
 

 

 بخیری در آیات و روایات و ادعیه اهمیت و جایگاه عاقبت

 *محسندانیاریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
هایی است کاه رهپویاان راه حقیقات هماواره از  ترین درخواست از مهمبخیری، یکی  عاقبت
اند و هستند افرادی که ابتدا در مسایر الهای  انتهای الهی خواستارند؛ زیرا همواره بوده رحمت بی

بخیر شدند و نیز افرادی بودند که در میان راه  همتا عاقبت حرکت نکردند، اما با عنایت مهربان بی
مان، یعنی هوای نفس و شیطان شدند و نتوانستند  وهر ایمان خود را تا آخر عمر  رفتار سارقان ای

نگه دارند. در این نوشتار طی سه بخش، به بررسی آیاتی از قرآن کاریم دربااره اهمیات جایگااه 
بخیری به عنوان یکی از عالمات افراد با  بخیری و نیز بیان و بررسی روایاتی در باب عاقبت عاقبت

پردازیم. همچنین فرازهایی از دعاهاایی  های خود می٬های الهی نسبت به بنده ز موهبتایمان و ا
همچون زیارت عاشورا، دعای یازدهم صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه  مالی را کاه باه مسائله 

 کنیم.   اند، بیان می بخیری پرداخته عاقبت

 الف: آیات
 . سفارش خداوند به مؤمنان1

ا»جان سپردن سفارش کرده است   رهیزکاری و حفظ آن تا لحظهخداوند مؤمنان را به پ  َیَأیهُّ

ِذیَن َءاَمُنواْ  ُقواْ  الَّ هَ  اتَّ ْسِلُمون َأنُتم َو  ِإالَّ  اَلتَموُتنَّ  َو  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  اللَّ ایاد!  ای کسانی که ایماان آورده 1؛مُّ
نرویاد، مگار اینکاه مسالمان   ونه که ح  تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید و از دنیاا آن

، در حقیقت هشداری به مسلمانان جهان اسات « َو ال َتُموُتنَّ ِإالَّ َو َأْنُتْم ُمْسِلُموَن »جمله «. باشید
که تنها اسالم آوردن کافی نیست؛ بلکه مهم آن است که ایمان و اسالم خود را تا واپسین ساعات 
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فرماید مراقب باشید که از دنیا جز با ایماان و  می عمر حفظ کنند؛ از این روست که قرآن با تأکید
  1اسالم بیرون نروید.

 . سفارش پیامبران الهی2

فرمایاد   به فرزندان خاود می و حضرت یعقوب قرآن درباره سفارش حضرت ابراهیم
ی  یی بِها ِإْبَراِهیُم َبِنیِه َو َیْعُقوُب َیاَبنَّ َو َوصَّ » َِ َه اْصَط یَن َفااَل َتُماوُتنَّ ِإالَّ َو َأناُتم َلُکاُم   ِإنَّ اللَّ الادِّ

ْسِلُمون فرزندان مان! خداوناد  و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند، 2؛مُّ
را برای شما بر زیده است و شما جز به آیین اسالم ]تسلیم در برابر فرماان خادا  از  این آیین پاک

در هر زمانی، متدین به دین الهی آن زمان بودن است و در این تسلیم امر الهی بودن «. دنیا نروید
بخیری به این معناست که انسان واقعًا مسلمان و در حال داشتن دین اسالم و ایمان  زمان، عاقبت

ماراد از مسالمان »فرماوده اسات   عمی  به اصول و ارکان آن از دنیا برود؛ چنانکه اماام بااقر
  3«.است والیت امیرالمؤمنینمردن، در آیه تسلیم بودن به 

 . درخواست راسخان در علم 3

اِسُخوَن فِی اْلِعْلاِم َیُقوُلاوَن »دعای راسخان در علم از پرورد ار، حسن عاقبت اسات   َو الرَّ
ُدنَك َرْحَمة  إِ  َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْیَتَنا َو َهْب َلَنا ِمن لَّ ا ِبِه ... َربَّ اُب َءاَمنَّ َك َأنَت اْلَوهَّ راسخان  4؛نَّ

