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اهمیت و جایگاه عاقبتبخیری در آیات و روایات و ادعیه
*

حجتاالسالموالمسلمینمحسندانیاری


مقدمه

عاقبتبخیری ،یکی از مهمترین درخواستهایی است کاه رهپویاان راه حقیقات هماواره از
رحمت بیانتهای الهی خواستارند؛ زیرا همواره بودهاند و هستند افرادی که ابتدا در مسایر الهای
حرکت نکردند ،اما با عنایت مهربان بیهمتا عاقبتبخیر شدند و نیز افرادی بودند که در میان راه
رفتار سارقان ایمان ،یعنی هوای نفس و شیطان شدند و نتوانستند وهر ایمان خود را تا آخر عمر
نگه دارند .در این نوشتار طی سه بخش ،به بررسی آیاتی از قرآن کاریم دربااره اهمیات جایگااه
عاقبتبخیری و نیز بیان و بررسی روایاتی در باب عاقبتبخیری به عنوان یکی از عالمات افراد با
ایمان و از موهبتهای الهی نسبت به بنده٬های خود میپردازیم .همچنین فرازهایی از دعاهاایی
همچون زیارت عاشورا ،دعای یازدهم صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه مالی را کاه باه مسائله
عاقبتبخیری پرداختهاند ،بیان میکنیم.
الف :آیات
 .1سفارش خداوند به مؤمنان

« َی َأ ُّ
یها

خداوند مؤمنان را به پرهیزکاری و حفظ آن تا لحظه جان سپردن سفارش کرده است
َّ َ
َ
ُ
َ
ُ
َّال ِذ َین َء َامن ْوا َّاتق ْوا َّالل َه َح َّق ُتق ِات ِه َو ال َتم ُوت َّن ِإال َو أ ُنتم ُّم ْس ِل ُمون؛ 1ای کسانی که ایماان آوردهایاد!
آن ونه که ح تقوا و پرهیزکاری است ،از خدا بپرهیزید و از دنیاا نرویاد ،مگار اینکاه مسالمان
َ َُ ُ
وت َّن إ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
ون» ،در حقیقت هشداری به مسلمانان جهان اسات
ِ
باشید» .جمله «و ال تم ِ
که تنها اسالم آوردن کافی نیست؛ بلکه مهم آن است که ایمان و اسالم خود را تا واپسین ساعات
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1آلعمران.102 :
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عمر حفظ کنند؛ از این روست که قرآن با تأکید میفرماید مراقب باشید که از دنیا جز با ایماان و
1
اسالم بیرون نروید.
 .2سفارش پیامبران الهی

قرآن درباره سفارش حضرت ابراهیم

و حضرت یعقوب

به فرزندان خاود میفرمایاد

ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ
ُ َّ َّ َ ُ
َ َ َّ
َْ
الادین فاال ت ُماوتن ِإال َو أناتم
یه و یعقوب یابنی ِإن الله اصطِی لکام
بها ِإبر ِ
اهیم ب ِن ِ
«و وصی ِ
ُّم ْس ِل ُمون؛ 2و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند ،فرزندان مان! خداوناد

این آیین پاک را برای شما بر زیده است و شما جز به آیین اسالم [تسلیم در برابر فرماان خادا از

دنیا نروید» .تسلیم امر الهی بودن در هر زمانی ،متدین به دین الهی آن زمان بودن است و در این
ً
زمان ،عاقبتبخیری به این معناست که انسان واقعا مسلمان و در حال داشتن دین اسالم و ایمان
عمی به اصول و ارکان آن از دنیا برود؛ چنانکه اماام بااقر
مردن ،در آیه تسلیم بودن به والیت امیرالمؤمنین

است».
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فرماوده اسات «ماراد از مسالمان

 .3درخواست راسخان در علم
ُ
ْ ْ َ ُ
ول َ
الراس ُخ َ
دعای راسخان در علم از پرورد ار ،حسن عاقبت اسات « َو َّ
اون
ون فی ال ِعل ِام یق
ِ
ِ
َ ََ
ْ َ ََ
َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
َّ
َّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
نت ْال َو َّه ُاب؛ 4راسخان
وبنا َب ْع َد ِإذ ه َد ْیتنا َو ه ْب لنا ِمن لدنك رحمة ِإنك أ
َء َامنا ِب ِه  ...ربنا ال ت ِزغ قل

