 28/ 6: ؛ حبار األنوار1، باب التوبة، حديث 430/ 2: الكاىف). 1(

  899: شرح دعاى كميل، ص
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   ِمْن ُكلِّ َخْريٍ أَنـَْزْلَتهُ   َوَأْن تـَُوفـَِّر َحّظى

  

   َذْنٍب تـَْغِفرُُه، َأْو َخَطٍأ َتْستـُرُهُ َأْو ِبٍر َنَشْرَتُه، َأْو ِرْزٍق َبَسْطَتُه، َأْو  ، َأْو ِإْحساٍن َفضَّْلَتهُ 

خواهم كه نصيب مرا از هر خريى كه نازل كردى، يا احساىن كه تفّضل فرمودى، يا نيكى و بّرى كه منتشر  از تو مى
   پوشاىن، كامل قرار دهى آمرزى، يا خطاىي كه مى گسرتاىن، يا گناهى كه مى ساخىت، يا رزقى كه مى

ره فراوان     ها و خريات از متام نعمتدرخواست 

  .شود، شيوه و ميزان درخواست است يكى از نكاتى كه در ادعيه اهل بيت عليهم السالم ديده مى

ره خويش را از خداوند طلب مى   .كند امرياملؤمنني على عليه السالم وفور و فراواىن 

  .»1« به معناى بسيارى شيئى است به حنوى كه چيزى از آن كم نشود» وفور«

ره او را چنان قرار دهد كه از  كننده است كه از خداوند مى چنني ظرافىت در تعبري، نشانگر عمق بينِش درخواست خواهد 
شود كه اتصال به منبع فيض مهيشگى باشد كه در اين صورت  آن كاسته نشود و چنني ويژگى، تنها در صورتى حاصل مى

  .شود گاه كم منى بركات آن، هيچ

  .هاى حمدود و معدود را كند نه نعمت السالم اتصال به منبع اهلى را طلب مىحضرت على عليه 

______________________________  
جممع . »املوفور، الكامل التام«. »وفر«ماده : كتاب العني. »ء وهو موفور الوفر، املال الكثري الذى مل ينقص منه شى«). 1(

  .»وفر«ماده : البحرين

  900: شرح دعاى كميل، ص

  .شود اين مطلب در دعاهاى ديگر اهل بيت عليهم السالم نيز ديده مى

در كتاب شريف اقبال األعمال براى روز نوزدهم » سّيد ابن طاووس رمحه اهللا«در البلد األمني و » كفعمى رمحه اهللا«مرحوم 
  :كنند ماه مبارك رمضان از قول امام زين العابدين عليه السالم چنني دعاىي نقل مى
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  .»1« »ِحياَزِة َخْرياتِهِ   اىل  ِمْن بـَرَكاتِِه، َوَسهِّْل َسبيلى  لُهمَّ َوفـِّْر فيِه َحّظىال«

ره مرا از بركات اين روز فراوان گردان و راه مرا براى به دست آوردن خريات اين روز آسان گردان   .پروردگارا، 

  ها گسرتدگى در موضوع خواسته

رهگونه كه امرياملؤمنني على عل مهان هاى او نيز  منايد، در موضوع خواسته مندى، حمدوديىت را مطرح منى يه السالم در ميزان 
  .شود اين گسرتدگى ديده مى

ره شود، و هر نيكى و بّرى كه  شود، و هر احساىن كه مرمحت مى مندى فراوان را از متام خرياتى كه نازل مى حضرت، 
شود را  شود، و هر گناهى كه آمرزيده شده و هر خطاىي كه پوشيده مى مى گردد، و هر رزق و روزى كه گسرتده منتشر مى

  .منايد از خداوند طلب مى

  »2«  نزول خريات

خري، آن چيزى است كه هر موجودى به مقتضاى نياز خود، طالب آن است؛ تا از مقامى عاىل دريافت منايد؛ در نتيجه، 
  هر خريى كه از سوى فراترى به فروتر

______________________________  
  .221: ؛ البلد األمني190: اقبال األعمال). 1(

  .»ِمْن ُكلِّ َخْريٍ أَنـْزَْلَتهُ «). 2(

  901: شرح دعاى كميل، ص

رسد، موهبىت است كه از  و متام خرياتى كه از جانب حضرت پروردگار به بندگان مى. رسد، سريى نزوىل خواهد داشت مى
  .شود مى آن مقام عاىل بر بندگان نازل

باره، توّجه به موضوع خري، امهيت دارد؛ بدين معىن كه بنده قدردان، خري را بشناسد و نسبت به آن معرفت داشته  دراين
بصريت بندگى . ها توّجه ندارند اند، وىل به آن هاى حضرت حق ها وموهبت چه بسيارند بندگاىن كه غرق در نعمت. باشد

  .سوى پروردگار است در نظر انسان خري باشدكند تا هر آنچه از  چنني اجياب مى
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داد كنند، وىل امرياملؤمنني على  گرچه ممكن است بسيارى خري را در كثرت مال و فرزند بدانند و پشتوانه دنياىي را مهم قلم
  :فرمايند عليه السالم در رد چنني تفّكرى مى

َر َأْن َيْكثـَُر َماُلَك َوَوَلُدَك َوَلِكنَّ « َر َأْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك َوَأْن يـَْعُظَم ِحْلُمَك َوَأْن تـَُباِهَي النَّاَس ِبِعَباَدِة َربَِّك فَِإْن  لَْيَس اْخلَيـْ اْخلَيـْ
نـَْيا ِإّال ِلَرُجَلْنيِ َرُجٍل أَْذنَ  ْدَت اللََّه َوِإْن َأَسْأَت اْستَـْغَفْرَت اللََّه َو ال َخيـَْر ِىف الدُّ يـََتَدارَُكَها بِالتـَّْوَبِة َوَرُجٍل  َب ُذنُوباً فـَُهوَ َأْحَسْنَت محَِ

  .»1« »ُيَسارُِع ِىف اْخلَيـْرَاتِ 

ات بزرگ گردد، و به بندگى  خري، افزون شدن مال و فرزند نيست، بلكه خري آن است كه دانشت زياد، و بردبارى
. لب مغفرت برخيزىپروردگارت به مردم مباهات مناىي، پس اگر خوىب كردى خدا را شكر كىن، و اگر بدى منودى به ط

خريى در دنيا نيست مگر براى دو نفر؛ مردى كه مرتكب گناهاىن شده و با توبه جربان منايد، و مردى كه به جانب  
  .شتابد كارهاى خري مى

______________________________  
  .94حكمت : ج البالغة). 1(

  902: شرح دعاى كميل، ص

  »1« ها تفّضل نيكى

هاى بندگان دانست؛ چرا كه حقِّ بندگى، سنگني است و توان قابليت انسان،  توان نتيجه قابليت را منىهاى پروردگار  نيكى
  :توان چيزى جز تفّضل و مرمحت از جانب او دانست كه ها و احسان حضرت حق را منى اندك؛ پس نيكى

  .»2« »َيْشُكُرونَ ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال «

  .گزارند مهانا خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان است، وىل بيشرت مردم سپاس منى

  »3« انتشار نيكى و برّ 

شود فراتر از يك ترمجه  شود، وىل نكاتى كه از كتب لغت استفاده مى در زبان فارسى به نيكى ترمجه مى» برّ «گر چه غالبا 
  .»4«  ساده است
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شود كه از روى لطف و كرم، به صورت   به متامى خريهاىي گفته مى» برّ «: توان چنني گفت كه مى» برّ «معاىن بندى  در مجع
نيز نشانگر مهني  » انتشار«گريد و تعبري امرياملؤمنني على عليه السالم به  گسرتده و فراوان در اختيار اهل عامل قرار مى

  .گسرتدگى و فراواىن است

______________________________  
  .»َأْو ِإْحساٍن َفضَّْلَتهُ «). 1(

  .243): 2(بقره ). 2(

  .»َأْو ِبٍر َنَشْرَتهُ «). 3(

الّرب، فعل كّل خٍري من أى «: كند را چنني تفسري مى» برّ «و ابن عرىب » الّرب، اللطف«: در لغت آمده است كه). 4(
الّرب اسٌم جامٌع «: بيان جامعيت اين لفظ آمده است مهچنني در. »برر«ماده : لسان العرب» ضرٍب كان، والرب، اإلكرام

يعىن گسرتدگى و » الرب، اإلّتساع ىف االحسان والزيادة«: شود چنان كه گفته مى. »برر«ماده : جممع البحرين» للخري كّله
  .»برر«ماده : جممع البحرين. فراواىن در نيكى

  903: شرح دعاى كميل، ص

  »1« ها گسرتدگى روزى

توان شامل روزى مادى نيز دانست وىل با اين حال، امرياملؤمنني على  ها و مربّات اهلى را مى گسرتدگى خريات و نيكىگرچه  
ره منايد؛ چرا كه بندگِى بندگان اهلى و  مندى فراوان از روزى دنياىي را به صورت جداگانه مطرح مى عليه السالم درخواست 

رهشناخت حّق عبودّيت، و اتصال معرفىت ب هاى مادى است،  مندى از نعمت ه حضرت حق، در گرو سالمِت وجود و 
  :فرمايد چنان كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« » ِنعَم الَعوُن َعَلى َتقَوى اللَِّه الِغىن«

  .تقواى اهلى است]  رسيدن به[كار خوىب براى  نيازى، كمك ىب

  :د تضمني شده استگرچه تقسيم روزى متامى خلق از سوى خداون

  .»3« »َوَما ِمن َدابٍَّة ِىف اْألَْرِض ِإَال َعَلى اللََّه ِرْزقـَُها«
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  .اى در زمني نيست مگر اين كه روزِى او برخداست و هيچ جنبده

  .تواند داراى وسعت و ضيق باشد وىل روزى انسان مى

  .»4« »ِإنَّ َربََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاءُ َويـَْقِدرُ «

  .گريد تنگ مى] براى هركه خبواهد[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هركه خبواهد وسعت مى

ره   .»أو رزق بسطته«مندى از روزى وسيع را دارد  امرياملؤمنني على عليه السالم درخواست 

______________________________  
  .»َأْو ِرْزٍق َبَسْطَتهُ «). 1(

  .1باب االستعانة بالدنيا على اآلخرة، حديث ، 71/ 5: الكاىف). 2(

  .6): 11(هود ). 3(

  .30): 17(اسراء ). 4(

  904: شرح دعاى كميل، ص

  :پسندد؛ چرا كه روزِى وسيع و قدرِت مادى گاه زمينه ساز طغيان آدمى است يقيناً خداوند رزق مبسوط را بر مهه كس منى

  .»1« »َلبَـَغْوا ِىف اْألَْرِض َولِكن يـُنَـزُِّل ِبَقَدٍر َما َيَشاءُ ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ  َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِدهِ «

كند؛  و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند، وىل آنچه را خبواهد به اندازه نازل مى
  .يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست

  :فرمايد منني على عليه السالم نيز در تبيني اين واقعيت مىامرياملؤ 

َر اْألَْرزَاَق َفَكثـََّرَها َوقـَلََّلَها َوَقسََّمَها َعَلى الضِّيِق َوالسََّعِة فـََعَدَل ِفيَها لَِيْبَتِلَي َمْن أَ « رَاَد ِمبَْيُسورَِها َوَمْعُسورَِها َولَِيْخَتِربَ ِبَذِلَك َوَقدَّ
  .»2« »صَّبـَْر ِمْن َغِنيـَِّها َوَفِقريَِهاالشُّْكَر َوال
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بندى، عدالت به خرج داد؛ تا هر كس را خبواهد با  و ارزاق را بر مبناى تنگى و فراخى قسمت منود، و در اين تقسيم
فراواىن رزق و كمى آن آزمايش كند، و بدين وسيله ثرومتندان و فقرا را از جهت شكر نعمت و حتّمل سخىت در جمراى 

  .ان قرار دهدامتح

اى از خداوند بسط و گسرتدگى روزى را خبواهد، و مهچنني از خطرات آن به خداوند پناه بربد،   پس چه زيباست كه بنده
كه اگر اهل اميان باشد ماديّات وسيله نيل او به عبادت و بندگى خداست، و بدون اميان، رزق دنياىي در خدمت شيطان 

  .خواهد بود

______________________________  
  .27): 42(شورى ). 1(

  .91خطبه : ج البالغة). 2(

  905: شرح دعاى كميل، ص

  »1« خبشش گناهان و پوشش خطاها

  .دارد ها و بركات اهلى، مؤمنان را از يادآورى گناهان بازمنى ذكر نعمت

ره خطاها را نيز طلب  مندى كامل از خبشش گناهان و پوشش حضرت، پس از اشاره به متام نعماتى كه ذكر شد، 
داند كه  او مى. ها، در ترغيب بنده به استغفار و طلب خبشش تأثري بسيار دارد يادآورى گناهان پس از ذكر نعمت. كند مى

هاى   هاىي كه گسرتانده و روزى به واسطه خرياتى كه خداوند بر او نازل فرموده، و احساىن كه مرمحت منوده، و نيكى
مورد توّجه پروردگار است، و پس از اين عنايت و توّجه است كه كردار ناشايست خويش را غري  اى كه عطا منوده، گسرتده

  .كند بيند و خبشش آن را طلب مى متناسب با لطف و عنايت خداى خود مى

ره   .منايد شدن گناهان و پوشش خطاها را درخواست مى مندى فراوان براى خبشيده امرياملؤمنني على عليه السالم 

شود كه از روى علم و عمد صورت گرفته باشد و الزمه آن خبشيده شدن است، وىل  و ذنب به اشتباهى گفته مى گناه
 :خطا آن اشتباهى است كه از روى جهالت صورت پذيرفته باشد و در آن تعّمدى نباشد، چنان كه در لغت آمده است

  .قابل اغماض استكه چنني اشتباهى به پوششى كرميانه،   »2« »اخلطأ ما مل يتعّمد«
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______________________________  
  .»َأْو َذْنٍب تـَْغِفرُُه، َأْو َخَطٍأ َتْستـُرُهُ «). 1(

  .66/ 1: لسان العرب). 2(

  907: شرح دعاى كميل، ص

  12ا 

ت، اى اى پروردگارم، اى پروردگارم، اى پروردگارم، اى معبود و سرور و موالمي و اربامب، اى كسى كه زمامم به دست اوس
ى آگاه از پريشاىن و ناتواىن   .دسىت و نادارمي ام، اى دانا به 

  908: شرح دعاى كميل، ص

  26خبش 

   صفاتى از حضرت حق

برد كه  امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز نوراىن، پيش از عرض حاجت، به صفاتى از صفات حضرت حق اشاره مى
  .و انتخاب شيوه درخواست از او بسيار كارساز استبراى رو به رو شدن با حضرت پروردگار 

   يَا َربِ 

حضرت حق، بندگان را از عدم حمض به جهان هسىت آورده و آنان را به مقتضاى صفت ربوِىب خود، به نيكوترين وجه 
  .ستپروردگارى كه بندگى درگاهش نشان افتخار بر سينه اهل اميان، و ربوبيت او مايه عّزت آنان ا. پرورانده است

  :كند چنان كه امرياملؤمنني على عليه السالم در مناجات خود با حضرت پروردگار عرض مى

  .»1« »ىب َفْخراً َأْن َتُكوَن ىل َربّاً   ىب ِعزّاً َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً، وََكفى  َكفى«

  .و باشممهني عّزت براى من بس كه تو پروردگار من باشى، و اين افتخار براى من كاىف كه بنده ت
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كه به معناى مالك و » ربّ «اند كه كلمه مباركه  گروهى از عارفان و اوليا و عاشقان و صادقان بر اين عقيده
كند، اسم اعظم است، و انسان با توسل به آن، مورد  اختيارى است كه عاشقانه و حكيمانه مملوكش را تربيت مى صاحب

   شود و بلكه گناهانش مورد آمرزش و معاصى ىها از كارش گشوده م گريد و گره رمحت حق قرار مى

______________________________  
  .111/ 2: جمموعة ورّام). 1(

  910: شرح دعاى كميل، ص

  .گردد و خطاهايش با آب آمرزش شسته و پاك مى

نام مبارك، اين  شايد راز توسل مهه انبيا و امامان، در هنگام دعا و مناجات و راز و نياز و گرفتارى و مصيبت به اين
  .دانستند را اسم اعظم حق مى» ربّ «باشد كه كلمه 

  :آدم و حوا عليهما السالم به هنگام توبه عرضه داشتند

  .»1« »َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا َوِإن َملْ تـَْغِفْر لَنا َوتـَْرَمحْنا َلَنكوَننَّ ِمَن اخلاِسرينَ «

  .كاران خواهيم شد را نيامرزى و به ما رحم نكىن، هرآينه از زيانپروردگارا، ما به خود ستم ورزيدمي و اگر ما 

صد و پنجاه سال ستم ديدن از كّفار و عاجز شدن از هدايت آنان و مضطّر شدن،  حضرت نوح عليه السالم پس از 
  :عرضه داشت

  .»2« »َربِّ ال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمَن الَكاِفرِيَن َديَّاراً «

  .كافران را بر روى زمني وا مگذار  پروردگارا، احدى از

  :حضرت ابراهيم عليه السالم در دعا و مناجاتش گفت

  .»3« »َربِّ َهْب ِىل ُحْكماً َوَأحلِْْقِىن بَالصَّاِحلنيَ «

  .پروردگارم، به من حكومت عطا كن و مرا به شايستگان ملحق فرما
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  :حضرت موسى عليه السالم به هنگام احتياج و نياز عرضه داشت

  .»4« »بِّ ِإىنِّ ِلَمآ أَنـَْزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ رَ «

  .پروردگارم، من به خريى كه تو بر من نازل كىن نيازمندم

______________________________  
  .23): 7(اعراف ). 1(

  .26): 71(نوح ). 2(

  .83): 26(شعراء ). 3(

  .24): 28(قصص ). 4(

  911: شرح دعاى كميل، ص

  :نظري، عرضه داشت سليمان عليه السالم در درخواست آمرزش، و يافنت حكومىت ىبحضرت 

  .»1« »َربِّ اغِفْر ِىل َوَهْب ِىل ُمْلكاً َاليـَْنَبِغى َألَحٍد ِمن بـَْعِدى«

  .پروردگارم، مرا بيامرز و به من حكومىت كه پس از من سزاوار كسى نباشد، عطا كن

  :است فرزند عرضه داشتحضرت زكريا عليه السالم هنگام درخو 

  .»2« »َربِّ َالَتَذْرِىن فـَْرداً َوأَْنَت َخيـُْر الَوارِِثنيَ «

رتين وارثاىن   .پروردگارم، مرا تنها وا مگذار و تو 

  :حضرت يوسف عليه السالم در مقام شكرگزارى و درخواست حاجت، عرضه داشت

ْلِك َوَعلَّْمَتىن ِمن تَ «
ُ
ْأِويِل اَألَحاِديِث فَاِطَر السَّماواِت َواَألْرِض أَْنَت َوِلىيِّ ِىف الدُّنْيا َواآلِخَرِة تـَُوفَّىن ُمْسِلماً َربِّ َقْد ءاتـَْيَتىن ِمَن امل

  .»3« »َوَأحلِْْقىن بِالصَّاِحلنيَ 
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و  ها اى آفريننده آمسان. ها را به من آموخىت پروردگارم، تو خبشى از حكومت را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب
  .زمني، تو سرپرست من در دنيا و آخرتى، مرا در حال تسليم به خودت مبريان و به گروه شايستگامن ملحق فرما

  :كند خداوند، دعاى حضرت ايّوب عليه السالم در شدت بال و مصيبت را چنني ياد مى

  .»4« »اِمحنيَ َربَُّه َأىنِّ َمسَِّىنَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ   َوأَيُّوَب إْذ نادى«

  .ترين مهرباناىن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه پريشاىن و بال به من رسيده و تو مهربان]  ياد كن[و ايوب را 

______________________________  
  .35): 38(ص ). 1(

  .89): 21(انبياء ). 2(

  .101): 12(يوسف ). 3(

  .83): 21(انبياء ). 4(

  912: شرح دعاى كميل، ص

  :و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

  .»1« »َوُقل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْـُر الرَّاِمحنيَ «

رتين رحم: و بگو   .كنندگاىن پروردگارم، مرا بيامرز و به من رحم كن، كه تو 

  :ها و زمني عرضه داشتند صاحلان و مؤمنان هنگام انديشه در آفرينش آمسان

  .»2« »َربَّنا ما َخَلْقَت هَذا باِطًال «

  .اى اى پروردگار ما، تو اين آمسان و زمني را بيهوده و باطل نيافريده

ايت تكرب و عصيان بود، با توسل به اين نام تا روز قيامت درخواست مهلت كرد   :و ابليس هم كه در 
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  .»3« »يـَْوِم يـُبـَْعثونَ   قاَل َربِّ فَأَْنِظْرِىن ِإَىل «

  .شوند مهلت ده مرا تا زماىن كه مهگان برانگيخته مى: تگف

اش را پذيرفت و او را تا  شده ملعون، متوسل به اين نام مبارك شد، خواسته و خداى مهربان به خاطر اين كه آن رانده
  !قيامت مهلت داد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

  .»4« كند خدا دعايش را اجابت مى »يا اللَّه يا ربّ «: هركس هفت بار بگويد

  :و نيز روايت شده

و چون بار دوم و سوم خدا را با اين » لبيك«: فرمايد حضرت حق مى» يا ربّ «: هنگامى كه بنده مؤمن يك بار بگويد
  .»5«  خبواه تا عطا كنم: نام خبواند، ندا رسد

______________________________  
  .118): 23(مؤمنون ). 1(

  .191): 3(ل عمران آ). 2(

  .79): 38(؛ ص 36): 15(حجر ). 3(

. »َمْن قَاَل يَا اللَُّه يَا َربِّ َسْبَع َمرَّاٍت ُمثَّ َسَأَل َما َشاَء أُْسُتِجيَب َلهُ : َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه َقالَ «). 4(
  .5735، حديث 31، باب 219/ 5: مستدرك الوسائل

، يـَُقوُل اللَُّه تـََعاَىل : ِإَذا َقاَل اْلَعْبدُ : َعْنُه صلى اهللا عليه و آله«). 5( َلبـَّْيَك : َلبـَّْيَك، َوِإَذا َقاَهلَا ثَانِياً َوثَالِثاً، َقاَل اللَُّه تـََعاَىل : يَا َربِّ
ن باب در  روايات متعددى در اي. 5738، حديث 31، باب 220/ 5: مستدرك الوسائل. »َعْبِدي َسْل تـُْعطَ 

، 219/ 5: ؛ مستدرك الوسائل32باب  285/ 7: ، باب من قال يا رب؛ وسائل الشيعة520/ 2: الكاىف: هاى كتاب
  .موجود است... و 12، باب 233/ 90: ؛ حبار األنوار31باب 

  913: شرح دعاى كميل، ص
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   يَا ِإهلَِي َوَسيِِّدي َوَمْواليَ 

آورند،  دانند و سر بر آستاِن جز او فرود منى قِى درگاهش، پروردگارى جز او منىالوهيت و خداىيِ پروردگار، كه مؤمنان حقي
مهان گفتار ملكوتى كه به گفته رسول معظم . دارند لربيز مى »ال اله اّال اللَّه«  و روز و شب خويش را با نداى عاشقانه

  .»1«  اسالم صلى اهللا عليه و آله به مهراه استغفار، برترين عبادت است

  .نظر بندگان مؤمن، سيادت و عظمت و كربياىي و بزرگى، تنها از آِن اوست در

  .يابند اى كه بندگانش به ُكرِنش در برابر او بر متام عامل برترى مى مهان بلندمرتبه

  .»2« »َفَأْولِيائه ِبِعزِّه يـَْعتَـزُّون«

  .يابند اولياء او، به بركت عّزت او، عّزت مى

اى بر  اى بر اراده او برترى ندارد و در منظر عاشقان درگاهش، نبايد هيچ خواسته چ ارادهمولوّيت و سرورى او كه هي
  :فرمود خواسته او مقّدم شود؛ چنان كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مهواره مى

______________________________  
االستغفار وقول ال اله إّالاللَّه خُري العبادة قال «: آلهقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و : عن الصادق عليه السالم قال). 1(

  .»»َفاْعَلْم أَنَُّه َال ِإلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ «: اللَّه العزيز اجلبار

رتين عبادت است؛ خداى عزيز و جّبار  پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا : فرمايد مىاستغفار، و گفنت ال اله إّالاللَّه، 
و پوشاندن تبعاتى را كه به ناحق از كردار و گفتار ]  بنا بر اين بر معرفت و آگاهيت نسبِت به حق استوار باش. [نيست

، ، باب االستغفار506/ 2: الكاىف. مردم درباره تو پديد آمده از خدا خبواه، و براى زنان و مردان مؤمن طلب آمرزش كن
  .6حديث 

  .343: دعاى عرفه؛ اقبال األعمال: مفاتيح اجلنان). 2(

  914: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »الّلُهّم رضاً ِبقَضاِئَك َوبَارِك ِىل ِىف َقَدرِك«
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  .اى بركىت عنايت فرما ام، براى من در آنچه مقّدر فرموده پروردگارا بر خواسته و قضاى تو راضى

  »2«  ارباب

اند و طوق رقـّّيت بر   دگاىن كه نه به نام، بلكه به حقيقت تاّم، بنده و در اختيار پروردگار خويشخوشا بر احوال بن
  :دارند گردنشان، نشانه فيض آنان است و در سجده عاشقانه خود، چنني عرضه مى

  .»3« »ال الَه االَّ اللَُّه َحّقاً َحّقاً َسَجْدُت َلَك يا َربِّ تـََعبُّداً َورِقّاً «

  .گومي كه معبودى غري از اللَّه نيست يقيناً معبودى غري از اللَّه وجود ندارد، و اين را با حال بندگى و بردگى مىقطعاً و 

اند نيز اطالق  است و بر بندگان زر خريد كه به ملك موالى خود درآمده »4«  در لغت به معناى لطافت و نرمى» رق«
و رقّيت و . هاى مالكشان است سر سپردگى آنان در برابر فرمان پذيرى و شود، كه چنني اطالقى به جهت انعطاف مى

  .پذيرى حمض در برابر پروردگاِر قادِر متعال، چه زيبا حالىت است كه بندگاِن درگاهش در كف اختيار نامتناهى اويند فرمان

______________________________  
  .32/ 1: الصراط املستقيم). 1(

  .»َوَماِلَك رِقِّي«). 2(

  .8127، حديث 2، باب 341/ 6: ؛ وسائل الشيعة9، باب السجود، حديث 323/ 3: الكاىف). 3(

  .121/ 10: لسان العرب). 4(

  915: شرح دعاى كميل، ص

  »1« زمامدار

صالح او صالح بنده . گردد زمام اراده مؤمنان فقط در دست خداست، وخواسته آنان تنها مقهور خداى قاهر واحد مى
كشاند و ديگر بار به چپ، نداى اعرتاض، هيچ گاه از ناى بنده  گاه به راست مى. او مّنت بر عبداست و اراده 

  :داند آيد؛ چرا كه خود را تابع خواسته حمبوب خود مى برمنى
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  اى بر گردمن افكنده دوست رشته
 

 «2»  كشد هر جا كه خاطر خواِه اوست مى

  

  :گويد دعاى عاشقانه و مناجات نوراىن خود در صحراى عرفات چنني مىوجود مقّدس سيدالشهدا عليه السالم در 

  .»3« »ال ُأِحبَّ تـَْعجيَل ما اخَّْرَت َوال َتْاخَري ما َعجَّْلتَ   َوبارِْك ىل ىف َقَدرَِك، َحّىت ) اللَُّهمَّ (« 

اى و تأخري يافنت آنچه را  ري دادهزودرسى آنچه تأخ) گاه هيچ(دارى بركت قرار ده، تا  پرودگارا، در آنچه براى من مقّدر مى
  .اى را نپسندم تسريع منوده

  »4«  علم به بيچارگى و درماندگى بندگان

بندگان حضرت حق، آن زمان كه عظمت و جاللت پروردگار را در نظر آورند، بر بيچارگى و درماندگى خود نيز معرتف 
  .شوند مى

شود، اعرتاف به داناىي و علم پروردگار بر  ىل و فقر بنده حمسوب مىاين مجله شريف عالوه بر آن كه اعرتاف به پريشان حا
  :كند بنده با كمال صداقت عرض مى. اين مطلب نيز هست

______________________________  
  .»يَا َمْن ِبَيِدِه نَاِصَيِيت «). 1(

  .»مولوى«مثنوى معنوى ). 2(

  .342: دعاى عرفه؛ اقبال األعمال: مفاتيح اجلنان). 3(

  .»يَا َعِليما ِبُضرِّي َوَمْسَكَنِيت «). 4(

  916: شرح دعاى كميل، ص

  .»اى هستم كه به حال او واقفى، پس مرا درياب من بنده بيچاره و درمانده«
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اى  آن زيان و نقيصه» ُضرّ «: توان گفت ؛ بنا بر اين مى»1« آيد در لغت به مهان معناى زيان و پريشان حاىل مى» ُضرّ «
  .شود در فرد و زندگى او منايان مى است كه آثارش

كند، چنان كه خداوند در بيان  امرياملؤمنني على عليه السالم در برابر حضرت پرورگار، به ُضّر و مسكنت خود اقرار مى
  :فرمايد مناجات ايّوب نىب عليه السالم مى

  .»2« »ُم الرَّاِمحِنيَ َربَُّه َأىنِّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرحَ   َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى«

  .ترين مهرباناىن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه مرا آسيب و سخىت رسيده و تو مهربان]  ياد كن[و ايوب را 

  :»فيض كاشاىن رمحه اهللا«و بدين بيان، رمحت خداوند را متوّجه خود ساخت، و به گفته مرحوم 

  بر خاك مسكنت فتم و ناله سر كنم
 

 «3»  دلش ز ره عجز جا كنمباشد كه در 

  

  0: خداوند نيز پاسخ پيامربش ايوب را چنني داد

  .»4« »ْلعاِبدينَ َفاْسَتَجْبنا َلُه َفَكَشْفنا ما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآتـَْيناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنا َوذِْكرى لِ «

ها از  كه در حادثه[اش را  آسيب و سخىت به او بود برطرف منودمي، و خانوادهپس ندايش را اجابت كردمي و آنچه از 
و مانندشان را مهراه با آنان به او عطا كردمي كه رمحىت از سوى ما و مايه پند و تذّكرى براى ] دستش رفته بودند

  .كنندگان بود عبادت

______________________________  
» سوء احلال، وبالفتح ضد النفع -بالضم -الضُّرّ «. »ضرر«ماده : لسان العرب» ضّد النفع الضَّّر والضُّّر، لغتان،«). 1(

  .»ضرر«ماده : جممع البحرين

  .83): 21(انبياء ). 2(

  .608غزل : »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 3(
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  .84): 21(انبياء ). 4(

  917: شرح دعاى كميل، ص

ى   »1«  دسىت بندگان آگاهى به فقر و 

ى ؤمنني عليه السالم همامريامل منايد، و هم بر اين مطلب اعرتاف  دسىت خويش اقرار مى چون نداى پيشني، هم به فقر و 
دارد كه پروردگار عامل و حكيم، از فقر بنده خويش با خرب است و اين عرض حاجت از جانب نيازمندى است به سوى 

» فاقة«در لغت عرب . نشِني حضرت دوست باشد قر و نياز، درگاهنياز، تا حاجت او را برآورده سازد و در پرتو اين ف ىب
  .»2«  به مهان معناى فقر آمده است

______________________________  
  .»يَا َخِبريا ِبَفْقِري َوفَاَقِيت «). 1(

  .»فوق«ماده : لسان العرب و كتاب العني» الفقر واحلاجة: الفاقة«). 2(

  919: شرح دعاى كميل، ص

  13ا 

كنم   هايت، از تو درخواست مى ترين صفات و نام ى پروردگارم، اى پروردگارم، اى پروردگارم، به حق و قداستت و بزرگا
گاهت قبول  ات پيوسته بدارى، و اعمامل را به پيش گذارى كه مهه اوقات مرا از شب و روز به يادت آباد كىن، و به خدمت

اى سرور من، اى آن كه . سو باشد، و حامل در خدمتت پاينده گردد و هم مناىي؛ تا آن كه اعمال و اورادم مهه مهاهنگ
  !.ام بر اوست، اى آن كه ِشكوِه و شكايت حامل به سوى اوست، اى پروردگارم، اى پروردگارم، اى پروردگارم تكيه

  920: شرح دعاى كميل، ص

  

  27خبش 
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  921: شرح دعاى كميل، ص

  

 ،    َأْسأَُلَك ِحبَقَِّك َوُقْدِسكَ يَا َربِّ يَا َربِّ يَا َربِّ

  

   ، َوَأْعَظِم ِصَفاِتُك، َوَأْمسَاِئكَ 

   به حق و قداستت! اى پروردگارم، اى پروردگارم، اى پروردگارم

   كنم هايت، از تو درخواست مى ترين صفات و نام و بزرگ

  توسل جسنت به حق پروردگار

اين حّقى است كه شناخت حقيقت آن . دهد بر بندگان دارد قسم مى امرياملؤمنني على عليه السالم خداوند را به حّقى كه
  :كردند ممكن خنواهد بود، چنان كه حضرت فاطمه زهرا عليها السالم پس از مناز خود چنني عرض مى

  .»1« »وأسئُلَك ِحبَقَِّك العظيم الذى ال يَعَلُم ُكنـَْهُه ِسواك«

  .داند ُكنه آن را منىخواهم به آن حق بزرگى كه جز تو كسى   و از تو مى

تواند به جهت ناتواىن در اداى آن باشد؛ چرا كه تا بينش حقيقى و معرفت واقعى نسبت به حّقى  اين عدم شناخت مى
  .حمّقق نشود، اداى آن نيز ممكن خنواهد بود

ج البالغة از خداوند براى رعايت حقوق اهلى    .طلبد يارى مىامرياملؤمنني على عليه السالم در آغاز دو خطبه از 

  .»2« »َوَنْسَتِعيُنُه َعَلى رَِعايَِة ُحُقوِقهِ ... اَحلْمُد للَّهِ «

  .طلبيم و براى مراعات حقوقش از او يارى مى... ستايش خمصوص خداوند است

______________________________  
  .267: مجال األسبوع). 1(
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  .100خطبه : ج البالغة). 2(

  922: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َوَأْسَتِعيُنُه َعَلى َوظَاِئِف ُحُقوِقهِ ... َأْمحَُدهُ «

  .طلبم و براى اداى حقوقش از او كمك مى... گومي او را سپاس مى

و در خطبه معروفشان در صّفني كه حقِّ واىل بر رعّيت، و رعّيت بر واىل را متذّكر شده و سخىت رعايت حق و ديگر 
  .»2«  هاى اوست فرمايد كه حق خداوند بر بندگان، رعايت فرمان رتى موجز مىمنايد، در عبا مسائل را مطرح مى

پذير نيست، پس بايد خداوند بزرگ را  امكان -چنانكه بايد و شايد -پر واضح است كه جباى آوردن حق موىل املواىل
  .سوگند داد كه يارى كند تا در حد امكان بنده ناتوان، حقش را جبا آورد

   قداست حضرت حق

سم دادن پروردگار به قداست و تنّزهش، اعرتاف به مقام ربوىب حضرت حق و نشانگر بندگى بنده نسبت به پروردگار ق
  .»3«  خويش است

  :خوانده است» قّدوس«خداوند متعال در دو آيه از قرآن كرمي، خود را به صفت 

______________________________  
  .190ج البالغة، خطبه ). 1(

: ج البالغة. »ضًُّال ِمْنهِكنَُّه ُسْبَحانَُه َجَعَل َحقَُّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يُِطيُعوُه َوَجَعَل َجزَاَءُهْم َعَلْيِه ُمَضاَعَفَة الثـََّواِب تـَفَ َولَ «). 2(
  .216خطبه 

بندگان چندبرابر قرار وىل حّقش را بر بندگان چنني مقّرر فرمود كه او را بندگى كنند، و مزد عبادت را بر عهده خود براى 
  .داد؛ به عّلت فضل و كرمى كه دارد

  .»قدس«ماده : و كتاب العني 168/ 6: لسان العرب» تنزيه اللَّه، وهو القّدوس واملقّدس واملتقّدس: القدس«). 3(

  .»قدس«ماده : جممع البحرين» القدوس من أمسائه تعاىل، من القدس وهو الطاهر املنزّه عن العيوب والنقائص«
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  923: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ُهَو اللَُّه الَّذى ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوسُ «

  .اوست خداىي كه جز او هيچ معبودى نيست، مهان فرمانرواى پاك

  .»2« »ُيَسبُِّح للَِّه ما ِىف السَّماواِت َوما ِىف اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوسِ «

رواى  ستايند، خداىي كه فرمان مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در زمني است، خدا را ها و  آنچه در آمسان
  .ايت پاكيزه است هسىت و ىب

  :گويد در تفسري آيه اول سوره مجعه مى» على بن ابراهيم قمى رمحه اهللا«

  .»3« »قّدوس آن كسى است كه از آفاتى كه سبب جهل است به دور باشد«

  :گويد نيز در جممع البيان مى» سى رمحه اهللاطرب «مرحوم 

  .»4« »قّدوس يعىن سزاوار تعظيم و آن كه از هر نقصى پاك است«

گفنت با پروردگارى كه در او نقص نيست، و طهارت و تنّزهش، او را تنها سزاوار پرستش و ُكرنش قرار  چه زيباست سخن
به . تر است د و به احوال بندگان خويش از خودشان نيز آگاهاش معىن ندار  هم او كه جهل در قاموس وجودى. داده است

  .دهد مهني دليل است كه امرياملؤمنني على عليه السالم پروردگار خويش را به مقام قدسش قسم مى

   صفات و امساى اعظم اهلى

   و باز امرياملؤمنني على عليه السالم خداوند را به صفات و امساى اعظمش قسم

______________________________  
  .23): 59(حشر ). 1(

  .1): 62(مجعه ). 2(

  .366/ 2: تفسري القمى. »ء من اآلفات املوجبات للجهل القدوس، الربى«). 3(
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  .429/ 10: جممع البيان. »القدوس، أى املستحق للتعظيم، الطاهر من كّل نقص«). 4(