هایمان را بعد از آنکه ما را هدایت   ویند ما به آن )قرآن( ایمان آوردیم... پرورد ارا! دل در علم می
باا توجاه باه «. ای کردی، منحر  مگردان و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بخشنده

نظرند و  قادم و صااحب و داناش،  ابتروایات ماراد از راساخان، کساانی هساتند کاه در علام 
دانشامندان بسایاری  5و اوصیای آن حضرت در باالترین رتباه راساخان قارار دارناد. پیامبر

هاا را  های شیاطین و هوای نفس آن آورد و یا وسوسه هستند که غرور علمی، آنان را از پای در می
ساپرد و از او هادایت خواسات. در طی باید خود را به خادا یکشاند. در چنین شرا ها می به بیراهه

سپرد و این دعا را بسیار تکارار  نیز خود را به خدا می خدا برخی روایات آمده است که رسول
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تَِقلِب َِعَل ِِدیِنك»کرد   می  ردانی، قلب من را بار  ها را می ای کسی که دل 1؛ یاُِمَقِلَبِالُقُلوِبَِثبِّ
 «. دین خودت  ابت بدار

 یوسف. درخواست حضرت 4

های  بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و سربلند بیرون آمدن از امتحان حضرت یوسف
 کند   سخت الهی به خداوند چنین عرضه می

ْرِ   َربِّ  اَماَواِت َو اْأَ َحاِدیِث َفااِطَر السَّ ْمَتنِی ِمن َتْأِویِل اْأَ َقْد َءاَتْیَتنِی ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّ
ااِلِ ین فیِ   یِ یِّ َأنَت َول ا َو َأْلِ ْقناِی ِبالصَّ نِی ُمْساِلم  ْنَیا َو ااَلِخَرِة َتاَوفَّ پرورد اارا!  2؛الدُّ

ها آ اه سااختی.  بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب
ها و زمین! تو ولّی و سرپرسات مان در دنیاا و آخارت هساتی، مارا  ای آفریننده آسمان

 صالحان ملح  فرما.مسلمان بمیران و به 

هایی که خداوند به وی مرحمت داشته است، مانند نعمت  ابتدا از نعمت حضرت یوسف
 وید و سپس درخواست اصالی خاود یعنای  حکومت، زمامداری و علم تعبیر خواب سخن می

 کند.  بخیری را مطرح می عاقبت
 . درخواست مؤمنان5

سانی که به فکار عاقبات خاود نیساتند و از خداوند مردم را به دو  روه تقسیم کرده است  ک 
َفِماَن »ای از آخرت ندارناد   کنند. این افراد بهره های دنیایی را درخواست می خداوند تنها نعمت

ْنَیا َو َما َلُه فِی ااَلِخَرِة ِمْن َخاَلق َنا َءاِتَنا فِی الدُّ اِس َمن َیُقوُل َربَّ  ویناد   بعضای از ماردم می 3؛النَّ
 روه دیگر کسانی هستند «. ای ندارند ما در دنیا )نیکی( عطا کن، ولی در آخرت بهره خداوندا! به

که به فکر عاقبت و پایان کار هستند و از خداوند درخواست پایانی نیک دارند. آنان هام مواهاب 
َو »  دانناد  خواهند و زند ی دنیا را مقدمه تکامل معنوی می مادی دنیا و هم مواهب معنوی را می

اارِمنْ  ْنَیا َحَسَنة  َو فِی ااَلِخَرِة َحَساَنة  َوِقَناا َعاَذاَب النَّ َنا َءاِتَنا فِی الدُّ ن َیُقوُل َربَّ و بعضای 4؛ُهم مَّ
 ویند  پرورد ارا! به ما در دنیا )نیکی( عطا کن و در آخرت نیز )نیکی( مرحمت فرما و ماا را  می

، بهشات و حاورالعین، حسانات آخارت و بنا بر روایات رضایت الهی«. از عذاِب آتش نگاه دار
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 علم و عبادت، اخالق و توسعه در معاش و همسر نیک، حسنات دنیا هستند. 
ویژه ظلم به دیگران ا بد فرجاام شادند یکای از  بر این اساس کسانی بودندکه در ا ر  ناه  ا به