در علم می ویند ما به آن (قرآن) ایمان آوردیم ...پرورد ارا! دلهایمان را بعد از آنکه ما را هدایت
کردی ،منحر مگردان و از سوی خود ،رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بخشندهای» .باا توجاه باه
روایات ماراد از راساخان ،کساانی هساتند کاه در علام و داناش ،ابتقادم و صااحبنظرند و
پیامبر

و اوصیای آن حضرت در باالترین رتباه راساخان قارار دارناد 5.دانشامندان بسایاری

هستند که غرور علمی ،آنان را از پای در میآورد و یا وسوسههای شیاطین و هوای نفس آنهاا را
به بیراههها میکشاند .در چنین شرایطی باید خود را به خادا ساپرد و از او هادایت خواسات .در
برخی روایات آمده است که رسولخدا

نیز خود را به خدا میسپرد و این دعا را بسیار تکارار

 .1ناصر مکارم شیرا ی ،تفسیر نمونه ،ج  ،3ص .28
 .2بقرع.132 :
 .3نعمان بن محمد ابنحیون مغربی ،شرح االخبار فی فضائل ائمه االطهار
 .4آلعمران 7 :و .8
 .5ناصر مکارم شیرا ی ،تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .440
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َ
َُ َ ُُ َ َ
وبِث ِّبتِق ِلب َِعل ِِد ِینك؛ 1ای کسی که دلها را می ردانی ،قلب من را بار
میکرد «یاِمق ِلبِالقل ِ

دین خودت ابت بدار».

 .4درخواست حضرت یوسف

حضرت یوسف بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و سربلند بیرون آمدن از امتحانهای
سخت الهی به خداوند چنین عرضه میکند
َْ
َْ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ َ
َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ
اأ َحادیث َفااط َر َّ
الس َ
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یل
و
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ت
رب قد ءاتی
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و اأر ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َ
ْ
ُّ ْ َ َ َ
ْ
َ َ
َّ
االخ َرة َت َ
اال ِ ین؛ 2پرورد اارا!
اوفنی ُم ْس ِالما َو أل ِ ق
أنت َول ِّیی فی الدنیا و
نای ِبالص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

بخشی (عظیم) از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خوابها آ اه سااختی.
ای آفریننده آسمانها و زمین! تو ّ
ولی و سرپرسات مان در دنیاا و آخارت هساتی ،مارا
مسلمان بمیران و به صالحان ملح فرما.

حضرت یوسف ابتدا از نعمتهایی که خداوند به وی مرحمت داشته است ،مانند نعمت
حکومت ،زمامداری و علم تعبیر خواب سخن می وید و سپس درخواست اصالی خاود یعنای
عاقبتبخیری را مطرح میکند.
 .5درخواست مؤمنان

خداوند مردم را به دو روه تقسیم کرده است کسانی که به فکار عاقبات خاود نیساتند و از
َ َ
خداوند تنها نعمتهای دنیایی را درخواست میکنند .این افراد بهرهای از آخرت ندارناد «ف ِمان
ُّ ْ
ََ
َ
ُ ُ َ
َّ
َ
َ
فی اال ِخ َر ِة ِم ْن خالق؛ 3بعضای از ماردم می ویناد
الدن َیا َو َما ل ُه
اس َمن َیقول َر َّبنا َء ِاتنا فی
الن
ِ
ِ
ِ
خداوندا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن ،ولی در آخرت بهرهای ندارند» .روه دیگر کسانی هستند
که به فکر عاقبت و پایان کار هستند و از خداوند درخواست پایانی نیک دارند .آنان هام مواهاب
مادی دنیا و هم مواهب معنوی را میخواهند و زند ی دنیا را مقدمه تکامل معنوی میدانناد « َو
َ
ُّ ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
ْ
َ
فی اال ِخ َر ِة َح َسانة َو ِقناا َعاذ َاب الناار؛4و بعضای
الدن َیا َح َسنة َو
ِمن ُهم َّمن َیقول َر َّبنا َء ِاتنا فی
ِ
ِ
می ویند پرورد ارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما و ماا را
عذاب آتش نگاه دار» .بنا بر روایات رضایت الهی ،بهشات و حاورالعین ،حسانات آخارت و
از ِ
 .1احمد مصطفی مراغی ،تفسیر المراغی ،ج  ،3ص .102
 .2یوسف.101 :
 .3بقرع.200 :
 .4بقرع.201 :
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علم و عبادت ،اخالق و توسعه در معاش و همسر نیک ،حسنات دنیا هستند.
بر این اساس کسانی بودندکه در ا ر ناه ا بهویژه ظلم به دیگران ا بد فرجاام شادند یکای از
ّ
ّ
بزر ان و اولیام الله «سعید بن جبیر» ،یاور امام سجاد و مؤمن خالص متوکل بر خدا و کسای
ّ
است که به مرگ لبخند زده است .مأموران حجاج بن یوسف قفی ،سعید بن جبیر را به نازد ایان
ّ
سنگدل و جنایت کار بیرقیب تاریخ میآورند .حجاج چون نمیتواند در سخن بر او چیره شود،
دستور میدهد رو به قبله سرش را از بدن جادا کنناد .حاضاران میبینناد کاه ساعید در نهایات