  924: شرح دعاى كميل، ص

  .شود ها خوانده مى صفاتى كه ذات مقّدس پروردگار به آن ها و ترين نام دهد، يعىن بلندمرتبه مى

واضح است كه خواندن بزرگان با عناوين بزرگشان از مقتضاى ادب است، و بندگان نيز در برابر خداوند متعال چنني 
  .گاه از او طلب حاجت كنند كنند تا بلند مرتبگى حضرتش را در منظر خود يادآور شوند و آن مى

ام بوده است؛ چنان كه امرياملؤمنني على عليه السالم اسم اعظم از دي ر باز براى مسلمانان و مؤمنان منشأ سؤال و ا
  .و نيز ديگر وقايعى كه فهم عموم از آن عاجز بود »1« را با عنايت اسم اعظم، حافظ قرآن منود» زاذان«

  :گويند برخى از مفّسران مى

______________________________  
فـََتَبسََّم : ِإنََّك َلتَـْقرَأُ اْلُقْرآَن فـَُتْحِسُن ِقرَاَءَتُه فـََعَلى َمْن قـََرْأَت؟ َقال! يَا زَاَذانُ : ٍد اْخلَفَّاِف َعْن زَاَذاَن َأِيب َعْمٍرو قـُْلُت لَهَسعْ «). 1(

يَا زَاَذاُن، فـََهّال : اَن ِيل ُخُلٌق َحَسٌن َفَأْعَجَبُه َصْوِيت فـََقالِإنَّ أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َمرَّ ِيب َوأَنَا أُْنِشُد الشِّْعَر وَكَ : ُمثَّ َقالَ 
َفَدنـَْوُت ِمْنهُ . َفاْدُن ِمينِّ : َقال. وََكْيَف ِيل بِاْلُقْرآِن؟ فـََو اللَِّه َما أَقْـرَأُ ِمْنهُ ِإّال ِبَقْدِر َما ُأَصلِّي ِبهِ ! يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِننيَ : ِباْلُقْرآن؟ قـُْلتُ 

افْـَتْح َفاَك، فـَتَـَفَل ِيف ِيفَّ فـََو اللَِّه َما زَاَلْت َقَدِمي ِمْن ِعْنِدِه َحىتَّ : فـََتَكلََّم ِيف أُُذِين ِبَكالٍم َما َعَرفْـُتُه َوال َعِلْمُت َما يـَُقوُل ُمثَّ َقالَ 
فـََقَصْصُت ِقصََّة زَاَذاَن َعَلى َأِيب : َقاَل َسْعد. َأَحداً بـَْعَد َمْوِقِفي َذِلكَ  َحِفْظُت اْلُقْرآَن بِِإْعرَاِبِه َوَمهْزِِه َوَما اْحَتْجُت َأْن َأْسَأَل َعْنهُ 

  .»َصَدَق زَاَذاُن، ِإنَّ أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َدَعا ِلزَاَذاَن بِاالْسِم اْألَْعَظِم الَِّذي ال يـَُردُّ «: َجْعَفٍر عليه السالم قَالَ 

: كىن، چگونه ياد گرفىت؟ تبسمى كرد و گفت تو قرآن را خوب تالوت مى: گفتم» زاذان« به: گويد مى» سعد خّفاف«
. از صدامي خوشش آمد. خواندم و اخالق خوىب داشتم روزى امرياملؤمنني عليه السالم از كنار من گذشت و من شعر مى

: فرمود. دامن خوامن، از قرآن چيزى منى بيش از دو سوره كه در مناز مى: اى؟ گفتم چرا قرآن حفظ نكرده! اى زاذان: فرمود
دهانت را باز كن، از آب «: سپس فرمود. در گوشم چيزهاىي گفت كه نفهميدم چيست. پس نزديك او رفتم. نزديك بيا

به خدا سوگند وقىت كه از كنار او برخاستم متام قرآن را با اعرابش حفظ بودم، » دهان مبارك خود در دهان من انداخت
داستان زاذان را براى امام باقر عليه السالم نقل كردم : گويد سعد مى. هيچ مشكلى نداشتم كه از آن بپرسمبعد از آن 

  .شود، براى زاذان دعا منود على عليه السالم با اسم اعظمى كه هيچ وقت رد منى: گويد زاذان راست مى: فرمود
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، 195/ 41:  على بن اىب طالب عليه السالم؛ حبار األنوار، باب الثاىن ىف معجزات امرياملؤمنني195/ 1: اخلرائج واجلرائح
  .6، حديث 110باب 

  925: شرح دعاى كميل، ص

را در كمرت از يك » بلقيس«كه به امر سليمان نىب عليه السالم ختت پادشاهى   »1« آن كه علم بعض از كتاب نزد او بود
  .»2«  دانست چشم بر هم زدن از سرزمني سبأ به نزد سليمان عليه السالم آورد، اسم اعظم اهلى مى

______________________________  
  .40): 27(منل . »اّلذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتابِ «). 1(

. 100/ 5: ؛ زبدة التفاسري424/ 3: ؛ تفسري شريف الهيجى190/ 3: ؛ جوامع اجلامع349/ 7: جممع البيان). 2(
  :آمده است 96/ 8: در التبيان ىف تفسري القرآن

  .»هو رجل من االنس، كان عنده علم اسم اللَّه األعظم الذى اذا ُدعى به اجاب: قال ابن عباس و قتادة«

ها بود كه اسم اعظم اهلى نزد او بود، مهان امسى كه هرگاه بدان  او مردى از انسان: گويند مى» قتاده«و » ابن عباس«
  .كند خوانده شود اجابت مى

  .داند سپس اين قول را قول مشهور بني مفسرين مى

وصى حضرت سليمان عليه السالم » آصف بن برخيا«در احاديث اهل بيت عليهم السالم بسيار آمده است كه آن كس 
  .و اين امر، به خواسِت سليمان نىب عليه السالم براى شناسانده شدن جايگاه وصى او صورت پذيرفت بوده

، از امام موسى بن جعفر عليهما السالم 6حديث  8، باب 103/ 1: در كتاب شريف عيون أخبار الرضا عليه السالم
  :در ضمن حديثى طوالىن روايت شده است كه آن حضرت فرمود

ِه الَعظيِم الَّذى َدعا آِصفإّىن َأدُعو «   .»اللََّه َعزََّوَجلَّ بِامسِْ

  .به آن دعا كرد] بن برخيا[خوامن كه آصف  من خداى عزوجل را به مهان اسم اعظمى مى

  :، نيز آمده است3، حديث 13، باب 208: در كتاب بصائر الدرجات
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َا َكاَن ِعْنَد آَصَف ِمنـَْها َحْرٌف َواِحٌد ِإنَّ اْسَم اللَِّه اْألَ : َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ « ْعَظَم َعَلى َثالثٍَة َوَسْبِعَني َحْرفاً َوِإمنَّ
َع ِمْن َطْرَفِة ِت اْألَْرُض َكَما َكاَنْت َأْسرَ فـََتَكلََّم ِبِه َفُخِسَف بِاْألَْرِض َما بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ َسرِيِر بِْلِقيَس َحىتَّ تـََناَوَل السَّرِيَر ِبَيِدِه ُمثَّ َعادَ 

ْأثـََر ِبِه ِىف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدُه َوَال َحْوَل َعْنيٍ َوَحنُْن ِعْنَدنَا ِمَن االْسِم اْألَْعَظِم اثـَْناِن َوَسبـُْعوَن َحْرفاً َوَحْرٌف َواِحٌد ِعْنَد اللَِّه تـََعاَىل اْستَ 
  .»َوَال قـُوََّة ِإالَّ ِباللَِّه اْلَعِليِّ اْلَعِظيمِ 

راسىت نام خدا كه اعظم است، هفتاد و سه حرف است و مهانا يك حرف از آن را آصف داشت و آن را به زبان آورد  به
تا شد و به هم درنورديد تا آن ) در حدود دو ماه راه -از بيت املقدس تا صنعاى مين(و زمني ميان او و ميان ختت بلقيس 

اين كار در كمرت از يك چشم بر هم زدن اجنام شد، هفتاد و  ختت به دستش رسيد و سپس زمني به حال خود برگشت،
و ال «دو حرف از اسم اعظم نزد ما است و يك حرف از آن، خمصوص خدا است كه براى خويش در علم غيب برگزيده 

  .»حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم

  .، نيز روايىت قريب به اين مضمون آمده است230/ 1: و در الكاىف

  926: دعاى كميل، ص شرح

  :كند روايت مى» جويريّة بن مسّهر«در كتاب شريف من ال حيضره الفقيه از » شيخ صدوق رمحه اهللا«

زمان مناز عصر رسيد، . پس از بازگشت از جنگ با خوارج، به مهراه امرياملؤمنني على عليه السالم به سرزمني بابل رسيدمي
من نيز به دنبال آن حضرت رفتم تا . ني امتناع ورزيده، مجعيت را ترك منودندوىل آن حضرت از مناز خواندن در آن سرزم

  .آن كه پس از غروب خورشيد به سرزميىن رسيدمي

به خدا سوگند خورشيد را ديدم كه از بني دو كوه . آجنا وضو ساخت و كالمى فرمود كه نفهميدم سپس نواى اذان داد
وقىت از مناز فارغ شدمي، . به مهراه ايشان مناز خواندمي -ر بازگشتو به حمل فضيلت مناز عص -صداكنان خارج شد

گاه امرياملؤمنني عليه السالم بر من نظر افكند و  جا را فرا گرفت، آن خورشيد به موقعيت پيشني خود بازگشت و تاريكى مهه
  :فرمود

من نيز خداى عزوجل » گت تسبيح گوىپس به نام پروردگار بزر «: فرمايد ، مهانا خداى عزوجل مى»جويرية بن مسّهر«اى 
  .»1« »را به نام عظيمش خواندم و او خورشيد را براى من بازگرداند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
. »م فـََردَّ َعَلّي الشَّمسوإّىن َسألُت اللََّه باِمسِه الَعظي» َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ «: يا ُجَوْيريَّة ْبَن ُمَسهَّر، إنَّ اللََّه يـَُقول«). 1(

  .611، حديث 204 -203/ 1: من ال حيضره الفقيه

/ 2: ؛ علل الشرائع57 -56: ؛ خصائص األئمة2، باب 219/ 4و  217/ 1: اين روايت در كتاب بصائر الدرجات
  .، نيز آمده است4، حديث 61باب  353 -352

  927: شرح دعاى كميل، ص

  

  اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِبذِْكرَِك َمْعُموَرًة، َوِخبِْدَمِتَك َمْوُصوَلًة، َوَأْعَماِىل ِعْنَدَك َمْقُبوَلةً  ِمنَ   َأْن َجتَْعَل أَْوَقاتى

  

گاهت قبول  ات پيوسته بدارى، و اعمامل را به پيش گذارى مهه اوقات مرا از شب و روز به يادت آباد كىن، و به خدمت
   مناىي

   قسم به اسم اعظم براى سه خواسته

اى كه بر درگاه حضرت دوست زبان به متجيد حضرت رب االرباب بگشايد، از طرىف او را پروردگار و مالك و  بنده
مهاردار و صاحب اختيار خويش بداند، و از سوى ديگر فرياد بيچارگى و فقر خويش را از سر اخالص سر دهد، و 

  از او چه خبواهد؟اش قسم دهد، بايد  سپس حضرت دوست را به زيباترين حقايق وجودى

  دوام ذكر - 1

  .متام زندگى و حلظه حلظه حيامت را با ذكر و يادت آبادى خبش

  :كنيم توان از اين فراز استفاده كرد بسيار است كه به برخى اشاره مى نكاتى كه مى

  .ستبار ا اى كه فارغ از حضرت دوست بگذرد، زماىن ويران و مرگ عمرى كه بدون ياد خدا باشد و حلظه: خنست
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دهد، آجنا كه در مناجات عاشقانه و عارفانه  حضرت امام زين العابدين عليه السالم چه زيبا بر اين خطر آگاهى مى
  :كند خويش عرض مى

  َعمِّْرِىن َما َكاَن ُعُمِرى ِبْذَلًة ِىف َطاَعِتَك َفِإَذا... اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّد«

  928: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َعَلىَكاَن ُعُمِرى َمْرَتعاً لِلشَّْيطَاِن َفاْقِبْضِىن ِإلَْيك قـَْبَل َأْن َيْسِبَق َمْقُتَك ِإَيلَّ، َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك 

برى تو به كار رود مرا عمر ده، و هرگاه  و تا هنگامى كه عمرم در فرمان... بار خدايا، بر حمّمد و آل او درود فرست،
مرا مبريان پيش از آن كه دمشِىن سخِت تو به من رو آورد، يا خشمت بر ) و بر من تسّلط يابد(اگاه شيطان شود عمرم چر 

  .من استوار گردد

  :است مهان زماىن كه »2« »يوم التغابن«چرا كه زندگى بدون ياد خدا، زمينه ساز رخنه شيطان و مقدمه پشيماىن در 

  .»3« »لى ما فـَرَّْطُت ىف َجْنِب اللَّهَأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يا َحْسَرتى عَ «

  .كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد

  :منايد وجود مقّدس امرياملؤمنني على عليه السالم در بياىن بيداركننده، خطر آن روز عظيم را چنني گوشزد مى

ُم َوُتْطَوى الصَِّحيَفةُ اْآلَن َما َداَم اْلَوثَاُق ُمْطَلقاً َوالسِّرَاُج ُمِنرياً َوبَاُب التـَّْوبَِة َمْفُتوحاً َوِمْن قـَْبِل َأْن جيَِفَّ اْلَقلَ أَيـَُّها النَّاُس اْآلَن ... «
...« »4«.  

  اى مردم اينك اينك، تا كه بندها باز است و چراغ فروزان، و در توبه باز؛ پيش از

______________________________  
  .30، ذيل حديث 122، باب 61/ 70: دعاى مكارم األخالق؛ حبار األنوار: الصحيفة السجادية). 1(

  .9): 64(تغابن . »يـَْوَم َجيَْمُعُكْم ِليـَْوِم اجلَْْمِع ذِلَك يـَْوُم التَّغابُن«). 2(

  .روز غنب و خسارت استكند، آن روز،  مجع مى) كه روز قيامت است(روزى كه مشا را در آن روز اجتماع 
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  .56): 39(زمر ). 3(

، حديث 14، باب 375/ 77: ؛ حبار األنوار89/ 2: ، جمموعة ورّام1456، حديث 684: »طوسى«األماىل ). 4(
36.  

  929: شرح دعاى كميل، ص

  .آن كه قلم از نوشنت اعمال باز ايستد و دفرت اعمال بسته شود

حضرت على عليه السالم نه اين كه فقط به برخى از . ها ضرورى است ثانيه تك توّجه به متامى حلظات و تك: نكته دوم
  .خواهد حلظات و يا حىت حداكثر آن توّجه دارد، بلكه متامى اوقات را آبادشده به ياد خدا مى

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1« »إّن أنفاَسَك أجزاءُ ُعمرَك فال ُتِفنها إال ىف طاَعة تُزِلُفكَ «

سازد صرف  ها را جز در طاعىت كه تو را به خدا نزديك مى پس آن. هاى تو، اجزاى عمر توست نـََفس) تك تك(مهانا 
  .نكن

تواند قلب آدمى را پرياسته منايد و آن را از خمروبه شيطان به روضه رضوان و  تنها ياد خداوند است كه مى: نكته سوم
  .فردوس اهلى مبّدل سازد

  .»2« »ِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبَأال ِبذِكْ «

  .گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى آگاه باشيد دل

  :گويد با استناد به اين آيه شريفه مى» عالمه جملسى رمحه اهللا«مرحوم 

  .»3« »يابد مهانا نفس آدمى به وسيله معارف اهلى شادى و ابتهاج مى«

  .شود ياد اهلى نصيب قلب مؤمنان مى واين مهان آباداىن و سالمىت است كه به بركت

   گذارى پيوسته خدمت - 2
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   شود كه زماىن قدر دانسته مى - كه موهبىت اهلى است  -حيات و زندگى انسان

______________________________  
  .3060، باب ضياع األعمار، حديث 160: غرر احلكم). 1(

  .28): 13(رعد ). 2(

  .8، باب 208/ 6: حبار األنوار» باملعارف اإلهليةإن النفس إمنا تفرح وتبتهج «). 3(

  930: شرح دعاى كميل، ص

  .مطابق با خواسته حضرت ذواملنن بگذرد

اش صرف خدمت مداوم براى  خواهد تا حلظه حلظه حيات و زندگى حضرت على عليه السالم از خداونِد خويش مى
  .حضرت حق گردد

املتهجد در خبشى از تعقيبات خمصوص مناز صبح اين فراز را آورده در كتاب مصباح » شيخ طوسى رمحه اهللا«مرحوم 
  :است

  .»1« »اللَُّهمَّ اْجَعْل َكدِّى ِىف َطاَعِتَك َوَرْغَبِىت ِىف ِخْدَمِتكَ «

  .پروردگارا تالش و كوششم را در راه طاعتت مقرر بدار و نسبت به خدمت خويش مايلم گردان

  :ها چنني آورده است ر باب مناجاتنيز د» عالمه جملسى رمحه اهللا«مرحوم 

  .»2« »اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِممَّْن ِجَباُهُهْم َساِجَدٌة ِلَعَظَمِتَك َوُعُيونـُُهْم َساِهَرٌة ِىف ِخْدَمِتكَ «

هايشان در برابر عظمتت در سجود است و چشمانشان در راه خدمت  پروردگارا ما را از مجله كساىن قرار ده كه پيشاىن
  .تو بيدار

شود كه هر كارى كه جنبه عبادت داشته باشد، خدمت به خداوند  از روايات اهل بيت عليهم السالم چنني استفاده مى
  .شود تلّقى مى
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هايش خود را  شك آرزوى هر بنده خملص آن است تا در خدمت موالى خويش زندگى بگذراند، و به پريوى از فرمان ىب
 -نياز به خدمت خلق خويش حمتاج است از آن غفلت منود اين است كه آيا خالق ىب اى كه نبايد آبرومند گرداند، وىل نكته

  ؟-تعاىل اللَّه عن ذلك

  :كند كه كالم نوراىن حضرت امام صادق عليه السالم پاسخ اين مطلب را به وضوح بيان مى

______________________________  
  .38، حديث 43ب ، با154/ 83: ؛ حبار األنوار216: مصباح املتهجد). 1(

  .9، مناجات 32، باب 148/ 91: حبار األنوار). 2(

  931: شرح دعاى كميل، ص

َا َدَعاَك بَِفْضِلهِ « يـَْنُشَر  ِليَـْرَمحََك َويـُْبِعَدَك ِمْن ُعُقوبَِتِه وَ َو اْعَلْم أَنَُّه َغيـُْر ُحمَْتاٍج ِإَىل ِخْدَمِتَك َوُهَو َغِينٌّ َعْن ِعَباَدِتَك َوُدَعاِئَك َوِإمنَّ
  .»1« »َعَلْيَك ِمْن بـَرََكاِت َحَنانِيَِّتِه َويـَْهِدَيَك ِإَىل َسِبيِل ِرَضاُه َويـَْفَتَح َعَلْيَك بَاَب َمْغِفرَتِه

كه تو را خوانده است از روى فضل و كرم  نياز از عبادت و دعاى توست، و اين بدان كه او حمتاج خدمت تو نيست و ىب
ايد و از عقوبت خويش دورت منايد و از بركات رمحت بسيارش بر تو نازل گرداند، تو را به اوست تا در حق تو رمحىت من

  .رضايتش رهنمون گردد و در مغفرت را به رويت بگشايد) جلب(راه 

كوشند؛ چرا كه متام هسىت و كائنات را در  بندگان عارف و سالكان طريق حق، در خدمت براى خالق متعال خويش مى
  :ننددا خدمت او مى

 از آن كه تا مهه عمر خدمت تو كند
 

ر خدمت تو شد مصّور آتش و آب   ز 

 عجب نباشد اگر ز آرزوى خدمت تو
 

 «2»  زمني شود شنوا و سخنور آتش و آب

  

   قبول اعمال - 3
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كه امام   دانند كه اجنام عمل به تنهاىي كاىف نيست، بلكه مقبول آمدنش مهم است، چنان بندگان وارسته درگاه حق مى
  :فرمودند» حممد بن مروان«صادق عليه السالم به 

  .»3« »تَْأِتى َعَلى الرَُّجِل ِستُّوَن َأْو َسبْـُعوَن َسَنًة َما يـَْقَبُل اللَُّه ِمْنُه َصالةً «

  .اى بگذرد، وىل خداوند حىت يك مناز از او نپذيرفته باشد شصت يا هفتاد سال بر بنده) چه بسا(

   ، وقىت!كه بنده ادعاى طاعت و بندگِى در حد كمال منايدتا چه رسد به اين  

______________________________  
  .3، حديث 16، باب 230/ 81: ؛ حبار األنوار39، باب 87: مصباح الشريعة). 1(

  .خبش قصائد: »امري معّزى«ديوان اشعار ). 2(

  .3، باب 264/ 77: ؛ حبار األنوار2، حديث 212، باب 289/ 1: علل الشرائع). 3(

  932: شرح دعاى كميل، ص

ايت حضرت حق نيز در خدمت انسان باشد،  هاى ىب متام عمر را نتوان براى شكرگزارى يك نعمت صرف منود و نعمت
  !پس ادعاى بندگى در حد مطلوب يك گزافه بيش نيست

چه نيكو گفته » صائب تربيزى« اين كوتاهى و ناتواىن را جز مقام كرامت و بزرگى حضرت دوست جربان خنواهد كرد،
  :است

  متام سجده سهو است طاعىت كه مراست
 

 «1»  مگر به قبله ابروى او شود مقبول

  

  :»ابو سعيد ابو اخلري«و به گفته 

 چون با تو بوم جماز من مجله مناز
 

 «2» چون ىب تو بوم مناِز من مجله جماز
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اولياى حق، به پيشگاه حضرت رّب داشتند اين بوده كه پروردگار مهربان اعمال از دعاهاىي كه مهه پيامربان و امامان و 
  .آنان را بپذيرد و با فضل و رمحتش با آنان معامله كند

آن بزرگواران، به اين حقيقت آگاه بودند كه اگر كسى عمل نداشته باشد به عرصه رمحت حق راه خنواهد يافت، و اگر 
  .م مانند اميان و اخالص در آن نباشد، از رمحت و پاداش خداوند حمروم خواهد بودعمل داشته باشد، وىل شرايط الز 

دادند و چون عمل را آن گونه كه بايد  بر اين اساس به اصل عمل و آراسته بودن عمل به شرايط الزم، بسيار امهيت مى
  .»ندك مقبولةوأعماىل ع« :منودند دادند از حضرت حق درخواست قبوىل و پذيرش آن را مى اجنام مى

قرآن و روايات بر اين معنا تأكيد دارند كه عملى مورد پذيرش خداوند است كه صاحبش داراى اميان باشد و عمِل او براى 
  .هاى اهلى اجنام گريد خدا و مهاهنگ با احكام و فرمان

______________________________  
  .458غزل : »صائب تربيزى«ديوان اشعار ). 1(

  .خبش رباعيات: »ابو سعيد ابواخلري«اشعار ديوان ). 2(

  933: شرح دعاى كميل، ص

شود و نيز گناه از مؤمن آمرزيده خواهد شد و عمل هرچند عظيم و مفيد باشد  بايد دانست كه عمل از مؤمن پذيرفته مى
  .شود از كافر و معاند قبول خنواهد شد و گناه هرچند كوچك باشد از او آمرزيده منى

اى از آن  هاى حديث روايت شده كه به گوشه ترين كتاب ر مهمى درباره عمل باارزش و داراى پاداش، در مهمروايات بسيا
  :شود اشاره مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در رواياتى مى

  .»1«  الشَّرُف ِعنَد اللَِّه ُسبحانَُه ِحبُسِن األعَماِل ال ِحبُسِن األقَوالِ 

  .ى سبحان، به نيكى كردارهاست نه به خوىب گفتارهابرترى و بزرگوارى نزد خدا«
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ؤِمنِ 
ُ
  .»2«  الَعَمُل ِشعاُر امل

  .عمل شعار مؤمن است

وتَ 
َ
ؤِمنَني َغاَيًة إّالامل

ُ
داَوَمَة، فَإنَّ اللََّه َمل َجيَْعل ِلَعَمل امل

ُ
داَوَمَة امل

ُ
  .»3«  امل

  .مؤمن پاياىن جز مرگ قرار نداده استعمل را ادامه دهيد، عمل را ادامه دهيد، زيرا خدا براى عمل 

  .»4«  َأعَلى األعَماِل إخالُص االمياِن َوِصْدُق الَورَِع َوااليَقان

  .برترين اعمال پاكى اميان و درسىت ورع و يقني است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
، باب العمل، حديث 4050/ 9: ؛ ميزان احلكمة2838حديث  ، الينفع قول بغري العمل،153: غرر احلكم. 1) 1(

14260.  

  .14264، باب العمل، حديث 4050/ 9: ؛ ميزان احلكمة2777، حديث 151: غرر احلكم). 2(

، باب العمل، حديث 4060/ 9: ؛ ميزان احلكمة177، حديث 19، باب 130/ 1: مستدرك الوسائل). 3(
14292.  

  .2899ص ىف العمل و آثاره، حديث ، االخال155: غرر احلكم). 4(

  934: شرح دعاى كميل، ص

نيا ِبآباِئِهم لَِيتَـَعاَرُفوا، َوِىف اآلِخَرِة بِأْعماهلِِم لَِيَجاَزُوا   .»1« »يا ايُّها الذين َكَفُروا« ،»يا أيُّها الذين آَمنُوا« َدَعا اللَُّه الّناَس ِىف الدُّ

خواند تا پاداش و جزا دهد  تا يكديگر را بشناسند و در آخرت به اعمالشان مىخدا مردم را در دنيا به پدرانشان خواند، 
  .»ايد ايد؛ اى كساىن كه كافر شده اى كساىن كه اميان آورده: پس فرمود

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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َمربوٌر، َوأهَوُن َعليَك ِمن َذلَك إطعاُم الطَّعاِم َوِلُني الَكالِم  أفَضُل األعَماِل إميَاٌن بِاللَِّه َوَتصديٌق ِبه َوِجهاٌد ِىف َسبيِل اللَِّه َوَحجٌّ 
  .»2«  ٍء َقضاُه اللَُّه َعَليكَ  َوالسَّماَحُة َوُحسُن اخلُلِق، َوأهوُن َعليَك ِمن َذلَك ال تـَتَِّهُم اللََّه ِىف َشىْ 

ها بر تو،  تر از اين و سبك. بول شده استبرترين اعمال، اميان به خدا و باور داشنت آن و جهاد در راه خدا و حج ق
ها بر تو، اين است كه  تر از اين و سبك. خوراندن طعام به فقري و نرمى در سخن و سهل بودن و خوش اخالقى است

  .خدا را در حكمى كه بر تو منوده متهم نكىن

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3«  َوُمواَساُتَك اَألُخ ِىف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوِذكُر اللَِّه َتعاىل َعلى ُكلِّ حالٍ إنصاُفَك ِمن نَفِسَك، : َسّيُد األعَماِل َثالُث ِخصالٍ 

انصاف دادنت به مهه از جانب خود، و يارى دادنت به برادر ديىن، و ياد خدا در مهه : سرور اعمال سه خصلت است
  .حال

  :حضرت على عليه السالم فرمود

______________________________  
  .72، حديث 23، باب 208/ 75: ؛ حبار األنوار207/ 2: كشف الغمة). 1(

  .1422، باب العمل، حديث 4066/ 9: ؛ ميزان احلكمة43639: كنز العمال). 2(

  .14326، باب العمل، حديث 4064/ 9: ؛ ميزان احلكمة15، فصل 55: مشكاة األنوار). 3(

  935: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  للَِّه َعَمَلُه َوِعلَمه َوُحبَّه َوبُغَضه َوأخَذه َوَترَكه وََكالَمه َوَصمَته َوِفعَله َوَقولَه َفُطوَىب ِلَمن أخَلصَ 

اش، گرفنت و رها كردنش، سخن گفنت و  خوش خبت و رستگار، كسى است كه دانش و كردارش، دوسىت و دمشىن
  .سكوتش، رفتار و گفتارش، بر پايه اخالص و رضاى خدا باشد

  :خدا صلى اهللا عليه و آله در وصيّتش به ابوذر فرمودرسول 
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 :يـَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ! يـُتـََقبَّل؟ُكن ِبالَعَمِل بِالتَّقَوى أشدَّ اهِتَماماً ِمنَك بِالَعَمِل؛ فَإنَُّه َاليَِقلُّ َعَمٌل ِبالتَّقَوى، وََكيَف َيِقلُّ َعَمٌل 
» 

ُ
ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن امل   .»2« »تَّقنيَ ِإمنَّ

اهتمامت به عمل آراسته به تقوى، بيشرت از خوِد عمل باشد؛ زيرا عمل آراسته به تقوى، كم و اندك نيست و چگونه 
  .كند خدا فقط از پرهيزكاران قبول مى: فرمايد شود كم و اندك باشد، خداى عز و جل مى عملى كه قبول مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  .»3«  يـُتَـَقبَُّل ِمن َعَمِلَك إّالَما أخَلصَت ِفيهِ إنََّك َلن 

  .شود اى قبول منى يقيناً از عملت جز آنچه در آن اخالص ورزيده

در هر صورت، عمل از انساىن كه داراى اميان، اخالص، يقني و ورع باشد، بدون ترديد مورد قبول است و عمل مقبول، 
  :السالم درباره آن روايت شده است چنان داراى ارزش است كه از امام صادق عليه

  .»4«  َمن َقِبَل اللَُّه ِمْنُه َصالًة واِحَدًة َمل يـَُعّذْبُه، َوَمن قَِبَل ِمْنُه َحَسَنًة َمل يـَُعّذْبهُ 

______________________________  
  .1، حديث 9، باب 241/ 74: ؛ حبار األنوار91: حتف العقول). 1(

  .14333، باب العمل، حديث 4066/ 9: ؛ ميزان احلكمة4، باب 88/ 74: حبار األنوار). 2(

  .14335، باب العمل، حديث 4066/ 9: ؛ ميزان احلكمة2913، حديث 155: غرر احلكم). 3(

  .14350، باب العمل، حديث 4070/ 9: ؛ ميزان احلكمة11، باب فضل الصالة، حديث 266/ 3: الكاىف). 4(

  936: شرح دعاى كميل، ص

ا از او يك مناز بپذيرد او را هرگز عذاب خنواهد كرد و كسى كه خدا از او يك كار خوب پپذيرد، او را هرگز كسى كه خد
  .كند عذاب منى

ْبُه أَبداً َوَدَخَل اجلَنَّةَ    .»1« َمن َقِبَل اللَُّه ِمْنُه َحَسَنًة َواِحَدًة َمل يـَُعذِّ
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شت مى منى كسى كه خدا يك كار خوب از او بپذيرد، هرگز او را عذاب   .شود كند و وارد 

خدايا، ما را از سسىت و كسالت در عمل حفظ كن و بر نشاط ما نسبت به عبادت و كوشش شايسته، بيفزاى و دل ما 
  .را بيدارى كامل عنايت كن

  خربان اى در اين خواب گه ىب
 

  خرب خفته چو كوران و كران ىب

  سراى سر برآور كه در اين پرده
 

  سرود از مهه جاىرسد بانگ  مى

 بلبل از منرب گل نغمه نواز
 

 قمرى از سرو سهى زمزمه ساز

  بانگ برداشته مرغ سحرى
 

  كرده بر خفته دالن پرده درى

 چرخ در گرد از اين بانگ و نوا
 

 كوه در رقص از اين صوت و صدا

 خيزى تو هرگز از جاى منى
 

 اللَّه اللَّه چه گران چيزى تو

  جاىن كن گرانساعىت ترك  
 

  شوق را سلسله جنباىن كن

  بگسل از پاى خود اين لنگر ِگل
 

  گام زن شو به سوى كشور دل

  آستني بر سر عامل افشان
 

  دامن از طينت آدم افشان

  

 سنگ بر شيشه ناموس انداز
 

 خاك در خرقه سالوس انداز

 اند مهه ذرّات جهان در رقص
 

اده به كمال از   اند نقصرو 

  تو هم از نقص قدم ِنه به كمال
 

  دامن افشان ز سر جاه و جالل

  خواىب ِبه خواب بگذار كه ىب
 

 «2»  خواىب ِده ديده را سرمه ىب
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______________________________  
  .14351، باب العمل، حديث 4070/ 9: ؛ ميزان احلكمة86/ 2: جمموعة ورّام). 1(

  .عقد سى و چهارم: اورنگمثنوى هفت ). 2(

  

  937: شرح دعاى كميل، ص

  

  َتُكوَن َأْعَماِىل َوَأْورَاِدى ُكلَُّها ِوْرداً َواِحداً، َوَحاِىل ِىف ِخْدَمِتَك َسْرَمداً   َحىتَّ 

  

  سو باشد، تا آن كه اعمال و اورادم مهه مهاهنگ و هم

  و حامل در خدمتت پاينده گردد

   نتيجه عمر بابركت و بندگى حق

هاى متعّدد و خواندن حضرت حق به اسم اعظم و صفات برترش، اگر درخواست حيات طيّبه و قبول  پس از آن قسم
  اى در بر خواهد داشت؟، عمل، و يافنت خلوص حاصل شود، چه نتيجه

  :كند عرض مى -عّز امسه -امرياملؤمنني على عليه السالم به پيشگاه حضرت حق

  .»هم سوىي گفتار و عمل و توفيق خدمت مداوم: ت است تا به دو منظور مهم برسمام بدين جه آنچه از تو خواسته«

  سوىي گفتار و كردار هم

در يك مسري پاك كه مهان  -كه مهان نتيجه حيات اوست  -پرورگارا، خواسته بنده تو آن است كه كردار و گفتار او را
  .مسري توحيدى است قرار دهى
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سو و مهاهنگ در مسريى باشند كه مورد قبول حضرت  است كه قلب و زبان هماين نتيجه مقدس خداشناسى و توحيد 
  .واحد قّهار قرار گريد، يعىن باطن، به فرمان حضرت حق باور پيدا كند و زبان نيز مهان حقيقت را فرياد كند

  :فرمايد مىداند و  وجود مقدس امرياملؤمنني على عليه السالم مهاهنگى قلب و زبان را نشانه حكمت مى

  938: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »ال ُخيالَف لساَنَك َقلَبَك وال قـَْوُلَك فعَلك... ِمَن اِحلْكَمِة أنْ «

  .زبانت با قلبت و گفتارت با كردارت خمالفت ننمايد... حكمت آن است كه) هاى نشانه(از 

ابل حضرت حكيم مطلق و در رابطه با او هاست، آيا در مق اين الزمه حكمت در ميان خملوقات و هنگام رابطه با آن
  نبايد چنني بود؟،

  :فرمايد چنان كه آن وجود مقدس، نسبت به نفاق در ياد خدا چنني مى هم

  .»2« »ال تذكر اللَّه ُسبَحاَنه َساهياً َوالتَنَسه الهياً واذُكرُه كاِمًال يُواِفق ِفيِه َقلبك ِلسانك و ُيطاِبق إضماُرك إعالنك«

اى   او را به حنوى كامل ياد كن به گونه) بلكه(خداوند سبحان را ياد مكن و از روى هلو او را فراموش مكن،  از روى سهو،
انت با آشكارت مطابق باشد   .كه قلبت با زبانت موافق، و درون و 

   توفيق خدمت مداوم

. عليه السالم است خدمت مهيشگى پرورگار كه مهان سرسپردگى به درگاه حضرت اوست، خواسته ديگر حضرت على
شود كه در فرهنگ اسالمى، هر عبادتى كه  تر اشاره شد از روايات اهل بيت عليهم السالم چنني استفاده مى چنان كه پيش

دهد، چه اين خدمت  شود و خداوند به اين خدمات پاداش مى از سوى مؤمنان صورت پذيرد خدمت به خالق قلمداد مى
  .كه شامل حق الناس هم باشد يا اين ِصرفاً متوّجه حق اللَّه باشد و

______________________________  
  .638، حديث 59: غرر احلكم). 1(

  .3628، حديث 188: غرر احلكم). 2(
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  939: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َسيِِّدى يَا َمْن َعَلْيِه ُمَعوَِّىل، يَا َمْن ِإلَْيِه َشَكْوُت َأْحَواِىل 

  

   ام بر اوست، اى آن كه ِشكوِه تكيهاى سرور من، اى آن كه 

   و شكايت حامل به سوى اوست

  اعتماد و توّكل به خداوند

ها  ها و سخىت تواند به آن اعتماد كند و در متام شؤون زندگى و شدت خداوند عامل، تنها تكيه گاه امىن است كه عبد مى
  .به حضرتش توكل منايد

حكم عقل و شرع . ام مهه كارها بدون توجه به نظام عاىل خلقت نيستتوّكل به معناى جدا شدن از كار و كوشش و اجن
  :بر اين است كه اين جهان جاى تالش است

  .»1« » َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى  َوَأن لَّْيَس ِلْالنَساِن ِإالَّ َما َسَعى«

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده    .تالش او به زودى ديده خواهد شد و اين كه* نيست،]  اى هيچ نصيب و 

حقيقت توّكل اين است كه انسان به زجنري اسارِت كفر و شرك دچار نشود و پاى از جاده حق بريون ننهد و از حالل به 
  .حرام و شبهه گرفتار نيايد و از ورع و پاك دامىن و يقني و اخالص عارى نگردد

  :اعتماد و توكل منايد دهد كه بر حضرتش خداوند به پيامرب خود دستور مى

  .»2« »اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ   َفِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى«

______________________________  
  .40 -39): 53(جنم ). 1(
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  .159): 3(آل عمران ). 2(

  940: شرح دعاى كميل، ص

  .كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست داردو چون تصميم گرفىت بر خدا توكل  !] اى پيامرب[