بر خدا و کسای  من خالص متوّکلؤو م ، یاور امام سّجاد«سعید بن جبیر»بزر ان و اولیام الله 
است که به مرگ لبخند زده است. مأموران حّجاج بن یوسف  قفی، سعید بن جبیر را به نازد ایان 

تواند در سخن بر او چیره شود،  آورند. حّجاج چون نمی رقیب تاریخ می کار بی  سنگدل و جنایت
در نهایات بینناد کاه ساعید  دهد رو به قبله سرش را از بدن جادا کنناد. حاضاران می دستور می

اماَواِت »کند   خونسردی رو به قبله این آیه شریفه را تالوت می ِذی َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَی ِللَّ ی َوجَّ ِإنِّ
حّجاج به قصد تاوهین باه ساعید فرماان داده باود او را  1«.َوااْلَْرَ  َحِنیِآ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن 

بیند قرائت آن آیه بارای ساعید عاّزت و ساعادتی  ی میهمچون حیوانی رو به قبله  ردن زنند. وقت
دهد که پشت به قبله او را بکشند. این بار آوای ملکوتی این  ایجاد کرده است، بار دیگر دستور می

وا َفَثمَّ َوْجُه اللِه إِ »شود که   آیه شریفه از حلقوم سعید بلند می ِرُب َفَأْیَنَما ُتَولُّ ْْ نَّ َوِللِه اْلَمْشِرُق َواْلَم
دهد سرش را بر روی زمین از  خورده دستور می حّجاج خشمگینانه و شکست 2«.اللَه َواِسٌع َعِلیٌم 

نظیر این کاالم خادا را  تنش جدا کنند و سعید که مرگ را به بازی  رفته بود، با آرامش خاطری بی
حّجااج  3«.ِرُجُکْم َتااَرة  ُأْخاَریِمْنَها َخَلْقَناُکْم َوِفیَها ُنِعیاُدُکْم َوِمْنَهاا ُنْخا»کند کاه   زمزمه می

سعید در آخارین لحظاه «.  ردنش را بزنید و ما را از شّر او راحت کنید»زند   اختیار فریاد می بی
دی»عمرش با خدایش سخن  فت و از او خواست   ُطُهَِعل ِأَحٍدَِبع  ُهَمََِلُِتَسِل  ؛ پرورد ارا! پس الل 

ای بعد باه دیادار پرورد اارش نایال آماد.  و لحظه«. اکس مسّلط مفرم از من، حّجاج را بر هیچ
شاد و هماواره  نفرین سعید مستجاب شد و  ریبان حّجاج را  رفت تا جایی که بادنش سارد می

داد؛ ولای بااز هام  هایش را داخل آتش قرار می کرد که دست قدر احساس سرما می لرزید، آن می
آن شاخص  فات  «. برایم دعایی بکن  »لرزید! یکی از بزر ان به دیدنش آمد، حّجاج  فت می

 اویم دعاا  نمی»حّجاج  فات  «. نتیجه جنایات توست  قدر جنایت مکن! این مگر نگفتم این»
 4.«کن تندرست و سالم شوم، بلکه دعا کن بمیرم تا از این وضع نجات یابم
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 ب: روایات
 شود  ها اشاره می بخیری داللت دارند که به چند نمونه آن روایات بسیاری بر اهمیت عاقبت

 . نگرانی مؤمنان1

های فراوانای در  افراد صالح همواره نگران حفظ ایمان خود تا آخر عمر هساتند؛ زیارا نموناه 
تاریخ وجود دارد که در ابتدا افراد با ایمانی بودند، اما هوای نفس و شیطان بر آناان غالاب شاد و 

، افراد است که بناا بار فرماایش اماام رضاا بدون ایمان از دنیا رفتند. بلعم باعورا، یکی از این
اما قرآن  1شد؛ کرد و دعایش مستجاب می خداوند اسم اعظم را به او عطا کرده بود و با آن دعا می