ِّ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ
َ
ات
« ِإنی وجهت وج ِهی ِلل ِذی فطر الساماو ِ

خونسردی رو به قبله این آیه شریفه را تالوت میکند
ْ
ََ
ّ
َْ
َواال ْر َ َح ِنیِآ َو َما أنا ِم َن ْال ُمش ِر ِک َین» 1.حجاج به قصد تاوهین باه ساعید فرماان داده باود او را
همچون حیوانی رو به قبله ردن زنند .وقتی میبیند قرائت آن آیه بارای ساعید ّ
عازت و ساعادتی
ایجاد کرده است ،بار دیگر دستور میدهد که پشت به قبله او را بکشند .این بار آوای ملکوتی این

ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
الله ِإ َّن
«و ِل ِله المش ِرق والمْ ِرب فأینما تولوا فثم وجه ِ

آیه شریفه از حلقوم سعید بلند میشود که
ّ
َ
الله َو ِاس ٌع َع ِل ٌیم» 2.حجاج خشمگینانه و شکستخورده دستور میدهد سرش را بر روی زمین از

تنش جدا کنند و سعید که مرگ را به بازی رفته بود ،با آرامش خاطری بینظیر این کاالم خادا را
َْ ََْ َ ُْ َ َ ُ ُ ُْ َ َْ ُْ ُ ُْ َ َ ُ ْ
ّ
اارة أخ َاری» 3.حجااج
زمزمه میکند کاه « ِمنها خلقناکم و ِفیها ن ِعیادکم و ِمنهاا نخارجکم ت
ِ
بیاختیار فریاد میزند « ردنش را بزنید و ما را از ّ
شر او راحت کنید» .سعید در آخارین لحظاه
َُ َ
َِل ُِت َسل ُط ُه َِعل َ
ِأح ٍد َِبعدی؛ پرورد ارا! پس
عمرش با خدایش سخن فت و از او خواست «اللهم
ِ
ّ
ّ
از من ،حجاج را بر هیچکس مسلط مفرما» .و لحظهای بعد باه دیادار پرورد اارش نایال آماد.
ّ
نفرین سعید مستجاب شد و ریبان حجاج را رفت تا جایی که بادنش سارد میشاد و هماواره

میلرزید ،آنقدر احساس سرما میکرد که دستهایش را داخل آتش قرار میداد؛ ولای بااز هام
ّ
میلرزید! یکی از بزر ان به دیدنش آمد ،حجاج فت «برایم دعایی بکن» .آن شاخص فات
ّ
«مگر نگفتم اینقدر جنایت مکن! این نتیجه جنایات توست» .حجاج فات «نمی اویم دعاا
کن تندرست و سالم شوم ،بلکه دعا کن بمیرم تا از این وضع نجات یابم».
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 .1انعام.79 :
 .2بقرع.115 :
 .3طه.55 :
 .4مکارم شیرا ی با همکاری جمعی ا فضال و نویسنداان ،پیام امام امیر المیممنین
– .24

 ،ج  ،14ص 22
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ب :روایات

روایات بسیاری بر اهمیت عاقبتبخیری داللت دارند که به چند نمونه آنها اشاره میشود
 .1نگرانی مؤمنان