هاىي كه در مسري  بست ها و حوادث زندگى و بن توكل بر خدا به اين معىن است كه انسان در برابر مشكالت و سخىت
به او تكيه كند، و حىت در هر  -عالوه بر تالش و كوشش -زندگى پيش مى آيد و به خودى خود تواناىي رفع آن را ندارد

تواناىي اجنام آن را نيز دارد، باز مؤثر اصلى را خدا بداند؛ چرا كه متام مسائل و حقايق عامل حتت سيطره قدرت عملى كه 
  .اوست

در برابر : فرمايد قرآن مى. توكل بر خدا، سبب افزايش مقاومت انسان در برابر مشكالت و حوادث سخت زندگى است
  :آيند كه داراى اميان و توكل باشند كنند و از حتت نفوذ او در مى مىتوانند مقاومت  هاى شيطاىن تنها كساىن مى وسوسه

ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َو َعلى«   .»1« »َرِِّ

  .كنند، تسّلطى ندارد اند ومهواره بر پروردگارشان توكل مى يقيناً او بر كساىن كه اميان آورده

انهبه چه عذ اى نبايد به خدا تكيه و اعتماد منود؟ آيا او خالق و مالك و قادر على االطالق نيست؟ آيا غري از او  ر 
  مشار وجود دارد؟ آيا مسري سعادت و صراط مستقيم حقيقى به مست او نيست؟ رازق و كفيل نعمات و بركات ىب

  .»2« »ما آَذيـُْتُمونا َو َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ   ا ُسبـَُلنا َو لََنْصِربَنَّ َعلىَو ما لَنا َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اللَِّه َو َقْد َهدان«

انه    هاىِ  اى است كه بر خدا توكل نكنيم، در حاىل كه ما را به راه و ما را چه عذر و 

______________________________  
  .99): 16(حنل ). 1(

  .12): 14(ابراهيم ). 2(

  941: شرح دعاى كميل، ص
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رسد،  از ناحيه مشا به ما مى] در راه دعوت به توحيد[مان هدايت كرد، و قطعاً بر آزارى كه ]  خوشبخىت و سعادت[
  .كنندگان فقط بر خدا توكل كنند ورزمي، پس بايد توكل شكيباىي مى

  . به آزادى و اعتماد به نفس استتوكل بر خدا موجب جنات يافنت انسان از ذلت و بردگى و دست يافنت

  :از جربئيل پرسيدم توكل چيست؟ گفت: از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود

َفُع َو اليـُْعِطي َو الَميَْنُع َو اْسِتْعَماُل اْلَيْأِس ِمَن اْخلَْلِق، فَ « َكاَن اْلَعْبُد َكَذِلَك َاليـَْعَمُل ِألََحٍد ِإَذا  اْلِعْلُم بَِأنَّ اْلَمْخُلوَق الَيُضرُّ َو اليـَنـْ
  .»1« »ِسَوى اللَِّه َو َملْ يـَرُْج َو َملْ َخيَْف ِسَوى للَِّه َو َملْ َيْطَمْع ِيف َأَحٍد ِسَوى للَِّه فـََهَذا ُهَو التـَّوَّكل

ست و بايد از خلق مأيوس توجه به اين كه خملوق، قدرت ضرر زدن و نفع رساندن ندارد و عطا و منع در اختيار كسى ني
ترسد  بندد و از غري حق منى كند و جز به خدا اميد منى و نااميد بود كه هركس به چنني حاىل برسد، جز براى خدا كار منى

  .بندد كه اين حقيقت توكل است و طمع به كسى جز خدا منى

  :حسن بن جهم از حضرت امام رضا عليه السالم پرسيد

  .»2« »َأْن الَختَاَف َمَع اللَِّه َأَحداً : دُّ التـَّوَكُِّل؟ فـََقاَل ِيل ُجِعْلُت ِفَداَك َما حَ «

  .اين كه با اتكاى به خدا از هيچكس نرتسى: فدايت شوم حد توكل چيست؟ فرمود

______________________________  
  .20257، حديث 4، باب 194/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 260: معاىن األخبار). 1(

  .20500، حديث 28، باب 274/ 15: ؛ وسائل الشيعة31، باب 49/ 2: يون أخبار الرضا عليه السالمع). 2(

  942: شرح دعاى كميل، ص

  شكوِه به خداوند

هاىي كه در مسري زندگاىن فراروى انسان خواهد بود، امرى طبيعى است كه  شكوه و شكايت به خاطر مشكالت و سخىت
پذير نيز بايد داراى قدرتى باشد كه بتواند  و حمل شكايت و شكوه. گريد ها صورت مى ىغالباً شكايت، از مسببان گرفتار 

  .دادخواهى منوده و در صورت تضييع حق، داد مظلوم را بستاند
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اما در برخى مواقع به خاطر عدم توجه به ريشه شدت و سخىت و گرفتارى از اسباب حقيقى مورد شكايت غافل شده و 
  .اند جرم و تقصري متهم شده پذيرد كه هيچ نقشى در وقوع معضالت نداشته و ىب يت صورت مىبه ناحق از كساىن شكا

هاىي در طول زندگاىن شد از كه شكايت كند و براى عرض  ها و گرفتارى حال اگر بنده به هر دليل مستوجب حتمل سخىت
ه كسى است؟ آيا خداوندى كه به هاى زندگاىن و متهم واقعى چ شكايت به كه روى آرد؟ آيا مسبب مشكالت و سخىت

توان تصور  ها غرق منوده مورد شكايت است؟ آيا مى اقتضاى صفات مجال و جاللش بنده خود را در ميان انواع نعمت
 -كه قطعاً نيست  -ها و كمبود هست؟ اگر چنني نيست ها و سخىت منود كه خداوند عادل كرمي و رحيم مسبب گرفتارى

  ناجبا از پيشگاه مقدسش از طريق بعض از بندگان كم ظرفيت چيست؟ هاى پس دليل شكوه و شكايت

عدالىت ساخته و  بعضى به حمض روياروىي با مشكالت، زبان به طعن و گاليه گشوده و ساحت مقدس ربوىب را متهم به ىب
 بايد توجه و حال آن كه حىت. ها از جانب خداى كرمي است ها و كمبودها و مشكالت و سخىت منايند كه نقص تصور مى

  كاران مهيا منوده، مثره اعمال خود منود كه عذاىب را كه خداوند براى تنبيه گناه

  943: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  هاى دنياىي آنان است، تا چه رسد به مشكالت و سخىت

ها  خالصى از متام سخىتها نبايد از خدا شكايت منود، بلكه بايد شكايت را به حمضر او ارائه داد و  در تنگناها و سخىت
رتين حمل براى  ها را از حمضر او طلب منود، چرا كه او خالق كل شى و شدت ء و قادر على االطالق و عامل و عادل و 

  .عرض شكايت است

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در اين باره مى

ِكْن َيْشُكو ِإلَْيِه َفِإنَّ بَِيِدِه َمَقالِيَد اُألُموِر َو َتْدِبريََها ِيف السََّماَواِت َو اْألََرِضَني َو َما ِإَذا َضاَق اْلُمْسِلُم َفَال َيْشُكَونَّ َربَُّه َو لَ «
  .»2« »ِفيِهنَّ 

شكايت كند كه كليد مهه كارها و تدبري ) از گرفتارى(چون مسلمان به تنگناى افتد نبايد از خدا شكوه كند، بلكه به خدا 
  .هاست به دست اوست ها و زمني و آنچه در آن امور در آمسان

  :اند و مهچنني پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده
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َالنَُّه ِإَذا َكِسَل َأْن الَيْشُكَو ِمْن َربِِّه تـََعاَىل، : َأْن الَيْضَجَر، َو الثَّالَِثةُ : َأْن الَيْكَسَل، َو الثَّانَِيةُ : َأوَُّهلَا: َعالَمُة الصَّاِبِر ِيف َثالثٍ «
  .»3« »فـََقْد َضيََّع احلَْقَّ َو ِإَذا َضِجَر َملْ يـَُؤدِّ الشُّْكَر َو ِإَذا َشَكا ِمْن رَبِِّه َعزَّ َو َجلَّ فـََقْد َعَصاه

  .حال نيست اّول آن كه سست و ىب: عالمت شخص صابر و شكيبا سه چيز است

   ه از پروردگار متعال شكايتسّوم آن ك. باشد دّوم آن كه ملول و حمزون منى

______________________________  
آورد براى تكامل و رشد اوست و بنابراين   ها كه خداوند براى انسان پيش مى بايد توجه داشت كه برخى گرفتارى). 1(

  .ها مهه از يك قماش نيستند گرفتارى

  .114: ؛ حتف العقول624/ 2: اخلصال). 2(

  .35، حديث 62، باب 86/ 68: ؛ حبار األنوار253، باب 498/ 2: علل الشرائع). 3(

  944: شرح دعاى كميل، ص

كند  كند؛ زيرا شخص وقىت كسل و سست شد حقوق ديگران را ضايع منوده و وقىت ملول و حمزون گرديد اداء شكر منى منى
  .منايد و هر گاه از پروردگار شاكى شد عصيانش را مى

شود؛  حل و حقيقى و ساير بندگان مشخص شده و رمز ُشكوه و عظمت آنان معلوم مىاين جاست كه فرق ميان عبد صا
در پيشگاه ربوىب، زبان به گاليه  -كه تصور آن نيز براى برخى ممكن نيست  -ترين شرايط زندگى چرا كه در سخت

عاملني نفى نگشوده، بلكه با كمال تواضع و خاكسارى به حرميش، هر نوع ظلمى را از ساحت مقدس حضرت رب ال
دانند و باالترين نقطه و حمل اعتماد و تكيه و توكل را وجود مقدس او بر  منايند و تنها حمل شكايت را درگاه قدس او مى مى
  .مشارند مى

  :حضرت زينب كربى عليهما السالم در جملس يزيد فرمود

  .»1« »ْلُمَعوَُّل َو ِإلَْيِه اْلَمْلَجأُ َو اْلُمَؤمَّلَو َما اللَُّه ِبَظالٍم لِْلَعِبيِد َو ِإَىل اللَِّه اْلُمْشَتَكى َو ا«

  .گاه و پناهگاه و حمل اميد به سوى اوست خداوند ظلم كننده به بندگان نيست، و حمل شكايت و تكيه
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اى سرور من، اى آن كه : خواند امرياملؤمنني عليه السالم نيز در اين خبش خداوند را به اين دو صفت بسيار مهم مى
  .ام بر اوست، اى آن كه ِشكوِه و شكايت حامل به سوى اوست تكيه

______________________________  
  .39، باب 160/ 45: حبار األنوار). 1(

  945: شرح دعاى كميل، ص

  14ا 

اعضامي را بر خدمتت نريومند ساز، و دمل را بر عزم بندگى حمكم كن، و كوشش در خشيت و پرواى از وجود !) پروردگارا(
تازان، به سويت برامن، و در ميان  هاى پيش باعظمتت را و دوام در پيوستگى به خدمتت را به من ارزاىن دار، تا در ميدان

شتابندگان، به سويت بشتامب، و در ميان مشتاقان، به كوى قرب تو آمي، و مهانند خملصان، به تو نزديك شوم، و چون 
راسم، و ب يقني   .ا اهل اميان در جوارت گرد آميداران، از بزرگى و جاللت 

  946: شرح دعاى كميل، ص

امرياملؤمنني عليه السالم آن عارف عاشق و مناجاتى صادق و به معارف ناطق، در اين خبش از دعا، متام درهاى رمحت 
هاى  تهنگرد، به مهني خاطر، خواس بيند و زمينه استجابت دعا را از جانب حمبوب آماده مى حق را به روى خود باز مى

ايت كمال و رشد مى كه خواسته  -بسيار با ارزشش را ها  رساند و مهه آن هاىي صد در صد معنوى است و انسان را به 
  .كند از حضرت حق طلب مى -نشانگر عرفان و معرفت و شناخت كامل و جامع دعا كننده است

يقت عبادت خالصانه و بندگى كامل كه در حق  -خواهد كه اعضايش را در راه خدمت به معشوق از حضرت دوست مى
  .مندى و نريو خبشد توان -كه در حقيقت خدمت به خداست  -و نيز خدمت به بندگان مؤمن -است

رت  هرگاه اين نريوى معنوى و قدرت روحاىن و قّوت ملكوتى، از جانب حضرت حق به سالك افاضه شود، لّذتى براى او 
  .خنواهد بودتر از عبادت و خدمت به عباد حق  و شريين

  .بر سالك الزم است زمينه افاضه اين نعمت عظيم را كه امورى چند است فراهم آورد

  28خبش 
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   شرايط افاضه نعمات خاص اهلى

اجتناب و دورى از معاشرت و مصاحبت با مردمى كه از اميان و تقواى الزم برخوردار نيستند و آمادگى به دست  - 1
دهند و مصاحبت با اولياى اهلى و عاملان رباىن و اهل يقني و آنان كه  از خود نشان منىآوردن اميان و تقواى الزم را هم 
  .اند خبشى از مراحل سلوك را پيموده

  948: شرح دعاى كميل، ص

هاىي كه صاحبانش، از اين كه  ها و سفره ناك، چه رسد به لقمه حرام و دورى منودن از مهماىن اجتناب از لقمه شبهه - 2
  .و غذا را از كجا به دست آورند، باكى ندارندثروت و مال 

پرياسنت باطن از رذايل اخالقى و خبائث نفساىن و افراط در شهوات حيواىن و آراستنش به حسنات اخالقى و حقايق  - 3
  .ملكوتى و خاطرات رمحاىن

رباىن و ادراكات عرشى اجتناب از پرخورى و شكم چراىن، كه برانگيزنده حاالت شيطاىن و سّد كننده راه اهلامات  - 4
  .است

  .دورى از پرخواىب و افراط در اسرتاحت، كه سبب كسل شدن از طاعت و باعث مرگ روح انسانيت است - 5

رويه و معاشر سوء و لقمه حرام و رذايل اخالقى و پرخورى و شكم چراىن و پرخواىب و افراط  پايه و ىب درباره معاشرت ىب
  :شود ها اشاره مى هاى حديث نقل شده است كه به بعضى از آن در كتابدر اسرتاحت، روايات بسيار مهمى 

  معاشرت و معاشر

  :حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« أوَحُش الَوحَشِة َقريُن السُّوءِ 

  .ترين وحشت، مصاحب و رفيق بد است وحشتناك

  :حضرت على عليه السالم فرمود
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  .»2«  الّسوِء، َفإنَُّه يُهِلُك ُمقارِنَُه َويُرِدى ُمصاِحَبهُ إحَذر ُجمَاَلسَة َقريِن 

______________________________  
  .32، حديث 10، باب 666/ 71: حبار األنوار). 1(

  .10236، باب الصديق، حديث 3010/ 6: ؛ ميزان احلكمة9816، ذم قرين السوء، حديث 431: غرر احلكم). 2(

  949: شرح دعاى كميل، ص

  .منايد كند و مصاحبش را از جهت مادى و معنوى ساقط مى ز هم نشيىن با رفيق بد بپرهيز؛ زيرا او رفيقش را هالك مىا

  :حضرت جواد عليه السالم فرمود

ْسُلوِل َحيسُن َمنَظرُُه َويَقَبُح أثـَرُهُ 
َ
  .»1«  إيّاَك َوُمَصاَحَبَة الشَّريِر فَإنَُّه َكالسَّيِف امل

  .اش زشت است اش زيبا و نتيجه ور بپرهيز؛ زيرا او مانند مششِري برهنه است كه منظرهاز هم نشيىن با شر 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ُنمُّ اخلاِئَن َوالظَّلوَم َوالنَّماَم، ِالنَّ َمن َخاَن َلَك َخاَنَك، َوَمن َظَلَم َلَك َسَيْظِلُمَك، َوَمن َمنَّ إلَيَك َسيَـ : إحَذر ِمَن الّناِس َثالثَةً 
  .»2«  َعَليكَ 

چني؛ زيرا كسى كه روزى به سود تو خيانت كند، روز  خائن، ستم كار و سخن: از دوسىت و هم نشيىن با سه گروه بپرهيز
كشد كه به تو ستم كند، و كسى   ديگر به زيان تو خيانت خواهد كرد، و كسى كه براى تو به ديگرى ستم ورزد، طوىل منى

  .چيىن خواهد كرد چيىن منايد، به زودى از تو نزد ديگران سخن كه از ديگران نزد تو سخن

  :حضرت على عليه السالم فرمود

أَوى
َ
  .»3«  َصاِحِب اُحلَكَماَء َوجاِلِس احلَُلَماَء َواعِرض َعِن الدُّنَيا تسكن َجنََّة امل

  .املأوى مسكن گزينبا حكيمان هم نشني باش، با بردباران جمالست كن و از دنيا روى بگردان، در جنت 
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______________________________  
  .14، باب 198/ 71: حبار األنوار). 1(

  .107، حديث 23، باب 229/ 75: ، حبار األنوار316: حتف العقول). 2(

  .9789، حديث 430: غرر احلكم). 3(

  950: شرح دعاى كميل، ص

   لقمه حرام

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده

  .»1« َأَكَل ُلقَمًة ِمن َحراٍم َمل تُقَبل َلُه َصالُة أربَعَني لَيلةً َمن 

  .كسى كه يك لقمه از حرام خبورد، مناز چهل شبش پذيرفته خنواهد شد

  .»2«  إنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم اجلَنََّة َجَسداً ُغِذَى ِحبَرامٍ 

شت را بر جسدى كه از حرام تغذيه شده،    .حرام كرده استيقيناً خدا 

  .»3«  إَذا َوقـََعِت اللُّقَمُة ِمن َحراٍم ِىف َجوِف الَعبِد َلَعَنُه ُكلُّ َمَلِك ِىف السَّماواِت َواألرضِ 

  .كنند ها و زمني، لعنتش مى اى از حرام در شكم عبد قرار گريد، مهه فرشتگان در آمسان هنگامى كه لقمه

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  .»4« ...ُجَل إذا َأصاَب َماًال ِمن َحراٍم َمل يُقَبل ِمنُه َحجٌّ َوال ُعمَرٌة َوال ِصَلُة َرِحمٍ إنَّ الرَّ 

  .انسان هنگامى كه به مال حرامى دست يابد، هيچ حج و عمره و صله رمحى از او پذيرفته خنواهد شد

   رذايل اخالقى
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ها به خدا  كند و از آن خبشى از رذايل اخالقى را بيان مىحضرت سجاد عليه السالم در دعاى هشتم الصحيفة السّجادية 
  :برد پناه مى

  طغيان حرص، تندى خشم، چريگى حسد، سسىت صرب، كمى قناعت، بدى اخالق،

______________________________  
  .13660، حديث 1124/ 3: ؛ ميزان احلكمة9266، حديث 15/ 4: كنز العمال). 1(

  .3661، حديث 1124/ 3: ، باب العتاب؛ ميزان احلكمة61/ 1: جمموعة ورّام). 2(

  .3663، حديث 1124/ 3: ؛ ميزان احلكمة52، حديث 1، باب 12/ 100: حبار األنوار). 3(

  .1447، حديث 37، جملس 680: »طوسى«األماىل ). 4(

  951: شرح دعاى كميل، ص

هدايت، خواب غفلت، كوشش بيش از اندازه و  افراط در شهوت، پافشارى در عصبّيت، پريوى از هواى نفس، خمالفت با
برتر از حّد طاقت، انتخاب باطل بر حق، پافشارى بر گناه، كوچك مشردن معصيت، بزرگ مشردن طاعت، فخر و مباهات 

ى ثروت دستان، كوتاهى در حق زيردستان، ناسپاسى نسبت به خوىب كنندگان، يارى ستمكار، واگذاشنت  مندان، حتقري 
  .»1« ...ديده ستم

خيزد، وىل بداخالق  دارد و شب را به عبادت بر مى فالن زن روز را روزه مى: به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفتند
  :فرمود. آزارد است و مهسايگانش را با زبانش مى

  .»2«  خريى در او نيست، او اهل آتش است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3«  الَعَمَل َكَما يُفِسُد اِخللُّ الَعَسلَ  إنَّ ُسوَء اخلُُلِق لَُيفِسدُ 

  .منايد كند، چنان كه سركه، عسل را تباه مى مهانا بدخلقى عمل را تباه مى
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______________________________  
َوَضْعِف الصَّْربِ، َوِقلَِّة اْلَقَناَعِة، َوَشَكاَسِة اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْْرِص، َوَسْوَرِة اْلَغَضِب، َوَغَلَبِة احلََْسِد، «). 1(

، اْخلُُلِق، َوِإْحلَاِح الشَّْهَوِة، َوَمَلَكِة احلَِْميَِّة َوُمَتابـََعِة اْهلََوى، َوُخمَاَلَفِة اْهلَُدى، َوِسَنِة اْلَغْفلَ  ِة، َوتـََعاِطي اْلُكْلَفِة، َوِإيثَاِر اْلَباِطِل َعَلى احلَْقِّ
، َواْسِتْصَغاِر اْلَمْعِصَيِة، َواْسِتْكَباِر الطَّاَعةِ َواِإلصْ  َوُمَباَهاِة اْلُمْكِثرِيَن، َواِإلْزرَاِء ِباْلُمِقلَِّني، َوُسوِء اْلوِالَيِة ِلَمْن َحتَْت . رَاِر َعَلى اْلَمْأمثَِ

  .»...نـَْعُضَد ظَاِلمًا، َأْو َخنُْذَل َمْلُهوفاً  أَْيِديَنا، َوتـَْرِك الشُّْكِر ِلَمِن اْصطََنَع اْلَعارَِفَة ِعْنَدنَا َأْو َأنْ 

َا: ِقيَل ِلَرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«). 2( ِ . ِإنَّ ُفالنََة َتُصوُم النـََّهاَر َوتـَُقوُم اللَّْيَل َوِهَي َسيَِّئُة اْخلُُلِق تـُْؤِذي ِجريَانـََها بِِلَسا
َر ِفيَها ِهَي ِمْن أَهْ : فـََقالَ    .63، ذيل حديث 92، باب 394/ 68: ؛ حبار األنوار90/ 1: جمموعة ورّام. »ِل النَّارِ ال َخيـْ

  .20875، حديث 69، باب 27/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب سوء اخللق، حديث 321/ 2: الكاىف). 3(

  952: شرح دعاى كميل، ص

   پرخورى

  :على عليه السالم فرموده

  .»1«  سا قَلبُهُ َمن َكثـَُر ُطعَمُه َسُقم َبطُنُه َوقَ 

  .شود كسى كه پرخور باشد، شكمش دچار بيمارى و دلش گرفتار قساوت مى

  .»2«  َمن َكثـَُر أكُله قـَلَّت ِصحَُّتُه َوثـَُقَلْت َعلى نَفِسِه ُمؤنـَتُه

  .گردد اش سنگني مى شود و هزينه كسى كه پرخور باشد، سالمتش كم مى

  .»3«  ُه َشرُّ الُعُيوبِ َكثْـَرُة األكِل ِمَن الشََّرِه، َوالشَّرَ 

  .هاست پرخورى از حرص و آزمندى است و حرص و آزمندى از بدترين عيب

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ؤِمِن ِمن َكثـَْرِة األكِل، َوِهَى ُمورِثٌَة ِلَشيَئنيِ  لَيَس َشىْ 
ُ
  .»4« َقْسَوَة الَقلِب َوَهَيجاِن الشَّهَوةِ : ءٌ أَضّر ِلَقلِب امل
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  .سنگ دىل و طغيان شهوت: بارتر از پرخورى نيست؛ پرخورى سبب دو خصلت است براى قلب مؤمن زيانچيزى 

   پرخواىب

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده

  به كدام يك از بندگانت بيشرت: حضرت موسى عليه السالم به حضرت حق عرضه داشت

______________________________  
  .35، حديث 5، باب 338/ 63: ؛ حبار األنوار46 /1: جمموعة ورّام). 1(

  .19634، ذيل حديث 1، باب 214/ 16: ؛ مستدرك الوسائل8168، حديث 4، فصل 360: غرر احلكم). 2(

  .19634، ذيل حديث 1، باب 214/ 16: ؛ مستدرك الوسائل8178، حديث 4، فصل 361: غرر احلكم). 3(

  .19627حديث ، 1، باب 211/ 16: مستدرك الوسائل). 4(

  953: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« گذراند كسى كه در شب مانند مردار در بسرت افتاده و روز را به بطالت و بيهوده كارى مى: ورزى؟ فرمود دمشىن مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده است

كه خواب زياد در شب، آدمى را در   هنگام شب، خواب زياد نداشته باش: مادر حضرت سليمان عليه السالم به او فرمود
ى   .»2« كند دست حمشور مى قيامت 

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  .»3« ِبْئَس الَغرُمي النَّوُم؛ يُفِىن َقصَري الُعمِر َويـَُفوُِّت َكثَري األجرِ 

  .كند دهد و پاداش زياد را نابود مى خواب طلبكار بدى است؛ عمر كوتاه را به باد مى

  اى خدا از عشق جان دهدمل را 
 

  روامن را حيات جاودان ده
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  جان بود جان فسرده تن ىب
 

  ز مهر خويش جامن را روان ده

 به كوى قدس دل را راه بنما
 

  روان را سوى علّيني نشان ده

  ز زندان بدن آزاد گردان
 

  فضاى ال مكان جان را مكان ده

  بگري اين دوست را از دست دمشن
 

  خود كن از خويشم امان ده ىبز خود 

 دل خممور صهباى ازل را
 

  َغش روحانيان ده شراب ىب

  از آن ِمى كز الستم داده بودى
 

  كشد بازم از آن ده مخارم مى

 ز شهرى آمدم بريون در آغاز
 

  دگر باره به آن شهرم نشان ده

  

______________________________  
، َأيُّ ِعَباِدَك أَبـَْغُض ِإَلْيَك؟ َقالَ : َقاَل ُموَسى عليه السالم: َجْعَفٍر عليه السالمَقاَل أَبُو «). 1( ِجيَفٌة بِاللَّْيِل َبطَّاٌل : يَا َربِّ

  .185، حديث 5، فصل 163: »راوندي«؛ قصص األنبياء 8، حديث 38، باب 180/ 73: حبار األنوار. »ِبالنـََّهارِ 

ِإيَّاَك وََكثْـَرَة النـَّْوِم بِاللَّْيِل فَِإنَّ َكثْـَرَة النـَّْوِم : قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ِلُسَلْيَمانَ : صلى اهللا عليه و آله َقاَل َرُسوُل اللَّهِ «). 2(
، حديث 40، باب 504/ 6: ؛ وسائل الشيعة99، حديث 28/ 1: اخلصال. »ِباللَّْيِل َتدَُع الرَُّجَل َفِقرياً يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

8556.  

  .4691، ذيل حديث 14، باب 44/ 13: ؛ مستدرك الوسائل3030، حديث 159: غرر احلكم). 3(

  954: شرح دعاى كميل، ص

  

  دو عامل تنگ شد بر فيض جايش
 

 «1»  وراى اين جهان و آن جهان ده
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   درك نعمات اهلى براى عبادت و خدمت

و با دورى از لقمه حرام و رذايل اخالقى و پرخورى و پرخواىب، زمينه افاضه  پسندد با اجتناب از معاشرتى كه اسالم منى
  .آيد مندى به اعضاى انسان براى عبادت حق و خدمت به خلق فراهم مى توان

پسندد خنواهد ديد؛ و گوش، جز سخن خدا و پيامربان  در فضاى اين توامنندى است كه چشم، جز حق و آنچه را حق مى
و پاكان را خنواهد شنيد؛ و زبان، جز سخن حق و گفتار عدل خنواهد گفت؛ و دست، جز كوشش و  و امامان و اوليا

تالش درست و صحيح خنواهد كرد؛ و شكم، جز حالل خنواهد خورد؛ و شهوت، جز در حالل مصرف خنواهد شد؛ و 
و مهه جسم و جان، عاشقانه قدم، جز در راه حق و در جمالس اهلى و ملكوتى و مساجد و مشاهد مشرّفه خنواهد رفت؛ 

  .و خالصانه، جز در گردونه عبادت و خدمت به بندگان خدا قرار خنواهد گرفت

   عبادت حق

برمي و تا قيامت برپا نشده بسيارى از درها به روى ما بسته  ناى دنيا به سر مى ارزش عبادت و بندگى، براى ما كه در تنگ
  .است، قابل درك نيست

شت استبندگى و عبادت حق، سب   .ب رشد و كمال و خري و سعادت و حيات طيّبه و به دست آوردن 

  :فرمايد رسول حق صلى اهللا عليه و آله درباره عبادت و بندگى مى

______________________________  
  .860، غزل 1186/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  955: شرح دعاى كميل، ص

نيا َعلى الِعباَدَة فـََعانـََقها َوأَحبَّها ِبَقلِبِه َوباَشَرها ِجبََسِدِه َوتـََفرََّغ َهلا فـَُهو َاليُباِىل َعلى ما أْصَبَح ِمَن الدُّ أفَضُل النّاِس َمْن َعِشَق 
  .»1« ُعسٍر أم َعلى ُيْسرٍ 

ا بدنش آن را به مند باشد و ب برترين مردم كسى است كه به عبادت عشق ورزد و آن را در آغوش بگريد و قلباً به آن عالقه
  .برد جا آورد و خود را براى آن از هر مشغوليىت فارغ كند و باك نداشته باشد كه از دنيا بر سخىت يا بر آساىن به سر مى
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فَأمَألَ َقلَبَك َفقراً َوأمَأل يََديَك يَابَن آَدَم، ال تَباَعد ِمّىن . يَابَن آَدَم، تـََفرَّْغ ِلِعباَدِتى أمَأل قَلَبَك ِغًىن َوأْمَأل َيَديَك ِرزقاً : َيقوُل َرّبُكم
  .»2« ُشغًال 

نيازى و دو دستت را  اى فرزند آدم، خود را براى بندگى من از هر شغلى فارغ كن، تا دلت را از ىب: فرمايد پروردگارتان مى
له و گرفتارى از رزق و روزى پر كنم؛ اى فرزند آدم، از من دور مشو كه دلت را از نيازمندى و دو دستت را از مشغ

  .پُرخواهم كرد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  :خداوند در شب معراج فرمود

  داىن چه زماىن انسان در بندگى من است؟ اى امحد، آيا مى

  .نه: عرضه داشت

  :هنگامى كه هفت خصلت در او مجع شود: فرمود

  ورعى كه او را از حمارم منع كند؛

  چه سود ندارد حفظ منايد؛و سكوتى كه او را از آن

  اش بيفزايد؛ و ترسى كه هر روز بر گريه

______________________________  
  .192، حديث 19، باب 83/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، باب العبادة، حديث 83/ 2: الكاىف). 1(

  .11608، باب العبادة، حديث 3412/ 7: ؛ ميزان احلكمة43614، حديث 939/ 15: كنز العمال). 2(

  956: شرح دعاى كميل، ص

  و حياىي كه در خلوت از من بپرهيزد؛

  اى كه به آن ناچار است؛ و خوردن و تغذيه
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  و دمشن داشنت دنيا به خاطر دمشىن من با آن؛

  .»1«  و دوست داشنت نيكان به خاطر دوسىت من با آنان

  :اش فرموده هاى آمساىن روايت شده كه خداى متعال در برخى از كتاب

مريد  اى كه منى ام مرا اطاعت كن، تا تو را زنده مريم، در آنچه تو را به آن فرمان داده اى هستم كه منى فرزند آدم، من زندهاى 
  .قرار دهم

شود، مرا بندگى كن تا تو را اينگونه قرار دهم كه به  درنگ موجود مى ىب» باش«: گومي اى فرزند آدم، من به چيزى مى
  .»2« درنگ موجود شود پس ىب» باش«: چيزى بگوىي

  :در روايات، حقايقى به عنوان برترين عبادت مشرده شده است

، »ال حول وال قّوة إّالباللَّه«و » ال إله إّالاللَّه«معرفت به خدا و فروتىن در برابر او، تداوم انديشه در خدا و قدرتش، گفنت 
، روزه، دعا، چشم پوشى از حمرمات، پنهان اخالص ورزيدن، عفت نفس، زهد، تعّقل، اداى حق مؤمن، سكوت، حج

نگاه داشنت بندگى، فروتىن و خضوع، اداى واجبات، طلب حالل، نرمى در سخن، حمّبت و واليت اهل بيت عليهم 
  .السالم

______________________________  
َهْل َتْدِري َمَىت َيُكوُن ... يَا َأْمحَُد، : َىل َلهُ ِيف َليـَْلِة اْلِمْعرَاجِ َقاَل اللَُّه تـََعا: َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه َقالَ «). 1(
ِإَذا اْجَتَمَع ِفيِه َسْبُع ِخَصاٍل؛ َورٌَع َحيُْجزُُه َعِن اْلَمَحارِِم َوَصْمٌت َيُكفُُّه َعمَّا ال يـَْعِنيِه : َقالَ . ال يَا َربِّ : اْلَعْبُد َعاِبداً؟ َقالَ ]  ِيلَ [

نـَْيا ِلبـُْغِضي َهلَا َوحيُِبُّ اَألْخَياَر  ٌف يـَْزَداُد ِيف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن بَُكائِِه َوَحَياءٌ َيْسَتِحي ِمينِّ ِيف اخلَْالِء َوَأْكُل َما ال بُدَّ ِمْنُه َويـُْبِغضُ َوَخوْ  الدُّ
  .10085ب الصمت، حديث ، باب استحبا19/ 9: ؛ مستدرك الوسائل54، باب 205/ 1: ارشاد القلوب. »ِحلُيبِّ َهلُمْ 

. يَا اْبَن آَدَم، أَنَا َحيٌّ ال َأُموُت َأِطْعِين ِفيَما َأَمْرُتَك َحىتَّ َأْجَعَلَك َحّياً ال َمتُوتُ : ُرِوَي َأنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقوُل ِيف بـَْعِض ُكتُِبهِ «). 2(
/ 11: مستدرك الوسائل. »ُكْن فـََيُكونُ : ءِ  ِين ِفيَما أََمْرُتَك َأْجَعْلَك تـَُقوُل لِلشَّيْ ُكْن فـََيُكوُن، َأِطعْ : ءِ  يَا اْبَن آَدَم أَنَا أَقُوُل لِلشَّيْ 

  .12928، باب وجوب طاعة اللَّه، حديث 258

  957: شرح دعاى كميل، ص
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   ِخْدَمِتَك َجَوارِِحى  قـَوِّ َعَلى

  

  اعضامي را بر خدمتت نريومند ساز!) پروردگارا(

   اى خدمتدرخواست تقويت جوارح بر 

جسم، َمركب روح است و بدون ترديد روح بدون تكيه بر جسم، قادر به حركت مثبت معنوى خنواهد بود؛ به مهني دليل 
  .در نگاه دين، ضرر عمده زدن به جسم حرام است

هاىي كه  رياضتهاى غريشرعى و مرتاضانه در نگاه قرآن و اهل بيت عليهم السالم مردود است و كسى اجازه اجنام  رياضت
  .باعث سسىت و حتليل قواى جسماىن است را ندارد

اسالم برخالف فرهنگ هاى ساختگى، خمالفت شديد خود را از . جامعيت ديىن مقدس اسالم بر هيچ كس پوشيده نيست
  .هاى غريشرعى اعالم داشته است هر گونه دنياگريزى و رياضت

راى هدىف واال و مقدس كه خدمت به حضرت حق است از خداوند حضرت امرياملؤمنني عليه السالم تقويت جسم را ب
  .منايد طلب مى

  :بديهى است كه خداى متعال هرگز به خدمىت نياز نداشته و حىت عبادت خالصانه بندگان نيازى را از او برطرف منى كند

   ِتِهْم آِمناً ِمْن َمْعِصَيِتِهمْ َفِإنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َخَلَق اْخلَْلَق ِحَني َخَلَقُهْم َغِنّياً َعْن َطاعَ «

  958: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »َألنَُّه ال َتُضرُُّه َمْعِصَيُة َمْن َعَصاُه َوال تـَنـَْفُعُه طَاَعُة َمْن َأطَاَعه

چرا  . شان نافرماىننياز بود از طاعتشان و در امان بود از  خداى سبحان و برتر از مهگان، جهانيان را آفريد در حاىل كه ىب
  .كس كه فرمانش را برد به او سودى ندهد كه از نافرماىن آن كه او راعصيان كند به او زياىن نرسد، و طاعت آن

ايت به خود انسان مى» خدمتك«بنا بر اين، منظور از  رسد، و از مصاديق عبادت،  عبادت است كه سود آن در 
  .خدمت به هم نوع است
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انسان يك موجود اجتماعى است و براى رسيدن به سعادت به شدت نيازمند : گويد سالم مىفرهنگ جامع و كامل ا
نوعان است؛ بنا بر اين عدم ارتباط و پيوند با ديگران و رهبانّيت، در  برقرار كردن ارتباطات صحيح ميان خود و هم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى. فرهنگ ديىن مردود است

يِع َخْلِقَك فـََقاَل َلُه َأِىب : ِلٌس ِعْنَد َأِىب فـََقالَ َكاَن َرُجٌل َجا« اللَُّهمَّ َأْغِنَنا َعْن ِشرَاِر : ال تـَُقْل َهَكَذا َوَلِكْن ُقلْ : اللَُّهمَّ َأْغِنَنا َعْن مجَِ
  .»2« »َخْلِقَك فَِإنَّ اْلُمْؤِمَن ال َيْستَـْغِىن َعْن َأِخيِه اْلُمْؤِمنِ 

  .نياز گردان خدايا، ما را از مهه َخلقت ىب: بود و گفتمردى در حضور پدرم نشسته 

  .نياز نيست نياز فرما، چرا كه مؤمن از برادر مؤمنش ىب چنني مگو، بگو، خدايا، ما را از آفريدگان شرورت ىب: امام فرمود

اهلى كه كاشف از  حال كه انسان ناگزير به ارتباط و پيوند ميان خود و ديگران است، بايد براى رسيدن به اهداف واالى
  .اغراض و اهداف خلقت اوست كوشش منايد

______________________________  
  .193خطبه : ج البالغة). 1(

  .5، ذيل حديث 22، باب 172/ 75: ؛ حبار األنوار293: حتف العقول). 2(

  959: شرح دعاى كميل، ص

 خدمت كند گوىي به خود پروردگار خدمت كرده اند و هر كس به انساىن در فرهنگ اسالمى مردم عيال خداى متعال
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند: فرمايد امام صادق عليه السالم مى. است

  .»1« »اً اْخلَْلُق ِعَياُل اللَِّه َفَأَحبُّ اْخلَْلِق ِإَىل اللَِّه َمْن نـََفَع ِعَياَل اللَِّه َوَأْدَخَل َعَلى َأْهِل بـَْيٍت ُسُرور «

اى شادى  ها نزد خدا كسى است كه به عيال خدا سود دهد، و به خانواده ترين آن خملوقات عيال خدا هستند، و حمبوب
  .رساند

  :فرمايد چنانكه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت ديگر مى
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ِعَياَل اللَِّه أَْو َأْدَخَل َعَلى َأْهِل بـَْيٍت ُسُروراً، َوَمْشٌي َمَع َأٍخ ُمْسِلٍم ِيف  اْخلَْلُق ِعَياُل اللَِّه تـََعاَىل َفَأَحبُّ اْخلَْلِق ِإَىل اللَِّه َمْن نـََفعَ «
  .»2« »َحاَجِتِه َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه تـََعاَىل ِمِن اْعِتَكاِف َشْهَرْيِن ِىف اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ 

ها به بندگان  اه خداوند، كساىن هستند كه نفع آنترين بندگان در پيشگ خورهاى خدا هستند، و حمبوب مردم، عيال و نان
حاىل وارد كنند، و هركس براى رفع گرفتارى برادر مسلمان خود، مهراه او حركت   اى خوش خدا برسد، يا به كانون خانواده

  .تر خواهد بود خداوند، از دو ماه اعتكاف و عبادت در مسجد احلرام حمبوب كند، اين عمل در پيشگاه

اىي به مؤمن داده شده كه احرتام به او را احرتام به خدا به حساب در احاديث  قدسيه و ديگر روايات، چنان ارزش و 
  .اند اند و توهني به او را توهني به خدا مشرده آورده

______________________________  
  .21712، حديث 22، باب 341/ 16: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 164/ 2: الكاىف). 1(

  .73، ذيل حديث 20، باب 316/ 71: ؛ حبار األنوار11: »راوندى«النوادر ). 2(

  960: شرح دعاى كميل، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از جربئيل از قول حضرت حق نقل كرده

  .»1« َمن أَهاَن ِىل َوِلّياً فـََقْد باَرَزِىن بِاْلُمَحاَرَبةِ 

  .ا به جنگ من برخاستهكسى كه به دوست و وّىل من اهانت كند، آشكار 

  .به اين سبب، خدمت به مؤمن هم چون عبادت و بندگى خدا عنوان شده؛ زيرا خدمت به مؤمن خدمت به خداست

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده است

ؤمِن َحاجًة، َكاَن َكَمْن َعَبَد اللَّه َدهرَهُ 
ُ
  .»2«  َمن َقضى ِألِخيِه امل

  .مؤمنش روا كند، مانند كسى است كه در مهه عمرش، خدا را بندگى كرده استكسى كه يك حاجت از برادر 

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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ؤِمِن َحاجًة َقَضى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه يَوَم الِقياَمِة ِماَئَة ألِف حاَجٍة ِمن ذلك أوَُّهلا اجلَ 
ُ
  .»3« نَّةُ َمن َقَضى ِألِخيِه امل

در مؤمنش روا كند، خداى عز و جل روز قيامت صد هزار حاجت از اين نوع حاجت براى او كه يك حاجت از برا كسى
شت است   .روا كند كه خنستينش 

  :و نيز آن حضرت فرمود

ؤِمِن فـَُيوكُِّل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبِه َمَلَكْنيِ َواِحٌد عن
ُ
   إنَّ العبَد لََيمِشى ِىف َحاَجِة أِخيِه امل

______________________________  
  .8، حديث 43، باب 16/ 67: ؛ حبار األنوار7، حديث 9، باب 12/ 1: علل الشرائع). 1(

  .21763، حديث 25، باب 361/ 16: ؛ وسائل الشيعة1051، حديث 17، جملس 481: »طوسى«األماىل ). 2(

، حديث 25، باب 357/ 16: لشيعة؛ وسائل ا1، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 192/ 2: الكاىف). 3(
21753.  