ِذی َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها » وید   بخیر نشدن او چنین می کریم از عاقبت َو اْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَّ
اِوینَفَأْتبَ  َْ ْیَطُن َفکَاَن ِمَن اْل ها بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را باه او  و بر آن 2؛َعُه الشَّ

 «.دادیم، ولی )سرانجام( خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از  مراهان شد
ُِسوِءِالِ  »فرموده است   پیامبر اکرم  ِمُنَِخاِئفًاِِمن  ُمؤ  ُوُصلوَلِِإَلل ََِلَِیَزاُلِال  ُنِال  َعاِقَبِةََِلَِیَتَيقَّ

ِتَِله َمو  ِعُِروِحِهَِوُِظُهوِرَِمَلِكِال  ُتَِنز  ِهَِحتَّ َِیُكوَنَِوق  َواِنِاللَّ مؤمن پیوسته از سومعاقبت خود  3؛ ِرض 
بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را دریافت خواهد کرد یا نه تا هنگام 

بخیری هستند، در حقیقت خود  بنابراین کسانی که در اندیشه عاقبت«. الموت آمدن ملک مرگ و
 رود. یابند که هر آن احتمال سقوط در آن می را در مسیری می

متبلاور اسات.  نگرانی از حسن عاقبات در وجاود انساان کااملی همچاون امیرمؤمناان
ای »عاارض کاارد   در پایااان خطبااه شااعبانیه  ریساات، امیرالمااؤمنین خدا رسااول

ام برای آن چیزی اسات کاه  یا علی!  ریه»حضرت فرمود  «. کنی؟ چرا  ریه می خدا رسول
خوانی، در  بینم که برای پرورد ارت نماز می شود.  ویا می در این ماه )ماه رمضان( بر تو وارد می

س ضاربتی بار شاود؛ پا کننده ناقه  مود برانگیختاه می تر از پی ترین انسان و شقی حالی که شقی
پرسید   شود، امیرمؤمنان سازد که بر ا ر آن محاسنت )با خون( خضاب می پیشانی تو وارد می

در حاال »حضارت فرماود  «. خدا! این )شهادت( در حال سالم بودن دیانم اسات؟ ای رسول»
 4«.سالمت دینت خواهد بود
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َتَجاُبَِله ُعوِِبِهَِفُيس   «. َید 
 .175. اعراف: 2
 .239، ص العسکری الحسناالمام الی  التفسیر المنسوب ،علی امام عسکریبن . حسن 3
 .95، ص االمالیعلی صدوق، . محمد بن 4
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 . موهبت الهی2

ان را بیش از حد آلوده نکارده و بخیری، موهبتی الهی است. کسانی که ظر  وجودش عاقبت
بخیری را برایشاان  اند، خداوند راه سعادت و عاقبت پرده حیای میان خود و خداوند را حفظ کرده

َرَُِقبَ َِموِتهِقيلَ ِ»فرموده است   کند؛ چنانکه پیامبر اکرم فراهم می ُهِِبعبٍدَِخيرًاَِطهَّ ِاذاَِاراَدِاللَّ
ای اراده خیر کند، او را پیش از مارگ پااک و پااکیزه  نسبت به بنده ؛ هر اه خداوندماَِطهوَرُِالَعبد

ِ»کناد؟ حضارت فرماود   از آن حضرت پرسیدند چگونه بنده را پاک می«. کند می َِصلاِلح  َِعَمل  
اُِحتَّ َِیقِبَضِ کند )کاه او بار آن ماداومت کناد( تاا  عمل صالحی به او الهام می 1؛هَِعَليهُیلِهُمهِِاِی 

َلهِ»آن حضرت در روایت دیگری فرموده است  «. یا برودزمانی که از دن ُهِِبعبٍدَِخيرًاَِعسَّ ِاذاَِاراَدِاللَّ
َله پرسایدند شایرینی او «. ای اراده خیر کند، او را شیرین کناد ؛ هر  اه خداوند به بندهقيَ َِماَِعسَّ

ُِیقِبُضهِ»چگونه است؟ فرمود   پیش از مر ش کار نیکی  2؛َعَليهیفتُحَِلهَِعمًهَِصالهًاَِقبَ َِموِتهُِثمَّ
 «. یرد  ذارد و در ا نای انجام آن جانش را می را پیش پای او می