افراد صالح همواره نگران حفظ ایمان خود تا آخر عمر هساتند؛ زیارا نموناههای فراوانای در
تاریخ وجود دارد که در ابتدا افراد با ایمانی بودند ،اما هوای نفس و شیطان بر آناان غالاب شاد و
بدون ایمان از دنیا رفتند .بلعم باعورا ،یکی از این افراد است که بناا بار فرماایش اماام رضاا ،
خداوند اسم اعظم را به او عطا کرده بود و با آن دعا میکرد و دعایش مستجاب میشد؛ 1اما قرآن
َ ََْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َّ
ُْ َ
انسلخ ِمن َها
کریم از عاقبتبخیر نشدن او چنین می وید « َو اتل َعل ْی ِه ْم ن َبأ ال ِذی ءاتیناه ءای ِاتنا ف
ََ
َ
َّ
َ َ
فأ ْت َب َع ُه الش ْی َط ُن فکا َن ِم َن ْالْ ِاوین؛ 2و بر آنها بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را باه او
دادیم ،ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از مراهان شد».
َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
َ ََ ُ ُ ُ َ ً ُ
وءِالِع ِاقب ِةَِلِیتيقنِالوصلول ِِإلل ِ
پیامبر اکرم
فرموده است «َلِیزالِالمؤ ِمنِخا ِئفا ِِمنِس ِ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ون َِوق ُتِنزع ُِر َ ُ
ِالله َِح َّت َِیك َ
ور َِمل ِكِال َمو ِتِله؛ 3مؤمن پیوسته از سومعاقبت خود
ِرض َو ِان ِ
ِ ِ
وح ِهِوِظه ِ
بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را دریافت خواهد کرد یا نه تا هنگام
مرگ و آمدن ملکالموت» .بنابراین کسانی که در اندیشه عاقبتبخیری هستند ،در حقیقت خود
را در مسیری مییابند که هر آن احتمال سقوط در آن میرود.
نگرانی از حسن عاقبات در وجاود انساان کااملی همچاون امیرمؤمناان متبلاور اسات.
رسااولخدا در پایااان خطبااه شااعبانیه ریساات ،امیرالمااؤمنین عاارض کاارد «ای
رسولخدا چرا ریه میکنی؟» .حضرت فرمود «یا علی! ریهام برای آن چیزی اسات کاه
در این ماه (ماه رمضان) بر تو وارد میشود .ویا میبینم که برای پرورد ارت نماز میخوانی ،در
حالی که شقیترین انسان و شقیتر از پیکننده ناقه مود برانگیختاه میشاود؛ پاس ضاربتی بار
پیشانی تو وارد میسازد که بر ا ر آن محاسنت (با خون) خضاب میشود ،امیرمؤمنان پرسید
«ای رسولخدا! این (شهادت) در حال سالم بودن دیانم اسات؟» .حضارت فرماود «در حاال
4
سالمت دینت خواهد بود».
َ ُ
َ َ َ َ
 .1علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،1ص « :248أ َّن ُهِأعطي ََِِبل َع ُمِب ُن َِب ُاع َ
ور َاء ِِاَلس َمِاأعظ َمِ،فك َانِ
ِ
َُ َ َ ُ َ
َ ُ
ابِله».
وِب ِهِفيستج
یدع ِ
 .2اعراف.175 :
 .3حسن بن علی امام عسکری  ،التفسیر المنسوب الی االمام الحسن العسکری ،ص .239
 .4محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ص .95
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 .2موهبت الهی

عاقبتبخیری ،موهبتی الهی است .کسانی که ظر وجودشان را بیش از حد آلوده نکارده و
پرده حیای میان خود و خداوند را حفظ کردهاند ،خداوند راه سعادت و عاقبتبخیری را برایشاان
َ
َ َ َّ
ِالل ُهِب َ ً َ َّ َ َ َ
وتهِقيل ِ
فراهم میکند؛ چنانکه پیامبر اکرم
فرموده است « ِاذاِاراد ِ ٍ
عبدِخيراِطه َرُِقب ِم ِ
َ
هور َ
ماِط َ
ُِالعبد؛ هر اه خداوند نسبت به بندهای اراده خیر کند ،او را پیش از مارگ پااک و پااکیزه
َ
ََ
لالحِِ
میکند» .از آن حضرت پرسیدند چگونه بنده را پاک میکناد؟ حضارت فرماود «عمل ِص ِ
َّ َ َ َ َ
ُ ُ
هِعليه؛ 1عمل صالحی به او الهام میکند (کاه او بار آن ماداومت کناد) تاا
هِا ِیاُِحت ِی ِقب ِ
ض
ی ِلهم ِ
َ ً َ
َ َ َّ ُ
عبدِخيرا َِع َّسلهِ
زمانی که از دنیا برود» .آن حضرت در روایت دیگری فرموده است « ِاذاِارادِالله ِِب ٍ
َ َ َ َ
اِع َّسله؛ هر اه خداوند به بندهای اراده خیر کند ،او را شیرین کناد» .پرسایدند شایرینی او
قي ِم
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
ً
ُ
یفتحِل َ
چگونه است؟ فرمود « ُ
هِعمه َ
ِصالهاِقب َِم ِوتهِث َّم ُِی ِقبضهِ َعليه؛ 2پیش از مر ش کار نیکی
را پیش پای او می ذارد و در ا نای انجام آن جانش را می یرد».
ج :ادعیه

