
 

 دعای روز نهم

واهّدِنّي فيهِ لِّبَراهينِکَ السّاطِعَةِ،  ؛رَحمَتِکَ الواسِعَةِ لّي فيهِ نَّصيّباً مِن اللهمَ اجعَل
 :المُشتاقين مَرضاتِکَ الجامِعَةِ بِمَحَّبَتِکَ ّيا اَمَلَ وَخُذ بِناصِيَتّي اِلّي

و  از رحمتت واستطه ختود عطتا فرمتا و بته ادلته        ،مرا نصیبی کامل !ای خدا
 ی رضتا و هدايت فرمتا و پیشتانی مترا بگیتر و بته ستو       ،براهین روشن خود

ای  ،محبتتت  به حق دوستتی و  .سوق ده ،خشنودی که جام  هر نعمت است
 .آرزوی مشتاقان

ترجمةمنظومدعا

فقرهاولدعا

  :لّي فيهِ نَّصيّباً مِن رَحمَتِکَ الواسِعَةِ اللهمَ اجعَل

 .قرار دهبرای من اى از رحمت وسیعت  در اين روز بهره !خدايا

 ای خداونتتتد عطتتتوف پتتتر عطتتتا  
 

 و ای کتتتتريم کارستتتتاز ماستتتتتوا   
 

 از رحمتتتت ،کتتن مقتترر بهتتر متتن  
 

 بهتتتره و ستتتهم و نصتتتیبی از عطتتتا 
 

 رهنمتتائی کتتن متترا در ايتتن زمتتان   
 

 ستتوی حکتتم عقتتل و برهتتان هتتدی  
 

 آن براهینتتی کتته باشتتد در ظهتتتور   
 

 همچتتو متتاه و آفتتتاب پتتر ضتتیاء     
 

 در جهتتتان ،گیتتتر متتتوی ابتتتروانم 
 

 باشتی رضتا   کشان آن سو کته متی   می 
 

 خوشتنودی تتو   ،چه در او هستت هر
 

 من به جا آرم بته هتر صتب  و مستاء     
 

 حتتتق حبتتتت بتتتا عبتتتاد صتتتالحین
 

 دهتتم ستتوگندت از روی صتتفا  متتی 
 

 آن محبتتتت کتتتز شتتتعاعش فرقتتتة 
 ج

 هتا  مچو مجنون هست انتدر کوچته  ه 
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ایازرحمتفراوانخداوندبهره

برختی   .شدن استت  مورد رحمت الهی واق  ،ی بشرها ترين سعادت يکی از بزرگ
  .اند هدف آفرينش را رسیدن به رحمت الهی عنوان کرده، تآيا

 ،بته کتار رفتته استت     "رحمتت "برای  ،در اين فقره از دعا که "الواسعه"صفت 
برگرفتته از آيتات قترآن    پايان خداوند استت و   گويای عظمت و گستردگی رحمت بی

 .باشد می
 :فرمايد میخداوند در قرآن 

  :«...ذَلِکَ خَلَقَهُمْ وإِالَ مَن رَحِمَ رَبُکَ وَلِ» 

به جز کسان  که پروردگار به آنان رحم کرده و براى همتین آنتان را آفريتده    
 . ...است و

  2:«رَحْمَتّي وَسِعَتْ كُلَ شَّيءٍوَ » خوانيم مّيباز 

 .رحمت من همه چیز را فراگرفته است

 :گويند نیز می ،کنند ای که عرش را حمل می  مالئکه
  3:«وَ عِلْمَاً  كُلَ شَّيءٍ رَحْمَةً رَبَنا وَسِعَتْ» 

 .چیز احاطه دارد رحمت و علم تو بر همه !اخداوند
و همتواره رحمتت     آمتده  اين همان مضمونی است که در غالب ادعیته متأثوره   
 .کند میبا صفت واسعه توصیف  را خداوند

ر دعای ابتوحمزه  دو « بِرَحْمَتِکَ الَتّي وَسِعَتْ كُلُ شَّيء» :خوانیم میدر دعای کمیل 
در غالتب   ،ايتن نتوع نگتاه بته رحمتت الهتی       .«اَّيْنَ رَحْمَتَکَ الْواسِعَهْ» :گويیم می ثمالی

 .خورد دعاهای شیعه به چشم می
ناامید نشويم و چشم امیتد  ، پايان از اين رحمت بی اين است که، مهم است  آنچه

 .به رحمت واسعه الهی داشته باشیم

                                                 
 .۷  : هود . 
 .57   :اعراف .1
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1.«ال تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ اهللِ»:فرمايد یاين دستور خداوند است که م

  :دارای دو رحمت است خداوند متعال
فراگیتر استت و هتی  موجتودی از آن      ،اين نوع از رحمت :رحمتی عام و مطلق

ختوب  بتد و  ، کتافر ،  اعم از متؤمن  ،موجودات هشامل هم ،رحمت عام .بهره نیست بی
 . شود می

. رحمتم همه چيز را فرا گرفته  :«ْءٍ شَّيَ  ْ كُل وَرَحْمَتِّي وَسِعَت» 

همه چيز  ،رحمت و علم تو! پروردگارا  :«ً وَ عِلْمًاً ْءٍ رَحْمَة َ شَّي َ كُل رَبَنَا وَسِعْت»
  . را فرا گرفته است
 .چیزی به نام غضب و سخط نیست ،کران بیو در برابر اين رحمت 
 و ص قتترار دارددر برابتتر غضتتب ختتا ،ايتتن نتتوع از رحمتتت :رحمتتت ختتاص

طتور   همان .شود ل کافران و منافقان نمیشامو  مخصوص اهل ايمان و نیکوکاران است
  .شود که عذاب الهی دامنگیر همه نخواهد شد، رحمت خاصه نیز شامل حال همه نمی

 . نزدّيک است ،ت خّدا به نيكوكارانرحم 4؛َ َ الْمُحْسِنِين ٌ مِّن ِ قَرِّيب َ اللَه َ رَحْمَت إِن»

    . همواره مهربان بوده است ،او نسّبت به مؤمنان5:«َ رَحِيم َ بِالْمُؤْمِنِين َان وَ» 

:رحمتواسعهالهی

 :شعارش اين بود ،بودن داشت حسن بصری که ادعای مقدس

   ؛لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَنْ هَلَکَ كَيْفَ هَلَکَ وَ إِنَمَا الْعَجَبُ مِمَنْ نَجَا كَيْفَ نَجَا 

                                                 
 .5۸ :زمر . 

 .57  : اعراف .1

 .۸ :غافر .۸
 .57:  اعراف .4
 .4۸ : احزاب .5

  .۸1، ص ۸ج  ؛ قاموس قرآن؛ سید علی اكبر قرشی  .7
 .156الفصل الرابع فی ذكر بعض مناقبه و فضائله؛ ص  إعالم الورى بأعالم الهدى؛ .۸
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چطتور   ،کنتد  متی و کسی که نجتات پیتدا    اند ردم با گناهانشان هالک شدههمه م

شد و از آتش جهتنم نجتات   يعنی کسی که اهل بهشت  .کند میشود که نجات پیدا  می

 .جای تعجب دارد ،دپیدا کر

اين شعار حسن بصری را شتنیدند و فرمودنتد کته     امام سجاد زين العابدين 

 :فتطور گ بايد اين .اين جمله غلط است

   :«لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَنْ نَجَا وَ إِنَمَا الْعَجَبُ مِمَنْ هَلَکَ مَعَ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَه»  

تعجب و شگفتی از اين است که با اين همه وسايل رحمتت کته ختدا گستترده     

 .شود میهالک  که کسی شود می، چطور هالک است

 :خوانیم میدر قرآن 

اما كسانّي   :« ْ فِّي رَحْمَتِه ْ رَبُهُم ِ فَيُّدْخِلُهُم نُواْ وَ عَمِلُواْ الّصَّمَّملِحَّمَتَ ءَامَ فَأَمَا الَذِّين»