 ج: ادعیه
وجود دارد که باه  بیت بخیری در مضامین بسیاری از دعاهای مأ ور از اهل طلب عاقبت

 شود. هایی در این مورد اشاره می نمونه
 . زیارت عاشورا1

است. فرازهای زیبایی در این زیارت  امام حسین نامه یارتز ترین زیارت عاشورا، معرو 
بخیری اسات. در فارازی از ایان زیاارت شاریف از خداوناد  وجود دارد که درخواسات عاقبات

لَدَكَِوِجيهلًاِ»بخیر باشیم   آبرومند و عاقبت خواهیم که به ح  امام حسین می ِنيِِعن  َعل  ِاج  ُهمَّ الل 
ي ن  ِن)ع(ِِفيِالدُّ ُهَسي  در دو عاالم وجیاه و  خدایا مرا نزد خود باه وسایله حساین 3؛اَِواْلِخَرةِِِبال 

، باودن در کناار ایشاان در دنیاا و بیات در ادامه فرازها اوج معرفت باه اهل«. آبرومند  ردان
را درخواست  در رکاب امام زمان بیت خونخواهی اهلآخرت، رسیدن به مقام محمود و 

 کنیم   می
َهِ َئُ ِاللَّ لداِئُكم َِِفَاس  َِاع  َبراَئَةِِمن  َِوَِرَزَقِن ِال  ِلياِئُكم  ِرَفِةَِاو  َِوَمع  ِرَفِتُكم  َرَمن ِِبَمع  ذیَِاک  ِ - الَّ َان 

                                                            

 .183، ص الفصاحه نهج. ابوالقاسم پایندع، 1
 . همان.2
 .482، ص المزار الکبیرمشهدی،  . محمد بن جعفر ابن3
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ياَِوِاَل ِخَرة ن  ٍقِِف ِالدُّ َِقَدَمِِصد  َدُکم  َتِل ِِعن  ُِیَثبِّ ياَِواَل ِخَرِةَِوَان  ن  ِِف ِالدُّ َعَلن َِمَعُكم  و  1؛َیج 
( بیت وسیله معرفت شما )اهل دایی که مرا  رامی داشت بهکنم از خ میدرخواست 

همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من فرماید، به اینکه قرار  کهو معرفت دوستانتان 
در دو عالم به مقام صدق و صفای با شما مارا  ابات   دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و

 بدارد.

ناد ی دنیاایی و آخرتای ماا را مانناد زناد ی پااک خاواهیم ز در فرازی دیگر از خداوند می 
لٍدَِوَِمملات ِ»بیت ایشان قرار دهد   و اهل پیامبر لٍدَِوِآِلُِمَهمَّ يلاُِمَهمَّ يلاَیَِمه  َِمه  َع   ِاج  ُهمَّ َالل 

ٍدِ ٍدَِوِآِلُِمَهمَّ محماد و مارگ  بار خدایا! زند ی من را )همچون( زند ی محمد و آل 2؛َمماَتُِمَهمَّ
 «.محمد قرار بده رگ محمد و آلمرا )همچون( م

هایی از جنس حسن عاقبت است که انسان  فرازهای زیبای این زیارت، سرشار از درخواست
هستند، رهنمون  بیت های واالی انسانی که اوج قله آن اهل را از زند ی مادی جدا و به ارزش

 سازد. می
 . دعای یازدهم صحیفه سجادیه2

 اسات. آخرت بخیری در دنیا و سجادیه، طلب عاقبت موضوع اصلی دعای یازدهم صحیفه

کند که عاقبت کار ما را آنچاه  در فرازی زیبا از این دعا، از خداوند درخواست می امام سجاد
 کنند، به توبه مقبول قرار دهد  که توسط فرشتگان  بت اعمال برای ما  بت می

ُِمِ  َمت  یاُمَِحياِتَنا،َِوَِتَصَر 
َ
ِأ َقَضت  َِوِِإَذاِان  ِتل ََِلُِبلَد  َوُتلکِاَل  َناَِدع  َضلَرت  َته  َماِرَنا،َِوِاس  ع 