طلب عاقبتبخیری در مضامین بسیاری از دعاهای مأ ور از اهلبیت
نمونههایی در این مورد اشاره میشود.

وجود دارد که باه

 .1زیارت عاشورا

زیارت عاشورا ،معرو ترین زیارتنامه امام حسین است .فرازهای زیبایی در این زیارت
وجود دارد که درخواسات عاقباتبخیری اسات .در فارازی از ایان زیاارت شاریف از خداوناد
ً
َ
ُ َّ َ
يِعن َلدك َِو ِجيهلاِ
میخواهیم که به ح امام حسین آبرومند و عاقبتبخیر باشیم «اللهمِاجعل ِن ِ
ُ َ
ُّ َ
اْلخ َر ِِة؛ 3خدایا مرا نزد خود باه وسایله حساین در دو عاالم وجیاه و
ِبالهسي ِن ِ
(ع)ِفيِالدنياِو ِ
آبرومند ردان» .در ادامه فرازها اوج معرفت باه اهلبیات  ،باودن در کناار ایشاان در دنیاا و
آخرت ،رسیدن به مقام محمود و خونخواهی اهلبیت در رکاب امام زمان را درخواست
میکنیم
ُ َ
ََ َ
َ َ
َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ُ
َ ُ
فاس َئ ِالل َِهِالذیِاک َر َمن ِِب َمع ِرف ِتكم َِو َمع ِرف ِةِاو ِليا ِئكم َِو َِر َزق ِن ِال َبرائة ِِمنِاعلدا ِئكمِ  -انِ

 .1ابوالقاسم پایندع ،نهج الفصاحه ،ص .183
 .2همان.
 .3محمد بن جعفر ابنمشهدی ،المزار الکبیر ،ص .482
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ياِواَلخ َرة َِو َان ُِی َث ِّب َتِل ِعن َد ُکم َِق َد َمِصدقِف ُّ
َیج َع َلن َِم َع ُكمِف ُّ
ِالدن َ
ِالدن َ
ياِوِاَل ِخ َرة؛ 1و
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
درخواست میکنم از خدایی که مرا رامی داشت بهوسیله معرفت شما (اهلبیت )
و معرفت دوستانتان که همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من فرماید ،به اینکه قرار
دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و در دو عالم به مقام صدق و صفای با شما مارا ابات
بدارد.

در فرازی دیگر از خداوند میخاواهیم زناد ی دنیاایی و آخرتای ماا را مانناد زناد ی پااک
َ َ
َ ُ َّ َ َ
ُ َ َّ َ
ِآل ُِم َه َّم ٍلد َِو َِمملات ِ
پیامبر
و اهلبیت ایشان قرار دهد «اللهمِاجع ِمهيلایِمهيلاِمهم ٍلدِو ِ
ُ َ َّ 2
َ َ ُ َ َّ َ
ِآلِمهم ٍِد؛ بار خدایا! زند ی من را (همچون) زند ی محمد و آلمحماد و مارگ
مماتِمهم ٍدِو ِ
مرا (همچون) مرگ محمد و آلمحمد قرار بده».
فرازهای زیبای این زیارت ،سرشار از درخواستهایی از جنس حسن عاقبت است که انسان
را از زند ی مادی جدا و به ارزشهای واالی انسانی که اوج قله آن اهلبیت هستند ،رهنمون
میسازد.
 .2دعای یازدهم صحیفه سجادیه