  961: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  مييِنه َوآَخُر َعن َمشاِلِه َيستـَْغِفرَاِن َلُه رَبَُّه َوَيدُعواِن َله ِبقَضاِء َحاَجِتهِ 

از  گمارد، يكى دارد، پس خداى عّزو جّل دو فرشته بر او مى مهانا عبد براى روا كردن حاجت برادر مؤمنش قدم برمى
كنند و براى روا شدن  طرف راستش و ديگرى از جانب چپش، آن دو فرشته از پروردگار براى او درخواست آمرزش مى

  .منايند حاجتش دعا مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  :ترين اعمال است؟ فرمود چه عملى نزد خدا حمبوب: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

سري منودن شكم  : حاىل آوردن براى مسلمان چيست؟ فرمود خوش: عرضه داشتند. دن براى مسلمانحاىل آور  خوش
  .»2«  اش، و پرداخنت قرضش اش، و برطرف كردن غم و غصه گرسنه

  :امام صادق عليه السالم از قول خداى عّز و جّل روايت كرده
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  .»3«  م ِىف َحَواِئِجهماخلَْلُق عياىل َفأَحبـُُّهم إَىلَّ ألَطَفُهم ِِم، َوأسَعاهُ 

ترينشان به آنان، و كوشاترينشان در روا كردن حاجات ايشان  ترينشان نزد من، مهربان خور من هستند، و حمبوب مردم نان
  .است

______________________________  
قضاء حاجة ، باب استحباب 359/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 195/ 2: الكاىف). 1(

  .21758املؤمن، حديث 

ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َأيُّ اَألْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه : َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه عليهما السالم َقالَ «). 2(
ِشَبُع َجْوَعِتِه َوتـَْنِفيُس ُكْربَِتِه َوَقَضاءُ : ، َوَما اتـَِّباُع ُسُروِر اْلُمْسِلِم؟ قَالَ يَا َرُسوَل اللَّهِ : ِقيلَ . اتـَِّباُع ُسُروِر اْلُمْسِلمِ : تـََعاَىل؟ َقالَ 

  .21752، حديث 24، باب 356/ 16: ؛ وسائل الشيعة68: قرب االسناد. »َديِْنهِ 

ديث ، ح27، باب 367/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، باب السعى ىف حاجة املؤمن، حديث 199/ 2: الكاىف). 3(
21781.  

  962: شرح دعاى كميل، ص

  

تَِّصاِل ِخبِْدَمِتكَ  َواَم ِىف اْإلِ    َواْشُدْد َعَلى اْلَعزِميَِة َجَواِحنِى، َوَهْب ِىلَ اجلِْدَّ ِىف َخْشَيِتَك، َوالدَّ

  

خدمتت را و دمل را بر عزم بندگى حمكم كن، و كوشش در خشيت و پرواى از وجود باعظمتت را و دوام در پيوستگى به 
  به من ارزاىن دار

   استحكام قلب براى بندگى

كند،  مندى در جهت خدمت به حق مى امرياملؤمنني عليه السالم پس از آن كه براى اعضا و جوارح خود، درخواست توان
طلبد، و كوشش در راستاى خشيت و  از حضرت حمبوب، استوارى و استحكام دل را بر عزم و ّمهت براى اين خدمت مى

  .منايد اوم در مّتصل بودن خدمت به حضرت رّب را درخواست مىتد
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گونه كه جسم انسان نيازمند قّوت است تا در راه خدمت به بندگان قدم بردارد، روح انسان نيز در رسيدن به مراحل  مهان
  .بندگى، سخت نيازمند يك عزم جّدى است

نسان است، تا زماىن كه انسان از نظر روحى درخواسىت بدون ترديد، حركت جسم دائر مدار نياز روح و جوانح وجودى ا
نداشته باشد، قطعاً از نظر جسمى حركىت خنواهد داشت؛ بنا بر اين درخواست موالى متقيان امرياملؤمنني عليه السالم 

هاى  باالترين درخواسىت است كه عاجزانه از خداى متعال دارد، به طورى كه اگر اين درخواست حمقق شد، متام انگيزه
  .شود حركت معنوى انسان دو چندان مى

تر و شديدتر از بيمارى جسم است؛ زيرا در صورتى كه روح بيمار و مريض باشد خنواهد  بيمارى روح و قلب بسيار سخت
   اى صحيح توانست از جسم به شيوه

  963: شرح دعاى كميل، ص

  .و در مسري اهلى استفاده منايد

  :ود به فرزندشان فرمودندحضرت على عليه السالم در وصيت خ

َوِإنَّ ِمَن النـَِّعِم َسَعَة اْلَماِل َوأَْفَضُل ِمْن . يا بـَُينَّ، ِإنَّ ِمَن اْلَبالِء اْلَفاَقَة َوَأَشدُّ ِمْن َذِلَك َمَرُض اْلَبَدِن َوَأَشدُّ ِمْن َذِلَك َمَرُض اْلَقْلبِ «
  .»1« »ى اْلُقُلوبِ َذِلَك ِصحَُّة اْلَبَدِن َوأَْفَضُل ِمْن َذِلَك تـَْقوَ 

تر از  تر از فقر و نيازمندى، بيمارى تن است، و سخت اى پسركم، مهانا از مجله بالها فقر و نيازمندى است و سخت
رت از فراخى مال، تن و مهانا از مجله نعمت. بيمارى تن، بيمارى دل است رت  ها، فراخى مال است و  درسىت است، و 

  .ل از گناه استدرسىت، حمفوظ بودن د از تن

ها، عملى است كه در  ؛ زيرا باالترين عمل»2« منايد و سپس آن حضرت در ادامه دعا، دوام خدمت را درخواست مى
  .طول حيات انسان تداوم داشته باشد

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

اِئَم اْلَقِليَل َعَلى اْلَيِقِني أَْفَضُل ِعْندَ «   .»3« »اللَِّه ِمَن اْلَعَمِل اْلَكِثِري َعَلى َغْريِ َيِقنيٍ  ِإنَّ اْلَعَمَل الدَّ

رت است   .به درسىت كه عمل اندكى كه پيوسته و با يقني باشد، از عمل بسيار بدون يقني، نزد خدا 
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______________________________  
  .8، حديث 44، باب 51/ 67: ؛ حبار األنوار5، جملس 146: »طوسى«األماىل ). 1(

َواَم ِيف االتَِّصاِل ِخبِْدَمِتكَ «). 2(   .»َو الدَّ

، حديث 52، باب 147/ 67: ؛ حبار األنوار360: ؛ حتف العقول3، باب فضل اليقني، حديث 57/ 2: الكاىف). 3(
8.  

  964: شرح دعاى كميل، ص

  

   َأْسرََح ِإلَْيَك ِىف َمَياِديِن السَّاِبِقنيَ   َحىتَّ 

  

   ، به سويت برامنتازان هاى پيش تا در ميدان

هاى خود در فراز سابق را   وجود مبارك حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در اين خبش از دعا در حقيقت نتيجه خواسته
  .منايند كه از حمضر حضرت حق درخواست منوده بودند بيان مى

در ترس از خداوند و دوام حضرت نتيجه تقويت اعضاء و جوارح براى خدمت و حمكم شدن دل بر عزم بندگى و كوشش 
  :منايند در پيوستگى به خدمت را در شش مرحله بيان مى

   ميدان مسابقه

  .اند دنيا ميدان مسابقه است و بندگان خداوند شركت كنندگان در مسابقه

  .»1«  گذارد در حقيقت وارد ميدان اين مسابقه شده است كه خط پايان آن مرگ است هنگامى كه انسان پا به دنيا مى

______________________________  
روايىت از وجود مبارك حضرت امام صادق عليه السالم نقل شده  1باب السبق باالميان حديث  40/ 2: در الكاىف). 1(

گويد به حضرت امام صادق عليه السالم عرض كردم كه  فرمايد كه ابو عمرو زبريى مى است كه به مهني مطلب اشاره مى
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خدا : آرى، گفتم: منازىل دارد كه مؤمنان به واسطه آن درجات نزد خداوند تفاوت دارند؟ حضرت فرموداميان درجات و 
  :فرمود. مشا را رمحت كند آن را براى من شرح فرماييد تا بفهمم

م « ؤمنَني كما ُيَسّبُق َبَني اخليِل يَوَم الرِّهاِن مث فضََّلُهم َعلى َدَرجاِ
ُ
  .»ِىف السبِق اليهإّن اللَّه َسبَّق َبني امل

گريند و  ها را به مسابقه مى دواىن اسب خداوند مؤمنان را در ميدان اميان به مسابقه گرفته است، چنان كه در روز اسب
  ...ها را به نسبت درجاتشان در پيش روى از نظر اميان فضيلت خبشيده سپس آن

  965: شرح دعاى كميل، ص

ت حق است و شركت كنندگان را تشويق منوده و هدف از مسابقه را تشريح تشكيل دهنده اين مسابقه وجود مبارك حضر 
  :منايد مى

ذِلَك َفْضُل اللََّه يـُْؤتِيِه َمن  َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّماِء َواْألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللََّه َوُرُسِلهِ   َساِبُقوا ِإَىل «
  .»1« »اءُ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َيشَ 

ناى آمسان و زمني است، براى كساىن كه به خدا  نايش چون  شىت كه  سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان و 
ى كند و خدا دارا اند، آماده شده است؛ اين فضل خداست كه آن را به هركس خبواهد عطا مى و پيامربانش اميان آورده

  .فضل بزرگ است

يعاً ِإنَّ اللََّه َعَلى«   .»2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َفاْسَتِبُقوا اْخلَيـْرَاِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه مجَِ

آورد؛ مسلماً خدا  مى] به صحراى حمشر[خدا مهه مشا را هر جا كه باشيد . ها و كارهاى خري پيشى جوييد به جانب نيكى
  .ر كارى تواناستبر ه

   برندگان مسابقه

شت و مجيع خريات  خداوند در اين آيات مردم را به يك مسابقه عظيم روحاىن و معنوى براى رسيدن به آمرزش و 
  گريند، البته خود تصور خورند و راه كفر و احلاد را در پيش مى گروهى در اين مسابقه شكست مى. فرمايد دعوت مى

______________________________  
  .21): 57(حديد ). 1(
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  .148): 2(بقره ). 2(

  966: شرح دعاى كميل، ص

كنند كه با رسيدن به مطامع دنياىي ولذات مادى و پشت پا زدن به حقايق عامل و معنويات و دهن كجى به مقدسات،  مى
دانند ولكن  ه و مسلط بر جان و مال و ناموس متام عامل مىباشند، لذا خود را قشر برتر جامع پريوز ميدان مسابقه دنيا مى

  :كند كه حقيقت چيز ديگرى است كه خالق هسىت آن را بيان مى

  .»1« »َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنـَُّهْم َاليـُْعِجُزونَ «

عاجزكنند ] ما را[توانند  اند، اينان منى جستهپيشى ]  بر قدرِت حق[و آنان كه كافرند گمان نكنند كه با پيمان شكىن خود 
  .]تا از دسرتس قدرت ما بريون روند[

و گروهى با اميان به خدا و پذيرش رسالت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و واليت ائمه معصومني عليهم السالم 
ربايند و  الم گوى سبقت را از ديگران مىهاى قرآن كرمي و دمشىن با دمشنان قرآن و اهل بيت عليهم الس و عمل به فرمان

شت پر نعمت را به گردن  ترين مدال زرّين هاى اين مسابقه مانند رمحت، آمرزش حق، مقام قرب اهلى، رضايت پروردگار و 
  .گردند آويزند و به فوز عظيم نائل مى مى

  .»2« »عيميف جنات النَّ * أُولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ * َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ «

شت* اند، اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان  هاى پر  در 
  .اند نعمت

َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي  َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم ِبِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـُْهمْ «
  .»3« »َحتْتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبَداً ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

______________________________  
  .59): 8(انفال ). 1(

  .11 -10): 56(واقعه ). 2(
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  .100): 9(توبه ). 3(

  967: شرح دعاى كميل، ص

پيشگامان خنستني از مهاجران و انصار و كساىن كه به نيكى و درسىت از آنان پريوى كردند، خدا از ايشان خشنود است 
شت رها جارى است، در آجنا ]  درختانِ [هاىي آماده كرده كه از زيِر  و آنان هم از خدا راضى هستند؛ براى ايشان  آن 

  .رگاند؛ اين است كامياىب بز  براى ابد جاودانه

  »السابقون«مصاديق 

در قرآن كرمي و مهچنني اين فراز دعاى كميل انبياى اهلى و سرآمد آنان پيامرب اكرم صلى اهللا » السابقون«از مصاديق بارز 
  .باشد عليه و آله و اوصياى انبياء بويژه حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم و شيعيان و پريوان واقعى آنان مى

امرياملؤمنني عليه السالم در قسم دادن بعض از اصحاب و انصار پيامرب صلى اهللا عليه و آله در زمان وجود مبارك حضرت 
  :عثمان در مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند

 »َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن أُولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ » «صارِ َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمهاِجرِيَن َواْألَنْ «  َفأَْنُشدُُكُم اللََّه أَتـَْعَلُموَن َحْيُث نـََزَلتْ 
ُن أَنـَْزَهلَا اللَُّه تـََعاَىل ِيف اْألَْنِبَياِء َوأَْوِصَياِئِهْم َفَأنَا أَْفَضُل أَنِْبَياِء اللَِّه َوُرُسِلِه َوَعِليُّ بْ : ُسِئَل َعنـَْها َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله فـََقالَ 

  .»1«   طَاِلٍب َوِصيِّي أَْفَضُل اْألَْوِصَياِء قَاُلوا اللَُّهمَّ نـََعمْ َأِيب 

 »َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصارِ «  دانيد اين آيات در كجا نازل شده است دهم آيا مى مشا را به خدا سوگند مى
  :ها پرسش شد فرمودند ؟ از پيامرب از آن»اْلُمَقرَّبُونَ  أُولِئكَ * َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ « و

ها را در شأن انبياء و اوصياى آنان نازل فرموده است و من افضل انبياء و رسوالن هستم ووصى من على  خداى تعاىل آن
  .به خدا چنني است: بن اىب طالب افضل اوصياء است؟ گفتند

______________________________  
  .25حديث  276/ 1: الدين ومتام النعمةكمال ). 1(

  968: شرح دعاى كميل، ص
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  :فرمايد مهچنني در روايت معتربى آمده است كه حضرت امام صادق عليه السالم مى

پدرم بر آنان سالم كرد و آنان . مجعى از شيعه در آجنا بودند. من و پدرم بريون آمدمي و بني قرب و منرب رسول خدا رسيدمي
به خدا من بوى مشا را و جان مشا را دوست دارم، مرا در اين موضوع با ورع و كوشش خود  : سپس فرمود. جواب دادند

هر كدام از مشا به بنده خدا اقتدا  . آيد كمك كنيد و بدانيد كه واليت ما تنها با عمل و اجتهاد و كوشش به دست مى
  .كند بايد عمل او را اجنام دهد

 َوَاليَِتَنا السَّاِبُقوَن ِيف اْآلِخَرِة نـُْتْم أَْنَصاُر اللَِّه َوأَنـُْتُم السَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن َوالسَّاِبُقوَن اْآلِخُروَن السَّاِبُقوَن ِيف الدُّنـَْيا ِإَىل أَنـُْتْم ِشيَعُة اللَِّه َوأَ 
  .»1«  ِإَىل اْجلَنَِّة َوَقْد َضِمنَّا َلُكُم اْجلَنََّة ِبَضَماِن اللَِّه َوَضَماِن َرُسولِه

شتيد  مشا شيعه خدا و مشا ياران خدا و پيشروان اول و پيشروان آخريد و در دنيا پيشروان به واليت و در آخرت پيشروان 
شت را به ضمانت خدا و ضمانت رسولش ضمانت كردمي   .ما براى مشا 

______________________________  
  .4حديث  627: »صدوق«األماىل ). 1(

  969: ص شرح دعاى كميل،

  

   َوُأْسرَِع ِإلَْيَك ِىف اْلَباِرزِينَ 

  

   تازان، به سويت بشتامب هاى پيش تا در ميدان

به معناى پيشى گرفنت و با شتاب به سوى مقصد رفنت و » املبادرة«آمده كه » واسرع اليك ىف املبادرين«در بعضى از نسخ 
و » بريون آمدن«و » پديدار شدن«: يعىن» اخلروج«و » الظهور«گرفته شده به معىن » الربوز«از كلمه » البارزين«
  .آشكار و كسى كه قدم به ميدان گذاشته است: است به معىن» البارز«مجع » البارزين«

  :كالم حضرت امرياملؤمنني عليه السالم اشاره به آيه شريفه
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  .»1« »َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمواُت   َوَسارُِعوا ِإَىل «

نايش  شىت كه  شىت كه براى  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
  .پرهيزكاران آماده شده است

آمرزش پروردگار و اى در مسري سعادت ترتيب داده است كه جزاء و پاداش آن مغفرت و  دارد كه حضرت حق مسابقه
شت است، و امر فرموده كه به سوى اين پاداش بشتابيد، حضرت امرياملؤمنني عليه السالم نيز نتيجه توفيقات اهلى در 

خدمت و خشيت را، پيشى گرفنت در ميدان شتابندگان و جامه عمل پوشاندن به امر اهلى نسبت به سرعت و شتاب به 
  .دانند مست مغفرت و جنت مى

______________________________  
  .133): 3(آل عمران ). 1(

  970: شرح دعاى كميل، ص

  .باشد كه در حبث قبل به آن اشاره شد مى  »1« »سابقوا اىل مغفرة من ربكم«  اين آيه، شبيه آيه شريفه

   تفاوت مسابقه و مسارعه

  :فرمايد مى» همسارع«و » مسابقه«در تفسري خود پريامون تفاوت » عالمه طباطباىي«مرحوم 

جوىي در رسيدن به هدف است، به اين كه هر يك  است به معناى غلبه» سابقوا«كه مصدر فعل امر » مسابقه«كلمه «
تر از حركت حريفش كند؛ پس در معناى مسابقه چيزى زيادتر از معناى  از دو طرف مسابقه حركت خود را سريع

هم اين » مسابقه«وشش در سرعت دادن به حركت است، وىل تنها به معناى ك» مسارعه«باشد، چون  مى» مسارعه«
  .»2« »فهماند كه سرعت دادن بايد به اين گونه باشد كه زيادتر از سرعت حريف شود رساند و هم اين را مى معىن را مى

قرآن  . به معناى شدت سرعت است كه در خريات، صفت ممدوحى است اما در شرور، صفت مذمومى است» مسارعه«
  .اند رباره مسارعه مردم را به دو دسته تقسيم منودهكرمي د

  :گروه اول
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اند و نه تنها در مجع مؤمنان شركت  اين گروه، پيشى گرفنت و مسارعه را در كفر و شرارت و گناه و عداوت بكار گرفته
   اند، بلكه در شرارت و كفرگوىي نكرده

______________________________  
  .21): 57(حديد . آمرزشى از سوى پروردگارتانسبقت جوييد به ). 1(

  .سوره حديد 21ذيل آيه  290/ 19: امليزان). 2(

  971: شرح دعاى كميل، ص

  .اند اند و براى رسيدن به شقاوت و نكبت سرعت ورزيده شتاب كرده

كفار غمگني شده بودند   ها و جلاجت ها و خمالفت خداوند متعال به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله كه به واسطه سركشى
  .گريند غمگني مباش بيىن مجعى در راه كفر پيشى مى فرمايد كه از اين كه مى مى

 »ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َهلُْم َحظّاً ِيف اآلِخَرِة َوهلَُ  َوَال َحيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم َلن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً يُرِيُد اللَُّه َأالَّ َجيَْعلَ «
»1«.  

به [خواهد  رسانند، خدا مى شتابند، تو را اندوهگني كنند، آنان هرگز به خدا هيچ زياىن منى و مبادا آنان كه در كفر مى
ره]  سزاى كفرشان   .اى در آخرت براى آنان قرار ندهد، و براى آنان عذاىب بزرگ است هيچ 

  :فرمايد د مىاى ديگر خطاب به پيامرب خو  و يا در آيه

 تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َمسّاُعوَن يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل َال َحيْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقالُوا آَمنَّا بَِأفْـَواِهِهْم وَملَْ «
رِّفُوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمواِضِعِه يـَُقولُوَن ِإْن أُوتِيُتْم هَذا َفُخُذوُه َوِإن َملْ تـُْؤتـَْوُه َفاْحَذُروا ِلْلَكِذِب َمسّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َملْ يَْأُتوَك حيَُ 

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرِة قـُُلوبـَهُ  َوَمن يُرِِد اللَُّه ِفتـَْنَتُه فـََلن َمتِْلَك َلُه ِمَن اللَِّه َشْيئاً أُولِئَك الَِّذيَن َملْ يُرِِد اللَُّه َأن يَُطهِّرَ  ْم َهلُْم ِيف الدُّ
  .»2« »َعَذاٌب َعِظيمٌ 

هايشان  اميان آوردمي و دل: شتابند تو را غمگني نسازند، چه آنان كه به زبانشان گفتند كساىن كه در كفر مى! اى پيامرب
و به شدت گوش به ]  دانند دروغ است ن كه مىبا آ[اند كه به شدت شنونده دروغند  اميان نياورده، و چه آنان كه يهودى

   فرمان
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______________________________  
  .176): 3(آل عمران ). 1(

  .41): 5(مائده ). 2(

  972: شرح دعاى كميل، ص

را پس از استوارى در ] خدا[كلمات ]  آن گروهى كه. [اند نزد تو نيامده] از روى حسد و كرب[گروهى ديگرند كه 
اگر : گويند مى] سواد خود دهند و به مقّلدان و مطيعان ىب اش را تغيري مى و معناى حقيقى[كنند،  هايش حتريف مى جايگاه

] مطابق ميل ما[به مشا ابالغ كردند بپذيريد، و اگر آن را ] طابق ميل ماهاىي م و فرمان[احكام ]  از طرف پيامرب اسالم[
تواىن چيزى از  شان را خبواهد، تو هرگز منى]  و رسواىي و ذلت[و كساىن كه خدا عذاب . بپرهيزيد]  از آن[ابالغ نكردند 

پاك كند؛ براى آنان در دنيا ]  آلودگىاز [هايشان را  اينانند كساىن كه خدا خنواسته دل. عذاب خدا را از آنان برطرف كىن
  .خوارى و رسواىي، و در آخرت عذاىب بزرگ است

  :فرمايد و يا در معرىف اين گروه در آيه ديگرى مى

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ    َوتـََرى«   .»1« »َكِثرياً ِمنـُْهْم ُيَسارُِعوَن ِيف اْإلِ

شتابند؛ مهانا بد است اعماىل كه  خورى خود مى و حرام] از حدود خدا[بيىن كه در گناه و جتاوز  و بسيارى از آنان را مى
  .دادند مهواره اجنام مى

گونه  روند و بدون هيچ دارند كه گوىي به سوى اهداف افتخارآميزى پيش مى ها در راه گناه و ستم گام برمى آن چنان آن
  .كنند كه از يكديگر پيشى گريند مى شرم و حيا سعى

  :گروه دوم

   اند و به سوى پذيرفته» مسارعه«و » شتافنت«اين گروه امر حضرت حق را در 

______________________________  
  .62): 5(مائده ). 1(
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  973: شرح دعاى كميل، ص

  .كنند ها شتاب مى خريات و نيكى

  :منايد از آن مجله هستند، معرىف مى »خلرياتيسارعون ىف ا«  هاىي را كه قرآن كرمي گروه

  :پيامربان اهلى - 1

َنا َلُه َحيَْىي «  »َخاِشِعنيَ َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا َلَنا   َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَوَهبـْ
»1«.  

او را اجابت كردمي و حيىي را به او خبشيدمي و نازاىي مهسرش را براى وى اصالح منودمي، آنان مهواره در كارهاى ]  نداى[پس 
  .خواندند، و پيوسته در برابر ما فروتن بودند شتافتند، و ما را از روى اميد و بيم مى خري مى

  :مؤمنان و متخلفان به اخالق اهلى - 2

م ُمْشِفُقونَ ِإنَّ الَِّذيَن ُهم ِمْن « ْم يـُْؤِمُنونَ * َخْشَيِة َرِّ ْم َال ُيْشرُِكونَ * َوالَِّذيَن ُهم ِبآيَاِت َرِِّ َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا * َوالَِّذيَن ُهم ِبَرِِّ
ْم رَاِجُعونَ   َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل    .»2« »َوُهْم َهلَا َساِبُقونَ  أُولِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاتِ * َرِِّ

و آنان كه به .* آورند و آنان كه به آيات پروردگارشان اميان مى* يقيناً آنان كه از بيم پروردگارشان هراسان و نگرانند،
  .*ورزند پروردگارشان شرك منى

يشان از اين كه به سوى ها پردازند، و در حاىل كه دل مى] از زكات و ديگر انفاقات در راه خدا[و آنان كه آنچه را 
]  اجنام دادن[شتابند، و در  اينانند كه در كارهاى خري مى.* گردند، ترسان است باز مى]  براى حماسبه دقيق[پروردگارشان 

  از[آن 

______________________________  
  .90): 21(انبياء ). 1(

  .61 -57): 23(مؤمنون ). 2(

  974: شرح دعاى كميل، ص
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  .گريند مى پيشى]  ديگران

در جامعه كنوىن كه سرعت و شتاب به مست گناه و شرارت و عداوت افزايش پيدا كرده و دين گريزى جوامعى كه 
هاى آنان نبوده، به اوج  دستورات سعادت خبش قرآن و اهل بيت عليهم السالم سرلوحه زندگى و اخالق مردم و حكومت

ارى گوى سبقت را ربوده، تا جاىي كه از نام اسالم و مسلمان در خود رسيده و در شتافنت به مست كفر و احلاد، بسي
مناكنند، تنها راه جنات اين است كه  هاى خود را در جهت تضاد با اسالم و مسلمانان تنظيم مى هراسند و قوانني دولت

ود را به مجع مؤمنان به امر شتاب به خريات قرآن كرمي پاسخ مثبت داد و از شتافنت و مسارعه به كفر و گناه جدا شد و خ
هاى روح افزاى علوى رساند و در اين ميدان  و عمل كنندگان به معارف حقه اهلى و دستورات جان خبش نبوى و فرمان

  .وجود خود را به مدال افتخار مغفرت رمحت و جنت اهلى مزّين منود

  975: شرح دعاى كميل، ص

  

   قـُْرِبَك ِىف اْلُمْشَتاِقنيَ   َوَأْشَتاَق إَىل 

  

   و در ميان مشتاقان، به كوى قرب تو آمي

   حقيقت شوق

  .در اين فراز، شدت حمبت و عالقه براى رسيدن به مقام قرب حق منايان است

شود كه  شوق، ميل و رغبت زياد به موضوعى، بعد از تابش نور مجال اهلى به قلب عبد حقيقى و سالك واقعى حاصل مى
  :شود مى» دلانشراح «در قرآن جميد از آن تعبري به 

  .»1« »نُوٍر ِمن َربِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم ِمن ذِْكِر اللََّه أُولِئَك ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ   أََفَمن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم فـَُهَو َعَلى«

ره مند از نورى]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه از سوى پروردگار خويش است  اسالم گشاده است، و 
هايشان از ياد كردن خدا سخت  پس واى بر آنان كه دل] اش از پذيرفنت اسالم تنگ است؟ مانند كسى است كه سينه[

  .است، اينان در گمراهى آشكار هستند
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ل، آتش گردد، كه در اين حا در اين حال است كه عبد متوجه نقصان و كمبود خود تا رسيدن به درجه كمال حقيقى مى
كند و به آنچه  شود و از مهه لذات و مشتهيات اعراض مى اى كه به هيچ وجه آرام منى شود، به گونه اشتياق در او پيدا مى

  .شود گردد متوجه مى سبب قرب او به حضرت حق مى

______________________________  
  .22): 39(زمر ). 1(

  976: شرح دعاى كميل، ص

  :ب به حضرت امام صادق عليه السالم آمده استدر مصباح الشريعة، منسو 

ْشتاُق ال َيشَتهى َطعاماً َوال يـَتَـَلذُّ شراباً وال َيسَتطيُب رُقاداً وال يأنُس جليساً وال يأوى داراً وال يسكُن عمراناً و 
ُ
ال يلبُس لّيناً امل

اراً راجياً بأن َيِصَل اىل   .َيشتاُق اليهِ ما   وال يقرُّ قراراً ويعُبُد اللََّه ليًال و

او . كسى كه اشتياق به لقاى پروردگار متعال دارد اشتهاى طعام و غذا نداشته، و از مشروبات لذيذ استفاده خنواهد برد
اى براى خود اختيار  هرگز با طيب خاطر اسرتاحت و خواب نكرده، و با كسى انس و گرمى پيدا نكرده، و منزل و خانه

او پوشاك نرم و لطيف در بر نگرفته، و در يك حال برقرار و اطمينان پيدا . خنواهد گرفت ننموده، و در ميان آبادى سكىن
نكرده، و شب و روز مشغول عبادت و بندگى شده، و متام نظر و فكر و هدفش رسيدن به مطلوب و آنچه مورد اشتياق 

  .اوست خواهد بود

  :و از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه

  .»1«  ُموَسى بَن ِعمرَان يف ميعاِد َربِّه ما أَكَل َوال َشرَب َوال نَام أربعَني يوماً شوقاً إىل ُمكاَلمِة اللَّه أنْ 

موسى بن عمران به خاطر اشتياق صحبت منودن با حضرت حق در ميعادگاه پروردگارش چهل روز خنورد و ننوشيد و 
  .خنوابيد

   مشتاقان واقعى

رتين  شاهد براى شناخت مشتاقان واقعى هستند كه خنوردند و نياشاميدند و در آبادى ساكن نشدند و شهداى كربال 
  .خدا را شب و روز عبادت كردند، تا آن كه خود را به آنچه مشتاق بودند رسانيدند
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______________________________  
  .يف الشوق 98باب : مصباح الشريعة). 1(

  977: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد د الشهداء عليه السالم در شأن آن شهداى واالمقام مىحضرت سي

  .»1« ال جيَُِدوَن أِمل مسَّ اَحلديدِ 

  .آنان درد آهن را احساس نكردند

هاى دنياىي نيز اين حقيقت روشن است كه افرادى كه مشتاق اجنام عملى و يا ديدار حمبوىب هستند، مشكالت و  در منونه
سرما و گرما و سخىت راه و آنچه در حال عادى موجب . شوند گريد را متوجه منى نان قرار مىهاىي كه بر سر راه آ سخىت

  .كنند تا آن عمل را اجنام دهند و يا به لقاى حمبوب خود نائل آيند آزار و اذيت انسان است را در حال شوق احساس منى

ره و نصيىب از لذت قرب اهلى را برده و نور مجال حق  اى از مراتب قرب را يافته  به قلب او تابيده و مرتبهمشتاق حقيقى، 
  .و طالب كمال آن است

نكته ديگر اين كه در اين عبارت، حضرت اشتياق را به قرب به حق نسبت داده است نه به نعمات حضرت حق در 
  :كرده  قيامت؛ زيرا در نظر حضرتش غري از باالترين مرتبه عبوديت چيز ديگرى مطرح نيست مهان گونه كه عرض

  .»2«  إهلى ما عبدتُك خوفاً ِمن نَارَِك َوال َطَمعاً ِيف َجنَِّتَك َولكن َوَجْدُتك أهًال لِْلِعَباَدِة فـََعْبدُتكَ 

شتت عبادت نكردم، بلكه تو را سزاوار عبادت يافتم سپس تو را  خدايا، تو را به خاطر ترس از آتشت و يا طمع به 
  .عبادت منودم

______________________________  
  .362: شفاء الصدور ىف شرح زيارة العاشور). 1(

  .53باب  197/ 67: ؛ حبار األنوار63حديث  404/ 1: عواىل الآلىل). 2(

  978: شرح دعاى كميل، ص
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   َوَأْدنـَُو ِمْنَك ُدنـُوَّ اْلُمْخِلِصنيَ 

  

   و مهانند خملصان، به تو نزديك شوم

كه پيامربان و صاحلان مصاديق روشن   -كند كه با آن اسباب سلوك، مهانند خملصان ا چنني مطرح مىحضرت نتيجه بعد ر 
  .به مقام قرب تو نزديك شوم -آن هستند

  »قرب«و » دنو«تفاوت 

به معناى نزديكى است چه ذاتى باشد و » دنو«: از حلاظ لغوى به يك معنا است و از نظر اصطالحى» قرب«و » دنو«
فقط به » قرب«اما . »1« شود هم در مكان و هم در زمان و هم در مقام و منزلت به كار گرفته مىچه حكمى، و 

نزديكى حكمى نسبت به منزلت و مقام حضرت حق است؛ » دنو«شود كه در اين جا مراد از  نزديكى ذاتى اطالق مى
معراج پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مهانطور كه درباره . چرا كه نزديكى زماىن و مكاىن براى حضرت حق معىن ندارد

  :فرمود

  .»2« » َفَكاَن َقاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىنَ *  فـََتَدىلَّ   ُمثَّ َدىنَ «

  .تر شد به اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك] اش با پيامرب فاصله[پس * تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك

   آله به حضرت حق نزديكى مكاىن نيست، بلكه قربدر اين جا نزديكى پيامرب صلى اهللا عليه و 

______________________________  
  .318/ 1: املفردات. القرب بالذات أو باحلكم و يستعمل ىف املكان والزمان واملنزلة: الدنو). 1(

  .9 - 8): 53(جنم ). 2(

  979: شرح دعاى كميل، ص

  .صلى اهللا عليه و آله نسبت به ذات پاك خداوند روى دادمقامى و شهود باطىن خاصى است كه براى پيامرب اكرم 
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  .گويند مى» دنو«ذكر شده و مرتبه باالتر را مرتبه » قرب«براى نزديكى به مقام ربوبيت در ابتداء مرتبه 