َ
َدُدِأ

َماِلَناِ ع 
َ
ِص َِعَليَناِکَتَبُةِأ ِِخَتاَمَِماُِته  َع   ٍدَِوِآِلِه،َِوِاج  َِعَل ُِمَهَم  ِِإَجاَبِتَها،َِفَصِ   َهاَِوِِمن  ِمن 

َتِ ٍبِاج  َدَلاَِعَل َِذن  ُبوَلًةََِلُِتوِقُفَناَِبع  َبًةَِمق  َناَلاَتو  َتَرف  ِصيٍةِاق  ،َِوََِلَِمع  ُُ َنا و آن زمان که  3؛َرح 
ایام حیات ما سپری شد و رشته عمرهایمان قطع شاد و دعاوت تاو )مارگ( کاه از آن و 
اجابت آن  ریزی نیست، حاضر  شت؛ پس بار محماد و آل او درود فرسات و پایاان 

ای  وبه مقبوله قرار بده؛ توباهاند، ت )کار ما و( آنچه را که نویسند ان اعمال ما  بت کرده
ایام، سارزنش و  و معصیتی که انجاام داده  که پس از آن ما را بر  ناهی که مرتکب شده

 توبیخ نفرمایی.
                                                            

 . همان.1
 .483. همان، ص 2
 .62، ص السجادیهالصحیفه . علی بن الحسین امام  ین العابدین، 3
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 . دعای ابوحمزه ثمالی3

کند که باه دعاای اباوحمزه  ماالی معارو   نقل می از امام سجاد دعایی ابوحمزه  مالی
ن ِفل ِ»بخیری اسات   ر درخواسات عاقباتبخشی از این دعا سراس است. فرازهای روح َوَِتلوفَّ

ِةَِرسوِلَکَِسبِِ ساپس در ...«. ...؛ خدایا! مرا به راه خدا و بر دیان رساولت بمیاران  يلَکِوَِعَل ِِمل 
 د  دار میعرضه ادامه 

َتِنل  َيي  ح 
َ
ِيِن َِملاِأ ح 

َ
َجَ َِلُهُِدوَنِِلَقاِئَکِأ

َ
ُلَکِِإیَمانًاَِلِأ

َ
أ س 
َ
ِِإنِّ ِأ ُهمَّ ِن ِِإَذاِِاللَّ لِهَِوَِتلَوفَّ َعَلي 

َعِ م  َِوِالسُّ کِّ َیاِءَِوِالشَّ ِب ِِمَنِالرِّ َِقل  ِرئ  ب 
َ
ِهَِوِأ َتِن َِعَلي  ِن ِِإَذاَِبَعث  َعث  ِهَِوِاب  َتِن َِعَلي  ي  ِةِِف َِتَوفَّ

کنم که پایانی  خدایا ایمانی از تو درخواست می 1؛ِدیِنَکَِحتَّ َِیُكوَنَِعَمِل َِخاِلصًاَِلَکِ
داری و بار آن بمیاران،  ام مای دیدار تو نداشته باشد. بر آن ایمان پایدارم بدار تا زندهجز 

انگیزی و دلام را از ریاا و  میرانی و بر آن برانگیز، هنگامی که مرا برمی زمانی که مرا می
 خواهی در دینت پاک فرما تا عملم برای تو خالص باشد. شک و شهرت
زاد ااان بزر اای همچااون حضاارت فاطمااه  امام مااهبخیری در زیارتنا درخواساات عاقباات

دختاار امااام  و حضاارت حکیمااه خاااتون ، حضاارت عباادالعظیم حساانیمعصااومه
عاَدةِِ»آمده است   محمدتقی ِتَمِل ِِبالسَّ َِتخ  ن 

َ
َئُلَکِأ ِِان َِاس  ُهم  خواهم  ؛ خداوندا! من از تو میَالل  

ها، یک برتری است کاه  د ی انسانسعادتمندی در طول زن«. که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی
 ترین آن، سعادتمندی در عاقبت امور و عمر انسان است. مهم
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