ها را در رحمت پروردگارشان آن، كه اّيمان آوردنّد و عمل صالح انجام دادنّد

 .كنّد خود وارد مّي

تقتوا و   شامل بعضی افراد با، اما اينکه چرا گاهی رحمت خاص در بعضی کارها

 : مانند ؛باشد داليلیممکن است به ، شود مینیکوکار ن

 گناه فرد . 1

  امتحان الهی. 2

  ...تنبیه با هدف تربیت و. 3 

بته   کته   در برخی موارد،  برای نیکوکارانها  شامل نشدن رحمت،  هر حال ولی در

  3. خود بر مبنای رحمت و حکمت است، می باشد طور موقت

                                                 
 .همان.  
 .۸2 : جاثیه .1

 .۸6۸ـ ۸6،  ص 7ج  ؛تفسیر نمونه .۸



    /  دعای روز نهم 061  

 رحمتويژهالهیدرماهرمضان

شتوند و   يا آمرزيده می؛ دو دسته هستند ،کنند که ماه مبارک رمضان را درک می افرادی

 .و از رحمتت ختدا دورنتد     يا اينکه ملعونو  شوند مینزديك   به خدا و امام زمان

 : فرمود پیامبر

را  كسّي كه ماه رمضان 1:«فَلَمْ ّيُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَّدَهُ اللَهُ ،مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ»

 .دور است ونّدو از رحمت خّدا ، ملعوندرك كرد و آمرزّيّده نشّد

 ماه رحمت است  ،ماه مبارک رمضان

 2.«قَّدْ أَقّْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَهِ بِالّْبَرَكَةِ وَ الرَحْمَةِ»

از طرف ختدا  قرآن، کتاب رحمت است، . پیامبر رحمت است پیامبر ما 

 :معتدن رحمتت هستتند   هتم،   برو اهل بیت پیتام  ،ای هدايت بشريتبر

 3.«السَلَامُ عَلَيْكُمْ ّيَا أَهْلَ بَيْتِ الرَحْمَة»

حتی  .و اال کار ما خیلی مشکل بود بر غضبش غالب است ،رحمت خدای متعال

 .بر ما خیلتی دشتوار متی شتد    باز کار  ،اگر رحمت و غضب الهی با هم مساوی بودند

، مهمتان  زنتدان خداستت و بهشتت    ،چون جهنم ؛ستتر ا ، از جهنم بزرگبهشت خدا

 .ای در مهمان خانه خدا وجود ندارد هخانه او و هی  غم و غص

 .گیتری کنتد   تا بهشت را انتدازه خواست اجازه ای از خدا  فرشته :در روايت آمده

 .پتذيرفت خداوند و  امتحان کنم ،اگر اجازه بدهید :گفت .توانی میتو ن :دخداوند فرمو

ی بهشتت  هتا  آيتا بته وستط    :گاه از خدای متعتال پرستید   آن ،پرواز کرد ها فرشته مدت

 ! یا هنشد من هم ردؤيك ماز خانه  تو حتی :فرمود رسیدم؟ خدا

                                                 
بر الوالدین و األوالد و حقوق  1باب /  ۸4/   ۸ج / مجلسی : بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار. 

 11ص ... / و المنع من العقوقبعضهم على بعض 

 6۸ص ... / المجلس العشرون/  6۸/ شیخ صدوق : أمالی الصدوق.1
 . 11، ص۸ج  كافی؛ .۸
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 :فرمايد خداوند متعال در قرآن می

سّبقت  1:«سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَ جَنَةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَماءِ وَ الْأَرْضِ»
ّدا و سّبقت بگيرّيّد به بهشتّي كه وسعتش به وسعت بگيرّيّد به آمرزش خ

  .و زمين است ها آسمان

کسی تتا بته حتال نتوانستته وستعت آستمان اول را       و اين در حالی است که 
 .گیری کند اندازه

     آمتتین  رفتنتتد و در هتتر پلتته، متتی، بتتاال ای از منبتتر ستته پلتته پیتتامبرروزی 
پلته  : گفتن شما چه بود؟ فرمتود  ار آمینعلت سه ب !سؤال کردند يا رسول اهلل .گفتند می

هتر کستی متاه رمضتان را درک کنتد و آمرزيتده        :جبرئیل دعا کرد ،اول که پا گذاشتم
پله دوم که پا گذاشتم جبرئیتل دعتا کترد کته      .خدا لعنتش کند و من آمین گفتم ،نشود

م در پله سو .من آمین گفتم و ملعون است ،هرکسی به پدر و مادر خودش احترام نکند
و متن   آمرزيتده نشتود   ،کسی که نام من را بشنود و صلوت نفرستتد  :جبرئیل دعا کرد

  .آمین گفتم

 :فرمايد می  پیامبر

بدبختوشقیکسیاست2:«فَإِنَ الشَقِّيَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَهِ فِّي هَذَا الشَهْرِ»
.آمرزيدهنشود،کهدراينماهرمضان

رمضان ماه در آتشجهنمآزادچندصد،خدايیکه از را نفر میلیون
کندمی رحمت؛ مورد نتواند کسی اگر قرار خدا واقعا،گیردواسعه

.بدبختاست

بايد از ايتن رحمتت ويتژه     .رحمت ويژه است، همه اعمال در ماه مبارک رمضان
 .مند شويم خدا بهره

                                                 
 . 1: حدید. 1

 .۸2۸؛ ص ...باب تأكد استحباب االجتهاد فی وسائل الشیعة؛. 1
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:وسعترحمتخداوندازنظرقرآن

چنتین بیتان    ،ا از زبان حتاملین عترش  قرآن کريم سعه رحمت پروردگار ر
 :کند می

الَذِيَن يََحمِلُتوَن اْلعَترَْش وَمَتْن حََولَتُه ُيسَتبَحُوَن بَِحمَتِد َربَهِتَم َويُؤْمِنُتوَن بِتهِ          »
 وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبالنَا وَسِعَتَ کُلَ شَیَءٍ رالحَمَة  وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تَتابُوا 

  1:«وَاتَبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِهِمَ عَذَابَ الْجَحِیمِ

بته حمتد و تستبی  پروردگارشتان      ،حاملین عرش و آنان که در گرد عرشتند 
آمترزش   ،اشتغال دارند و بته وی مؤمننتد و بترای کستانی کته ايمتان دارنتد       

پتس   !رحمت و دانش تتو همته چیتز را فترا گرفتته      !طلبند که پروردگارا می
انتد و آنتان    اند و راه تو را پیروی نموده سوی تو باز آمدهه را که ب آنان ،بیامرز

 .را از عذاب دوزخ حفظ فرما

و هتم شترط    بودن رحمت خدا را فهمیتد  نامحدود توان هم می از اين آيه کريمه
 .برای استفاده از مغفرت را ،اساسی لیاقت

 ،ستت د اوب قابل نبودن خوسبصرفا به  ،اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد 
رحمت ختدا همچتون    .در رحمت خدا محدوديت و ضیقی باشد -معاذ اهلل  -نه آنکه 

اعتبار رحمتت الهتی نامحتدود    بلکه  ؛اعتبار بانکی يك بازرگان نیست که محدود باشد
ممکن استت کستی بته کلتی فاقتد       .قابلیت افراد است ،است متفاوت و آنچه که است

 .بگیردای  هرقابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا به

مَا ّيَفْتَح اللَهُ لِلنَاسِ مِن رَحْمَة فَال مُمْسِک لَهَا وَ مَا ّيُمْسِک »: فرماّيّد مّي خّداونّد
ّيَأَّيهَا النَاس اذْكُرُوا نِعْمَت اللَهِ * فَال مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعّْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِيمُ 

ّيَرْزُقُكُم مِنَ السمَاءِ وَ األَرْضِ ال إِلَهَ إِال هُوَ فَأَنى  عَلَيْكمْ هَلْ مِنْ خَالِق غَيرُ اللَهِ
 يتوانّد جلو مّيكسى ن ،خّداونّد هر رحمتى را به روى مردم بگشاّيّد 2:«تُؤْفَكُونَ