  »خمَلص«و » خمِلص«تفاوت 

ى خاصل كند و در و او را از هر شرك »1« كسى است كه خداوند متعال را خالص بپرستد  -به كسر الم - »املخِلص«
  .علم و عمل به حمبت وفادار و راستگو باشد

در قرآن نيز امر . اند رود كه در مرحله خودسازى هستند و هنوز به تكامل الزم نرسيده و بيشرت در مورد كساىن به كار مى
  :شده كه خداوند را در چنني حالىت خبوانيد

  .»2« »َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ َفاْدُعوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن «

از روش [كنيد، بپرستيد گرچه كافران  براى او خالص مى]  از هر گونه شركى[پس خدا را در حاىل كه اميان و عبادت را 
  .ناخشنود باشند] مشا

   كسى است كه خدا او را برگزيده و از هر آلودگى  -به فتح الم -»املخَلص«اما 

______________________________  
  .26/ 7: الذى وّحد اللَّه تعاىل خالصاً؛ لسان العرب: املخِلص). 1(

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصََّالَة «: فرمايد ؛ و يا در آياتى ديگر مى14): 40(غافر ). 2( َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
در حاىل كه فرمان نيافته بودند جز آن كه خدا را بپرستند، و اميان و عبادت را براى او از » وا الزََّكاَة َوذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ َويـُْؤتُ 

بيّنه . گرا باشند، و مناز را برپا دارند، و زكات بپردازند؛ و اين است آيني استوار و ثابت هرگونه شركى خالص كنند، و حق
يَن احلَْْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ «ني ؛ و مهچن5): 98( ، هيچ ] زوال ىب[اوست زنده » ُهَو احلَْيُّ َالِإلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

مهه . كنيد، بپرستيد خالص مى]  از هر گونه شركى[معبودى جز او نيست، پس او را در حاىل كه اميان و عبادت را براى او 
  .65): 40(غافر . ها ويژه خدا پروردگار جهانيان است ستايش

  980: شرح دعاى كميل، ص

  .و نفس خود را در حمبت و عشق به حضرت حق فنا كرده است »1«  ظاهرى و باطىن پاك قرار داده
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آنان را  كنند، لذا خدا هاى شياطني مصونيت پيدا مى اينان با جهاد با نفس و طى مراحل معرفت و اميان، از نفوذ وسوسه
  .خالص براى خود كرده و غري از خدا كسى در آنان سهيم نيست

   مصاديق خمَلصني

  :در اين فقره نيز به مهني معناست كه انبياى اهلى برجستگان اين گروهند» خمَلصني«و 

  :فرمايد قرآن كرمي پريامون حضرت موسى عليه السالم مى

  .»2« »ُخمَْلصاً وََكاَن َرُسوًال نَِّبّياً  ِإنَُّه َكانَ   َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ُموَسى«

  .اى پيامرب بود ترديد او انساىن خالص شده و فرستاده موسى را ياد كن، ىب]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 

  :فرمايد و پريامون حضرت يوسف عليه السالم مى

َا َلْوَال َأن َرأى«   .»3« »َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاءَ ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ بـُْرَهاَن َربِِّه    َوَلَقْد َمهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِ

به يوسف محله كرد و يوسف ] آلود چون خود را در برابر يوسِف پاكدامن، شكست خورده ديد با حالىت خشم[بانوى كاخ 
   كه جلوه[هم اگر برهان پروردگارش را 

______________________________  
  .26/ 7: لسان العرب. الذى اخلصه اللَّه جعله خمتاراً خالصاً من الدنس: املخَلص). 1(

  .51): 19(مرمي ). 2(

  .24): 12(يوسف ). 3(

  981: شرح دعاى كميل، ص

ل و در آن حا[كرد  به او محله مى]  اش به قصد دفاع از شرف و پاكى[نديده بود ]  ربوبيت و نور عصمت و بصريت است
ام بر ضد يوسف باز مى زد و خورد سخىت پيش مى شد، وىل ديدن برهان  آمد و با جمروح شدن بانوى كاخ، راه ا

ام از سوى بانوى كاخ بر او بسته شد يوسف را يارى [گونه  اين] ما]. [پروردگارش او را از محله بازداشت و راه هر گونه ا
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ام مى[تا زد و خورد ]  دادمي عمل خالف عفت آن بانو را از او بگردانيم؛ زيرا او از بندگان ] نيز[و ] شد ى كه سبب ا
  .بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطىن[خالص شده ما 

و اينان در مقامى هستند كه شيطان نيز آنان را استثناء منوده و اقرار كرده كه قدرت فريب آنان را نداشته و بر آنان مسلط 
  .نيست

! پروردگارا: گفت  »2« .»1« »ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * ا َأْغَويـَْتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َوْألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ َقاَل َربِّ مبَِ «
ها براى  شىتتا ارتكاب ز [آرامي  در زمني براى آنان مى] مهه كارهاى زشت را[به سبب اين كه مرا گمراه منودى، من هم يقيناً 

از هر نوع آلودگى ظاهرى و [بندگانت را كه خالص شدگاِن ]  آن[مگر .* كنم و مسلماً مهه را گمراه مى] آنان آسان شود
  .اند]  باطىن

چرا كه اين اراده خداست كه با عمل آن ذوات مقدس ممزوج شده و آنان را از هر گونه رجس و دنس و ناپاكى ظاهرى و 
  .باطىن پاك منوده است

در باالترين درجه خمَلصني وجود مبارك اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم قرار دارند كه قرآن كرمي نه از طريق 
نشني و آن انوار پاك را از هر   فرمايد كه دامن آن عرشيان فرش استفاده از معناى خملصني، بلكه به صراحت متام بيان مى

   گونه رجس

______________________________  
  .40 -39): 15(حجر ). 1(

  .83 - 82): 38(ص . »ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «: مهچنني). 2(

  .ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى: گفت

  982: عاى كميل، صشرح د

ايت طهارت رسانده است   .و پليدى پاك منوده و به 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً «   .»1« »ِإمنَّ
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ىن حمّمد، على، فاطمه، كه به روايت شيعه و س[خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  جز اين نيست كه مهواره خدا مى
پاك و پاكيزه  ]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد، و مشا را چنان كه شايسته است ] اند السالم حسن و حسني عليهم

  .گرداند

و از مهني جاست كه شيعه معتقد است كه دامن هيچ يك از انبياى اهلى و امامان معصوم عليهم السالم به گناه آلوده 
  .نشده است

   اش خمَلصنيپاد

ها باقى مناند  اند كه جز طالى معرفت خالص چيز ديگرى در آن كه در كوره حوادث آن چنان ذوب شده  -پاداش خمَلصني
شود، بلكه به  به معيار عمل داده منى -ها را از وجودشان برچيده است و دست عنايت و لطف پروردگار متام ناخالصى

  .معيار فضل و رمحت خداست

  .»2« »أُولِئَك َهلُْم ِرْزٌق مَّْعُلومٌ * اَد اللََّه اْلُمْخَلِصنيَ ِإالَّ ِعبَ «

  .اى است براى آنان رزق و روزى معني و ويژه]* كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا 

  :در ذيل آيه شريفه مطلىب به اين مضمون آورده» عالمه طباطباىي«

   گريند، جز بندگان اعمالشان را مىمهه مردم، پاداش : فرمايد خداوند مى«

______________________________  
  .33): 33(احزاب ). 1(

  .41 -40): 37(صافات ). 2(

  983: شرح دعاى كميل، ص

كنند  خواهد اراده منى دانند و جز آنچه خدا مى خمَلص خدا؛ چرا كه آنان به حكم مقام عبوديت خود را مالك هيچ چيز منى
  .دهند طلبد اجنام منى ىو جز آنچه او م
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و به حكم خمَلص بودن، خدا آنان را براى خود برگزيده و تعلق خاطرى به غري ذات پاك او ندارند؛ نه زرق و برق دنيا و نه 
ها است لذت و نعمت و  روشن است كسى كه داراى اين ويژگى. ها چيزى جز اللَّه نيست و در دل آن. هاى عقىب نعمت

شت زندگى . باشد غري آنچه ديگران دارند مىموهبت و روزيش چيزى  شتيان در  درست است كه آنان مهچون ساير 
ره ره آنان شباهىت به    .»1« »هاى ديگران ندارد دارند اما 

ره مى ها از جلوه آن برند و قلبشان از پيمانه شوق او لربيز و غرق عشق و وصال  هاى ذات پاك خدا و از لذات باطىن او 
شىت قرار   هاى ناشناخته معنوى و غري قابل توصيفى كه در صدر نعمت به نعمت »2«  ند؛ لذا آيه شريفهاو هست هاى 

  .گرفته اشاره دارد

شت اشاره مى   :فرمايد به دنباله مهني آيات خداوند به نعمات خود براى خملصني در 

ق و سرمست شدن از باده طهور عشق او،  هاى ذات پاك ح ها و مواهب معنوى و لذات روحاىن و درك جلوه نعمت - 1
  :كه آيه شريفه

  .»3« »أُولِئَك َهلُْم ِرْزٌق مَّْعُلومٌ «

  .اى است براى آنان رزق و روزى معني و ويژه

  .به مهني اشاره دارد

______________________________  
  .سوره صافات 41ذيل آيه  204/ 17: امليزان). 1(

  .»مَّْعُلومٌ أُولِئَك َهلُْم ِرْزٌق «). 2(

  .41): 37(صافات ). 3(

  984: شرح دعاى كميل، ص

ايت احرتام به آنان داده مى ميوه - 2 شىت كه با  ها  نه مانند حيواناتى كه آذوقه در مقابل آن. شود هاى رنگارنگ 
  .ريزند مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»1« »فـََواِكُه َوُهم مُّْكَرُمونَ «

  .هند بوددر حاىل كه مورد اكرام خوا]  گوناگون[هاىي  ميوه

شت است ها در باغ جايگاه آن - 3   .هاى سرسبز و پر نعمت 

  .»2« »ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ «

شت   .هاى پر نعمت در 

ره يكى از بزرگ - 4 گرفنت از جملس انس با دوستان است اين نعمت نيز براى خمَلصني فراهم شده  ترين لذات انسان، 
  .است

  .»3« »ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ   َعَلى«

  ].اند، تكيه زده[روى يكديگر  هاىي روبه در حاىل كه بر ختت

شوند و  ها در حركت است و هر حلظه اراده كنند از پيمانه آن سرياب مى ريز از شراب طهور گرداگرد آن هاى لب قدح - 5
  .روند در عاملى از نشاط فرو مى

ةٍ * ُيَطاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعنيٍ «   .»4« »َال ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعنـَْها يُنَزُفونَ * لِّلشَّارِِبنيَ  بـَْيَضاءَ َلذَّ

نه * خبش براى نوشندگان، و لذت]  و درخشنده[سپيد ]  نوشيدىن* گردانند، جامى از نوشيدىن زالل و پاك گرداگردشان مى
  .شوند است، و نه از آن مست و بيهوش مى]  جسم و عقل[در آن مايه فساد 

______________________________  
  .42): 37(صافات ). 1(

  .43): 37(صافات ). 2(

  .44): 37(صافات ). 3(

  .47 -45): 37(صافات ). 4(
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  985: شرح دعاى كميل، ص

كنند و چشمان درشت و زيبا  ورزند، به غري آنان نگاه منى نزد آنان مهسراىن است كه جز به شوهران خود عشق منى - 6
  .»1« دارند

  .»2« »َكأَنـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنونٌ * َوِعنَدُهْم َقاِصرَاُت الطَّْرِف ِعنيٌ «

زير [ختم شرتمرغى هستند كه ]  از سپيدى[گويا آنان .* ورزند و در كنارشان زناىن هستند كه فقط به شوهرانشان عشق مى
  .].و هرگز دست كسى به آنان نرسيده است[اند  پوشيده شده]  پر و بال

______________________________  
  .48/ 19: تفسري منونه). 1(

  .49 -48): 37(صافات ). 2(

  986: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَأَخاَفَك َخمَاَفَة اْلُموِقِننيَ 

  

راسم و چون يقني    داران، از بزرگى و جاللت 

جا به خاطر طوالىن شدن حبث  پريامون خوف و معىن و مفهوم و انواع آن در مباحث گذشته توضيح داده شد كه در اين
  .شود اى به معىن و مفهوم يقني مى و واضح بودن معىن نيازى به توضيح نيست اما اشاره

   يقني

  :رمحه اهللا در تعريف يقني فرموده است» عالمه طباطباىي«مرحوم 

  .»1« »يقني، داناىي و علمى است كه هيچ اشتباه و شكى در آن راه ندارد«
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در وسط روز يقني دارد كه اآلن روز است و در تاريكى شب يقني دارد كه اكنون شب است و به  مانند اين كه انسان
  .خود يقني دارد كه موجودى زنده و داراى آثار و صفات است

  .علم اليقني، عني اليقني و حق اليقني: اند براى يقني سه درجه مشرده

  :شود فرق ميان اين سه درجه با مثاىل روشن مى

داشنت نسبت به آتش، مشاهده دود آن از پشت ديوار است و عني اليقن، ديدن خود آتش است و حق  علم اليقني
  .اليقني، سوخنت در آن است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

به خدا يقني دارند، يقني حق اليقيىن، پس به او از طريق چنني يقيىن اميان دارند؛ : نشانه اهل يقني شش خصلت است
يقني دارند كه مرگ حق است، بنا بر اين از آثار و تبعاتش برحذرند؛ و يقني دارند به اين كه برانگيخته شدن پس از مرگ 

   حق

______________________________  
  .140/ 19: امليزان). 1(

  987: شرح دعاى كميل، ص

شت حق  است، بر اين اساس از رسواىي قيامت مى اند؛ و يقني دارند دوزخ  است، پس به آن مشتاقترسند؛ و يقني دارند 
كنند تا به  حق است، پس كوشش آنان براى رهاىي از آن است؛ و يقني دارند حساب حق است، پس خود را حماسبه مى

  .»1« وقت حساب گرفتار نشوند

ورد و كسى كه از اين دو توان از طريق آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم به دست آ اش مى يقني را با سه درجه
  .منبع به يقني نرسد، از هيچ منبعى به يقني خنواهد رسيد

راه به دست آوردن يقني از طريق قرآن به اين است كه ابتدا از راه دّقت در آيات قرآن، به وحى بودن و حقانيت آن يقني  
  :فرمايد كنيم و به اين حقيقت توّجه مناييم كه قرآن مى
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  .»2« سوى خدا شك داريد پس يك سوره مانند آن بياوريداگر در نزول من از 

  :فرمايد اى ديگر مى و در آيه

توانند بياورند، گرچه پشتيبان يكديگر  اگر جن و انس مجع شوند تا مانند اين قرآن را بياورند، هرگز مانندش را منى: بگو
  .»3« باشند

حى خداست و انسان پس از اين يقني، به متام حمتوياتش يقني شود كه اين كتاب، و  با توّجه به اين دو آيه، يقني حاصل مى
  .كند پيدا مى

شود و  و نيز به مهني صورت، به معارف اهل بيت عليهم السالم كه توضيح و تفسري قرآن است، يقني برايش حاصل مى
  .گريد ايتاً در زمره اهل يقني قرار مى

______________________________  
َفآَمَن ِبِه َوأَيـَْقَن ِبَأنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َفَحَذَرُه ) َأنَّ اللََّه َحقٌّ (أَيـَْقَن : َوأَمَّا َعالَمُة اْلُموِقِن َفِستَّةٌ : اهللا عليه و آلهَقاَل صلى «). 1(

َها َوأَيـَْقَن بَِأنَّ النَّاَر َحقٌّ َفَظَهَر َسْعُيُه لِلنََّجاِة ِمنـَْها َوأَيـَْقَن بَِأنَّ اْلبَـْعَث َحقٌّ َفَخاَف اْلَفِضيَحَة َوأَيـَْقَن بَِأنَّ اْجلَنََّة َحقٌّ َفاْشَتاَق ِإَليْـ 
، حديث 7، باب 197/ 11: ؛ مستدرك الوسائل20: حتف العقول. »َوأَيـَْقَن بَِأنَّ احلَِْساَب َحقٌّ َفَحاَسَب نـَْفَسه

12734.  

  .23): 2(بقره . »ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلهِ  َوإن كنُتم ِىف َريٍب ِممّا نـَزَّلَنا َعَلى َعبِدنا َفأُتوا«). 2(

اسراء . »عٍض َظِهرياً ُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلنُس َواِجلنُّ َعلى َأْن يَأتوا ِمبِثِل َهَذا الُقرآِن َاليَْأتوَن ِمبِثِلِه َوَلو كاَن بَعُضُهم لِبَ «). 3(
)17 :(88.  

  988: شرح دعاى كميل، ص

  

   َع اْلُمْؤِمِننيَ َوَأْجَتِمَع ِىف ِجَوارَِك مَ 
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   و با اهل اميان در جوارت گرد آمي

فرمايند اين است كه با وجود اين لوازم سلوك و استجابت در خواست بنده  اى كه حضرت به آن اشاره مى و آخرين نتيجه
ايت با مؤمنان راستني و كساىن كه از لفظ گذشته و اميان را با عمل صاحل  درآميختند و قول و اين توفيق را بيامب كه در 

فعل را يك جا صرف حضرت حق منودند و در اجنام واجبات و ترك حمرمات و حىت اجنام مستحبات و ترك مكروهات  
  .كوتاهى ننمودند، در جوار رمحتت مجع شومي

اىي هدايت در صراط مس تقيم نكته ديگر اين كه هم جوارى با مؤمنان و موقنان و خملصان و مشتاقان و سابقان نتيجه 
  .است كه با اطاعت خدا و رسول حاصل خواهد شد

 »الشَُّهَداِء َوالصَّاحلَِِني َوَحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً َوَمن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَ «
»1«.  

يامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه و كساىن كه از خدا و پ
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

______________________________  
  .69): 4(نساء ). 1(

  989: شرح دعاى كميل، ص

  15ا 

كه مرا به بدى قصد كند، تو قصدش كن، و كسى كه با من مكر ورزد، تو به او مكر بورز، و مرا از خدايا، و كسى  
ترينشان در قرب به پيشگاهت قرار ده،  ترينشان در رتبه منزلت به تو، و خمصوص مندترين بندگانت نزد خود، ونزديك ره

ات  شايش خود در حّق من خبشش كن، و با شرف گسرتدهو با خب!) خدايا(آيد جز به فضل تو،  يقيناً اين مهه به دست منى
بر من نظر بنما، و با رمحتت مرا حفظ كن و زبامن را به ذكرت گويا فرما، و دمل را در بند حمّبت خود شيفته و شيدا بنماى، 

عبادت و بندگى و بر من به نيكى اجابتت مّنت گذار، و از لغزشم در گذر، و خطامي را بيامرز؛ زيرا تو بندگانت را به 
فرمان دادى، و به دعا و درخواست از حضرتت امر فرمودى، و اجابت دعا را براى آنان ضمانت منودى، اى پروردگارم، 

ام را به جانب تو دراز كردم، پس تو را به عزّتت سوگند كه دعامي را  ام را باال گرفتم و تنها دست گداىي تنها براى تو چهره
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دمشنامن از جنيان و ) درگريى با(زومي برسان، و اميدم را از احسانت قطع مكن، و مرا از شر مستجاب كن، و مرا به آر 
  .نياز فرما انسيان ىب

  990: شرح دعاى كميل، ص

  

  29خبش 

  

   اللَُّهمَّ َوَمْن َأرَاَدِىن ِبُسوٍء َفَأرِْدُه، َوَمْن َكاَدِىن َفِكْدهُ 

  

  كن،  خدايا، و كسى كه مرا به بدى قصد كند، تو قصدش

  و كسى كه با من مكر ورزد، تو به او مكر بورز

   درخواست يارى در برابر بدخواهان و مّكاران

وىل در مسري زندگى، عالوه بر . »1« دانند هاى پروردگاِر خود تضمني شده مى اهل اميان، زندگى خويش را بنا به وعده
ها طبيعتاً و بر اساس  انسان. نيز نقش اساسى دارد روابط اجتماعى - كه از جانب پروردگار خواهد رسيد  -اوليّات حيات

  .»2« ها، با ديگران رابطه دارند و يا از برخى روگردان هستند نيازها، عالئق و نفرت

اى مسّلم و غري قابل انكار است؛ و به عبارت ديگر،  گريى برخى افراد نسبت به ديگران، مسئله با چنني وصفى، موضع
  .اشته باشدهيچ كس نيست كه بدخواه ند

  اند و از با توّجه به فرموده قرآن كرمي كه اكثر مردم، پريو شيطان و هواى نفس

______________________________  
  .58): 51(ذاريات . »ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ «). 1(
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  .دهنده و صاحب قدرت استوار است ترديد خدا خود روزى ىب

  :هاى اوست ه اين روابط نيز به گفته خداوند از نعمتك). 2(

َنُكم مََّودًَّة َوَرمحَْ « . »ًة ِإنَّ ِىف ذاِلَك َالياٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ َو ِمْن َءاياتِِه َأْن َخَلَق َلكُم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزواجاً لَِّتْسُكُنواْ ِإلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـْ
  .21): 30(روم 

ترديد  هاى مشاست، ىب ها و رنگ ها وزمني و اختالف و گوناگوىن زبان او آفرينش آمسان]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  .هاىي است براى دانايان نشانه]  واقعيات[در اين 

  992: شرح دعاى كميل، ص

برخالف خواسته شيطان و ؛ پس طبيعتاً مؤمنان، بدخواهان بيشرتى خواهند داشت؛ چون »1« منايند آيات اهلى اعراض مى
  .كنند اهل باطل عمل مى

كند كه چون دمشِن بدان و خصِم  چنني اقتضا مى -به دليل روى آوردن اهل اميان به باورهاى پاك اهلى -منطق مؤمنان
اين تفّكر را به خوىب . ناپذير حضرت حق پناه برد نياز و خلل بدخواهان است، پس بايد به مهان منبع اميان و ذات ىب

  .به دست آورد» معّوذتني«توان از آيات قرآن، خمصوصاً آيات دو سوره  مى

پناه بربند، و از  »رّب الناس«ها به  كند تا از شّر متامى انسان خداوند كرمي و حكيم، بندگان خويش را چنني راهنماىي مى
  .التجا پيدا كنند »رّب الفلق«شّر متامى خملوقات به 

  :آورد كه م، اين تفّكر برگرفته شده از قرآن را چنني در دعاى خويش مىامرياملؤمنني على عليه السال

كس كه امرى ناپسند را براى من اراده كرده و بدخواِه من باشد، به خواست و اراده خود قصد او كن،  پروردگارا، هر آن«
  .»!و هر كس در حّق من مكر و فريب روا دارد به مكر خود گرفتار كن

نشينان ناباب دانست كه هر يك به دليلى سبب اغواى  توان شيطان، هواى نفس و هم انسان را مىترين بدخواهان  مهم
   انسان شده، مقّدمات خروج از مسري حق
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______________________________  
 -3): 41(فّصلت . »َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعونَ  َبِشرياً َوَنِذيراً َفَأْعَرضَ * ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاُتُه قـُْرآناً َعَرِبّياً ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ «). 1(
4.  

ايت روشىن بيان شده است،  فصيح و گويا براى مردمى كه اهل معرفت و ]  به زباىن[كتاىب است كه آياتش در 
]  جان[روى گرداندند و به گوِش ]  از اين درياى معارف[وىل بيشرت آنان . اند؛ مژده دهنده و بيم دهنده است آگاهى

  .شنوند منى

  993: شرح دعاى كميل، ص

  .كنند را فراهم مى

سعى در آن دارد تا متامى بندگان  -ترين خملوقات پروردگار به دليل بازماندنش از درگاه اهلى است كه سرخورده  - شيطان
  .»1« خداوند را اغوا منايد

  :كننده به باطل و پليدى است هواى نفس نيز به خودى خود دعوت

  .»2« »لنـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوءِ ِإنَّ ا«

  .دهد، مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند گر، بسيار به بدى فرمان مى مهانا نفس طغيان

امرياملؤمنني على عليه السالم نيز در وصيت خود به فرزندان و شيعيانشان به هنگام شهادت، خطر هواى نفس را چنني  
  :دمشِن آدمى دانسته استترين  گوشزد كرده، آن را خطرناك

َوِإنَّ  »ِإنَّ النـَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإّال ما َرِحَم َريبِّ «  اللََّه اللََّه ِيف اجلَِْهاِد ِلْألَنـُْفِس َفِهَي َأْعَدى اْلَعُدوِّ َلُكْم ِإنَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َقالَ «
  .»3« »َأوََّل اْلَمَعاِصي َتْصِديُق النـَّْفِس َوالرُُّكوُن ِإَىل اْهلََوى

   كه آن) بسيار مراقبت كنيد(، در جهاد با نفس »4«  برتسيد از خداى برتسيد از خداى

______________________________  
 - 39): 15(حجر . »ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم اُلمْخَلِصنيَ * اْألَْرِض َوْألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ َقاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِيف «). 1(

40.  
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تا [آرامي  در زمني براى آنان مى] مهه كارهاى زشت را[كه مرا گمراه منودى، من هم يقيناً  پروردگارا، به سبب اين: گفت
از هر [بندگانت را كه خالص شدگاِن ]  آن[مگر . كنم مهه را گمراه مى و مسلماً ] ها براى آنان آسان شود ارتكاب زشىت

  .اند]  نوع آلودگى ظاهرى و باطىن

  .53): 12(يوسف ). 2(

، باب 138 -137/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1297، حديث 1، كتاب الوصايا، فصل 352/ 2: دعائم االسالم). 3(
  .12644حديث  6، حديث 1

  !حذر كن حذر كن» زينهار، زينهار«ويند گ در فارسى سره مى). 4(

  994: شرح دعاى كميل، ص

دهد، مگر  گر بسيار به بدى فرمان مى مهانا نفس طغيان«: مهانا خداى تبارك و تعاىل فرمود. ترين دمشنان مشاست سخت
  .و هوس است از نفس و اعتماد بر هوا) و پريوى(و به حتقيق اولني گناهان، تصديق » زماىن كه پروردگارم رحم كند

حضرت . رديف او باشند طراز و هم نشني بد نيز براى جربان دورى خود از خدا، در پى رفيقاىن است تا هم و اما هم
  :فرمايد عيسى بن مرمي عليه السالم در كالمى پندآميز چنني مى

  .»1« »ِإنَّ َصاِحَب الشَّرِّ يـُْعِدي َوَقرِيَن السَّْوِء يـُْرِدي َفاْنظُْر َمْن تـَُقارِنُ «

  .شوى افكند، پس بنگر با چه كسى مهدم مى واگريدار است و مهدم بد، انسان را به هالكت مى]  مثل مرض[مهانا شرور 

  :گويد در پند پدرانه خود به فرزندش مى» لقمان حكيم«

  .»2« »َمْن يـَُقارِْن َقرِيَن السَّْوِء ال َيْسَلم«

  .هركه با مهدم بد دمساز گردد سامل منى ماند

______________________________  
  .15542، حديث 23/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 640/ 2: الكاىف). 1(
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  .15562، حديث 31/ 12: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 642/ 2: الكاىف). 2(

  995: شرح دعاى كميل، ص

  

   َو اْجَعْلِىن ِمْن َأْحَسِن َعِبيِدَك َنِصيباً ِعْنَدكَ 

  

   ْنزَِلًة ِمْنَك، َوَأَخصِِّهْم زُْلَفًة َلَدْيَك، فَِإنَُّه َاليـَُناُل ذِلَك ِإّال ِبَفْضِلكَ ، َوأَقْـَرِِْم مَ 

ره ترينشان در قرب به پيشگاهت قرار  ترينشان در رتبه منزلت به تو، وخمصوص مندترين بندگانت نزد خود، ونزديك و مرا از 
  آيد جز به فضل تو ده، يقيناً اين مهه به دست منى

   هاى ديگر از حضرت حق درخواست

ره - 1   »1«  مندترين بندگان قرار گرفنت در زمره 

هاى آن مهانند  چون درياىي مّواج است كه هر يك از مشكالت و گرفتارى دنيا و زندگى ماّدى آن، در حقيقت هم
ره هاى عظيم، انسان را از پرداخنت به ُعمق آب باز مى موج فته در كف دريا مانع  ثروتمندى از  دارد و از  هاى 
  .گردد مى

هاى آن، كه مهان ظواهر ماّدى دنياست،  آمده از موج هاى حاصل آورى زوائد روى آب دريا و كف ها به مجع غالب انسان
كنند و چيزى جز حسرت در  هاى خود را باز مى شوند كه مشت گاه به خسارت خود واقف مى كنند و آن دل خوش مى

ره. بينند آن منى   .اند مندى خويش شده اينان به واسطه گناهاِن خود، مانع از 

  :شود گريى انسان را چنني يادآور مى ره امام صادق عليه السالم در دعاى خويش، تأثري گناه، در ىب

______________________________  
  .»َواْجَعْلِين ِمْن َأْحَسِن َعِبيِدَك َنِصيبا ِعْنَدكَ «). 1(

  996: كميل، ص  شرح دعاى
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َنَك َوبَاَعَد بـَْيِين َوبـَيـَْنَك َأْو نـََقَص ِبِه َحظِّي ِعْنَدك َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشيْ ... اللَُّهم «   .»1« »ٍء َزْحزََح بـَْيِين َوبـَيـْ

ره م پروردگارا، به تو پناه مى ن به وسيله او كاسته برم از هرآنچه مرا از تو دور ساخته و ميان من و تو فاصله افكنده، و يا 
  .شده

رتين بندگان خدا، كساىن ره بيشرتى از حقايق  در اين ميان،  اند كه با غلبه بر اين امواج و نامالميات طبيعى زندگى، 
  .آفرين بربند و به سبب ظواهر، از حقايق غافل منانند جهان و بندگِى جهان

ره خواهد امرياملؤمنني على عليه السالم از خداى خويش مى اى كه از  مندترين بندگانش قرار دهد، به گونه تا او را در زمره 
ره   .اى كاىف داشته باشد متامى توان خود، استفاده كرده و به هنگام رسيدن به ساحل و آغاز زندگى حقيقى، دسىت پُر و 

ره آن گونه كه از يكى از دعاهاى ماه مبارك رمضان استفاده مى   :در گرو چند مطلب است مندى كامل بنده، شود، 

  مرتبط بودن با حضرت حق از طريق دعا؛: اول

  قابليت يافنت براى دريافت خري و رمحت اهلى؛: دوم

  هاى حضرت حق؛ توفيق بندگى و اجنام صحيح فرمان: سوم

  .»2« اند رهاىي از بند گناهان، كه مانع اصلى انسان از رسيدن به بركات اهلى: و چهارم

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 74/ 3: التهذيب). 1(

يِه نَازًِال َوَعَمِلي ِفيِه َمْقُبوًال اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َواْجَعْل ُدَعاِئي ِفيِه ِإَلْيَك َواِصًال َوَرْمحََتَك َوَخيـَْرَك ِإَيلَّ فِ «). 2(
: ؛ حبار األنوار113/ 3: التهذيب. »َوَذْنِيب ِفيِه َمْغُفوراً َحىتَّ َيُكوَن َنِصيِيب ِفيِه اْألَْكثـََر َوَحظِّي ِفيِه اْألَْوفـَرَ َوَسْعِيي ِفيِه َمْشُكوراً 

  .1، ذيل حديث 3، باب 359/ 94

  997: شرح دعاى كميل، ص

  »1«  قرار گرفنت در صف مقرّبان - 2
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ره خبش و سبب  مندى از الطاف حق، براى بندگان خاصِّ پرورگار، آرامش آن مقامى كه پس از پرياستگى از گناهان و 
  .حيات ابدى و راحِت جان است، مقّرب درگاه حضرت دوست شدن است

دهد؛ وىل گاه،  كند و آمرزش او از جانب حق، به او شور و شعف مى اى از گرفتارى در مذّلت گناه، فرياد مى گاه، بنده
  .بيند يافته بارگاه او مى گردد و خود را منزلت رمست مىاى از شراب وصل حضرت حق س بنده

زدايد، وىل گاه به صفاى اهلى و طهارِت دست يافته از جانب دوست، از  گاه درياى رمحت حق، پليدى گناه را از او مى
  .گردد يافتگان حمضر او مى خمصوصان و تقّرب

اى كه در كام و جان گروه دوم است با هيچ بياىن  اشقانهيقيناً بني اين دو مقام، فاصله بسيار است و حالوت و حيات ع
  .وصف شدىن نيست

  :گويند وداع كنندگان با بيت اللَّه احلرام، در هنگام رفنت از شهر مكه و خارج شدن از حرمي امن اهلى چنني مى

َغَفْرَت ِيل ُذنُوِيب َفاْزَدْد َعينِّ ِرضاً َوقـَرِّْبِين ِإَلْيَك زُْلَفى َوال  َفِإْن ُكْنَت َقدْ ... اللَُّهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن بـَْيِتَك اللَُّهم «
  .»2« »تـَُباِعْدِين 

اى، پس  اگر گناهان مرا بر من خبشيده... خدايا . ات قرار مده آخرين ديدار خانه) براى من(را ) زيارت(خدايا، اين 
  .اى ببخش و از خود دور مگردان ب جانانهخشنودى خود را از من بيفزاى، و مرا به سوى خود تقرّ 

______________________________  
  .»َوأَقْـَرِِْم َمْنزَِلًة ِمْنَك َوَأَخصِِّهْم زُْلَفًة َلَدْيكَ «). 1(

  .19218، حديث 18، باب 287/ 14: ؛ وسائل الشيعة1، باب وداع البيت، حديث 530/ 4: الكاىف). 2(

  998: شرح دعاى كميل، ص

ره ترينشان در قرب به پيشگاه او  مندترين بندگان نزد او و نزديك ترينشان در رتبه به او و خمصوص انسان اگر خبواهد از 
شود، واجب و الزم است از امياىن مهراه با يقني و اخالصى قابل قبول و اعماىل باارزش و اخالقى نيكو و به ويژه از تقواىي  

  :فرمايد مگر نه اين است كه قرآن مى. ى حفظ كند، برخوردار گرددكه او را از افتادن در هر گناه
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  .»1« »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقيُكمْ «

  .ترين مشا نزد خدا، پرهيزكارترين مشاست يقيناً گرامى

عام،  تقواى: براى تقوا كه پايه و اساس سعادت و خوشبخىت انسان در دنيا و آخرت است سه مرحله ذكر شده است
  .خاص، اخص

  .اجنام واجبات و ترك حمرمات است: تقواى عام

  .دورى از مكروهات، بلكه از مباحات، جز به اندازه ضرورت و اجنام مستحبات است: تقواى خاص

  .دارد اجتناب از هر چيزى است كه دل را از ياد خدا باز مى: تقواى اخص

  خواجه نظام امللك و مرد باتقوا

روزى وى با يكى از آراستگان به تقوا مالقات كرد، به او  : در شرح زندگى خواجه روايت شده كه هاى تارخيى در كتاب
من از خدا : مرد باتقوا گفت. از من چيزى خبواه تا به تو عطا كنم؛ زيرا تو نيازمندى و من غىن و صاحب مال: گفت

  .ىت استمه چيزى جز خود او را خنواهم چه آن كه از خدا غري خدا خواسنت، از پست

______________________________  
  .13): 49(حجرات ). 1(

  999: شرح دعاى كميل، ص

  

 خالف طريقت بود كاوليا
 

 «1» متنا كنند از خدا جز خدا

  

  !كنم، چگونه از تو طلب كنم؟ در حاىل كه من از خدا چيزى غري خود او را طلب منى

  .پس اجازه ده من حاجىت از تو خبواهم طلىب، هرگاه تو از من چيزى منى: خواجه گفت
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  حاجتت چيست؟: مرد باتقوا گفت

  .كىن يادى از من كن در آن ساعت كه از خدا ياد مى: خواجه گفت

 »2« !كنم، چگونه تو را ياد كنم؟ در آن ساعت كه من توفيق يامب خدا را ياد كنم خود را فراموش مى: مرد باتقوا گفت
گى و عظمت و بزرگوارى و كرامىت، و الزمه اين مهه صفات، حمّبت و مهرباىن است و اى كه داراى جمد و شرف و بزر 

ات به من نظر كىن، حمّبت و  الزمه اين حمّبت، خبشش و عطاست، پس با بزرگواريت به من نظر كن كه اگر با بزرگوارى
ى مهرباىن ايتاً اين گداى  َواْعِطْف «: نياز خواهى منود عطايت ىبدست را از خبشش و  ات را از من دريغ خنواهى كرد و 

  .»َعَلىَّ ِمبَْجِدكَ 

  امحد خضرويه و دزد

كنند و در حقيقت، منش و رفتار آنان، گوشه و  اند، بر اساس مهان اخالق، با مهه رفتار مى آنان كه متخّلق به اخالق حق
  .دورمناىي از اخالق حضرت حمبوب است

______________________________  
  .حكايت سلطان حممود: »سعدى شريازى«بوستان ). 1(

  .230: نفحات الليل). 2(

  1000: شرح دعاى كميل، ص

آمد، در خانه او چيز قابل توجهى براى سرقت نيافت، خواست با » امحد خضرويه«چنني نقل است كه دزدى به خانه 
دست خاىل از خانه امحد بريون رود، بزرگوارى و عطوفت امحد مانع شد كه دزد با دست خاىل از خانه بريون رود، ندا 

ن روى، دلوى از آب چاه برگري و غسل توبه كن، سپس وضو ام بريو  اى دزد، راضى نيستم با دست خاىل از خانه: داد
چون افق . اى فراهم گردد كه با دست خاىل از خانه من نروى بساز و مشغول مناز و توبه و استغفار شو، شايد وسيله

داش اين پا: روشن صبح دميد، بزرگى صد اشرىف به عنوان هديه نزد شيخ آورد، شيخ آن صد اشرىف را به دزد داد و گفت
  .دزد را حالىت دست داد كه از مهه گناهان توبه كرد و روى به خدا آورد. ظاهرى يك شب عبادت و اخالص توست

  كرب و مىن در زمني افتاد ىب
 

  زىن توبه كرد از دزدى و از ره
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 شيخ را گفتا كه من دزد سقط
 