موضوع اصلی دعای یازدهم صحیفه سجادیه ،طلب عاقبتبخیری در دنیا و آخرت اسات.
امام سجاد در فرازی زیبا از این دعا ،از خداوند درخواست میکند که عاقبت کار ما را آنچاه
که توسط فرشتگان بت اعمال برای ما بت میکنند ،به توبه مقبول قرار دهد

َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َََ َُُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
اِدع َوتلکِال ِتل َِل ُِب َلدِ
ِمددِأعم ِارناِ،وِاستهضلرتن
ياتناِ،وِتصرمت ِ
و ِِإذاِانقضتِأیامِح ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
اِکت َبةِأع َم ِال َناِ
ِآل ِه َِ،وِاج َع ِِخ َت َام َِماِته ِص ِعلين
ِمنهاِو ِِمن ِِإجاب ِتهاِ،فص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
َ
َ ًَ َ ُ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ
اِعل ِذن ٍبِاج َِت َرح َن ُاُ َِ،وَِل َِمع ِص ٍيةِاق َت َرف َن َالا؛ 3و آن زمان که
وقفناِبعدل
توبةِمقبولةَِلِت ِ
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
(کار ما و) آنچه را که نویسند ان اعمال ما بت کردهاند ،توبه مقبوله قرار بده؛ توباهای
که پس از آن ما را بر ناهی که مرتکب شده و معصیتی که انجاام دادهایام ،سارزنش و
توبیخ نفرمایی.

 .1همان.
 .2همان ،ص .483
 .3علی بن الحسین امام ین العابدین ،الصحیفه السجادیه ،ص .62
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 .3دعای ابوحمزه ثمالی

ابوحمزه مالی دعایی از امام سجاد نقل میکند که باه دعاای اباوحمزه ماالی معارو
َ َّ
است .فرازهای روحبخشی از این دعا سراسر درخواسات عاقباتبخیری اسات « َوِتلوفن ِفل ِ
َ ََ
َ
َ
ک ...؛ خدایا! مرا به راه خدا و بر دیان رساولت بمیاران  .»...ساپس در
سول َ ِ
س ِِبيلکِوِعل ِِمل ِةِر ِ
ادامه عرضه میدارد
َ
َ
َ َّ
َ
َِملاِأح َيي َت ِنل ِ َعلي ِله َِوِت َلوف ِن ِِإذاِ
َ ِّ َ َ َّ
ِالش ِّ
ک َِو ُّ
ِالسم َ ِع ِة ِِف ِ
ِِمنِالر ی ِاءِو

ً َ ََ َُ ُ َ َ َ َ
َّالل ُه َّمِإ ِّن َِأس َأ ُل َ
کِأح ِي ِن
ک ِِإ َیماناَِلِأج ِلهِدون ِِلقا ِئ
ِ
َ َ َّ َ َ َ
َ ََ َ ََ َ َ َ
َ
َ
توفيت ِن ِعلي ِهِوِابعث ِن ِِإذاِبعثت ِن ِعلي ِهِوِأب ِرئِقل ِب
َ ًَ
دین َ
ک َِح َّت َِی ُك َ
ک؛ 1خدایا ایمانی از تو درخواست میکنم که پایانی
ون َِع َم ِل ِخ ِالصاِل َ ِ
ِ ِ
جز دیدار تو نداشته باشد .بر آن ایمان پایدارم بدار تا زندهام مایداری و بار آن بمیاران،
زمانی که مرا میمیرانی و بر آن برانگیز ،هنگامی که مرا برمیانگیزی و دلام را از ریاا و
شک و شهرتخواهی در دینت پاک فرما تا عملم برای تو خالص باشد.

درخواساات عاقبااتبخیری در زیارتنامااه امامزاد ااان بزر اای همچااون حضاارت فاطمااه
معصااومه  ،حضاارت عباادالعظیم حساانی و حضاارت حکیمااه خاااتون دختاار امااام
محمدتقی آمده است « َالل ُهمِان َِاس َئ ُل َ
الس َ
ک َِأن َِتخت َمِل ِب َّ
عاد ِِة؛ خداوندا! من از تو میخواهم
ِ
ِ
ِ
که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی» .سعادتمندی در طول زند ی انسانها ،یک برتری است کاه
مهمترین آن ،سعادتمندی در عاقبت امور و عمر انسان است.
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