كسى غير از او قادر به فرستادن آن  ،چه را امساك كنّدآن را بگيرد و هر

                                                 
 .۸ :غافر . 
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، نعمت خّدا را بر شمابه ّياد آورّيّد ! اى مردم .و او عزّيز و حكيم است نيست
آّيا خالقى غير از خّدا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزى دهّد؟ هيچ 

 ؟شوّيّد مّيچگونه به سوى باطل منحرف  ،با اّين حال .معّبودى جز او نيست

سازد و  میمشمول آن  ،کس را اليق ببیندنزد اوست و هر ،تمام خزائن رحمت

اگر جمله جهانیان دست و  گشايد میا درهاى آن ر ،هر کجا حکمتش اقتضا کند

 ،يا درى را که او بسته ببندند ،دهند تا درى را که او گشوده استبه دست هم 

از توحید است  میشاخه مه ،و اين در حقیقت هرگز قادر نخواهند بود، بگشايند

شبیه اين معن  در ساير آيات قرآن نیز  .خواهد بودى ديگر ها که منشاء شاخه

  :گويد مینجا که آ، آمده است

وَإِن ّيَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍ فَالَ كَاشِفَ لَهُ إِالَ هُوَ وَإِن ّيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَالَ رَآدَ لِفَضْلِهِ » 
براى امتحان ] اگر خّداونّد  :«ّيُّصِيبُ بِهِ مَن ّيَشَاءُ مِنْ عِّبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ

كس جز او آن را بر طرف نخواهّد كرد و  هيچ ،زّيانى به تو رسانّد [ّيا كيفر خطا
او به هركس  .كس مانع فضل او نخواهّد شّد هيچ ،اگر اراده خيرى براى تو كنّد

 .رسانّد و او غفور و رحيم است مّيفضل خود را  ،از بنّدگانش بخواهّد
اى دارد که تمام مواهتب جهتان را    معن  بسیار وسی  و گسترده ،تعبیر به رحمت

به همین دلیتل گتاه کته انستان      .ه جنبه معنوى دارد و گاه جنبه مادىگا .شود میشامل 
د رحمتت الهت  بتر    کنت  میاحساس  ،بیند میتمام درهاى ظاهرى را به روى خود بسته 

 هتر ، آرام و مطمتئن ، شاد و خرستند استت   دلیلبه همین ، است جاریقلب و جان او 
تمام درهاى ظتاهرى را بته    گاه انسان ،اما به عکس .چند در تنگناى زندان گرفتار باشد

چنتان ختود   پس ، او بسته شده بهرحمت اله   اما گوئ  درِ، بیند میروى خود گشوده 
براى او يك زندان تاريك  ،با تمام وسعتش ،کند که دنیا میرا در تنگنا و فشار احساس 

و اين چیزى است که براى بسیارى از مردم محسوس و ملمتوس   شود میو وحشتناک 
 .است

                                                 
 .2۸  :یونس.  
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شدندررحمتالهیاخلشرطد

ختواهیم رحمتت واستعه الهتی شتامل حتال متا شتود، بايتد بتر            اگر متی 
يعنتی   ؛«اِرَحَم تُترْحَم »گفتند  می کهقديم معروف بود در  .نمان رحم کنیمدستا زير

 .رحم کن تا مورد رحم قرار بگیری
 چه عملی انجام دهیم که خدا به ما رحم کند؟  :از پیامبر پرسیدند     

اللّهُ»: رمودحضرت ف يَرْحَمُكَ اللّهِ خَلْقَ وَارْحَمْ نَفْسَكَ  به خودت :«اِرْحَمْ
رحمت خّدا ] .كنّد مّيخّدا هم به تو رحم ، به مردم هم رحم كن و نيز رحم كن

 [.شود مّيشامل حال تو 
خواهیم رحمت الهی شامل حال ما بشود و خداوند تبارک و تعالی بر متا   می اگر
بته  بايتد   ،ماگتر وضت  متالی ختوبی داريت      .ه ديگران رحم کنیمما هم بايد ب ،رحم کند

 .تا خدا هم بر ما رحم کند یماز آنان دستگیری کن و یممستمندان کمك کن
بايتد   .بايتد بته نیازمنتدان کمتك کننتد      ،در شرايط فعلی کسانی که توانايی دارند

ان را فتراهم  رايط ازدواج جوانت و يا شت  جهیزيه دختران نیازمند را تهیه کنند تالش کنند
 نبايتد  وقتت ديگتر   آن ،شود می جرم و مشکالت اجتماعی کمتر ،به اين وسیله .سازند

 .شده است مانچون رحمت خدا شامل حال !یمباش ...سیل و ،نگران زلزله

(نتیجهترحمبهيكحیوان)نجاتازمرگداستان
ايتن   .جتالد خشتنی داشتت   ، کردند که ناصرالدين شاه میاهلل مجتهدی نقل  آيت 

در اواختر عمترش،    .کترده استت   متی زندگی در منطقه ثروتمند نشین شهر  ،میرغضب
همستر اول میرغضتب، از ايتن     .همسری از منطقه فقیرنشین شتهر اختیتار کترده بتود    

هنگام  میرغضب .شود میزمانی قحطی  .موضوع آگاه شده و تصمیم به تالفی می گیرد
 .زنند میاز گرسنگی و تشنگی زجه اش  هبا چند تولبیند که  را میسگی  عبور از محلی،
و  اندازد میها  جلوی سگو  شود و از قصابی مقداری گوشت خريده میحالش منقلب 

 . دها گوشت بده به اين سگ ،تا چهل روزکه  دهد می به قصاب هم مقداری پول
و بترای خوشتگذرانی و    دور هتم جمت  شتده   با دوستتانش  هر جمعه  اين مرد،

در منتزل يکتی از دوستتان مهمتان      ،شب آن روز همرفتند و  میهر بیرون از ش ،تفري 
 .آن هفته مهمان میرغضب بودند ،از قضا .شدند می



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     068                                                                                                 

که ما خسته گويند  می نزديك غروب که دوستان را به منزل دعوت می کند، آنها 

گويد ما در ايتن   می .تر است، برويم زديكبهتر است به منزل همسر دومت که ن. یمهست

تهیه غذا از بیرون آنکه يا  یمگويند ما به نان و پنیری هم قانع می .يما هرک نديدمنزل تدا

پتس بته منتزل زن دوم او     .کننتد  متی قبتول ن  ،کند میچه او اصرار خالصه هر .می کنیم

صتب  کته از    .خوابند ند و میخور میآنها  روند و خانم دوم هم غذايی فراهم کرده، می

 .کند میمیرغضب گريه  بینند می ،شوند میخواب بیدار 

حضترت   .را ديتدم  امام سجاد ،خوابدر  :گويد می علت را جويا می شوند، 

تتو موفتق بته     .به تو نظر کترد نیز خدا  ،اينکه به يك حیوان رحم کردی دلیلفرمود به 

زن اولتت  . از تو بتر داشتت   ی را همبالی بزرگ شوی، همچنین خدای مهربان میتوبه 

همه شما را بکشد و عالمتش هم ايتن استت کته     ه بود تاامشب در غذای تو سم ريخت

 .بتد اخالقتی کنتی    ولی حق نداری بتا او  ؛يك قوطی سم است ،فالن جا ،در آشپزخانه

بپترداز و  حتق و حقتوقش را    ،با او زندگی کن و اگر دوستت نتدارد   ،اگر دوست دارد

 شتوی و  متی  گر موفق به زيتارت پتدرم امتام حستین    بده و تو يك ماه دي طالقش

  .روی میاز دنیا  همانجا

 .گويند برويم ببینیم خواب درست است يا نه میرفقايش 

، دنرست  میخانه به تا  .و با مرد به خانه همسر اولش می آيندکنند  میحرکت پس 

گوينتد فکتر    متی  !من کلی تدارک ديده بودم کند که چرا ديشب نیامديد؟ میدعوا  خانم

  !؟ه بودیدانیم ديروز چکار کرد میکنی ما ن می

، داده بتود  نشانی جايی که امام سجاد از همان روند و میهمگی به آشپزخانه 

میرغضتب او را   .کنتد متی  اقرار به اشتتباهش   پرد و میرنگش  زن. سم را پیدا می کنند