 كرده بودم از جهالت ره غلط

ر حق بشتافتم   يك شىب كز 
 

  نيامب يافتمآنچه در عمرى 

ر او كردم مناز  يك شىب كز 
 

 نياز رستم از دزدى و گشتم ىب

  گر به روز و شب كنم كار خداى
 

  نيك خبىت يامب اندر دو سراى

  تا بداىن تو كه اندر دو جهان
 

 «1»  نيست كس را بر خدا هرگز زيان

  

رتين    ها از كرمي درخواست 

استفاده فرموده است كه » أخصّ «و » أقرب«، »أحسن«عليه السالم از سه لفظ تفضيلى در سه مجله اخري، امرياملؤمنني 
رتين نشانگر بصريتى عميق است؛ و آن اين امرياملؤمنني على عليه . ها را نبايد درخواست كرد كه در برابر كرميان، غري از 

  السالم از

______________________________  
  .232: »بورىعطار نيشا«مصيبت نامه ). 1(

  1001: شرح دعاى كميل، ص

ره حضرت حق درخواست مى   .ترين آنان به خداى سبحان باشد مندترين بندگان و مقّرب منايد كه در زمره 

  »1«  كيمياى فضل اهلى

ى داند كه مس وجود انسان را به طالى ناب بندگ چون اكسريى مى امرياملؤمنني على عليه السالم، فضل و كرم اهلى را هم
در منظر آن حضرت، پس از پرياستگى از ذّلت گناه و رهاىي از كيد و مكر بدخواهان، تنها چيزى كه . سازد مبّدل مى

ره واىف رسانده و او را تقّرب مى   .خبشد، فضل ورمحت حضرت دوست است انسان را به 

در حمضر تو از قابليت وجود او نشأت  يافنت  ات در اين ميان نقشى داشته و يا تقّرب پروردگارا، چنني نيست كه بنده«
  .»دهى زده مرا جال مى گرفته باشد، بلكه اين توىي كه با نظر رمحت خويش و خروش درياى كرمت، وجود آفت
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______________________________  
  .»َفِإنَُّه ال يـَُناُل َذِلَك ِإال ِبَفْضِلكَ «). 1(

  1002: شرح دعاى كميل، ص

  

   َواْعِطْف َعَلىَّ ِمبَْجِدكَ  َوُجْد ِىل ِجبُوِدكَ 

  

   ، َواْحَفْظِىن ِبَرْمحَِتكَ 

  و با خبشايش خود در حّق من خبشش كن، و با!) خدايا(

   ات بر من نظر بنما، و با رمحتت مرا حفظ كن شرف گسرتده

   درخواست خبشش و كرم اهلى

  .»1«  نيز معىن كرم گسرتده است» جمد«به معناى خبشش و كرم است و » جود«

امرياملؤمنني على عليه السالم از خداوند خواستار جود اوست، مهان پروردگار رحيم و مهرباىن كه جود مطلق است و 
  .خبشندگى، عني ذات اوست

  .بر من گسيل دار »2«  خدايا، جمد و كرامت خويش را مهربانانه: كند اى ديگر عرض مى سپس در مجله

  »3«  رمحت اهلى، تنها نگهبان آدمى

گاه و  كند تا در اين عامل سراسر مكر و فريب و دنياى آكنده از خطر، هر انساىن پناه بصريت، چنني اقتضا مىفهم و 
اما كدام نگهبان است كه خود حمتاج . گرم باشد حمافظى براى خود انتخاب كند، تا خود را در پناه او ببيند و به آن دل

  نگهبان ديگر
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______________________________  
د؛ املروءة والسخاء والكرم والشرف« ).1(   .»جمد«ماده : لسان العرب. »ا

ها باالخص  در لغت به معناى بازگشت از جهىت و توّجه به جهت ديگر است، لكن در غالب استعمال» عطف«). 2(
چنني » طوفتع«اى، كلمه  شود كه مهراه مهرباىن باشد، چنان كه در لسان حماوره در اين جايگاه، به توجهى اطالق مى

  .»عطف«ماده : لسان العرب. »أشفقت: عطفت عليه«: در كتب لغت نيز آمده است. باشد مفهومى را دارا مى

  .»َواْحَفْظِين ِبَرْمحَِتكَ «). 3(

  1003: شرح دعاى كميل، ص

  !نباشد، و كدام حافظ است كه حتت عنايت حضرت حق، روز را به شب نسپارد؟

اش، بر سر بندگان   داند، كه سايه رمحت و مهرباىن ، خداوند را تنها نگاهبان شايسته اعتماد مىامرياملؤمنني على عليه السالم
  .خواهد كه خدايا، مرا به رمحت خويش حمافظت منا گسرتده است، و از او مى

به خود و بندد، تنها خبشى از فهِم قاصِر انساِىن او نسبت  داند و به كار مى آنچه انسان براى حفاظت از خود مفيد مى
كند، به حفظ بندگان  خطرات پريامون خويش است، و حال آن كه سايه مهر اهلى فراتر از آنچه انسان تصّور مى

  .پردازد مى

  :كند كه گفت روايت مى» مسمع بن عبد امللك«در كتاب شريف مكارم األخالق از » طربسى رمحه اهللا«مرحوم 

گشت، دو دست  ديدم كه هرگاه از نوافل خويش فارغ مى خواندم و مى چهل صبح به مهراه امام صادق عليه السالم مناز
  :گفت كرد و مى خود را به سوى آمسان بلند مى

ُس َوِمْن اللَُّهمَّ اْحَفْظَنا ِمْن َحْيُث َحنَْتِفُظ َوِمْن َحْيُث ال َحنَْتِفُظ اللَُّهمَّ اْحُرْسَنا ِمْن َحْيُث َحنْرتَِ ... أصبحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك للَِّه «
  .»1« »َحْيُث ال َحنَْرتِس

صبح كردمي در حاىل كه سلطنت از آِن خداست، خداوندا، ما را حمافظت و مراقبت كن، از آن جهت كه خود حمافظت و 
  .از آن جهت كه قادر به حمافظت و مراقبت از خود نيستيم) به عالوه(كنيم و  مراقبت مى
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ها، از دعا  آن است كه دعا براى حمفوظ ماندن از زشىت و خطرات گناهان و گمراهى شود البته آنچه از روايات استفاده مى
  :تر است، چنان كه در دعاى روز بيست و يكم هر ماه آمده است براى جنات از هر خطر ديگرى مهم

______________________________  
  .983ب من الدعاء يف كل صباح، حديث ، باب ما يستح338/ 1: ؛ من ال حيضره الفقيه277: مكارم األخالق). 1(

  1004: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »اللَُّهمَّ اْحَفْظَنا ِمَن اْلَقَباِئِح َواْلُعُيوب«

  .ها مصون بدار ها و عيب پروردگارا، ما را از زشىت

  :گفت و امام زين العابدين عليه السالم در دعاى صبح و شام خود چنني مى

يعِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى «  نـََواِحيَنا، ِحْفظاً َعاِصماً ُحمَمٍَّد َوآلِِه، َواْحَفْظَنا ِمْن بـَْنيِ أَْيِديَنا َوِمْن َخْلِفَنا َوَعْن أَْميَانَِنا َوَعْن َمشَائِِلَنا َوِمْن مجَِ
  .»2« »ِمْن َمْعِصَيِتَك، َهاِدياً ِإَىل َطاَعِتَك، ُمْستَـْعِمًال ِلَمَحبَِّتكَ 

سر و از  رو و پشت پيش) هاى شيطان و از هر پيش آمدى در دام(و آل او درود فرست، و ما را از بار خدايا، بر حمّمد 
اطراف راست و چپ و از مهه جوانبمان نگهدارى كن، نگهدارى كه از نافرماىن تو نگهدارنده باشد و به طاعت و بندگى 

  .تو رهنمون شود و براى دوسىت با تو به كار برده شود

______________________________  
  .262/ 94: ؛ حبار األنوار229: العدد القوية). 1(

  .6دعاى : الصحيفة السجادية). 2(

  1005: شرح دعاى كميل، ص

  

  َواْجَعْل ِلَساِىن ِبذِْكرَِك هلَِجاً، َوقـَْلِىب ِحبُبَِّك ُمتَـيَّماً 
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   شيدا بنماىو زبامن را به ذكرت گويا فرما، و دمل را در بند حمّبت خود شيفته و 

ها  جسم و جان انسان، موهبىت اهلى است كه به او عطا شده تا طريق معرفت و راه شناخت حضرت حق را با كمك آن
  .آورد بپيمايد، اما آفت جسم و جان انسان، دور ماندن از خداوند است، كه مقدمات تباهى آن را فراهم مى

قلب خويش با حضرت حق را خواستار است؛ چرا كه زبان، مأمور ظاهر امرياملؤمنني على عليه السالم، مرتبط بودن زبان و 
  .انسان و قال او، و قلب سلطه دار باطن و حال اوست

و آن زمان اين قال، اثرخبش و  »1« ظاهر اهل اميان زماىن گوياى حقايق اهلى و معرفىت است كه به ذكر اهلى گويا باشد
  .»2« غرق در حمّبت اهلى صادر شود دهنده است كه از دىل شيفته و صادق و تعاىل

  .شود اين دو مجله امرياملؤمنني على عليه السالم لزوم حفظ ارتباط زبان و دل را به خوىب يادآور مى

  :كند تعليم فرمودند عرض مى» ابو محزة«كه به » وجود مقدس امام باقر عليه السالم در دعاىي

______________________________  
. »هلََِج باألمر َهلَجاً؛ أُوِلَع به واعتاده«به معناى اجنام كارى با رغبت بسيار و خوگرفنت به آن است » َهلَج« و» هلَِج«). 1(

  .»هلج«ماده : لسان العرب

لسان . »تـَيََّمُه اُحلّب؛ اذا استوىل عليه«به معناى مقهور و مفتون در عالقه شدن است؛ » تـَْيم«از ماده » ُمتَـيَّم«). 2(
  .»تيم«ماده : جممع البحرين. »تـَيََّمُه اُحلّب؛ استعبده وَذلََّلهُ «؛ »تيم«ده ما: العرب

  1006: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »كَوَذلِّْل ِلُكلِّ َخْريٍ ِلَساِين َوَطهِّْر قـَْلِيب ِمَن الرِّيَاِء َوال ُجتْرِِه ِيف َمَفاِصِلي َواْجَعْل َعَمِلي َخاِلصاً لَ ... اللَُّهم «

را در مفاصلم به راه ميانداز و كردارم را براى خود ) ريا(زبامن را رام هر خريى كن، قلبم را از ريا پاك گردان و آن باراهلا، 
  .خالص گردان

   زبان
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تواند به وسيله آن، سخن بگويد و  هاى بزرگى كه حضرت حق به انسان عطا كرده زبان است؛ آن زباىن كه مى از نعمت
  .ر كند و اهداف و مقاصدش را به ديگران اعالم منايدآنچه را در ضمري دارد آشكا

هايش بزرگ و سنگني است تا جاىي كه حكما  ها و بدى ها و حسناتش عظيم است، زشىت زبان، به مهان صورت كه نيكى
  :اند درباره اين عضو گفته

  .زبان، حجمش اندك و گناهش بزرگ است.  الِلساُن ِجرُمه َصغري َوُجرُمه َعظيم

  :رمحه اهللا در حمّجة البيضاء فرموده» مال حمسن فيض كاشاىن«حمدث بزرگ، فيلسوف خبري، عارف عاشق، چنان كه 

مت، سخن پراكىن، دروغ،  چيىن، استهزاء به ديگران، شايعه زبان، قدرت ارتكاب نزديك به بيست گناه بزرگ چون غيبت، 
  .»2« را دارد... فحش، حتقري مردم و

انسان اگر زبانش گويا به آن ده نوع گفتار باشد، خدا را با آن بندگى  . به زبان اجازه داده استقرآن، ده نوع گفتار را 
   كرده و اگر سخىن جز آن ده گفتار را بگويد آن را به

______________________________  
  .12، باب 299/ 84: ؛ حبار األنوار587/ 2: ؛ الكاىف40: اقبال األعمال). 1(

  .، كتاب آفات اللسان190/ 6: ضاءحمّجة البي). 2(

  1007: شرح دعاى كميل، ص

  :گناه آلوده و در حقيقت شيطان را بندگى كرده است، گفتارهاى ياد شده چنني است

  .قول صدق -4. قول عدل -3. قول احسن -2. قول حسن - 1

  .قول سديد -8. قول اميان -7. قول لّني  -6. قول كرمي - 5

  .بليغقول  -10. قول معروف - 9

  .»1«  ، خوش زباىن با مردم است قول حسن
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  .»2«  ، دعوت مردم به سوى خداست قول احسن

  .»3«  ، شهادت و گواهى صادقانه در دادگاه است قول عدل

  .»4«  ، سخن راست و ذكر خري گذشتگان مؤمن در جامعه موجود است قول صدق

  .»5«  ، سخن كرميانه گفنت با پدر و مادر است قول كرمي

ى از منكر است ول لنيق   .»6«  ، سخن نرم گفنت به وقت امر مبعروف و 

  .»7«  ، اقرار به يگانگى خدا و رسالت پيامرب است قول اميان

  .»8«  ، سخن به صواب گفنت در هر جّو و شرايطى استقول سديد

  .»9«  ، سخن شايسته گفنت با ايتام و خانواده است قول معروف

______________________________  
  .83): 2(بقره ). 1(

  .33): 41(فصلت ). 2(

  .152): 6(انعام ). 3(

  .84): 26(شعراء ). 4(

  .23): 17(اسراء ). 5(

  .43): 20(طه ). 6(

  .136): 2(بقره ). 7(

  .9): 4(نساء ). 8(

  .5): 4(نساء ). 9(
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  1008: شرح دعاى كميل، ص

  .»1«  حكمت و برهان است، سخن رسا و مؤثر و آميخته به موعظه و  قول بليغ

  .داند تواند با اين ده نوع گفتار، به جتارتى وارد شود كه سودش را جز خدا كسى منى انسان مى

در اين جا تنها به پاداش قول احسن كه هدايت مردم به سوى . طلبد شرح اين ده حقيقت، كتاىب مستقل و جداگانه مى
  .شود اى جداگانه واگذاشته مى سالهشود و تفصيل بقّيه اقوال به ر  خداست اشاره مى

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله زماىن كه امرياملؤمنني عليه السالم را براى هدايت مردم مين و دعوت آنان به خدا گسيل 
  :داشت فرمود

  .يا على، با كسى وارد جنگ مشو تا او را به حق دعوت كىن

رت  تابد و غروب مى ند، براى تو از آنچه آفتاب بر آن مىو سوگند به خدا اگر خدا به دست تو مردى را هدايت ك كند 
  .»2«  است

هاى  ها و مكان مناز، ذكر خداست، خواندن قرآن ذكر خداست، دعاهاىي كه از اهل بيت عليهم السالم رسيده و در زمان
خداست و از مهه شود ذكر خداست، سخن گفنت مهاهنگ با ده موردى كه در آيات قرآن آمده ذكر  خاص خوانده مى

  .تر به كار بردن زبان براى هدايت گمراهان به سوى دين خداست ذكرها برتر و باالتر و پرثواب

______________________________  
  .63): 4(نساء ). 1(

ِإَىل اْلَيَمِن َوقَاَل ِيل يَا َعِليُّ  9بـََعَثِين َرُسوُل اللَِّه  َقاَل أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيهِ : َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ «). 2(
َلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس َوَغَرَبْت َوَلَك َوالُؤُه يَا ال تـَُقاتَِلنَّ َأَحداً َحىتَّ َتْدُعَوُه َواْميُ اللَِّه َألْن يـَْهِدَي اللَُّه َعَلى يََدْيَك َرُجًال َخيـٌْر َلَك ِممَّا طَ 

، 34، باب 361/ 21: ؛ حبار األنوار4، باب وصية رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله، حديث 28/ 5: الكاىف. »َعِليُّ 
  .3حديث 

  1009: شرح دعاى كميل، ص

   آمرزش زن بدكاره
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رمحه اهللا در كتاب شريف روضه كاىف كه آخرين خبش از كتاب باعظمت اوست از حضرت صادق » كليىن«ثقة االسالم 
  :كند الم روايت مىعليه الس

توانيد اين عابد  كدام يك از مشا مى: روزى لشكرش را خواند و گفت. عابدى از كثرت عبادت پشت ابليس را شكست«
  را از گردونه عبادت خارج كنيد؟

  :هركس مكر و حيله خود را بيان كرد، وىل مقبول نيفتاد تا اين كه يكى از آنان گفت

  !!حيله او را پسنديد و وى را مأمور به گمراهى كشيدن عابد كرد. كنم من او را از راه مناز، گمراه مى

مأمور ابليس نزديك صومعه عابد آمد و با نشاطى كم سابقه مشغول عبادت شد و چنان خود را غرق در عبادت نشان 
تا در  عابد منتظر فرصت بود. يافت سبب نشاطش را در كثرت عبادت و خسته نشدن بپرسد داد كه عابد مهلت منى

من گناهى مرتكب شدم و پشيمان شدم، پشيماىن از  : پاسخ داد. فرصىت مناسب علت نشاط و كثرت عبادت او را پرسيد
  !!دهم شوم و نه نشاطم را از دست مى گناه مرا آن چنان در گردونه عبادت قرار داد كه نه از كثرت عبادت خسته مى

اگر در حال گناه مرگش از راه برسد چه خواهد شد؟ از او راهنماىي آن كه عاقالنه بينديشد و فكر كند كه  عابد، ىب
زن، . عابد، نزد او شتافت. عفىت بود مأمور ابليس، او را تشويق به زنا با زىن بدكار كرد كه در شهر معروف به ىب. خواست

دل،  آورد كه عابد سادهزده شد و به نظر  با ديدن چهره معصوم و ملكوتى عابد، از حضور او در حمّله بدكاران شگفت
رسد، كسى كه تو را تشويق به  اى عابد، انسان هرگز با گناه به مقام عبادت و مرتبه قرب منى: فريب خورده، به او گفت

اكنون به صومعه خود باز گرد  . اين عمل كرده، قصدش احنراف و گمراهى تو بوده، گناه عامل سقوط است نه وسيله صعود
   اهى يافت، چون او را نيافىت يقني كنكه تشويق كننده را خنو 

  1010: شرح دعاى كميل، ص

  .كه شيطان بوده

از اين كه آن زن سبب شد كه دامنش به گناه آلوده نشود، بسيار . عابد، با بيدارى باز گشت، آن چهره شوم را نديد
ا مردم در جتهيز جنازه او ب: خدا به پيامرب زمانش خطاب كرد. از طرىف مهان شب آن زن از دنيا رفت. حال شد خوش

حاضر شويد؛ زيرا به خاطر هدايت يكى از بندگامن، مهه گناهانش را خبشيدم و از او درگذشتم و او را مورد آمرزش و 
  .»1« »رمحت خود قرار دادم
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  ما را ره توفيق منودند و بريدمي
 

  بر ما در حتقيق گشودند و رسيدمي

  يك چند به هر صومعه بردمي ارادت
 

  چند به هر مدرسه گفتيم و شنيدمي يك

  اقليم معارف مهه را سري منودمي
 

  در باغ حقايق به مهه سبزه چريدمي

  ها كه گرفتيم بس عطر روان خبش ز گل
 

  خواه كه چيدمي بس ميوه دل پرور دل

  ناگاه شد از قرب منودار درخىت
 

  مقصود دل آن بود به كنهش چو رسيدمي

 ميخانه توحيدديدمي چو ما ساقى 
 

  رنگ چشيدمي يك جرعه از آن باده ىب

 دادند به ما عيش مصّفاى مؤبّد
 

 «2»  در سايه آن رحل اقامت چو كشيدمي

______________________________  
  .584، حديث 385 -384/ 8: الكاىف). 1(

  .600غزل : »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 2(

  

  1011: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوُمنَّ َعَلىَّ ِحبُْسِن ِإَجابَِتَك، َوأَِقْلِىن َعثْـَرِتى، َواْغِفْر َزلَِّىت 

  

  و بر من به نيكى اجابتت مّنت گذار، و از لغزشم درگذر، و خطامي رابيامرز

  مّنت خداوند با اجابت دعا
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از اين طريق، ارتباطش قّوت انتظار مهيشگى انسان از معبود و بزرگ خويش، آن است كه خواسته او را برآورده كند تا 
  .گرم شود يافته و نسبت به باور خود دل

اى كه بني دعاى بنده و  خداوند حكيم و قادر متعال نيز اين خواسته طبيعى بندگان را به حنو احسن تدارك ديده، به گونه
  :اى قرار نداده و فرموده اجابِت خواسته او هيچ فاصله

  .»1« » فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ «

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت :] بگو[هنگامى كه بندگامن از تو درباره من بپرسند، 
  .كنم مى

بيان حنوه اجابت دعاى بنده خويش  اش تصريح كرده و عالوه بر آن، در خداوند مهربان به نزديك بودن خويش با بنده
  .قرار نداده است »ِإَذا َدَعانِ « و »ُأِجيبُ «  اى بني هيچ فاصله

تواند خود را در اين معامله، حق به  اما آيا اين بنده سراپا تقصري شايسته و سزاوار چنني كرامت و بزرگى هست؟ و آيا مى
   ه السالم اجابت دعاى بندگان از جانب خداوند را مّنىت از ناحيهجانب بداند؟ يقيناً چنني نيست؛ امرياملؤمنني على علي

______________________________  
  .186): 2(بقره ). 1(

  1012: شرح دعاى كميل، ص

  :كند داند و عرض مى حضرت حق درباره بندگان مى

  .»بگذارپروردگارا، به بركت حسِن اجابىت كه نسبت به دعاى من خواهى داشت، بر من مّنت «

   ُحسن اجابت

توان  خواند، كه اين امر را مى امرياملؤمنني على عليه السالم اجابِت خواسته بندگان توسط خداوند را اجابت َحَسن مى
  :كنيم دربردارنده نكاتى مهم دانست كه امجاًال به سه مورد اشاره مى
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. ه توضيح آن، در سطرهاى قبل گذشتيكى از مصاديق ُحسن اجابت، عدم فاصله ميان سؤال و پاسخ است ك -الف
اى صادر شود و موانع اجابت اجياد نگشته باشد، اجابت دعا  اين از عنايات حضرت حق است كه اگر دعا از سوى بنده

  .آىن خواهد بود

از ديگر مصاديق ُحسن اجابت، عدم اجابت و يا تأخري در اجابت است، كه گرچه ممكن است در نظر بندگان به  -ب
بت تفسري شود، وىل بايد آن را ُحسن اجابت دانست؛ چرا كه يقيناً علم ناقص عبد و بنده، گاهى مصاحل حقيقى عدم اجا

و واقعى را درك نكرده و حىت ممكن است خريات خود را در شرور ببيند، چنانكه خداوند متعال بر اين امر تصريح منوده 
  :است كه

ٌر َلُكْم َوَعَسىَأن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو خَ   َوَعَسى« بُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكمْ   يـْ   .»1« »َأن حتُِ

  .و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى مشا خري است، وبسا چيزى را دوست داريد و آن براى مشا بد است

______________________________  
  .216): 2(بقره ). 1(

  1013: شرح دعاى كميل، ص

تأثري نيست؛ چنان كه امام زين  ُحسن اجابت، اين است كه هيچ دعاىي از دعاهاى بنده مؤمن ىباز ديگر مصاديق  - ج
  :فرمايد العابدين عليه السالم مى

  .»1« »يُرِيُد َأْن ُيِصيَبهُ َبالءٌ  اْلُمْؤِمُن ِمْن ُدَعائِِه َعَلى َثالٍث ِإمَّا َأْن يُدََّخَر َلُه َوِإمَّا َأْن يـَُعجََّل َلهُ َوِإمَّا َأْن يُْدَفَع َعْنهُ «

، يا در دنيا )دهد و در آخرت به او سود مى(شود  يا برايش ذخريه مى: دعاى مؤمن يكى از اين سه فائده را دارد
  ).و اين بر حسب اختالف مصاحل است(گرداند  گردد، ويا بالئى را از او دور مى مستجاب مى

  »2« پاكى پيش از دعا

. فرمايد لسالم در مجالت بعدى دعاى شريف خود، به سه مرحله عبادت، دعا و اجابت، اشاره مىامرياملؤمنني على عليه ا
  .وىل پيش از آن كه سخن از طريق اجابت گفته شود، به مقدمه آن كه پرياستگى و طهارت باطن است اشاره دارد

  :كند حضرت چنني عرض مى
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شود كه بنده از گناه و معصيت  چون يقيناً اجابت، زماىن حمّقق مى. پروردگارا، لغزشم را ناديده بگري و گناهم را بيامرز«
  .»پرياسته شده باشد و آماده قبول فيض اهلى گردد

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

َعاِء َما َصَدَر َعْن َصْدٍر َنِقيٍّ َوقـَْلٍب َتِقي«   .»3« »َخيـُْر الدُّ

  .ك و دىل پرهيزكار برآيدرتين دعاء آن دعاىي است كه از سينه پا

______________________________  
  .3، ذيل حديث 21، باب 138/ 75: ؛ حبار األنوار280: حتف العقول). 1(

  .»َوأَِقْلِين َعثْـَرِيت َواْغِفْر زَلَِّيت «). 2(

  .8، باب 39/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 468/ 2: الكاىف). 3(

  1014: شرح دعاى كميل، ص

  

َجابَةَ   َفِإنََّك َقَضْيَت َعَلى   ِعَباِدَك ِبِعَباَدِتَك، َوأََمْرتـَُهْم ِبُدَعاِئَك، َوَضِمْنَت َهلُُم اْإلِ

  

زيرا تو بندگانت را به عبادت و بندگى فرمان دادى، و به دعا و درخواست از حضرتت امر فرمودى، و اجابت دعا را براى 
  آنان ضمانت منودى،

   دهروى بن سه مرحله پيش

داند كه خداوند  اى مى داند، وىل آن را پس از دو مرحله امرياملؤمنني على عليه السالم اجابت دعاى بندگان را حتمى مى
  .متعال مقّرر فرموده است

   عبادت
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فرمايد، چنان كه خداوند متعال نيز در قرآن كرمي به پرستش خويش  ابتدا به لزوم پرستش خداوند توسط بندگان اشاره مى
  .ان داده استفرم

  .»1« »َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ   َوَقَضى«

  .و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد

  دعا

. كه خداوند، بندگان خويش را امر كرده تا دعا كرده و از او خبواهند پردازد و اين گاه امرياملؤمنني به جايگاه دعا مى آن
  :در قرآن كرمي فرموده چنان كه خداوند

______________________________  
  .23): 17(اسراء ). 1(

  1015: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ «

  .مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

است كه  اين حقيقت بسيار مهم هم بايد توّجه داشت كه ضمانت اجابت دعا در هر دعاىي نيست، بلكه براى دعاىي
  .دعا كننده و نيز اصل دعا مهراه با شرايطى باشند كه در قرآن و روايات بيان شده است

ام را از  ممكن است كسى با حال تضرّع از خدا خبواهد مهه ثروت دنيا را ويژه من كن و عمرم را تا قيامت طوالىن منا و چهره
جاعتم را از امرياملؤمنني عليه السالم افزون كن و سلطنت بر مهه تر فرما و ش يوسف زيباتر قرار ده و صدامي را از داود خوش

  !!زمني و مهه مردمش را به من واگذار و هرچه را به خري هركس و به زيان هر انساىن خبواهم، مستجاب كن

  .باشندچه خوب است كه دعا و دعا كننده داراى شرايط مطلوب . تواند متعلق دعا باشد اين گونه دعاهاى غري معقول منى

عارفان به حقايق و عاشقان معارف و صادقان با كمال، هم خود واجد شرايطاند و هم دعايشان بر پايه مصلحت دنيا و 
كنند و اگر در دنيا  اگر دعا كنند و در دنيا مستجاب شود، به حمضر حمبوب سپاس گزارى مى. آخرت آنان است
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اش به اجابت  مانند تا در وقت ويژه ورزند و منتظر مى بلكه صرب مىدهند،  ترين مالىل به خود راه منى مستجاب نشود، كم
  .برسد

  :گويند روايات مى

  .»2«  دعا، سالح پيامربان و سالح مؤمن است

______________________________  
  .60): 17(غافر ). 1(

  .3743، حديث 192: غرر احلكم. »الدعاء سالح األولياء: قال على عليه السالم«). 2(

، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 468/ 2: الكاىف. »الدَُّعاءُ ِسالُح اْلُمْؤِمن: اَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهقَ «
  .8654، حديث 8، باب 38/ 7: ؛ وسائل الشيعة1

  1016: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« گرداند دعا، قضاى استوارى كه راه فرارى از آن نيست را برمى

  .»2« كند بِت تقدير شده و تقدير نشده را از انسان دفع مىدعا، عاق

  .»3« منايد دعا، و انواع بالها را برطرف مى

  .»4«  دعا، مايه شفا هر درد و بيمارى و مرضى است

اخالص در : كنند روايات اهل بيت عليهم السالم شرايط دعا كننده و دعاى قابل استجابت را به اين صورت بيان مى
به اين كه مهه چيز در دست قدرت حق است، عمل به واجبات، داشنت قلب پاك، زبان صادق، حالل بودن  دعا، معرفت

در ابتداى دعا، فرستادن صلوات  »بسم اللَّه الرمحن الرحيم«  لقمه، پاك شدن از حق الناس، حضور قلب، رّقت قلب، گفنت
اك گذاردن، خواندن دو ركعت مناز، يقني ورزيدن به بر حممد و آل حممد، اقرار به گناه، تضرّع و زارى، صورت بر خ

اجابت، ديگران را در دعا بر خود مقدم داشنت، پرهيز از خواسنت امور ناجبا، دعا در ميان مجع، دعا در پنهان و خلوت، 
  .»5« »يقني ورزيدن به اجابت«مهان 
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______________________________  
، باب 175/ 5: ؛ مستدرك الوسائل620/ 2: اخلصال. »الدَُّعاءُ يـَُردُّ اْلَقَضاَء اْلُمبـَْرم: يه السالمَقاَل أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني عل«). 1(
  .5604، حديث 6

ْعُت أَبَا احلََْسِن عليه السالم يـَُقولُ : َعْن ُعَمَر ْبِن يَزِيَد َقالَ «). 2( َر َوَما َملْ يـَُقدَّ : مسَِ َعاَء يـَُردُّ َما َقْد ُقدِّ / 2: الكاىف. »رْ ِإنَّ الدُّ
  .8647، حديث 7، باب 36/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب ان الدعاء يرد البالء، حديث 469

، باب ان 469/ 2: الكاىف. »الدَُّعاءُ َيْدَفُع اْلَبالَء النَّازَِل َوَما َملْ يـَْنزِلْ : َكاَن َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم يـَُقولُ «). 3(
  .8650، حديث 7، باب 37/ 7: ؛ وسائل الشيعة5والقضاء، حديث الدعاء يرد البالء 

َعاِء فَِإنَُّه ِشَفاءٌ ِمْن ُكلِّ َداءٍ : َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم«). 4( ، باب ان الدعاء يرد البالء 470/ 2: الكاىف. »َعَلْيَك ِبالدُّ
  .8677، حديث 11، باب 45/ 7: ؛ وسائل الشيعة1والقضاء، حديث 

، مطالىب از امام صادق عليه 62، باب 134 -132: پريامون شرائط استجابت دعا در كتاب مصباح الشريعة). 5(
  .السالم آمده است

  1017: شرح دعاى كميل، ص

   اجابت

ايت به اجابت دعا اشاره مى بني  »اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ «فرمايد كه نتيجه قطعى دعاست؛ چنان كه در آيه شريفه  در 
البته به گفته معصومان عليهم السالم يقيناً آن . اى قرار نداده و استجابت را منوط به دعا منوده است دعا و اجابت، فاصله

  .»1« دعاىي مقرون به اجابت است كه شرائط اجابت را داشته باشد

  :شود امام صادق عليه السالم، تالزم بني دعا و اجابت را در كالمى نوراىن چنني يادآور مى

َنا بِ « َعاَء تـََفضَّْل َعَليـْ َعاِء َلُكنَّا ِإذاً َأْخَلْصَنا الدُّ اِإلَجابَِة َفَكْيَف َوَقْد َضِمَن َذِلَك ِلَمْن أََتى َواْعَلْم أَنَُّه َلْو َملْ َيُكِن اللَُّه أََمَرنَا بِالدُّ
  .»2« »ِبَشرَاِئِط الدَُّعاء
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عا و ترغيب به دعا نفرموده بود و ما از روى خلوص اعتقاد خود، دعا بدان به حتقيق، اگر خداوند ما را امر به د
پس چگونه ممكن است اجابت ننمايد . كرد كردمي، البّته او به مقتضاى كرم و شفقت خويش، دعاى ما را اجابت مى مى

  ؟!در حاىل كه خود، ضامن شده كه اگر كسى دعا را با شرايطش به جا آورد، آن را اجابت منايد

  اجابت دعا ضمانت

اى به  هنگامى كه شرايط الزم در دعا كننده مجع شود و شرايط خود دعا هم رعايت گردد، يقيناً دعاى چنني دعا كننده
  .اجابت خواهد رسيد

______________________________  
شريف مصباح  از وجود مقدس امام صادق عليه السالم پريامون شرايط استجابت دعا، رواياتى ارزمشند در كتاب). 1(

  .آمده است 206/ 6: الشريعة آمده است كه شرح آن در كتاب عرفان اسالمى

  .36، حديث 17، باب 322/ 90: ؛ حبار األنوار62، باب 132: مصباح الشريعة). 2(

  1018: شرح دعاى كميل، ص

  دعاى سه گرفتار

عليهما السالم بود، از رسول خدا صلى كه از راويان معترب و مورد اعتماد حضرت باقر و حضرت صادق » جابر جعفى«
  :كند اهللا عليه و آله روايت مى

سه مسافر در سفرشان به كوهى رسيدند كه غارى در بلنداى آن كوه بود، وارد غار شدند و در آجنا به عبادت مشغول  «
فتاد و روزنه جنات را به گشتند، سنگى بزرگ از باالى كوه غلطيد و چون قالىب كه براى در غار ساخته باشند، بر در غار ا

  !روى آنان بست

گوىي به حمضر مبارك پروردگار در  به خدا سوگند راه جناتى وجود ندارد، مگر در توّجه به حق و راست: به يكديگر گفتند
  .ضمن دعا يا ارائه عمل خالصى و يا به سالمت رسنت از گناهى
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ال زيادى به او دادم تا خود را براى من حاضر كرد، وقىت  خدايا، تو آگاهى دنبال زىن صاحب مجال رفتم، م: اوىل گفت
كنارش نشستم ياد آتش دوزخ كردم، در نتيجه از او جدا شدم؛ به اين خاطر اين بال را از ما دور كن و راه جناتى به روى 

  .سنگ قدرى كنار رفت. ما بگشا

درهم جهت مزد قرار گذاشتم، غروب يكى از  خدايا، تعدادى كارگر براى زراعت آوردم، هر كدام را به نصف: دومى گفت
من به اندازه دو كارگر كار كردم، مزدم را يك درهم عطا كن، از پرداخت يك درهم امتناع كردم، او از من روى  : آنان گفت

روزى آن كارگر نزد من . اى از زمني بذر پاشيدم؛ آن زراعت بركت كرد گرداند و رفت، من به اندازه نصف درهم در گوشه
آمد و طلبش را از من خواست، من هجده هزار درهم كه مثره زراعت نصف درهم بود و سالياىن چند ذخريه شده بود به 

  .او دادم و اين كار را فقط به خاطر رضاى تو اجنام دادم، به اين خاطر ما را جنات ده

  .سنگ قدرى ديگر كنار رفت

  1019: شرح دعاى كميل، ص

مادرم در خواب بودند، ظرف شريى براى آنان بردم، ترسيدم ظرف را زمني بگذارم بيدار  خدايا، شىب پدر و: سومى گفت
داىن كه من  تو مى. شوند، عالوه ترسيدم خودم بيدارشان كنم، ظرف را نگاه داشتم تا هر دو به اختيار خود بيدار شدند

كنار رفت و هر سه به سالمت از آن غار سنگ كامًال  . آن رنج را به خاطر تو حتمل كردم، به اين سبب ما را جنات ده
  .»1« »رستند

   دعاى غالم سياه گمنام

  :روايت شده

بىن اسرائيل هفت سال دچار قحطى شدند، با هفتاد هزار نفر براى طلب باران به بيابان رفتند تا شايد از بركت دعا، «
را مستجاب كنم در حاىل كه گناهانتان بر چگونه دعايتان : اى موسى، به آنان بگو: خطاب رسيد. باران بر آنان ببارد

خوانيد در حاىل كه يقني نداريد و خود را از انتقام من در امان  سر مشا سايه انداخته و باطنتان خبيث شده است، مرا مى
  .گويند رجوع كنيد تا او دعا كند و من مستجاب منامي مى» بُرخ«اى از بندگان من كه او را  به بنده. دانيد؟ مى
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كرد، غالم سياهى را ديد كه در  عليه السالم سراغ برخ را گرفت وىل او را نيافت، تا روزى در راهى عبور مى موسى
اش اثر سجود بود و چيزى در گردنش انداخته، موسى عليه السالم به نظر آورد كه او بُرخ است، به او سالم كرد و  پيشاىن

  :از نامش پرسيد، گفت

مدتى است در جستجوى توام، به خاطر آمدن باران براى ما دعا كن، بُرخ به بيابان : دنام من بُرخ است، حضرت فرمو 
   بسنت: شد و در مقام مناجات عرضه داشت

______________________________  
  .17، حديث 54، باب 244/ 67: ؛ حبار األنوار277، حديث 30، باب 253/ 1: احملاسن). 1(

  1020: شرح دعاى كميل، ص

به روى بندگانت از شؤون تو نيست، خبلى در پيشگاه تو وجود ندارد، مگر ديده لطفت ناقص شده، يا بادها از باران 
اند، يا خزائنت پايان يافته، يا خشمت بر گنهكاران شديد شده، آيا تو پيش از آفرينش خطاكاران  اطاعتت سرپيچى كرده