  .با من زندگی کن ،خواهی میاگر  :گويد میو عفو کرده 

حتق و حقتوقش را    پتس  !شود با شما زندگی کتنم  میمن ديگر رويم ن :گويد می

 حقتی بته گتردنش   از همه کسانی کته   بعد هميك ماه  طی. دهد میطالقش  پرداخته و

ماند تا از دنیتا   می می شود و در آن ديار مقدس کربال طلبد و راهیِ میحاللیت  ،داشتند

 .رود می
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موردرحمتالهی،فرزندانآدم
آدم ، ودنتد از بهشتت را نم  در روايت آمده است که وقتی قصتد اختراج آدم  

توبته مترا    د و علی و فاطمه و حسن و حستین به حق محم! خدايا: عرضه داشت
 .ات را قبول نمايم به سوی زمین برو تا توبه: به او وحی شد .درگذر بپذير و از خطايم

بسّمم اهلل الّمرحمن   »استم جاللته    ،آن هنگام که آدم قدم از بهشت بیرون گذاشتت 
 !کالم بزرگی را بر زبان جاری ساختی: رئیل گفتجب .را بر زبان جاری ساخت «حيمالر

! ای جبرئیتل : از جانب خداوند خطاب آمتد  .تو را عفو کند ،شايد خداوند به برکت آن
از  فتوج گنهکتارانِ   فتوج  «یمحبسم اهلل الرحمن الر»برود تا من به برکت بگذار به زمین 

 .نسل او را بیامرزم

خود را تنها ديد ، خود نظر افکندبر زمین قدم گذاشت و به اطراف  وقتی آدم
: بته درگتاه خداونتد عرضته داشتت      .و شیطان را ديد که قبل از او به زمین آمده است

با وسوسه او  .و طاقت زندگی با اين لعین را ندارم مرا نیروی مبارزه با او نیست! خدايا
کس از هتر : خطتاب آمتد   !های او در زمین چته کتنم؟   با وسوسه !از بهشت بیرون شدم

اما اگر نیکی  ؛همان يك گناه در نامه عملش نوشته شود، اوالد آدم گناهی مرتکب شود
 .دهم یاز ده تا هفتصد برابر به او ثواب م ،انجام دهد

يك  اگر هر: خطاب آمد .بشارت را بر من زياده گردان !اخداوند :آدم عرض کرد
متن او را   ،توبته نمايتد   ستپس حقیقتتا   ، ها گناه داشته باشد به اندزه کوه ،از فرزندان تو

 1.آمرزم و از کسی پروايی ندارم می: خداوند فرمود !دنیزِ بَيا رَ: عرض کرد. آمرزم می

مظهرگستردهرحمتخداامامزمان

ی امتام  هتا  در بتین زيتارت   .هتم رحمتت واستعه خداونتد استت      امام زمان

ستالم بتر   »انیم خو میدر اين زيارت  .زيارت آل ياسین بهترين زيارت است ،زمان
هستی که از طرف ختدا    میعل .که از طرف خدا نصب شده است که عالمتی هستی تو

                                                 
 .44 ، ص 1 ج  ؛الوسائل  مستدرک . 
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 ؛«هستتی  خدا بر مخلتوقش رحمت واسعه  هستی و پناه عالمِتو  .به خلق ريزش کردی

 .رسد می به واسطه امام زمان ،رسد میيعنی هر نعمتی که به خلق 

:فقرهدومدعا

  :لسّاطِعَةِواهّدِنّي فيهِ لِّبَراهينِکَ ا

 .ى درخشانتها به سوى دلیل ،م کن در اين ماها یيو راهنما

انستان اگتر بته بتراهین و ادلته       .من را هدايت کن به ادله روشن ختودت  !خدايا
 ،لوانتدن کتتاب توحیتد مفضت    بتا خ  .شتود  متی  خداشتناس  ،روشن الهتی توجته کنتد   

اينها همه داليتل  ، ردشود راه راست را پیدا ک می ...آموزی از سرنوشت ديگران و عبرت
 .کنند می روشنی هستند که ما را به سوی خدا هدايت

خداونتد در بستیاری از    .باره دعوت به براهین پروردگار استت در ،فراز دوم دعا
بترای مثتال در ستوره رعتد      .کنتد  متی انسان را دعوت به تفکر در طبیعت ، آيات قرآن

 : فرمايد می

نْهَارًا وَمِن كُلِ الّثَمَرَاتِ جَعَلَ العَلَ فِيهَا رَوَاسِّيَ وَأَهُوَ الَذِي مَّدَ األَرْضَ وَجَ وَ»
و  1:«فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ّيُغْشِّي اللَيْلَ النَهَارَ إِنَ فِّي ذَلِکَ لَآّيَاتٍ لِقَوْمٍ ّيَتَفَكَرُونَ

و از هر  نهاد در آنرا ها و رودها  كوهاوست كسى كه زمين را گسترانيّد و 
در  قطعاً .پوشانّد روز را به شب مى .در آن جفت جفت قرار داد ،اى ميوهگونه 

 .هاّيى وجود دارد نشانه ،كننّد كه تفكر مى  مّياّين امور براى مرد

جو را به سوی  داليل و براهین زيادی وجود دارد که انسان حق آنچه مسلم است
تشخیص اين  ،ادياتشدن در م گناه و غرق زيادیِ دلیلولی به  ؛راه مستقیم هدايت کند
 .شود میبراهین برای ما سخت 

اين است که در واق  ما در ايتن متاه    ،توان از مقدمات فوق نتیجه گرفت میآنچه 
ختواهیم و تقاضتا    می، باشد می پیامبر رحمتکه ، ای از رحمت عالمیان بهره از خداوند

                                                 
 .۸ :درع.  
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 ،دهتیم  مییص نکه به علت زيادی گناه تشخ ،کنیم خداوند براهین آشکارش را به ما می
 .ما را در راه رضای خود قرار دهد نشان دهد و

منظورازبراهینالساطعه

حتال   «مترا هتدايت نمتا    ،در اين روز :واهدنی فیه»خوانیم  میدر دعای اين روز 
 :توانیم بگويیم میخواهیم بدانیم اين هدايت چیست؟ در جواب  می

به  ،خّداونّد هر كه را بخواهّد و 1:«مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى ّيَشَاءُ مَن ّيَهّْدِي وَاللَهُ» 
 .كنّد مّيراه مستقيم هّداّيت 

  .هدايت به صراط مستقیم است، پس اين هدايت 
 :صراط مستقیم چیست؟ در جواب بايد بگويیم

 ،به درستّي كه خّداونّد :«إِنَ اللَهَ رَبِّي وَ رَبُكُمْ فَاعّْبُّدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ»
  .بپرستيّد كه اّين است صراط مستقيم پس او را !استشمرب رب من و 

 ابیم و طريقته عبتادت و بنتدگی   حال چگونه بته ايتن صتراط مستتقیم دستت يت      
 پروردگار عالمیان را از که بیاموزيم؟ 

بته کتار   ” وسیله ادلته و بتراهین روشتن   ه ب؛ هِ لِّبَرَاهِينِکَ السَاطِعَ“در اينجاست که 
يات قرآن و اهل بیت عصتمت و  هی  چیزی جز آ ،شنآيد که اين ادله و براهین رو می

 :به طوری که .باشد مین طهارت

 2:«ذَلِکَ الْكِتَابُ الَ رَّيْبَ فِيهِ هُّدًى لِلْمُتَقِينَ»

  .یشگانپ ست برای تقواا اين کتابی است که در آن شکی نیست و هدايتی

 :نیز در حديث ثقلین چنین فرمودند و پیامبر اکرم

فِيكُمْ الّثَقَلَيْنِ كِتَابَ اللَهِ عز وجل وَعِتْرَتِّي أَهْلَ بَيْتِّي لَنْ ّيَتَفَرَقَا حتى  كٌارِتَإنِّي »
 :«... ّيَرِدَا عَلَّيَ الْحَوْضَ

                                                 
 .47: نور.  
 .1: بقره. 1
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و  .کتاب خدا و اهل بیتم ،گذارم میو چیز گرانبها به امانت من در بین شما د 
متن وارد  شوند تتا اينکته در حتوض کتوثر بتر       میهرگز از هم جدا ن ،آن دو
  .نشويدهرگز تا ابد گمراه  ،که به آن دو تمسك جويید مادامی، شوند

خواهیم که در اين روز ما را به پیتروی از قترآن و اهتل     میما نیز از خداوند 

 .ه و به صراط مستقیم هدايت فرمايدياری نمود بیت

 

هایدرخشانخداوندهدايتبهسویبرهان
دلیتل و  »، «بیتانی بترای حجتت   »، «دلیل روشتن »را علمای علم لغت به « بُرهان»

در قرآن مجید در چنتد جتا کلمته     .اند ترجمه کرده« ها ترين دلیل محکم»و « توضی  آن
  :عبارتند از ،به کار رفته است که سه نمونه آن« برهان»

  :فرمايد می اکرم درباره پیامبر. 1

 !اي مردم 1:«اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ نوراً مُّبيناً ّيا اَّيُِهَا النّاسُ قّد جاءَكُمآ برهانٌ مِنْ رَبِكم و»
براي شما از جانب پروردگارتان حجت و دليل روشن آمّده است و به سوي 

  .شما نوري آشكار كننّده نازل كردّيم

 «رستول ختدا  »يتا  « دين حق»يا « القرآن»از آن به ، مفسرين در تفسیر برهان
 2.هر کدام از اين معانی باشد« رهانب»اند که معنای  اند و احتمال داده ياد کرده

خداونتد در قترآن   ، در داستان پیشنهاد زلیخا به يوسف برای انجام گنتاه . 2
 :فرمايد کريم چنین می

 3.«...ال اَنْ رَأي بُرْهانَ رَبّّهِهَمَتْ بِهِ وَ هَمَ بِها لَوْوَ لَقَّدْ » 

 .نمود ا میقصدِ زلیخ، کرد را مشاهده نمی« برهان پروردگارش»اگر يوسف 

                                                 
 .۸4 :نساء.  

 .البیان، المیزان الجامع، مجمع تفسیرهای جوامع .1
 .14 :یوسف .۸
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ه بتا ادلت   رين هتم ولی برخی از مفست  ؛اند گناه را در تفسیر آورده البته برخی قصد
يتا زدن زلیختا را    کشتتن  يوسف را از قصد گناه دور و مبترا دانستته و قصتد     میمحک

زلیختا   يوستف را از مکتر  ، «برهان الهی»در هر صورت اين مشاهده  .اند صحی  دانسته
يادآوری خدا بتر تحتريم   »برهان را به  ،اگون ذيل اين آيهدر تفاسیر گون .دهد نجات می

نتوعی تعیتین مکشتوف و    »يتا  « مقتام عصتمت  »، «روح ايمان و تقوی»، «زنا و خیانت
 1.اند معنا کرده« مشهود

از آن برهانی که به يوسف پیامبر ارزانی  !خدايا :اين باشد شايد مراد از دعای امروز
 .به ما هم عطا فرما، ی و هوس نجات دادیداشتی و او را از نفس و شیطان و هو

 :فرمايد میو فرعون  در داستان حضرت موس . 3

عّصا ]اّين دو برهان روشن  2:«مَالَئِهِ فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِکَ إِلى فِرْعَوْنَ وَ» 
 .از پروردگارت به سوى فرعون و اطرافيان اوست [و ّيّد بيضا
؛ اضافه شده« ربّ»آن هم با وصف  ،اوند متعالبه خد« برهان»واژه  ،در اين آيات

 .ستيعن  اين برهان به اقتضای ربوبیت خدا

وندبرهانخدا،ائمهاطهار

بته ستند ختود از حضترت      کتافی در  .شتد  نمتی ختدا شتناخته    ،اگر ائمه نبودند

درهای خداينتد کته بايتد از     ،پیغمبر یائمه و اوصیا: ايت کرده که فرمودرو صادق
شد و خداونتد بته وجتود     نمیخداوند شناخته  ،زيرا اگر ايشان نبودند ؛آنجا داخل شد

 3.اتمام حجت فرمود ،ائمه
بته ستند ختود از حضترت      ،بصتائر التدرجات  حسن صفار در کتاب  بن محمد 

متا زبتان ختدا و     .حجت و باب خدا هستیم ،ما ائمه» :روايت کرده که فرمود ،باقر
 4.«مخلوقات واليت داريمیم و از طرف خدا بر يچشم خدا و راه خدا

                                                 
 .خسروی، نمونه و المیزان: تفسیرهای . 
 .۸1: قصص. 1

 .به نقل از كافی ،۸1 ح،  ۷7 ص ،  ج ؛تاویل االیات. ۸

 .۸ ح ،62 ص ،  ج ؛برهان .4
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 ،نمايد میمعرفی امامان را  ،کبیره در زيارت جامعه دیها که امامهايی  از ويژگی

وَ»:خوانیم ارت شريف میزي در اين .باشند می خدا برهان ،اين است که ائمه نُورِهِ وَ

 .«وَرَحْمَةُاللَّهِوَبَرَکَاتُهُبُرْهَانِهِ

آنان برهتان توحیتد ذاتتی و برهتان     . هان خدا هستندنور خدا و بر امامان معصوم

 .دين او هستند

:فقرهسومدعا

  :مَرضاتِکَ الجامِعَةِ وَ خُذ بِناصِيَتّي اِلّي

 .ات سوق ده و مرا به سوى موجبات خوشنودى همه جانبه

؛ پیشانی مرا بگیر و به طرف رضتايت ختودت ببتر و از متن راضتی شتو       !خدايا

برای تحصیل رضتايت جامعته الهتی    ، صد از من راضی شو در يعنی صد ؛جام  یرضايت

 و خالصته اينکته   میحاللیت بطلبت ، ميا کسی را کرده اگر غیبت .حالل باشد انبايد مالم

و تتا متردم را از    شتود مستتجاب   ام تا اين دعا در حق میرا اصالح کن انهمه کارهايم

راضتی   از متا زنتد  حتی اگتر زن و فر  .شود نمیراضی  ماخدا از  ،مراضی نکنی مانخود

 .نباشند

وَخُذبِناصِیَتیمنظوراز

ش ا خواهیم که پیشانی ما را گرفته و به سوی رضتا و خشتنودی   میما از خداوند 

که   میهنگا .نسان به ذات اقدس پروردگار استمحل سجده ا ،چرا که پیشانی ؛بکشاند

امر پروردگار نمتوده  گاه است که خود را تسلیم  آن ،نمايد میبنده به درگاه الهی سجده 

داند و در روايات نیز داريم که بهترين حاالت  میو خود را در پیشگاه او خوار و ذلیل 

پتس از   ؛نمايتد  متی است که آن بنده در مقابل ذات اقدس الهتی ستجده     میهنگا ،بنده

نته   ،نمودن به ذات اقدسش گرداند خواهیم پیشانی ما را فقط جايگاه سجده میخداوند 

 ..(....نه فرمانبرداری از شیطان) شیطان گاه سجده
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مَرضاتِكَالجامِعَةِمنظوراز

تتترين  رضتتای خداونتتد بتتزرگ ،طتتور کتته قتتبال هتتم توضتتی  داده شتتد  همتتان 
چترا کته زمتانی     ؛توانتد آن را بته دستت آورد    متی ست که يتك انستان   ها سعادتمندی

ت و اوامتر او  گتردد کته بنتده از دستتورا     متی پروردگار عالمیان از بنده خويش راضی 
از اوامتر الهتی اطاعتت     ،که بنتده   میاطاعت نموده و حق بندگی را به جا آورد و هنگا

آورندگان بشتارت   يمانی خداوند که در قرآن به اها گاه است که جمی  وعده آن .نمايد
 ،پس رضتای الهتی   .گیرد میت أگردد که آن هم از رضای الهی نش میمحقق  ،داده شده
حق دوستی و محبتتش بته   ه ی خداوند است که در اين روز از او بها ترين نعمت جام 