  .»1« »اى باران آمد كه بىن اسرائيل سرياب شدند كه به اندازه  غّفار و آمرزنده نبودى؟، هنوز از جايش حركت نكرده بود

   دعاى غالم حضرت سّجاد عليه السالم

  .از فقهاى بزرگ مدينه و مورد مدح حضرت سجاد و حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم است» سعيد بن مسيب«

مجال صورت و سريت بود، برايش خواستگارى   اى به مدينه فرستاد تا از دخرت سعيد كه داراى مناينده» عبدامللك مروان«
  !هرگز حاضر نيستم دخرتم را به ازدواج سلطان مملكت و پادشاه كشور درآورم: دار مدينه گفت سعيد به فرمان. كنند

  آىي؟ چرا چند روز است به كالس درس منى: روزى به يكى از شاگردانش گفت

  .آمدمن به كالس درس شدمهسرم از دنيا رفت، مشغله جتهيز او مانع از : گفت

دخرت مرا : گفت. استاد از مال دنيا بيش از دو درهم ندارم: گفت. براى خود مهسرى اختيار كن: سعيد گفت
  .استاد دخرت را براى طلبه خود عقد بست. داىن استاد خود مى: خواهى؟ پاسخ داد مى
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ام را زدند، وقىت باز كردم ديدم سعيد بن  خانه غروب در: گويد سعيد چهل سال بود به خانه كسى نرفته بود، شاگردش مى
   مسيب است، دخرتش را به من

______________________________  
  .453: انيس الليل). 1(

  1021: شرح دعاى كميل، ص

  مهريه؟: گفتم. حافظ قرآمن: دخرت چه دارى؟ گفت: گفتم. حتويل داد و رفت

  :يك حديث مرا كاىف است، گفتم: گفت

 
َ
  .»1«  رأَِة ُحْسُن التَّبَـعُّلِ ِجهاُد امل

  .جهاد زن، نيكو شوهر دارى است

  :گويد اين سعيد با اين مهه زهد و تقوا و درسىت و كرامت و پاكى و خلوص مى

در مدينه قحطى و كم باراىن شد، مردم به مناز و دعا رفتند؛ من هم با آنان مهراه شدم وىل آن مجع را اليق استجابت 
اده دعا مى ى را مشاهده كردم كه در كنار تپهنديدم، غالم سياه كند، دعايش مستجاب شد و باران  اى سر به خاك 

مهه : فرمود. دنبالش رفتم ديدم وارد خانه حضرت زين العابدين عليه السالم شد، او را از حضرت خواستم. فراواىن باريد
: گفتند. خواهم ميان اينان نيست آن كه من مى: گفتم. غالمان من بيايند، چون آمدند منظور نظرم را در ميان آنان نديدم

. خواستم چون آوردند مهان بود كه من مى. او را هم بياوريد: امام فرمود. تنها غالمى كه باقى مانده غالم اصطبل است
 اى سعيد، مرا از زين العابدين عليه: غالم سخت گريست و گفت. اى غالم، تو را به سعيد خبشيدم: حضرت فرمود

  .كند او را رها كردم و از خانه امام بريون رفتم چون ديدم سخت گريه مى. السالم جدا مكن

پس از رفنت من، به خاطر فاش شدن سّرش و برمال گشنت رازش سر به سجده گذارده و لقاى حق را درخواست كرده و 
  .اش رسيده بود مهان حلظه به خواسته

  !»2« تشييع جنازه غالم حاضر شو امام عليه السالم دنبال من فرستاد كه به
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  اى كه هم دردى وهم درمان من
 

  وى كه هم جاىن و هم جانان من

  

______________________________  
  .25314، حديث 81، باب 163/ 20: ؛ وسائل الشيعة1، باب جهاد الرجل و املرأة، حديث 9/ 5: الكاىف). 1(

  .74/ 14: مستدرك الوسائل). 2(

  1022: دعاى كميل، صشرح 

  

  دردم از حد رفت درماىن فرست
 

  درمان من اى دواى درد ىب

  تا به كى سوزد دمل در آتشت
 

  رمحى آخر بر دل من جان من

  آتش عشقت سراپامي گرفت
 

  سوخت خشك و تر ز خان و مان من

  راز خود هرچند پنهان داشتم
 

 «1»  فاش كرد اين ديده گريان من

  

   امام حسني عليه السالمدعاى 

ذيب    :كند روايت مى» شيخ طوسى«ابن شهر آشوب در مناقب آل اىب طالب از كتاب پرقيمت 

مرد با قصد بد به طرف آن زن دست دراز  . كرد زىن مشغول طواف خانه خدا بود، مردى هم در رديف او طواف مى«
فقها را جهت فتوا در . ر دو را نزد امري مكه آوردندكرد؛ دستش به بدن زن چسبيد، طواف هر دو قطع شد، مأموران ه

مهه فتوا دادند كه اين مرد، خيانت بزرگى را در كنار كعبه مرتكب شده، بايد دستش قطع . اين پيش آمد عجيب خواستند
ظر پيش از قطع دست اين گناهكار، بگذاريد به حسني بن على عليهما السالم خرب دهيم تا او چه ن: يك نفر گفت. شود
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دو دست به دعا برداشت، به درگاه حق ناليد تا دست آن مرد رها . دهد؟ وقىت به حضرت خرب دادند به سوى كعبه آمد
  .»2« »جاىي كه خدا او را خبشيد، مشا چه كنيد؟: شد، عرضه داشتند او را جرميه كنيم؟ فرمود

   دعاى نيمه شب زنداىن

  ها كه حمل رفت و آمد ز جاّده، برخى ا»عبداللَّه بن طاهر«در روزگار حكومت «

______________________________  
  .»فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 1(

  .51/ 4: ؛ املناقب293، حديث 26، باب 470/ 5: التهذيب). 2(

  1023: شرح دعاى كميل، ص

ها ده دزد را   در يكى از جاّده. گماشتها   امري عبداللَّه عده معيىن را به پاسدارى از جاّده. ها بود ناامن شد مردم و كاروان
فرمانده پاسداران به نظرش آمد كه . گرفتند و به جانب مركز حكومت گسيل دادند، وىل يكى از آنان، نيمه شب فرار كرد

حالج . شايد عبداللَّه بن طاهر بگويد از او رشوه گرفىت و وى را فرارى دادى، پس خود بايد به جاى او جرميه شود
رفت، از وسط جاده گرفتند و او را دست بسته در  را كه براى گذران معيشت از شهرى به شهرى به مزدورى مىگناهى  ىب

  .فرمان داد مهه را به زندان اندازيد. ده نفر را نزد عبداللَّه بن طاهر آوردند. مجع دزدان قرار دادند تا عدد نفرات تكميل شود

  .راى اعدام به چهارسوق شهر بردندشىب مأموران به زندان آمدند و دو نفر را ب

گرى مرا  كنند در شهرى نزد استادى مشغول كارم، چه خرب دارند كه ستم فرزندامن گمان مى: حالج در اين ميان گفت
در آن حلظه شب دو ركعت مناز خواند؛ سپس سر به سجده گذاشت و . ها به زندان انداخته بدون گناه مهراه دزدان جاده

  .نياز شد و نياز با حضرت ىبمشغول دعا و راز 

از خواب پريد، وضو گرفت و دو ركعت . عبداللَّه بن طاهر در آن وقت شب خواب ديد چهار بار از ختتش به زمني افتاد
چراغ طلبيد . خواب ديد چهار مار سياه پرقدرت محله كردند و ختتش را سرنگون ساختند؛ بيدار شد. مناز خواند و خوابيد
پس از جستجوى زياد وارد . مظلومى در اين وقت شب به درگاه حق ناالن است: ا خواست و گفتو گماشتگان قصر ر 
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ده هزار : زندان شدند، حالج را در حاىل عجيب ديدند، او را نزد امري آوردند، پس از روشن شدن جريان، فرمان داد
  -2.  كنحالمل - 1: مرا به تو سه حاجت است: سپس به حالج گفت. دينار نزد حالج آوردند

  .هر زمان حاجىت داشىت نزد من آى تا حاجتت را روا كنم - 3. اين هديه را بپذير

  پذيرم و آن حالل كردن تو من دو حاجت از سه حاجتت را مى: حالج گفت

  1024: شرح دعاى كميل، ص

به خاطر ناله و زارى مردى است كه درگاهى كه  پذيرم؛ زيرا كمال ناجوان و قبول اين هديه است، وىل سومى را هرگز منى
  .»!من، ختت تو را سرنگون كرد رها كنم و به درگاه خملوق ضعيف هيچ كاره روم

پروردگارا، آرزومي اين است كه از گناهامن درگذرى و نسبت به آينده، توفيق ترك گناهم دهى و زمينه بندگى و عبادت 
به خود و خدمت به بندگانت بكار گريى و قلبم را به خالصانه را برامي فراهم آورى و اعضا و جوارحم را در راه خدمت 

نشيىن  هاى فكرى و روحى مرا درمان كىن و در آخرت شفاعت اوليا و هم سرمايه عشق و شيفتگى به خود بياراىي و بيمارى
ز فضل و اين است آرزوى من اى حمبوب من و مهه اميدم؛ اين است كه مرا به آرزومي برساىن و ا. با آنان را نصيبم مناىي

  .احسانت اميدم را به نااميدى تغيري ندهى

  :روايت شده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به شخصى كه در آستانه مرگ بود فرمود

  ياىب؟ خود را چگونه مى

  .ترسم و به رمحت حق اميدوارم از گناهامن مى: گفت

ترسد امين گرداند و آنچه  ، او را از آنچه مىشود، مگر آن كه خداى مهربان اين معنا در دل كسى مجع منى: حضرت فرمود
  .»1« را اميدوار باشد به او عنايت منايد

تو خود را در قرآن جميد، . باشد دليلى منى جاىي نيست و اميدم به حضرتت اميد ىب پروردگارا، آرزومي نسبت به تو، آرزوى ىب
   من گرچه نسبت به گناهامن خائف. اى  كردهغفار و عفّو و شكور و كرمي و ارحم الرّامحني و داراى فضل معّرىف

______________________________  
كيَف : فقال. َمِرَض رجٌل ِمَن األنصار فأتاُه النيب صلى اهللا عليه و آله يعوُده فوافَقُه وُهَو يف املوت: عن أنس، قال«). 1(
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ما اجتمعتا يف قلِب عبٍد يف مثل هذا : يب صلى اهللا عليه و آلهفقال الن. أجُدين أرجو رمحة رّيب وأختوَُّف من ذنويب: جتَُِدك؟ قال
، 22، باب 118/ 2: ؛ مستدرك الوسائل51، باب 183/ 1: ارشاد القلوب. »املوطن إّالأعطاه اللَّه رجائه وآمنه خوَفه

  .1588حديث 

  1025: شرح دعاى كميل، ص

ام، كرم و لطف و رمحت و  دعاى كميل به پيشگاهت آمدهاگر با توسل به . و ترسامن، وىل با مهه وجود به تو اميدوارم
گردد و اميد كسى را در اين  خاىل برمنى من يقني دارم كه سائلى از اين درگاه دست. بزرگوارى تو، سبب آمدن من شد

  .رانند كنند و احدى را از اين آستانه منى پيشگاه نااميد منى

فضيل «مهسر فرعون را پس از اميان آوردنش، و » آسيه«نظريش، و  گني و كمرا با آن گناه سن» حّر بن يزيد«پروردگارا، تو 
پذيرفىت و  -كه مهه به تو و به كرم و لطفت چشم اميد داشتند  -كار ديگر را اش، و هزاران هزار گناه را بعد از توبه» عياض

محتت را در قرآن جميد مساوى با خبشيدى و پاداش دادى؛ چگونه من به خود نااميدى راه دهم در حاىل كه نااميدى از ر 
  »1« !اى كفر دانسته

   باران رمحت

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرش، از جّدش روايت مى

براى : ساىل و نيامدن باران شكايت كردند و عرضه داشتند اهل كوفه خدمت امرياملؤمنني عليه السالم آمدند و از خشك«
  .ما از خدا درخواست باران كن

  .از خدا درخواست باران كن: امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندش حسني عليه السالم فرمود

گاه حق  پيش امام حسني عليه السالم محد و ثناى حق را به جا آورد و بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله درود فرستاد و به
گوار و  ما ببار و باران بسيار و وسيع و خوش اى عطا كننده خريات و نازل كننده بركات، آب فراوان بر: عرضه داشت

  .آمني رب العاملني. هاى مرده را زنده كند، به ما عطا فرما باعظمت كه بندگانت را از ناتواىن برهاند و سرزمني

______________________________  
  .87): 12(يوسف . »َه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ َوَال تـَْيَأُسوا ِمن رَّْوِح اللََّه ِإنَُّه َال يـَْيَأُس ِمن َرْوِح اللَّ «). 1(
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  .شوند و از رمحت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى

  1026: شرح دعاى كميل، ص

و  ها دره: چون از دعايش فراغت يافت ناگهان باران فراواىن باريد تا جاىي كه عرىب از بعضى از نواحى كوفه آمد و گفت
  .»1« »زد ها را از فراواىن آب چنان ديدم كه خبشى از آب در خبشى ديگر موج مى تپه

خدايا، مردم كوفه را با دعاى بنده خاص خود از باران رمحت سرياب كردى؛ باران رمحت و مغفرتت را بر ما بباران تا  
و وبالش جنات دهد و گياه نشاط معنوى و  ها را از پرونده ما بشويد و ما را از سنگيىن معاصى و وزر گناهان و آلودگى

امي و روى عذرخواهى به خاك  ال عبادت و بندگى را در سرزمني وجود ما بروياند كه ما به اميد كرم تو، به اين درگاه آمده
امي و يقني دارمي كه با كرم و لطفت از ما درخواهى   امي و دست گداىي و حاجت به سويت برداشته ات گذاشته آستانه

  .گذشت

   به اميد كرم

گذشت، صيدى را بر شاخه درخىت ديد، تريى انداخت تا آن را شكار كند وىل تري به قلب فرزند  جواىن از كوىي مى«
چه : جوان تريانداز وارد معركه شد و گفت. اى را در اطراف باغ دستگري كردند عده. صاحب باغ نشست و او را كشت

تري را نزد من آوريد تا نظر دهم، تري را آوردند،  : رياندازى كشته شده است، گفتاين جوان به تري ت: خرب است؟ گفتند
براى شكار صيدى تري از دست من : آرى، گفت: كنيد؟ گفتند ايد رها مى اگر نظرم را بگومي اينان كه دستگري كرده: گفت

جوان خطايت را : اغ ديده گفتپدر د. خواهيد اجنام دهيد رها شد وىل به قلب اين جوان آمد، قاتل منم، هرچه مى
  به اميد: دانستم، اعرتاف و اقرارت براى چيست؟ گفت

______________________________  
  .16، حديث 25، باب 187/ 44: حبار األنوار). 1(

  1027: شرح دعاى كميل، ص

  .»1« »از تو گذشتم: كىن، گفت كرم تو كه چون اقرار كنم از من گذشت مى

كىن، خاكسارانه به متام گناهان و  ايتت، از ما گذشت مى االكرمني، ما به اميد اين كه با كرم ىباكنون اى اكرم 
  .مناييم هاميان اقرار مى كارى كنيم و به معاصى و خالف خطاهاميان اعرتاف مى
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  جز خدا را بندگى تلخ است تلخ
 

  غري را افكندگى تلخ است تلخ

 زيسنت در هجر او زهر است زهر
 

  وصالش زندگى تلخ است تلخ ىب

  جز به عشقش نيست شريين كام جان
 

  روح را افسردگى تلخ است تلخ

  شدى گر نبودى مرگ مشكل مى
 

  در بال پايندگى تلخ است تلخ

  از گناه امروز اين جا توبه كن
 

  بر مال شرمندگى تلخ است تلخ

  عمر جز در طاعت حق مگذران
 

  تلخ باطالن را بندگى تلخ است

 تا رسد در تو مدد كن فيض را
 

 «2»  در رهت واماندگى تلخ است تلخ

______________________________  
  .170: روضة املذنبني). 1(

  .219، غزل 679/ 2: »فيض كاشاىن«ديوان اشعار ). 2(

  

  1028: شرح دعاى كميل، ص

  

يَا َربِّ َمَدْدُت َيِدى، فَِبِعزَِّتَك اْسَتِجْب ِىل ُدَعاِئى، َوبـَلِّْغِىن ُمَناَى، َوَال تـَْقَطْع ِمْن َفْضِلَك َفِإلَْيَك يَا َربِّ َنَصْبُت َوْجِهى، َوِإلَْيَك 
ْنِس ِمْن َأْعَداِئي    َرَجاِئي، َواْكِفِين َشرَّ اجلِْنِّ َواْإلِ

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

جانب تو دراز كردم، پس تو را به عزّتت سوگند  ام را به  ام را باال آوردم و تنها دست گداىي اى پروردگارم، تنها براى تو چهره
دمشنامن از ) درگريى با(كه دعامي را مستجاب كىن، و مرا به آرزومي برسان، و اميدم را از احسانت قطع مكن، و مرا از شر 

  نياز فرما جنيان و انسيان ىب

  »1«  اظهار عجز در حمضر حضرت ربّ 

گاه حضرت حق را به تصوير  به شكلى گويا، حالت حقيقى مؤمنان در پيشامرياملؤمنني على عليه السالم در بياىن كه 
كه ضمانت   - سازد و به خداوند متعال كشد، اظهار عجز در حمضر حضرت حق و اعرتاف به اين عجز را جمّسم مى مى

  :كند عرض مى -منوده تا در پِس دعا، اجابت را بياورد

تان خويش را به درگهت دراز منوده تا مطلوب خويش را تنها از تو اين حالت بنده توست، رو به حمضر تو كرده و دس«
  .»دهد كه دعايش را مستجاب مناىي و خواسته او را حمّقق گرداىن طلب كند، پس، اكنون تو را به عزتت قسم مى

  »2«  اميد به فضل اهلى

   انسان به اميد زنده است، اما اميد به هر چيزى با متام شدن آن چيز، پايان

______________________________  
  .»َفِإلَْيَك يَا َربِّ َنَصْبُت َوْجِهي َوِإَلْيَك يَا َربِّ َمَدْدُت َيِدي«). 1(

  .»َوال تـَْقَطْع ِمْن َفْضِلَك َرَجاِئي«). 2(

  1029: شرح دعاى كميل، ص

گاه  ه اميدواران به آن، هيچوىل رمحت و فضل اهلى، منبع فيض و حياتى است ك. شود پذيرد و به يأس مبّدل مى مى
چنان كه اعتمادكنندگان بر خملوق، از سعادت  اعتمادكنندگان به خداوند از شقاوت دورند، هم. كنند احساس خستگى منى

  .اند حمروم

  :گفت امام صادق عليه السالم در دعاى خود به هنگام استخاره، به خداى خويش مى

  .»1« »َوال َأْشَقْيَت َمِن اْعَتَمَد َعَلى اْخلَاِلِق الَِّذي أَْنَت ُهو... َخمُْلوٍق ِمْثِلِه َما َأْسَعْدَت َمِن اْعَتَمَد َعَلى «
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اعتماد كرد را شقى  -كه تو هسىت  -و هركه بر خالق... آن كه بر خملوقى مهانند خود اعتماد منود را سعادت ندادى 
  .نساخىت

  »2« خداوند، ياوِر مهيشه پريوز

ايات او در اين است كه هركه در زير سايه لطف او قرار بگريد، از هيچ دمشىن وامهه خنواهد ويژگى حضرت حق و عن
دانند و با وجود چنني  گاه خود را خداوند مى به مهني جهت اولياى اهلى، تنها تكيه. داشت؛ چرا كه او قاهر مطلق است

  :ن جّىن، چون مؤمنان حقيقى، بر اين باورند كهگاهى، ترس از غري ندارند، چه دمشنان انسى و چه بدخواها حامى و تكيه

  .»3« »َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ «

  .اوست كه بر بندگانش چريه و غالب است، و او حكيم و آگاه است

______________________________  
، باب 270/ 88: ؛ حبار األنوار22206، حديث 24، باب 144/ 17: ؛ وسائل الشيعة198: فتح األبواب). 1(
  .23، حديث 7

ْنِس ِمْن َأْعَداِئي«). 2(   .»َواْكِفِين َشرَّ اجلِْنِّ َواْإلِ

  .18): 6(انعام ). 3(

  1031: شرح دعاى كميل، ص

  16ا 

ندارد بيامرز؛ شوى، كسى را كه جز دعا، چيزى در اختيار  راضى مى) ات فوق تصور، از بنده(كه با سرعت ) مهرباىن(اى 
گرى است، رحم كن به كسى  اى كسى كه نامش دوا، و يادش درمان، و طاعتش توان. دهى زيرا تو هرچه خبواهى اجنام مى

  .اش اميد، و ساز و برگش گريه است كه سرمايه

حشت ها، اى نور و روشناىي و  كننده بالها و سخىت دهى، اى برطرف هايت را به متام و كمال مى اى كسى كه نعمت
و . گونه كه سزاوار توست رفتار كن ها، اى داناى ناآموخته، بر حممد و آل حممد درود فرست و با من آن زدگاِن در تاريكى

  .درود زياد و فراوان خدا بر پيامربش و امامان خجسته از خاندانش
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  1032: شرح دعاى كميل، ص

  

  30خبش 

  

  1033: شرح دعاى كميل، ص

  

  يَا َسرِيَع الرَِّضا

  

  !شوى راضى مى) ات فوق تصور، از بنده(كه با سرعت ) مهرباىن( اى

   حقيقت رضايت

فته است و آن اين در لغت عرىب و فارسى شناخته شده و واضح است، اما نكته» رضايت«معناى  كه؛  اى در اين لغت 
خاطر پيدا كرده باشد،  گريد كه فردى، نسبت به مطلىب و يا شخص ديگرى، طيب  رضايت، زماىن مورد استعمال قرار مى

  .شود مهراه مى» قبول عذر«و گاه با » پذيرش و پسند«كه اين مفهوم، گاه با 

رضايت، زماىن : دانست؛ با اين توضيح كه» ها هضم كردن و ناديده گرفنت بدى«توان حقيقت رضايت را  با اين بيان، مى
ه شود اما قابل اغماض باشد؛ در اين صورت، فردى  عنه، چيزى ناپسند ديده نشود و يا ديد شود كه در مرضىّ  حاصل مى

بيند ودر  رسد، متناسب با عمق وجودى و قدرت اغماض خود و نيز با توّجه به آن امر ناپسندى كه مى كه به رضايت مى
  .كند پوشى مى صدد هضم آن است، نسبت به آن مطلب، چشم

كن است فردى لباسى را بپسندد و از خريد آن راضى باشد و مم. شود در امور اجتماعى و روزمره ما نيز اين معىن ديده مى
او را خبشيده و از او راضى شود، اما براى اين امور  - كه دچار اشتباه شده  -يا با توّجه به عذرخواهى دوست خود

گنجايش   ميزان -با توّجه به آنچه گفته شد -تك افراد در نظر گرفت؛ چرا كه توان معيارى مهيشگى براى تك گاه منى هيچ
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گاه  بينند در اين امر تأثري مستقيم دارد، لذا ممكن است، اشتباه يك دوست هيچ افراد و مهچنني آنچه در طرف مقابل مى
  خبشيده نشود

  1034: شرح دعاى كميل، ص

  .و كينه او براى مهيشه در دل مباند، و يا وابستگى او با انسان، سبب تسريع در عفو او شود

هاى ديگران در وجود خود؛ آنان كه وجودى حمدود و طاقىت اندك دارند،  ضايت، يعىن هضم بدىر : نتيجه مطلب آن كه
اما برخى ديگر وجودى چون اقيانوس . كنند، مهانند يك ليوان آب، كه ظرفيت چنداىن ندارند هاى ديگران را حتّمل منى بدى

  .شود هاى ديگران در طهارت وجود آنان حمو مى دارند وبدى

   ند از بندگانرضايت خداو 

خواند،  مى» سريع الرضا«وجود مقدس امرياملؤمنني على عليه السالم در اين فراز نوراِىن دعاى عاشقانه خويش، خداوند را 
  .او خداىي است كه در رضايت او نسبت به بندگانش ُكندى وجود ندارد: يعىن

حضرت على عليه السالم اين صفت حضرت حق را متوّجه خبش خاصى از بندگان نكرده است و عموم از آن به  :اوًال 
  .شود خوىب استفاده مى

توان نسبت به بندگانش سريع الرضاى به معناى واقعى دانست؛ چون خبشش سريع بنده خطاكار،  فقط خداوند را مى :ثانياً 
انع است كه هر دو حمقق است، از يك سو مهر و حمّبت خداوند نسبت به نيازمند وجوِد مقتضى و مهچنني عدِم م

ها و حمو  كران آن درياى رمحت، كه قابليت هضم متامى بدى بندگانش، ومهچنني عظمت وجودى حضرت حق و پاكى ىب
  ...چون كينه، جلاجت، بدخواهى و مهه سيئات را دارد، و از سوى ديگر، در وجود خداوند، موانع رضايت هم

  بودن سزاوارتر از او است؟» سريع الرضا«وجود ندارد؛ پس چه مقامى به 

شود، دليل ديگرى  ورزى حضرت حق نسبت به بندگان، كه بر توبه آنان بسيار خشنود مى گذشته از آنچه گفته شد، عشق
  بر خبشش سريع بندگان گنه كار است، تا

  1035: شرح دعاى كميل، ص

  .قرار گريد بتوانند در مقام بندگى خداوند
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  :فرمايد رسول مكرم اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »اللَُّه أَفْـرَُح ِبتـَْوبَِة اْلَعْبِد ِمَن الظَّْمآِن اْلَوارِِد َواْلُمِضلِّ اْلَواِجِد َواْلَعِقيِم اْلَواِلدِ «

شده خود را  اى كه گم كرده د و گمرس اى كه به آب مى هرآينه شادى خداوند از توبه بنده خود، بيشرت است تا شادى تشنه
  .آورد يابد و نازاىي كه بچه مى مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم نيز مى

فـََرحاً ِبتَـْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َذِلَك  َوَجَدَها َفاللَُّه َأَشدُّ ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َأَشدُّ فـََرحاً ِبتـَْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل َأَضلَّ رَاِحَلَتُه َوزَاَدهُ ِىف َليـَْلٍة َظْلَماَء فَـ «
  .»2« »الرَُّجِل ِبرَاِحَلِتِه ِحَني َوَجَدَها

توشه خود را گم كند و سپس آن را  اش بيشرت است تا شادى مردى كه در شىب تار، شرت و ره شادى خداوند از توبه بنده
  .شود ا كردن شرت و توشه خود شادمان مىشود از آن مرد كه از پيد خداوند از توبه بنده خود شادتر مى. بيابد

______________________________  
  .13699، حديث 86، باب 126/ 12: مستدرك الوسائل). 1(

  .21014، حديث 86، باب 73/ 16: ؛ وسائل الشيعة8، باب التوبة، حديث 435/ 2: الكاىف). 2(

  1036: شرح دعاى كميل، ص

  

  ِإّال الدَُّعاءَ اْغِفْر ِلَمْن َالَميِْلُك 

  

  كسى را كه جز دعا، چيزى در اختيار ندارد بيامرز

   دعا، متام داراىي بنده
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طلبد و عرض  بودن حضرت حق، از او خبشش بنده را مى» سريع الرضا«امرياملؤمنني على عليه السالم پس از اشاره به 
  :كند مى

باره ناديده  هاى او را به يك ها و كاسىت رزى و بدىو  پروردگارا، اى آن كه بر خبشش وگذشت از بنده خويش سرعت مى«
كه تو مالك آن   -گريى، بنده خطاكار خويش را عفو منا كه او جز تضرّع بر درگاه تو راهى ندارد و در متام كائنات مى

  .»اى در اختيار او نيست غري از دعا و عرض حاجت بر درگاه تو سرمايه -هسىت

، هيچ احساس ملكيىت ندارد؛ چرا كه مالك متام موجودات، اوست و احساس ملكّيت بنده مؤمن در پيشگاه مالك حقيقى
  :در پيشگاه حضرتش معناىي ندارد

ُر ِإنََّك َعلىِذلُّ َمْن َتشاءُ بَِيِدَك اُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتى اْلُمْلَك َمْن َتشاءُ َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاءُ َوتُِعزُّ َمْن َتشاءُ َوتُ «    ْخلَيـْ
  .»1« »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ 

ستاىن، و  دهى و از هر كه خواهى حكومت را مى خدايا، اى مالك مهه موجودات، به هركه خواهى حكومت مى: بگو
كىن، هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هركارى  مقدار مى خبشى و هركه را خواهى خوار و ىب هركه را خواهى عّزت مى

  .تواناىي

______________________________  
  .26): 3(آل عمران ). 1(

  1037: شرح دعاى كميل، ص

گاه معبود است، كه اين تنها چيزى است كه در اختيار بنده  راه چاره براى آمرزش گناهان، دعا و انابه و توبه عبد به پيش
  .مغفرت و رضايتش را طلب منايدنياز بلند كند و رمحت و  است تا دست نياز به درگاه خالق ىب

  1038: شرح دعاى كميل، ص

  

  َفِإنََّك فـَعَّاٌل ِلَما َتَشاءُ 
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   دهى زيرا تو هرچه خبواهى اجنام مى

  ها قدرت خداوند بر حتّقق خواسته

ِد هاى مرا در وجو  كران خود بر من ببخش و بدى اكنون كه بنده با متام داراىي خويش، پيش آمده، تو نيز از كرامت ىب
سراسر رمحِت خويش حمو منا، تا رضايتت نصيب من گردد و اين از چون توىي بعيد نيست، كه تو بر هر آنچه خبواهى 

  .تواناىي

قدرت خداوند بر حمّقق ساخنت هرآنچه خبواهد از مسّلمات باورهاى اسالمى است، چنان كه امام صادق عليه السالم در 
  :فرمايند ن خداوند مىهاى خود به فردى زنديق پريامو  ضمن پاسخ

رَاَدِة َواْلَمِشيَئِة فـَعَّاٌل ِلَما َيَشاءُ «   .»1« »َوُهَو ُمتـََعاٍل نَاِفُذ اْإلِ

  .دهد است و آنچه را خبواهد اجنام مى) و حمّقق شدىن(اش، تأثريگذار  اى است كه اراده وخواسته و او بلند مرتبه

  .در قرآن كرمي ريشه دارد -خواسنت خداوند و حتقق خواسته اويعىن عدم فاصله بني  -در واقع، اين باور و حقيقت

   تعبري شده است كه »2« »ُكْن فـََيُكونُ «در بسيارى از آيات قرآن كرمي از اين فاصله به 

______________________________  
  .6ء، حديث  ، باب اطالق القول بأنه شى85/ 1: الكاىف). 1(

): 36(؛ يس 35): 19(؛ مرمي 40): 16(؛ حنل 73): 6(؛ انعام 59و  47): 3(؛ آل عمران 17): 2(بقره ). 2(
  .68): 40(؛ غافر 82

  1039: شرح دعاى كميل، ص

اين تعبري در كمال گوياىي و اختصار، تبيني كننده كيفيت حتقق اراده حضرت . كننده مهان عدم فاصله است در واقع، تبيني
  .حق است
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كننده مهني مطلب  توان بيان را مى »1«  رآن كرمي نيز در مورد اراده خداوند به كار رفتهكه در ق  »فـَعَّالٌ « مهچنني لفظ
سازد؛ لذا فّعالّيت او مهان عدم فاصله ميان اراده او و  دانست؛ او فّعال ملا يشاء است يعىن هر چه را خبواهد يقيناً حمّقق مى

  .حتقق خواسته اوست

   حقايق ملكوتى و دقايق عرشى

اى كه به سبب گناه، مورد خشم قرار گرفته و مطرود بارگاه او شده و اكنون متوسل به توبه و  ت خدا از بندهسرعت رضاي
ايت موال و لطف و رأفت فراوان حضرت اللَّه و كرامت و حمّبت وجود مبارك  انابه و دعا گشته، به خاطر رمحت ىب

زده و روز و شىب را بدون خطا به سر نربده،  پا مى حضرت حق است، به اين علت، كسى را كه عمرى در گناه دست و
گذرد و عمل اندكش را كه مهان توبه و  خبشد و از مهه گناهانش درمى اى توبه و انابه و پشيماىن و ندامت مى با حلظه

  !دهد پذيرد و وى را مورد عنايت ويژه قرار مى دعاست مى

بيامرز كسى را كه جز دعا، : دارد عرضه مى» يا سريع الّرضا«لكوتى به اين سبب امرياملؤمنني عليه السالم بعد از مجله م
ى دسىت و ذلت و مسكنت و  مالك و اختيارداِر چيزى نيست زيرا كه دعا و زارى واقعى داللت دارد بر كمال فقر و 

  چارگى، ىب

______________________________  
  .107): 11(هود . »ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ِلما يُريدُ «). 1(

  .دهد كند اجنام مى ترديد پروردگارت هرچه را اراده مى ىب

  .16 -15): 85(بروج . »فـَعَّاٌل ِلما يُريدُ * ُذو اْلَعْرِش اَلمجيد«

  .دهد و آنچه را خبواهد اجنام مى. او صاحب عرش و ارمجند است

  1040: شرح دعاى كميل، ص

ها مورد مغفرت قرار گريد ندارد و مالك سود  اى از طاعت و عبادت و خريات كه به واسطه آن و اين كه دعا كننده وسيله
و اين كه به پيشگاهت به دعا و زارى آمده، جز به توفيق و . و زياىن نيست و قدرت جلب منفعت و دفع ضررى را ندارد

كشش رمحت و عنايت توست كه اگر اين كشش و جاذبه را هم به   لطف تو نيامده و در حقيقت اين دعا و زارى هم،
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توانست زبان به دعا بگشايد و قلب و جان را در گردونه حال قرار دهد و از ديده خود  دادى، هرگز منى سوى او توّجه منى
  .قطره اشكى ببارد

: ى به عنوان دعا به حضرتت عرضه بدارداى البته سزاوار مغفرت و ترّحم و حمّبت توست و بايد با تضرّع و زار  چنني بنده
ى   خواهى؟ چه مى: پرسد اى، بلكه از راه لطف و حمّبت مى پرسد چه آورده دست و فقري منى كرمي، از 

آمي، اى موالى مهربان من،  اى اگر يك قدم به سوى من آييد، من ده قدم به سوى مشا مى اين كه فرموده: و بايد بگويد
توامن به سوى تو آمي، اين يك  ام، و چنان از پاافتاده و ناتوامن، كه اين يك قدم را هم منى بيچاره چنان درمانده و مضطر و

ى دست بيا، تا از اسارت هوا و زندان نفس و زجنريهاىي كه شيطان به دست و پاى  قدم را نيز تو به سوى اين فقري 
اده، آزاد شود و در فضاى رمحت و مغفرتت به پرواز در    .آيدجانش 

  :بر كفن سلمان نوشت -بنده عاشق و عارف تو -گويند، امرياملؤمنني عليه السالم ترين كرميان، مى اى كرمي

 َوَفْدُت َعَلى الَكرِمي ِبَغِري زَادٍ 
 

  ِمَن اَحلَسناِت َوالَقلِب السَِّليمِ 

  

 ءٍ  َوَمحُل الزّاِد أقَبُح ُكل َشى
 

 «1»  إَذا َكاَن الُوفُوُد َعلى الَكِرميِ 

  

   ها و بدون دل سامل، بر كرمي وارد شدم، محل كردن زاد و توشه دست و با كشكول خاىل از خوىب ى

______________________________  
  .530: انيس الليل). 1(

  1041: شرح دعاى كميل، ص

  .ترين چيزهاست هنگامى كه ورود بر كرمي است زشت
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ى اين گداى حمتاج را . ام كه بر تو واردم و چيزى هم كه اليق تو باشد به حمضرت نياورده  نواىي هستم دست و ىب پروردگارا، 
از خزانه كرمت تا جاىي مورد حمّبت قرار ده كه مهه گناهانش خبشيده شود و بدنش بر آتش دوزخ حرام گردد و راهش به 

شت باز شود و به سعادت دنيا و آخرت و به اوج خشنودى و رضايت تو بر    .سدسوى 

دهى و كسى  اى وجود مباركى كه هر كارى خبواهى بر اساس حكمت و مصلحت و عدل و داد و رأفت و رمحت اجنام مى
  .دهى حّق چون و چرا نيست را نسبت به آنچه اجنام مى

  1042: شرح دعاى كميل، ص

  

  يَا َمِن اْمسُُه َدَواٌء، َوِذْكرُُه َشَفاءٌ 

  

   اى كسى كه نامش دوا، و يادش درمان

  شفا بودن اسم و ذكر خدا

  .شود اين فراز نوراىن دربردارنده حقيقىت شريين و واقعيىت عميق است كه در مجالت اهل بيت عليهم السالم بسيار ديده مى

  :فرمايد رسول مكرم اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »ذِْكُر النَّاِس َداءٌ َوذِْكُر اللَِّه َدَواءٌ َوِشَفاءٌ «

  .درد است و ياد خدا دوا و شفاستياد مردم 

  :فرمايند و امرياملؤمنني على عليه السالم نيز مى

  .»2« »ذِكُر اللَِّه َدَواءُ أعالِل النُّفوسِ «

  .هاست هاى جان ياد خدا، دواى بيمارى
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د منايد كه گرچه پزشكِى امروز اين مطلب را تأيي. مانند رابطه جسم و روح انسان است آنچه غالب افراد از آن غافل مى
توان اين مطلب را درك كرد كه اسم اهلى دوا و ياد  نامالميات روحى بر وضعيت جسم افراد تأثري يقيىن دارد، اما چگونه مى

  !شود؟ حضرت حق شفاست؟ جارى شدن لفظى بر زبان و گذر يادى در دل، چگونه دوا و شفا مى

______________________________  
  .5870، حديث 1، باب 286/ 5: مستدرك الوسائل). 1(

  .3619، حديث 188: غرر احلكم). 2(

  1043: شرح دعاى كميل، ص

شود آن است كه گرچه گاه ذكر زباىن و رابطه  در تبيني اين رابطه، آنچه از روايات اهل بيت عليهم السالم استفاده مى
رت باشد بگوئيم قلىب، سريعاً سبب شفاى ظاهرى بدن مى اد اهلى ونام حضرت حق، سبب تقوا ي: شود، وىل شايد 