 .خواهیم که اين رضا و خشنودی را نصیب ما گرداند میجمی  بندگان 
 
حرکتبهسویخشنودیهمهجانبهخداوند     

رضايت الهی و موجبات خشنودی خداوند  دربارۀ ،در شرح ادعیه روزهای گذشته
خداوند : کنیم بسنده می آيه و حديثی در اين مورد ذکردر اينجا به  .سخنانی را گفتیم

 وَ»:فرمايد می ،دهد های جاودان آن وعده می که متقین را به بهشت و نعمت  میهنگا
 .تر است بزرگ[ هاّيش از بهشت و نعمت]و خشنودي خّداونّد   :«رِضْوانٌ مِنَ اهللِ اَكّْبَرُ

 به رضايت کامل خويش خواهیم که ما را  چه در اين دعا از خداوند میاگر
ما نیز بايد اعمالی را انجام دهیم کته موجبتات خشتنودی     اما مسلما  ؛زديك کندن

 .خداوند را فراهم سازد

یآنهارضایخداونشانه

را بیشتر در رفتاه  اش  تر است که خانواده خداوند از کسی راضی» :امام سجاد
 2.«و گشايش قرار دهد

                                                 
 .۸1 :توبه.  
 .۸7 ، ص ۸۷ ؛ جراالنوابحار. 1
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خداونتد او   ،هر که خشنودی خدا را با ناخشنودی مردم بطلبد» : امام حسین
 ،نیاز کند و هر که خشتنودی متردم را بتا ناخشتنودی ختدا بجويتد       را از امور مردم بی

 1.«خداوند او را به مردم واگذارد

پتس   ؛خداوند متعال خشنودی خويش را در طاعتش نهفته استت » :علی ماما
بسا که آن طاعت با خشنودی خدا همراه باشتد و  چه ، هی  طاعتی از او را خرد مشمار

 2.«خبر باشی تو بی
ترين مواهب و مقاماتی است کته خداونتد بته مؤمنتان و      از بزرگ« رضوان»مقام 
ی جاويتدان  ها ی بهشت و نعمتها چیزی غیر از باغ ،بخشد و اين رضوان میمجاهدان 

 . «هللِ اَكّْبَرُانٌ مِنَ ا وَ رِضْو »و غیر از رحمت گسترده پروردگار است 
 دلیتل به  که به يك انسان د آن لذت معنوی و احساس روحانیتوان میکس ن هی 

از  ،رضتايت ختدا   زيترا  ؛دکنتوصیف را دهد  میرضايت و خشنودی خدا از او دست 
 .تر است همه برتر و بزرگ

 .توصیف نموده است« مرضی»را با صفت  اسماعیل ،قرآن کريم 
 .و همواره مورد رضايت پروردگارش بود 3:«مَرْضِيًا وَ كانَ عِنّْدَ رَبِهِ» 
يش رضايت ختدا را  ها که او در کل برنامه داردن در واق  اشاره به اين حقیقت اي

از او  ،نعمتی از اين باالتر نیستت کته معبتود و ختالق انستان      اصوال  .جلب کرده است
عمتت بهشتت   ننکته  بعتد از آ  ،به همین دلیل در بعضی از آيات .راضی و خشنود باشد

 : گويد میدر پايان  ،کند میجاويدان را برای بندگان خاص خدا بیان 

خّداونّد از آنها خشنود و  4:«رَضِّيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ»
 .آنها نيز از او خشنود خواهنّد بود و اّين فوز عظيم و رستگاري بزرگّي است

. واجتد اهمیتت استت    ،چه انتدازه ايتن رضتايت دو جانبته     دهد تا میاين نشان 
زيرا ممکن است انستان   ؛(گان و رضايت بندگان از پروردگاررضايت پروردگار از بند)

                                                 
 .12۷، ص  ۸همان؛ ج .  
  .۸۸۸1ح ؛میزان الحكمه .1

 .55: مریم .۸
 .6  : مائده .4
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از او  ،که احساس کند معبود و محبوب او  میولی هنگا ؛ها باشد ترين نعمت غرق عالی
و نیز ممکن استت  گردد ها و مواهب در کام جامش تلخ  متتمام آن نع ،ناراضی است

بتديهی استت آن    .ولی به آنچه دارد راضی و قتان  نباشتد   ؛انسان واجد همه چیز باشد
همه نعمت با اين روحیه او را خوشبخت نخواهد کرد و ناراحتی مرمتوزی دائمتا او را   

ين مواهب الهی است از تر دهد و آرامش روح و روان را که از بزرگ میآزار و شکنجه 
بخواهد بته او  چه هر  ،که خدا از کسی خشنود باشد  میبر اين هنگا نافزو .گیرد میاو 
اينکته   هنتیجت  .شتود  متی او نیز خشنود  ،که هر چه خواست به او داد  میدهد و هنگا می

 .باالترين نعمت اين است که خداوند از انسان خشنود و او نیز از خدايش راضی باشد

:فقرهچهارمدعا

   :المُشتاقين بِمَحَّبَتِکَ ّيا اَمَلَ

بته حتق دوستتی و محبتت      .را در حق من مستتجاب کتن   ها اين دعا !خدايا
 .ای آرزوی مشتاقان ،خودت

محبتت ختدا   ويژه  ،آن ةدرج 99که  ستبر اساس محبت خدا ،محبت و دوستی
که محبتت  ای  هبه گون ؛مربوط به محبت ديگران است ،آن ةبه بندگان است و يك درج

و به اين امر توجه داشته باشتیم کته محبتت     از محبت استيك بخش  ،انسان به اوالد
 .از محبت پدر به فرزند ،خدا بسیار باالتر و عمیق تر است

یمحبتبهخداوندهانشانه

اين  .اند همواره با آفت مدعیان دروغین روبرو بوده ،ی متعالی و مقدسها ارزش 
حقیقتت امتر بتر ختود      که حتتی  اند گاهی چنان پیچیده ،ادعاها و تصورات غیر واقعی

بستا کتودک صتفتانی کته الفبتای محبتت پروردگتار را         .مانتد  می اشخاص نیز پوشیده
شمارند و دعوی عشق و ارادت بته   می را از دوستان خاص الهی دولی خو اند نیاموخته

  .دارندرا او 
راه مناسبی برای خودشناسی و ، ی آشکار و ملموس دوستان خداوندها بیان نشانه
 .و معیاری برای صدق و کذب ادعتای دوستتی و محبتت خداونتد استت      ديگرشناسی
 : به قرار زير است ،ه اخالق اسالمییلبه روايت مناب  او ،ها ترين اين نشانه شاخص
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:داشتنمرگدوست.1
تنهتا راه   ،اگرچه مرگ .مشتاق مشاهده محبوب خويش است، دار حقیقی دوست

بتا   تحقتق ايتن امتر    ،طور عموم ولی به ؛يت جمال خداوند نیستؤمالقات و ر
اختیتار   بتی ، کسی که به مقصدی عشتق ورزد  .ر استعبور از گذرگاه مرگ میس

قرآن  .سازدرهنمون  شهدف عاشق هر آن چیز و هر آن کس می شود که او را به
 : فرمايد می باره کريم در اين

مَوْتَ ياءُ لِلَهِ مِنْ دُونِ النَاسِ فَتَمَنَوُا الْدُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِها قُلْ ّيا أَّيُهَا الَذِّينَ»
پنّدارّيّد كه شما  مّياّيّد، اگر  اي كسانّي كه ّيهودي شّده :بگو  :«إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

 .گوّييّد درخواست مرگ كنيّد پس اگر راست مّي ؛دوستان خّداّييّد نه مردم دّيگر

امبرش حضترت  پیت  چتون خداونتد اراده فرمتود   : فرمايتد  می امیرمؤمنان عل 

المتوت   ملتك  .به سوى او فرستتاد  الموت را ملك، را قبض روح کند ابراهیم خلیل
 .السالم عليک ّيا ابراهيم :عرض کرد، یم رسیدچون به ابراه

ه مرا به سوى پروردگارم اى ک آمده .الموت السالم ّيا ملک عليکو : ابراهیم گفت
اى و بايتد بته اضتطرار     مترا آورده يا اينکه خبتر مترگ    با اختیار اجابت کنم بخوان  تا

 !شربت مرگ را بنوشم؟

پتس   .به سوى خدايت ببرم ،که تو را به اختیارام  آمده! اى ابراهیم: عزرائیل گفت
 .خدايت تو را فراخوانده است .اجابت کن دعوت خدايت را و تسلیم مرگ باش

چگونه ! ؟دوست خود را بمیراند، اى دوست و يار مهربان  آيا ديده: ابراهیم گفت
 !بمیراند؟ ،را که ابراهیم استش خواهد خلیل میخداوند 

اى پروردگتار  : بازگشت و عرض کرد هعزرائیل به سوى بارگاه حضرت ربال العِزّ
المتوت   جالله به ملك خداوند جلّ ؟ت گفتشنیدى آنچه را که يار مهربان و خلیل! من

جتاى  ] آيتا هتی    : او بگتو  به سوى ابراهیم رهسپار شو و به !اى عزرائیل: خطاب کرد
و از برختورد   گريزان باشتد ش ديدار محبوباز مالقات و  ،اى که يار مهربان  ديده[ عالم

 2.دوست دارد محبوب خود را مالقات کند ،با او ناخرسند گردد؟ به راست  که حبیب

                                                 
 .7: جمعه . 
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 : داشتن خواست خداوند ممقد. 2
دارد و حتتی اگتر    یمت  اراده او را بر اراده خويش مقتدم  ،دوست حقیقی خداوند

اگتر باليتی بته او     .دهتد  می آن را بر وصال ترجی ، محبوب هجران را اراده کند
ی بهشتتی  هتا  بهشتت و نعمتت   راینه ب ،ی اوها عبادت .کند نمیناشکری  د،رسی

 خداوند را شايسته عبادت بلکه خودِ ؛ترس از عذاب و جهنم دلیلاست و نه به 
 .اشدنب نمیاگر بهشت يا جه حتی ؛داند می

جايگاهاولیایخدادرعبادت

ترين  اگر من هفتاد بار به سخت: اديه آمده استدر يکی از دعاهای صحیفه سج

يعنی امام  .من اين را دوست دارم، اما تو راضی باشی ؛های ممکن کشته شوم شکنجه

که اگر  می نمايدرضايت خدا برايش چنان مطلوب  زشرادر افقی است که  ادسج

، گردد در مقابل رضايتی که از خدا نصیبش می ،ر شکنجه کشته شودهفتاد بار زي

يك ساعت زير  خدای نکرده اگر، گفتن اين سخن آسان است .برايش اهمیتی ندارد

 ؟فهمیم يعنی چه آن وقت می ،شکنجه باشیم

 :خوانیم می« کمیل»يا در دعای 

  «؟هَبنیصَبَرتُعَلیعَذابِكَفَكَیفَأصبِرُعَلیفِراقِك»  

اغراق  وگويی  آدم هرچه بتواند گزافه در شعر :«الشعرُ اَحسنُه اَکذبُه» گويند می

شعر  در مقام مناجات با خدا اما امیرالمؤمنین ؛شود تر می شعر قشنگ ،کند
 :فرمايد میکه  حکايت از عمق و واقعیت قلبش است بلکه ،نگفته

عتذاب   ؛اينهتا صتبر کتنم   گیترم کته بتر    ، که طاقت آن را ندارم های دنیا اين عذاب 
که هی  قابل مقايسه با اينها نیستت و يتك لحظته عتذابش از يتك عمتر دنیتا         آخرت
و  ل کتنم توانم تحم اما يك چیز را نمی ؛ل کردمگیرم که آن را هم تحم، تر است سخت

  .آن فراق توست
کته  ت ولتی ختوب است    ؟يعنی چه« وصال» و يعنی چه« فراق»ايم  نفهمیده ما اصال 
، اند که ما هم با آنها آشنا شويم اند و اينها را گفته دينی ما چنین مقاماتی داشته پیشوايان
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مان را باال  تسعی کنیم هم، سعی کنیم قدری نزديك شويم، سعی کنیم به آن راه برويم
سعی کنتیم مستائل اختروی     ثانیا  .مان فقط مصروف به امور دنیا نباشد تهم اوال  .ببريم

  .هی برای ما رنگ ببازندهم در مقابل رضوان ال

آثارمحبتخداوند

 .گتذارد  متی  بر جای در ابعاد مختلف وجود انسانآثار فراوانی را   محبت خداوند
 اشتاره ، انتد  حالتت و صتفتی نفستانی مطترح    به صتورت  جا به برخی از آثار که در اين
 : شود می
:نسباپروردگارا.1

 هده جمتالِ مکشتوفِ محبتوب   هنگامی که قلب آدمتی مسترور از قترب الهتی و مشتا     
ی هتا  از نشتانه  .شود می نامیده« اُنس»گردد که  می بشارتی به قلب انسان وارد، گردد می
نشینی و اُنس بتا  گواراتر از هم ،نس با خداوند آن است که خلوت و اشتغال به ذکر اواُ

ستت و  اقت  تنها در و، چنین فتردی در حتالی کته در میتان جمت  استت       .خاليق است
جستم او در   .نشتین استت  در واق  با محبوب خويش هم ،ه در خلوت استهنگامی ک

 1.ستجم  مردمان و قلبش جدای از آنها
 :امیرمؤمنان در توصیف دارندگان چنین مقامی فرموده است

نور حقیقت بینی را بتر آنتان تافتته و آنتان روح يقتین را دريافتته و آنچته را        ، دانش» 
 ،انتد  و بدانچته نادانتان از آن رمیتده    انتد  پذيرفتته  آستان  و انتد  نازپروردگان دشوار ديده

 .در مت  اعلتی   ،شان آويتزان استت  ها و جان ها تن هباند که  دنیايی نشینو هم خوگرفته
  2.«خوانند می و مردم را به دين او اند اينان خدا را در زمین او جانشینان

:اشتیاقبهسویخداوند.2
رخستار  ، ی غیتب هتا  اينکته از ورای حجتاب   بعد از ،داران مشاهده جمال الهی دوست

، محبوب را به نظاره نشستند و دريافتند از رؤيت حقیقت جالل و عظمتت او قاصترند  
مقتام  »به ايتن حالتت    .گیرد می فزونی ،اند تشنگی و ول  آنان برای مشاهده آنچه نديده
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 خالف مقام اُنس که ناشی از مشاهده چهره مکشتوف محبتوب  بر .شود می گفته  «شوق
  1.آيد می در نتیجه تمايل به ادراک جمال و جالل محجوب او پديد، مقام اشتیاق .است
:رضابهقضایالهی.3

زيترا محتب هتر آنچته را کته از       ؛از آثار و لوازم محبت پروردگتار استت   ،رضا
در نتزد او  ، کسی که به مقام رضا نايتل گتردد   .بیند می زيبا، محبوب صادر گردد

يکستان   ...مترگ و زنتدگی و  ، تندرستی و بیمتاری ، سختیراحتی و ، فقر و غنا
 چرا که همته را از جانتب محبتوب   ؛ ل هی  يك بر او دشوار نیستاست و تحم

زيرا به همته چیتز   ؛ برد می او همواره در سرور و بهجت و راحتی به سر .بیند می
رود و در  می نگرد و در واق  همه امور بر وفق مراد او پیش می به چشم رضايت

قرآن کتريم چنتدين    درمقامی که  .یجه از هر غم و اندوهی به دور خواهد بودنت
  :فرمايد می خداوند ،از جمله در معرفی حزب ؛اشاره شده آنبار به 

خّدا   :«بَ اللَهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَرَضِّيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِکَ حِزْبُ اللَهِ أَال إِنَ حِزْ»
 حزب خّدا شک و بّي انّد حزب خّدا اّينان .از او خشنودنّدنيز ن خشنود و آنها از اّيشا
  .رستگاراننّداز كه هستنّد 

 : فرمتتود در بیتتان منزلتتت و جايگتتاه رفیتت  مقتتام رضتتا    امتتام ستتجاد 
تترين درجته    پست، ترين درجه ورع و باالترين درجه ورع پست، باالترين درجه زهد»

 3.«ين درجه رضا استپست تر، يقین و باالترين درجه يقین
گونته حتزن و   از هر ، زند می مندی از آنچه او رقم بنابراين دوستان خدا با رضايت

در قترآن کتريم    .زندگی گوارايی دارنتد  ،اندوهی به دورند و در کمال بهجت و سرور
  :آمده است
گاه باشيّد كه بر دوستان آ  :«أَال إِنَ أَوْلِياءَ اللَهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ ّيَحْزَنُونَ»

  .شونّد نه بيمّي است و نه آنان انّدوهگين مّي ،خّدا
                                                 

 .55، ص ۷ج  ؛پیشین ؛فیض كاشانی . 