گاه كه تقوا حاصل شد و پرهيز از حمرمات و عمل به فرائض و مطيع حضرت حق بودن حاصل   شود، و آن وخودسازى مى
شود؛ امرياملؤمنني على عليه السالم  گشت، سالمت جسم كه نتيجه و حاصل مهان سالمت روح است حاصل مى

  :فرمايد مى

وُر َدَنِس ِه َدَواءُ َداِء قـُُلوِبُكْم َوَبَصُر َعَمى أَْفِئَدِتُكْم َوِشَفاءُ َمَرِض َأْجَسادُِكْم َوَصالُح َفَساِد ُصُدورُِكْم َوَطهُ َفِإنَّ تـَْقَوى اللَّ «
  .»1« »اللَِّه ِشَعاراً ُدوَن ِدثَارُِكم أَنـُْفِسُكْم َوِجالءُ ِغَشاِء أَْبَصارُِكْم َوأَْمُن فـَزَِع َجْأِشُكْم َوِضَياءُ َسَواِد ظُْلَمِتُكْم َفاْجَعُلوا َطاَعةَ 

هايتان، پاكى چرك  مهانا تقوا داروى درد دهلايتان، بيناىي كورى باطنتان، شفاى بيمارى اجسادتان، صالح فساد سينه
طاعت خدا را جامه جان كنيد . باشد نفوستان، جالى پرده ديدگانتان، اميىن خوف دهلايتان، و روشىن تاريكى جهلتان مى

  .ه پوشش جسمن

در اين كه نام او دواى درد ماست، اهل حقيقت و سالكان مسلك عشق و حمّبت و عارفان وادى معرفت كلماتى دارند؛  
شايد مراد از اين نام، مهان الفاظ تدويىن باشد كه البته داراى اثرات فراوان و خواص بسيار : گويند گروهى از آنان مى

هاىي كه ويژه اوست صدا بزند،  كه هرگاه دعا كننده، حمبوبش را با امساء و نام  است؛ يكى از آثار و خواصش اين است
  .دهد بيند پاسخ او را مى حمبوب كه حبيب را خواننده نام زيبايش مى

َا  وللَِّه اَألْمسَاءُ احلُْْسَىن «   .»2« »َفاْدُعوُه ِ
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  .دها خبواني هاىي نيكوترى است، پس او را با مهان نام و براى خدا نام

______________________________  
  .56، باب 67/ 284: ؛ حبار األنوار198خطبه : ج البالغة). 1(

  .180): 7(اعراف ). 2(

  1044: شرح دعاى كميل، ص

چه  -هنگامى كه عبد حمتاج، دست به پيشگاهش بردارد و به اميد اين كه مورد عنايت قرار گريد، با دل پر درد و زبان پاك
يا « ،»يا ربّ « ،»يا كرمي« ،»يا رمحن« ،»يا اللَّه« :فرياد بزند -چه در خلوت، چه ميان مجع و چه در تنهاىي در جلوت و
  .، حمال است شنونده كرميى چون حضرت حق، پاسخ او را ندهد»أرحم الرّامحني

گاه  مظهر تام و جلوه هاى حق، امام معصوم و وىل كامل و انسان جامع است كه مراد از امساء و نام: گويد روايات مى
معاىن و مفاهيم امساء است كه هر دردمندى كه دچار درد فكرى و روحى و بيمارى باطىن است اگر به او متوسل شود 

  .شود درمان مى

شود و از بيمارى شرك و كفر و نفاق و  آرى، با توسل به انسان كامل مهه درهاى هدايت و سعادت به روى انسان باز مى
  .يابد القى و عملى جنات مىهاى اخ بيمارى

انسان كامل، اسم اعظم حق است كه نسبت به آسياى هسىت به منزله قطب و حمور است، چنانكه درباره وىل اللَّه األعظم 
  :حضرت حجة بن احلسن عليه السالم وارد شده

  .»1« ِدِه ثـََبَتِت اَألرُض َوالسََّماءُ َوُهَو الَِّذى ِبَبقائِِه بَِقَيِت الدُّنَيا، َوبُِيْمِنِه ُرِزَق الَوَرى َوِبُوُجو 

ها، مّتكى به وجود  رسند، و ثبات زمني و آمسان ها به بركت او به رزق و روزى مى بقاى دنيا به بقاى اوست، و انسان
  .اوست

   در هر صورت، عاشق، با نام و اسم معشوق و مسّماى اسم كه وجود معشوق
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______________________________  
  .دعاى عديله: مفاتيح اجلنان). 1(

  1045: شرح دعاى كميل، ص

شود و دردهايش را با نظر لطف و حمّبت معشوق درمان  است آشناست و با توسل به اسم و نام او به حمضرش مشّرف مى
  .كند و چيزى در اين جهان هسىت براى او لذيذتر از گفنت نام معشوق و شنيدن اسم حمبوب نيست مى

گروهى از فرشتگان چنني گمان كردند كه . ابراهيم خليل عليه السالم را گوسفنداىن زياد در اختيار بود در روايت است كه
خداى مهربان، جربئيل را . دوسىت و حمبتش نسبت به حضرت حق با دوسىت كه از ثروت در اختيار اوست ارتباط دارد

  :اى درآيد و ندا دهد براى بيدارى آنان برگماشت تا بر تپه

الِئَكِة َوالرُّوحِ ُسبُّ «
َ
  .»وٌح ُقدُّوٌس َربُّ امل

  :تاب شد و با زبان حال گفت حضرت خليل از شنيدن نام حمبوب ىب

  اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست
 

 «1»  تا جام و جامه بذل كنم بر پيام دوست

  

نيكو زبان، اگر يك بار ديگر نام معشوقم  اى گوينده: پس به دنبال آن آواز به سوى تپه دويد وىل كسى را نيافت، گفت
حضرت خليل از شدت اشتياق . جربئيل باز نام حق را ندا داد. خبشم را بر زبان جارى كىن، نصف گوسفندامن را به تو مى

يك بار ديگر نام حمبومب را ندا ده تا مهه گوسفندامن را به : خود شد، چون به حال عادى بازگشت، فرياد كشيد از خود ىب
  .جربئيل باز نام حق را آواز داد. تو وا گذارم

  »2« !ديگر چيزى ندارم كه فداى نام او كنم پس بيا و وجودم را مالك شو: اى زد و گفت حضرت ناله

______________________________  
  .100غزل : »حافظ شريازى«ديوان اشعار ). 1(

  ).مؤلفپاورقى ( 148 -147: »عبدالرمحن جامى«نقد النصوص ). 2(
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  1046: شرح دعاى كميل، ص

  

   َوَطاَعُتُه ِغىنً 

  

   گرى است و طاعتش توان

   نيازى طاعت حق، حقيقت غنا و ىب

اى قدرمتند چون مال و ثروت را در اختيار انسان قرار داده است كه سبب معاش و مايه  خداوند حكيم و عليم، وسيله
  .»1« آزمايش او باشد

آن با حيات انسان و زندگى اوست، يعىن حساسّيت كار انسان در برخورد با ماّديات به ويژگى خاص مال و ثروت، تالزم 
اين سبب است كه حيات شخصى و اجتماعى او در گرو ماّديات است، از اين رو مراقبت در مورد آن بسيار سخت 

  .است

  :مؤمناِن راستني، در برخورد با اين مسئله بر چند مطلب توّجه دارند

ى نيست، بلكه به آن سفارش نيز شده استكسب مال   -الف   .»2«  و ثروت حالل، نه تنها مورد 

______________________________  
َنةٌ «). 1( ا َأْمواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ   .28): 8(انفال . »َواْعَلُموا َأمنَّ

  .و بدانيد كه اموال وفرزندانتان فقط وسيله آزمايش مشاست

  :فرمودند» عمر بن سيف أزدى«السالم به امام صادق عليه ). 2(

  .»ال َتدَْع طََلَب الرِّْزِق ِمْن ِحلِِّه فَِإنَُّه َعْوٌن َلَك َعَلى ِديِنك«

  .دين توست) حفظ و سالمت(طلب روزى حالل را رها مكن؛ چرا كه ياور تو بر 
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  .21912، حديث 7، باب 17/ 34: وسائل الشيعة

  :اند چنان كه مهان حضرت فرموده

نـَْيا َواْلَعافَِيَة َوِىف اْآلِخَرِة اْلَمْغِفَرَة َواْجلَنَّةَ ا«   .»ْسَأُلوا اللََّه اْلِغَىن ِىف الدُّ

شِت در آخرت را بطلبيد از خداوند، ىب   .نيازى و سالمِت در دنيا، و خبشودگى و 

  .21909، حديث 7، باب 33/ 17: وسائل الشيعة

  1047: شرح دعاى كميل، ص

و آن را سبب تقّرب به . »1«  نگرند، نه يك هدف روت و سرمايه دنياىي به عنوان يك وسيله مىمؤمنان، به ث -ب
  .»2« پندارند بلكه بر اميان و عمل صاحل تكيه دارند حضرت حق منى

: دانند كه نسبت به آن مسئوليت و تعهد دارند؛ منطق قارون كه گفت هاى آن را امانىت مى مؤمنان، دنيا و وابستگى - ج
ا أُوتيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعْندىإِ « گويند، بلكه به وظايف ماىل خود پايبندند؛ اموال خود را در راه جهاد صرف  ، را منى»3« »منَّ

ى »4« كنند مى   .»5« يابند دستان و حمرومان را در مى و 

ثروت واقعى را، در بندگى دانند، بلكه غناى حقيقى و  نيازى خود منى و سخن آخر اين كه دنيا و متعلقاتش را سبب ىب - د
   دانند و با غرق و طاعت حضرت حق مى

______________________________  
امرياملؤمنني على عليه السالم در وصيىت كه به هنگام شهادتشان از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به فرزندشان ). 1(

  :اند امام حسن جمتىب عليه السالم فرموده؛ آورده

نـَْيا َأْكبَـَر َمهِّكو ال َتكُ «   .»ِن الدُّ

  .تو متوّجه دنيا نباشد) و توان و تالش(بيشرتين ّمهت ) به هوش باش كه(

  .13319، حديث 51، باب 384/ 11: مستدرك الوسائل
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  .37): 34(سبأ . »اَوما أَْمواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم بِالَّىت تـَُقرُِّبُكْم ِعْنَدنا زُْلفى ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل صاحلِ «). 2(

  .اند و اموال و فرزندانتان چيزهاىي نيستند كه مشا را نزد ما مقّرب كنند، مگر آنان كه اميان آورده و كار شايسته اجنام داده

  .78): 28(قصص . اند را بر پايه دانشى كه نزد من است به من داده]  ثروت و مال انبوه[جز اين نيست كه اين ). 3(

  .41): 9(توبه . »جاِهُدوا ِبَأْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم ىف َسبيِل اللَّهَو «). 4(

  .هايتان در راه خدا جهاد كنيد و با اموال و جان

  .25 -24): 70(معارج . »لِلسَّاِئِل َواَلمْحُروم* َوالَّذيَن ىف أَْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلومٌ «). 5(

  .و حمروم]  دست ى[كننده  اى درخواستبر . و آنان كه در اموالشان حّقى معلوم است

  1048: شرح دعاى كميل، ص

منودن خود در درياى رمحت اهلى، ضعف مطلق و فقر ذاتى خويش را به قدرت مطلق و غناى دائم حضرت دوست مّتصل 
  .كنند مى

ى را به ارمغان آورد، نياز  تواند حقيقت غنا و ىب لذا تنها مال و ثروتى كه طاعت و بندگى را به دنبال داشته باشد مى
ره مهان مند نيست و گرفتار فقر است به واسطه اطاعت و بندگى حقيقى، خود را  گونه كه انساىن كه از متّتعات دنيا 

داند؛ بنا بر اين فقر و يا ثروت و مال، در حقيقت غناى بنده مؤمن  نياز از غري خدا و گداى درگاه حضرت حق مى ىب
  .اثرى ندارد

  1049: يل، صشرح دعاى كم

  

  اْرَحْم َمْن َرْأُس َماِلِه الرََّجاُء، َوِسَالُحُه اْلُبَكاءُ 

  

   اش اميد، و ساز و برگش گريه است رحم كن به كسى كه سرمايه
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   اميد و اشك، سرمايه و سالح بنده

خويش خنواهى و به ها وابسته به خواسته توست، و اى مهرباىن كه جز صالح بنده  پروردگارا، اى كسى كه متام خواسته
گذرى، نام تو دواى دردهاى من است و ياد تو شفاى  هايش مى طرفة العني از كردارهاى زشت و ناپسند او و از كوتاهى

  .ورزد و مهر و قهر تو، زر و سيم و ثروِت اوست اين بنده فقري، بر بندگى تو به متام عامل فخر مى. هاى من بيمارى

اى جز اميد به كرم تو ندارد و در برابر حاكم قّهارى چون تو، سالحى جز   ّحم منا كه سرمايهبر اين بنده اميدوار خويش، تر 
  .هاى تضرّع ندارد هاى عاشقانه و اشك گريه

   اميدوارى

اى خداى  اميدوارى بندگان خدا به خالق خويش، نشانه درك معناى بندگى و فهم جايگاه خالق متعال است؛ تا بنده
پس از . او و نيز نياز خود به خدايش را نشناسد، اميدوارى به حضرت حق معىن خنواهد يافت ايت خويش و قدرت ىب

اين مهه نعمت و فراواىن بركت از سوى حضرت دوست، سزوار اين است كه جانب اميد، تنها به سوى مسّبب االسباب 
  .معطوف باشد و جز بر قدرت او تكيه نشود

د   :فرمايد يد حضرت حق بر تكيه بر غري خدا را چنني بيان مىوجود مقدس امام صادق عليه السالم 

  1050: شرح دعاى كميل، ص

سوگند به عّزت و جاللت و شكوه و واالىي من بر عرشم، كه آرزوى هر آرزوكننده بر غري خود را با : فرمايد خداوند مى
ز نزديكم كنارش زده و از فضلم دورش نااميدى قطع خواهم كرد، و در نزد مردم جامه خوارى بر تنش خواهم پوشاند، و ا

بندد و  آيا آرزويش در شدايد به غري من است، در حاىل كه شدايد به دست من است؟، بر غري من اميد مى. خواهم كرد
ها بسته هستند؟، و درب من  ها به دست من است، و آن كوبد، در حاىل كه كليد درب به خيال خود درب غري از مرا مى

كيست كه در گرفتارى به من اميد بسته باشد و اميدش را قطع كرده باشم؟ و  . خواند كسى كه مرا مى  باز است به روى
  ؟»1«  كيست كه در كار عظيمى به من اميدوار بوده و نااميدش كرده باشم

ست كه هم ماند؟، آن زمان ا اى خدا را بشناسد و غري بودن غِري او را درك منايد، چه جاى اميد بر غري او مى اگر بنده
  :دهد چون سرور و ساالر آزادگان حضرت حسني بن على عليه السالم ندا سر مى
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  أَْم ِإَىل اْلُمْسَتْضِعِفَني ِىل َوأَْنَت َرىبِّ اللَُّهم َوِإَىل َغْريَِك َفال َتِكْلِىن ِإَىل َمْن َتِكُلِىن ِإَىل اْلَقرِيِب يـَْقَطُعِىن أَْم ِإَىل اْلَبِعيِد يـََتَجهَُّمِىن «
  .»2« »َوَمِليُك أَْمرِى َأْشُكو ِإلَْيَك ُغْرَبِىت َوبـُْعَد َداِرى َوَهَواِىن َعَلى َمْن َملَّْكَتُه أَْمرِى

______________________________  
َعنَّ ُكلَّ ُمَؤمٍِّل ِمَن النَّاِس َغْريِى بِاْلَيْأِس َأنَّ اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل يـَُقوُل َوِعزَِّتى َوَجالِىل َوَجمِْدى َواْرِتَفاِعى َعَلى َعْرِشى ألَُقطِّ «). 1(

 َغْريِى ِىف الشََّداِئِد َوالشََّداِئُد بَِيِدى َويـَْرُجو َوَألْكُسَونَُّه ثـَْوَب اْلَمَذلَِّة ِعْنَد النَّاِس َوُألَحنِّيَـنَّهُ ِمْن قـُْرِىب َوألُبـَعَِّدنَّهُ ِمْن َفْضِلى أَيـَُؤمِّلُ 
ا الَِّذى أَمََّلِىن لَِنائَِبٍة فـََقَطْعُتهُ رَُع بِاْلِفْكِر بَاَب َغْريِى َوبَِيِدى َمَفاتِيُح اَألبـَْواِب َوِهَي ُمْغَلَقٌة َوبَاِىب َمْفُتوٌح ِلَمْن َدَعاِىن َفَمْن ذَ َغْريِى َويـَقْ 

: وسائل الشيعة. 7، باب التفويض اىل اللَّه، حديث 66/ 2: الكاىف. »ُدونـََها َوَمِن الَِّذى َرَجاِىن ِلَعِظيَمٍة فـََقَطْعُت َرَجاَءُه ِمىنِّ 
  .20309، حديث 12، باب 214/ 15

، باب 218/ 95: ؛ حبار األنوار253: ؛ دعاى عرفه سّيد الشهداء عليه السالم؛ البلد األمني343: اقبال األعمال). 2(
2.  

  1051: شرح دعاى كميل، ص

گذارى؟ به نزديكان، كه مرا از خود جدا كنند، يا به بيگانگان   مرا وامىخدايا، مرا به غري خودت وامگذار، به چه كسى 
اند، در حاىل كه تو پروردگار من و صاحب  اى كريه به من رو منايند؟ يا به آنان كه خود بيچاره و حمتاج من كه به چهره
اى به تو  نان كه مرا به آنان واگذاشتها شدمن نزد آ از غربت و تنهاىي خود، و دورى منزل و ىب) با اين وجود(اختيار مىن؟ 
  .برم شكايت مى

   گريه و اشك

دل، خانه . گريه و اشك، نعمت عظيمى از سوى حضرت حق براى بندگان است تا به آن، قلب خويش را صيقل خبشند
  .مهر اهلى است و اشك، نشانه جالى آن

  .داند مىرسول خدا صلى اهللا عليه و آله نداشنت اشك را نشانه شقاوت 

  .»1« »ِمْن َعالَماِت الشَِّقاِء ُمجُوُد اْلَعْنيِ «

  .يكى از نشانه هاى شقاوت، خشكيدگى چشم است
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  توان يافت؟ اى كه بر درگاه حضرت حق، چيزى جز گناه و خبث عمل ندارد، چه چاره مى براى بنده

  :ه شريفهدر كتاب شريف فالح السائل پس از ذكر آي» سّيد بن طاووس رمحه اهللا«مرحوم 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم ِإمي« ْم يـَتَـوَكَُّلونَ ِإمنَّ   .»2« »اناً َوَعلى َرِِّ

  شود، هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل

______________________________  
  .74: ؛ حتف العقول6، باب أصول الكفر وأركانه، حديث 290/ 2: الكاىف). 1(

  .2): 8(انفال ). 2(

  1052: شرح دعاى كميل، ص

  .كنند افزايد، و بر پروردگارشان توكل مى و هنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود، بر اميانشان مى

  :فرمايد مى

مواليش به سوء بندگى و پليدى درون و شيوه ناپسند او آگاهى پيدا كرده، و او را از درگاهش رانده، و اى كه  مهانند بنده«
گونه عذاب منوده كه به جاى مشغول منودن به شرافت مقام رضا و  اش دور منوده، و از آن مجله، او را اين از آستانه

  .ريه كنخشنودى خويش، به دنيا سرگرمش منوده است، بر حال نفس خويش گ

بر اين پايه، اگر با وجود دارا بودن صفات نكوهيده، استجابت دعاهايت به تأخري افتاد، مسّلماً گناه از ناحيه توست، و 
  .»1« »اى تو بودى كه بر اساس باور درست، موالى خويش را خنوانده، و بر در توفيق او نايستاده

______________________________  
ك بكاء من اطلع مواله على سوء عبوديته وخبث سريرته وسوء سريته، فطرده عن أبوابه وأبعده عن فابك على نفس«). 1(

أعتابه وجعل من مجلة عقابه أن شغله بدنياه عن شرف رضاه، فإذا تأّخرت عنك إجابة الدعوات وأنت على ما ذممناه من 
فالح . »، وال وقفت عنده على باب التوفيقالصفات، فالذنب لك على التحقيق وما كنت داعياً ملوالك على التصديق

  .33: السائل
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  1053: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َساِبَغ النـَِّعمِ 

  

   دهى هايت را به متام و كمال مى اى كسى كه نعمت

   دوام و فراواىن نعمات اهلى

لبد؟ از آنان كه به انسان سراپا فقر، دست طلب خويش را به كدامني سو دراز كند و از چه كسى خواسته خويش را بط
  اندك خبششى، هزار مّنت بر سر گذارند؟

  و يا آنان كه گاه ببخشند و گاه ابا كنند؟،

گوى نياز انسان است چه زيبا توصيف  امرياملؤمنني على عليه السالم در اين ميان، موال و پروردگار خويش را كه تنها جواب
هاى او  اى نيست و در متامى حلظاِت حيات آدمى، نعمت هايش را وقفه است؛ نعمت »1« »سابغ النعم«او : منايد مى

  .هاى او بسيار وسيع است و چون درياىي پربركت از هرسو، انسان را فراگرفته است چنني نعمت هم. مهراه انسان است

شود،  از جهات حيات او منىنيازمندى انسان امرى ذاتى است؛ به اين بيان كه خمصوص يك برهه از عمر او و يا جهىت 
: داشتند سو است؛ از اين رو، ائمه معصومني عليهم السالم در دعاهاى خويش عرضه مى بلكه اين نياز، مهيشگى و از مهه

نياز مطلق است  اى جز او كه ىب كننده چرا كه براى جربان اين نياز ذاتى، هيچ جربان »2« »اللَُّهمَّ َوأْسِبْغ َعَلْينا ِرْزَقكَ «
  .ايستگى نداردش

______________________________  
ماده : لسان العرب. »ونعمٌة سابغٌة وأسَبَغ اللَّهُ عليه النعمة؛ أكملها وأمتّها ووسَّعها... ء سابٌغ؛ أى كامٌل واف شى«). 1(
  .»سبغ«ماده  :جممع البحرين. »سابغ النعم؛ أى كاملها وتاّمها احلمد للَّه... واسباغ النعمة؛ توسعتها«. »سبغ«

  .، وداع شهر رمضان247: اقبال األعمال. پروردگارا، رزقت را بصورت كامل و وسيع بر ما نازل گردان). 2(
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  1054: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َداِفَع النـَِّقمِ 

  

  ها كننده بالها و سخىت اى برطرف

  ها خداوند دافع بالها و سخىت

خداوند خلقت انسان را با زمحت و . ها و مشّقات است ند، مهراه سخىتك طبيعت انسان و دنياىي كه در آن زندگى مى
  :سخىت قرار داده است

  .»1« »َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنساَن ىف َكَبدٍ «

  .مهانا ما انسان را در رنج و زمحت آفريدمي

  :داند مىها و حمصور به بالها  چنان كه امرياملؤمنني على عليه السالم، دنيا را سراىي آكنده از سخىت

  .»2« »َداٌر بِاْلَبالِء َحمُْفوَفٌة َوِباْلَغْدِر َمْعُروَفٌة ال َتُدوُم َأْحَواُهلَا َوال َيْسَلُم نـُزَّاُهلَا«

  .ماند، و اهلش جان سامل به در نربند احوالش پايدار منى. اى است پيچيده به بال، و معروف به خيانت دنيا خانه

شود، چنان كه در بيانات امرياملؤمنني على عليه  يست آدمى سبب نزول بال مىاز طرف ديگر، برخى اخالقيات ناشا
  .»3«  ها دانسته شده است السالم، ظلم، جتاوز و قطع رحم، اسباب جلب نقمت

______________________________  
ْنساَن ىف َكَبدٍ «: الَكَبد؛ املشقة، قال«. 4): 90(بلد ). 1( هاً أّن االنسان خلقه اللَّه تعاىل على حالة ال تنبي» َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

شاقّ 
َ
  .»كبد«ماده : املفردات. »ينفّك من امل

  .226خطبه : ج البالغة). 2(
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  .10419، حديث 456: غرر احلكم. »الظُّْلُم َجيِلُب النـِّْقَمة«). 3(

  .10420، حديث 456: غرر احلكم. »البـَْغُى َجيِلُب الّنقمَ «

  .10421، حديث 456: غرر احلكم. »فَإنَُّه َجيِلُب النـَِّقَم َوَيْسُلُب النـَِّعَم َويُوِجُب اْلِغيَـرَ إتـَُّقوا البَـْغَى «

  .10412، حديث 456: غرر احلكم. »الَبَطُر َيسِلُب النـَّْعَمَة َوَجيِْلُب النـِّْقَمةَ «

  .9320، حديث 406: غرر احلكم. »َقطيَعِة الرَِّحِم َجتِلُب الّنقمِ «

  1055: كميل، صشرح دعاى  

چون حضرت على عليه السالم به خداوند پناه برد كه  هم »1«  بايد از شر گناهاىن كه موجب نزول نقمات است
  :فرمود مى

  .»2« »اللَُّهمَّ َوَأْستَـْغِفُرَك ِلُكلِّ َذْنب يـَُعجُِّل النَِّقَمات«

  .طلبم پوزش مىگرداند، از تو  خدايا، براى هر گناهى كه بال و عقوبت را نزديك مى

َفِفرُّوا إَىل «شود، و تنها اوست كه به حكم  ها، به خواست و اراده حضرت حق مرتفع مى چرا كه متامى بالها و سخىت
  .تنها ملجأ و پناهگاه است »3« »اللَّهِ 

______________________________  
  .امون اين موضوع ذكر شده استحبث مفّصلى پري » اللهم اغفر ىل الذنوب الىت تنزل النقم«در فقره ). 1(

  .16، حديث 13، باب 332/ 84: ؛ حبار األنوار43: البلد األمني). 2(

  .50): 51(ذاريات ). 3(

  1056: شرح دعاى كميل، ص
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   يَا نُوَر اْلُمْستَـْوِحِشَني ِىف الظَُّلمِ 

  

  ها اى نور و روشناىي وحشت زدگاِن در تاريكى

   هر چه جز او ظلمت است

  :توان دربردارنده چند مطلب دانست نوراىن را مىاين خطاب 

هر چه در عامل جز ذات حضرت حق، ظلمت است مگر آن كه به نور اهلى متجّلى گشته و نورافشاىن كند؛ هر  -الف
  :شود چه جز او در برابر عظمت او و حقيقت نور او به خاموشى مبّدل مى

  .»1« »ُه ِمْن نُورٍ َوَمْن َملْ َجيَْعِل اللَُّه َلُه نُوراً َفما لَ «

  .و كسى كه خدا نورى براى او قرار نداده است، براى او هيچ نورى نيست

  :آمده است -شود كه پس از مناز امرياملؤمنني على عليه السالم خوانده مى  - در مناجاتى از امام صادق عليه السالم

  .»2« »الّلُهّم إّىن أسأُلَك ِباِمسَك اّلِذى أطفيت ِبِه ُكل نُورٍ «

  .آن نامت كه به آن هر نورى را خاموش كردى) عظمت(كنم به  خدايا، از تو درخواست مى

  .برند اند، مهيشه در وحشت و نگراىن به سر مى كه از منبع فيض و نور اهلى حمروم آنان -ب

______________________________  
  .40): 24(نور ). 1(

  .294: ؛ مصباح املتهجد251: مجال األسبوع). 2(

  1057: شرح دعاى كميل، ص

وحشت و ترس آدمى، از چند . وحشت، از مجله امور روحى و رواىن است كه انسان، مهيشه آن را جتربه كرده است
ايت  مطلب سرچشمه مى گريد؛ از مجله تنهاىي و احساس خطر؛ كه اين حالت، درباره دورماندگان از رمحت حق به 
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او برطرف كننده اين ترس است؛ چنان كه در دعاى رسول خدا صلى اهللا عليه رسد، و تنها حضرت حق و ياد و ذكر  مى
  :و آله آمده است

  .»1« »يَا ُموِنِسى ِعْنَد َوْحَشِىت يَا َصاِحِىب ِعْنَد ُغْرَبِىت «

  .اى مونسم در وقت تنهاييم، و اى يارم در وقت غربتم، و اى مهراه غربت من

  .انسان براى رهاىي از اين درماندگى و ترس است خداوند، تنها نقطه اميد و يگانه راه - ج

  :شود مى» نور«در قرآن كرمي، گاهى بر خداوند متعال اطالق 

  .»2« »اللَُّه نُوُر السَّماواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة فيها ِمْصباح«

  .چراغ پرفروغى استها و زمني است، وصف نورش مانند چراغ داىن است كه در آن،  خداوند، نور آمسان

  :ها، چنني اطالقى شده است هاى آمساىن و تعاليم سازنده مندرج در آن مهچنان كه بر قرآن كرمي و ديگر كتاب

  .»3« »َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكتاٌب ُمبني«

  .ترديد، از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب

  .»4« »ْوراَة فيها ُهدًى َونُورِإنَّا أَنـْزَْلَنا التـَّ «

______________________________  
  .247: »كفعمى«؛ املصباح 403: البلد األمني). 1(

  .35): 24(نور ). 2(

  .15): 5(مائده ). 3(

  .44): 5(مائده ). 4(

  1058: شرح دعاى كميل، ص
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  .ترديد، ما تورات را كه در آن هدايت و نور است نازل كردمي ىب

ْجنيَل فيِه ُهدًى َونُورٌ «   .»1« »َوآتـَْيناُه اْإلِ

  .عطا كردمي) عيسى(و اجنيل را كه در آن هدايت و نور است به او 

  .دهنده از ظلمت مادى و دنياىي است اميان به خدا و پريوى از دستورات او، تنها جنات: توان گفت در نتيجه مى

  :مايد كه امرياملؤمنني على عليه السالم فرمودفر  امام صادق عليه السالم از پدران خود روايت مى

  .»2« »َوَمْنَظرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَىل النُّورِ  اْلُمْؤِمُن يـَتَـَقلَُّب ِىف َمخَْسٍة ِمَن النُّوِر، َمْدَخُلُه نُوٌر، َوَخمَْرُجهُ نُوٌر، َوِعْلُمُه نُوٌر، وََكالُمهُ نُوٌر،«

انداز او  رد شدن او نور و خارج شدن او نور و علم او نور و سخن او نور و چشمكند؛ وا مؤمن در پنج نور حركت مى
  .در قيامت نور است

  ماند؟ اى چنني آكنده از نور اهلى گردد، آيا جاىي براى ترس و اضطراب باقى مى حال بايد پاسخ داد كه اگر وجود بنده

______________________________  
  .46): 5(مائده ). 1(

  .23/ 64: ؛ حبار األنوار20، حديث 277/ 1: اخلصال). 2(

  1059: شرح دعاى كميل، ص

  

   يَا َعاِلماً َاليـَُعلَّمُ 

  

  !اى داناى ناآموخته

   خداوند، داناى ناآموخته
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از مجله صفات حضرت حق، علم اوست كه فهم و درك آن امرى حمال است؛ چرا كه علم او، جزء ذات اوست و درك و 
الزمه نامتناهى بودن ذات حضرت حق، ناحمدود بودن علم اوست؛ علم او بر مهه چيز و . ممكن نيست فهم ذات نامتناهى

  .مهه امور استيال دارد

  :منايد كران پروردگار را چنني توصيف مى وجود مقدس امام صادق عليه السالم در دعاى پس از مناز استخاره، علم ىب

  .»1« »ِفْكِرى َوَجَواِئِس َصْدِرى اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَعاِملُ ِجبََواِئلِ «

  .گذرد آگاهى ام مى خدايا، تو بر جوالن فكر من و آنچه در سينه

ناميم، در آن است كه علم خداوند ذاتى است و از هيچ منبع ديگرى   دانيم و مى اما تفاوت علم اهلى با آنچه ما علم مى
تصّور شود، كه اوًال داناتر از  -العياذ باللَّه -اى خداوندآيد مافوقى بر  كسب نشده است؛ چرا كه در اين صورت الزم مى

او باشد و ثانياً استيالء بر ذات او براى تعليم داشته باشد، و اين مسئله از اساس باطل است زيرا با توحيد اهلى سازگار 
  .نيست

  در -وجود مقدس حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم در ضمن تبيني صفات اهلى

______________________________  
  .6798، حديث 240/ 6: ؛ مستدرك الوسائل198: فتح األبواب). 1(

  1060: شرح دعاى كميل، ص

  :فرمايد مى -كه از ايشان تعليم توحيد را خواسته بود» ابن اىب عمري«پاسخ به درخواست 

  .»1« »َجيَْهلاْلَعاِملُ الَِّذى ال ) هو(َواْعَلْم َأنَّ اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل «

  .بدان كه خداى تبارك و تعاىل آن عاملى است كه جهل ندارد

  :خواند امرياملؤمنني على عليه السالم در دعاى خود، خداوند خويش را چنني مى

  .»2« »َوأَْنَت اْلَعاِملُ الَِّذى ال يـَْعُزُب َعْنَك ِمثْـَقاُل الذَّرَِّة ِىف اْألَْرِض َوال ِىف السََّماء«

ان نيست داناىي كه به اندازه ذرّهتوىي آن    .اى در آمسان و زمني از تو 
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  .اند كران اهلى، داناى ناآزموده اهل بيت عليهم السالم نيز به واسطه اتصال به علم ىب

در زيارت سرداب مقدس در نيمه ماه شعبان، در خطاب به حضرت صاحب االمر عليه » كفعمى رمحه اهللا«مرحوم 
  :السالم آورده است

  .»3« »السَّالُم َعَلى احلَْقِّ اجلَِْديِد َواْلَعاملِِ الَِّذى ِعْلُمُه ال يَِبيد«

  .»4« و داناىي كه علمش متام نگردد) شود آن كه آمدنش سبب حيات جمّدد حق مى(سالم بر حق جتديد يافته 

______________________________  
  .32حديث ، باب التوحيد و نفى التشبيه، 77: التوحيد). 1(

  .184/ 87: ؛ حبار األنوار121: البلد األمني). 2(

  .101/ 99: ؛ حبار األنوار497: »كفعمى«؛ املصباح 286: البلد األمني). 3(

، كتاب احلجة، به 168/ 1: مباحث مرتبط با علم معصومني عليهم السالم بسيار گسرتده است كه در الكاىف). 4(
  .صورت مبسوط از آن حبث شده است

  1061: ح دعاى كميل، صشر 

  

  ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد،  َصلِّ َعَلى

  

  َرُسوِلِه َواْألَِئمَِّة اْلَمَياِمِني ِمْن آِلِه َوَسلََّم َتْسِليماً َكِثرياً   َوافْـَعْل ِىب َما أَْنَت أَْهُلُه، َوَصلَّى اللَُّه َعَلى

  توست رفتار كن،گونه كه سزاوار  بر حممد و آل حممد درود فرست و با من آن

   و درود زياد و فراوان خدا بر پيامربش و امامان خجسته از خاندانش

  صلوات و درود بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله و آل او
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در فراز آخرين اين دعاى شريف وجود مبارك حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم از درگاه اهلى صلوات و درود بر پيامرب 
  .منايد له و اهل بيت طاهرينش را طلب مىصلى اهللا عليه و آ

  :صلوات بر آن وجود مبارك، امر حضرت حق به متام مؤمنان است؛ چرا كه فرمود

  .»1« »ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسليماً «

اى اهل اميان، بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، . فرستند گانش بر پيامرب درود و رمحت مىمهانا خدا و فرشت
  .تسليم او باشيد

  :فرمايد رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »الصَّالُة َعَلىَّ نُوٌر َعَلى الصِّراطِ «

  .درود فرستادن بر من، نور بر روى صراط است

______________________________  
  .56): 33(احزاب ). 1(

  .6031، حديث 31، باب 335/ 5: ؛ مستدرك الوسائل28، فصل 60: جامع األخبار). 2(

  1062: شرح دعاى كميل، ص

مهچنني از شرائط استجابت دعا، حمفوف منودن دعا بر صلوات است كه قبل و بعد از دعا صلوات فرستاده شود؛ چرا كه 
لذا . تر است دعاى مستجاب است و وقىت كه درخواسىت حمفوف به دعاى مستجاب شد، به اجابت نزديكصلوات، 

  :حضرت امام على عليه السالم فرمودند

  .»1« »ُكلُّ ُدعاٍء َحمُجوٌب َحّىت ُيَصلِّى َعَلى النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله«

  .ى اهللا عليه و آله صلوات فرستاده شودكه بر پيامرب صل است تا اين] اثر و ىب[هر دعاىي پوشيده 
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اند   حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم آخرين درخواست خود را بني دو صلوات قرار داده و دعاىي جامع و كامل فرموده
  .با من آن گونه كه سزاوار توست رفتار كن» وافعل ىب ما أنت أهله«: كه

مغفرت فراگرفته و جامع متام صفات جالل و مجال است، با بنده حقري خداوندى كه سراسر وجودش را رمحت و كرامت و 
  كند؟ اى كه چشم اميد به كرم او دوخته و گداىيِ آستانش را پيشه خود قرار داده، چگونه رفتار مى و فقري و درمانده

  آيا نااميدى و قنوط از درگاهش شايسته است؟

  و تقاضاى رمحت منايد و موال رو برگرداند؟ آيا ممكن است عبد روى به سوى موالى كرمي خود آرد

  :دارمي نوا با حضرتش شده، عرضه مى بنا بر اين به وجود مبارك آن امام مظلوم عليه السالم تأسى منوده و هم

  .»َواْألَِئمَِّة اْلَمَياِمِني ِمْن آِلِه َوَسلََّم َتْسِليما الّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َوافْـَعْل ِيب َما أَْنَت َأْهُلُه َوَصلَّى اللَُّه َعَلى َرُسوِلهِ «

______________________________  
  .2153، حديث 490/ 1: ؛ كنز العمال15، حديث 15، باب 260/ 27: حبار األنوار). 1(
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