 .۷: بیّنه و  11: مجادله .1

 .4، ح 1۷ ، ص 1ج  ؛كافی .۸

 .71: یونس .4
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وندعشقسرشارابراهیمبهخدا

ختدا در تمتام    ، به گونه ای کته رابطه عاشق و معشوق بود ،رابطه ابراهیم با خدا
 .پیدت تنها در عشق خدا م  ،قلب خداپرست ابراهیم .زواياى قلب ابراهیم جا گرفته بود

 :به روايت ذيل توجه کنید ،یم اين معن براى ترس
ابراهیم در آن متدت کته در سترزمین آبتاد فلستطین بته کشتاورزى و دامتدارى         

دوستت   : فرشتتگان بته ختدا عترض کردنتد      .صاحب چند گله گوسفند شد، پرداخت
خداونتد   .داده ویهتاى زيتادى بته     خداونتد نعمتت   ست کهاز اين رو ،ابراهیم با خدا
ختدا را بته حتق شتناخته     ، ابتراهیم  وان دهد که چنین نیست شتگان نشخواست به فر

نزديتك   ،جبرئیتل بته زمتین    .برو کنار ابراهیم و مترا يتاد کتن   : به جبرئیل فرمود .است
روى تل  ايستاد و بتا صتداى   جبرئیل  .ديد ابراهیم کنار گوسفندانش است .ابراهیم آمد
 .«رُّوحِسُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْماَلئِکَةِ وَ ال» :تخوش گف

زده گرديتد   چنان هیجان و آن ش افتادلرزه بر اندام، ابراهیم تا نام خدايش را شنید
 :که زبان حالش اين بود

 تا جان و جامه نثار دهم در هواى
 اين مطرب از کجاست که بر گفت نام

 کند به سماع دوست جان رقص م 
 شود به امید وفاى يار دوست زنده م 

: نزد او آمد و گفت .ديدتل   را ايستاده برشخص   و کردابراهیم به اطراف نگاه  
 . آرى: آن شتتخص گفتتت  ؟تتتو بتتودى کتته نتتام دوستتت متترا بتته زبتتان آوردى      

را بته تتو   يك ستوم گوستفندانم    تا بار ديگر نام دوست مرا به زبان آور: ابراهیم گفت
  .«سُّبُّوحٌ قُّدُّوسٌ رَبُّ الْمَالئِكَةِ وَ الرُّوحِ»: جبرئیل گفت .هديه دهم

بتار ديگتر خواستت تتا نتام       ،که وجودش غرق شادی و لذت شده بتود  ابراهیم
بتاز  ، آن شتخص  .معشوقش برده شود و اين بار نیمتی از گوستفندانش را هديته کترد    

بتراى بتار ستوم از آن    ، اهلل شده بتود  ابراهیم که محو عشق .هاى فوق را تکرار کرد واژه
را تقتديم   شگوستفندان  و همه درا ببر محبوبشبار ديگر نام  قاضا کرد که يكشخص ت

 .کرد
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، ديگر چیتزى نتدارم  : ابراهیم به او گفت .واژه فوق را باز تکرار کرد، آن شخص
بار ديگتر نتام دوستتم را بته      يك .در اختیار تو قرار دادم( به عنوان برده)خودم را پس 

 حتال : فتت ابراهیم نزد او رفتت و گ  .باز نام خدا را به زبان آورد آن شخص .زبان آور
 .گوسفندان و خودم را ضبط کن که از آن تو هستم

متن   .متن نیتازى بته گوستفندان تتو نتدارم      : جبرئیل خود را معرف  کرد و گفت
حقا که مراحل دوست  خدا را به آخرين درجه رستاندى و شايستته آن    .جبرئیل هستم

  1.دشدى که خدا تو را خلیل و دوست مخصوص خود قرار ده
تستلیم پروردگتار و    ،ه در انجام واجبات و دوری از محرمتات شخص محب هموار. 4

 .کند نمیو هرگز با او مخالفت  بودهمحبوب خود 
ايست که محبوب نسبت بته آن رضتايت    به گونه ،گزيند می هر آنچه را که محب بر. 5

 .نه به علتی ديگر ،گزيند که مقصود محبوب است میآن را بر رواز آن  کال  .دارد

نشتان   اورا به  شا عابدترين بندهد از خدا خواهش کر سیروزی حضرت مو

رفت و  موسی .بودآنجا اش  وند نشان محلی را به او داد که مراد خواستهخدا .دده
ای  هبته گونت   ؛شود می نشسته و چندين درد و بال در او مشاهده ،گیر ديد پیرمردی زمین

 !فقط چشم اوست ش،که جای سالم

به دو چشتم او کترد و آن دو   ای  هنازل شد و اشار به امر الهی سپس جبرئیل
رضای تو در اين بتود تتا   ! الحمداهلل: در اين لحظه پیرمرد گفت .چشم هم از بین رفت

سپس اين را انتخاب کردی کته پتا نداشتته    ، يك موق  پا داشته باشیم .اآلن سالم باشیم
باز ما تستلیم  ، بیايد بعد اراده کردی فالن مرض .ما هم بر انتخاب تو خشنوديم، باشیم

 بتاالخره موستی   ...!کنتیم  نمتی ما بر انتخاب تو چیزی را انتختاب   .و راضی هستیم
و بعتد   !خشنودم: گويد می خندد و می به جای حزن و اندوه ،بیند اين پیرمرد عارف می

را به خدا زد و فراز آختر دعتايش را بتا ايتن دو کلمته       ها اين حرف ،ديد که اين بنده
 .و رفتبدرقه کرد 

ای خدايی که به متن بستیار    يعنی ؛«ّيا بارُ ّيا وُصُولُ» آن دو کلمه از اين قرار بود
 .!دهی می ات صله کنی و زياد به بنده می خوبی و احسان

                                                 
 . 46ص  ؛السعادة معراج.  
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نتزد او آمتد و    .با آن همه عظمتش نتوانستت طاقتت بیتاورد    موسی کلیم اهلل
چته  « بارُيداوُصُدولُيا»ولی اين عبارت  ؛يت به جا و درست بودها همه حرف: گفت
يت را گرفتت و اآلن هتم   ها دست، پای تو را گرفت .گیرد می خدا که مرتب از تو بود؟
ات بیايد و چیزی بته   به خانه ،بار وصول يعنی هر چند وقت يك .يت را گرفتها چشم

بنشتین  ! خیلی خوب: هست؟ آن پیرمرد صاحبدل گفتای  هدهند اين چه صله .تو بدهد

 .التدعوه هستتم   متن مستتجابت  : به او گفت حضرت موسی .نیمتا با هم صحبت ک
 خواهی سالمتی را به تو بازگردانم؟  می

 .کنم نمیمن انتخاب  ،در انتخابی که خدا کرده !خیر: گفت

وصتول را  ! پس بشتنو : چه بود؟ گفت ،گفتی می اين وصول که: گفت موسی
و ) .فرمايتد  متی  دلم الهام محبتش را هر لحظه در، گويم که خداوند متعال می برای اين

 .گتذارد  نمیاين قلب را از مهر و محبت خودش خالی  (کنم می آن را در قلبم احساس
 .بس استبرايم همین ، دارم می او را دوست( در همه احوال)اينکه من 


