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 نیایش در عرفات

 مشخصات کتاب

 ۷۹۲۱ -اهلل، سرشناسه : صافی، لطف

 اهلل صافی گلپایگانیعنوان و نام پدیدآور : نیایش در عرفات/ لطف

 .۷۷۱۷انتشارات اسالمی،  مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر

 ۹۲۲مشخصات ظاهری : ص 

 (۲۴۱فروست : )دفتر انتشارات اسالمی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ریال۲۹۹شابک : 

 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

 صورت زیرنویسیادداشت : کتابنامه به

 موضوع : دعای روز عرفه

 علمیه قم. دفتر انتشارات اسالمیشناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه 

 ۷۷۱۷ ۹ص۴/عBP۹۱۹رده بندی کنگره : 

 ۹۲۱/۱۱۴رده بندی دیویی : 

 ۷۲۶۴-۱۷شماره کتابشناسی ملی : م

 مقدمه ناشر

الحمدللَّه مجیب الدعاء و کاشف الضرّ و البالء والصالة والسالم علی سیداالصفیاء و 

خاتم االنبیاء و علی آله الطاهرین النقباء النجباء سیما موالنا أبی عبداللَّه الحسین 

 سیدالشهدا و علی بقیةاللَّه و وارث اولیائه المکرمین بشرف االصطفاء

وَقالَ رَبُّکُم ادْعونی استَجِبْ لَکُمْ انَّ الَّذینَ یَسْتَکبِرُونَ عَن  قالَ اللَّه تَبارَک و تَعَالی»

 «عِبادَتی َسیدْخُلُونَ جَهنََّم داخِرینَ
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 (.۲۹)سوره مؤمن، آیه 

 پروردگار شما فرموده است: بخوانید مرا تا دعای شما را مستجاب کنم.»

به خواری داخل آتش  نمایندالبته آنان که از عبادت من به استکبار، خودداری می

 «.شوند

قالَ رَسُوُل اللَّه صَلّی اللَّه عَلَیهِ وآلِهِ وَسَلَّم: الدُّعاء سِالحُ المُؤمِنِ وَعَمُودُ الدّینِ »

 «وَنورُالسَّماواتِ واالرضِ

 (.۷۹۲۴، ص ۹)وسائل، ج 

 «.دعا، سالح مؤمن، و ستون دین، ونور آسمانها و زمین است»

 لَیِه السَّالم: سُوسُوا ایمانَکُْم بِالصَّدَقَةِ وقالَ امیرالمُومِنین عَ»

 8نیایش در عرفات، ص: 

 «.وحَصِّنُوا اموالَکُمْ بِالزَّکاة وَادفَعُوا امواجَ البَالء بِالدُّعاء

 (۷۷۶۴، ص ۷۷8البالغه فیض، حکمت )نهج

 ، وایمان خود را با صدقه حفظ نمایید، و اموال خود را با دادن زکات در پناه درآورید»

 «.امواج بال را، با دعا دفع کنید

 ۲نیایش در عرفات، ص: 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم 

 پیشگفتار:

هجری قمری  ۷۴۷۹کنم، ساعات پایانی سال اکنون که نوشتن این نوشتار را آغاز می

)شب اول محرّم( آغاز  ۷۴۷۷است و حدود دو ساعت دیگر به وقت لندن، سال 

مکتب حسینی در تمام بالد، شهرها و دهستانهای  شود. مدارس و کالسهایمی

ای از جهان گردد. بلکه اگر در نقطهنشین و هرکجا که چند نفر شیعه باشد، باز میشیعه

فقط یک نفر شیعه باشد همان یک نفر با خواندن تاریخ واقعه جانسوز کربال، یا با 
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 نماید.نام میخواندن اشعار، مراثی، نوحه و گریه، در این کالس ثبت

همگان با حضور در این مدارس و مجالس تعزیه و سوگواری از موالی آزاد مردانِ 

جهان، درس ایمان و ایثار گرفته و در حمایت از حق و امتناع از همکاری با ظالم و 

آورند. تالش برای اعانت مظلوم و محکوم کردن استکبار و استعباد، تجلیل به عمل می

 و یاد

 ۷۹: نیایش در عرفات، ص

 دارند.قیام، نهضت و فداکاری آن حضرت و اصحاب با وفایش را گرامی می

نیز شیعیان در محلّات و مراکز مختلف مذهبی، از  -پایتخت انگلستان -در شهر لندن

مجالسی برقرار نموده و با شور و شوق فراوان و  -که شب اول ماه محرّم است -امشب

م استقبال نموده و شعائر و مراسم آن را دلهای مشحون به اخالص و تألّم، از محرّ

 نمایند.برگزار می

مجمع اسالمی جهانی لندن که در امر اقامه عزای عاشورا و سایر روزهای جشن و عزا 

وایّام و اعیاد اسالمی، مؤسس و پیشقدم بوده نیز از امشب طبق برنامه اعالم شده، مجلس 

و مؤمنات خواهد داشت. به این  سخنرانی، عزاداری، پذیرایی و ضیافت از مؤمنین

های سیاهی که مزیّن به اشعار دوازده بند معروف جهت، در و دیوار مجمع را با پارچه

 اند.پوش نمودهاست سیاه -الرحمهعلیه -شاعر مرثیه سرا، محتشم کاشانی

امید است حقیر تا در لندن هستم موفق شوم که در این جلسات شرکت نموده و خود را 

توفیق انجام وظیفه  -السالمعلیهم -بیتان مخلصی که در سوگواری اهلبا عزیز

یابند، همنوا سازم. باشد که از برکت خلوص آنها این روسیاه ضعیف نیز عزاداری می

 شوم. -السالمعلیه -مشمول عنایات حضرت ابا عبداللَّه الحسین سیدالشهدا

 ۷۷نیایش در عرفات، ص: 

ع برای بقای دینِ توحید و دف -السالمعلیه -م سیدالشهداضمناً به این مناسبت که قیا

شرک بود و در حقیقت در کربال جبهه موّحدین و اهل توحید و عدل در برابر مشرکین 
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 و اهل شرک قرار گرفت که:

بر این شدم که توسلًا به آن « العدل والتوحید علویان والجبر والتشبیه امویان»

مون ده بخش از بخشهای دعایِ مشحون به معارف شهیدالموحدین و موحدالشهدا پیرا

توحیدیِ آن حضرت، که در روز عرفه با آن حال سراسر خلوص، توجه و چشم گریان 

 ای تقدیم نمایم.انشا و قراءت فرمود، کلمه

و پیش از ورود در این دریای ژرف بیکران، پیرامون اهمیّت دعا و نقش آن در حیات 

سشی که در بعض اذهان است، دو مطلب را زیر عنوان: عرفانی و اجتماعی انسان و پر

 رسانم.فضیلت دعا و توضیح مهم به عرض می

چون این کتاب در حال بیماری و گاه در بیمارستان بدون مراجعه به کتاب و مآخذ 

الزم، نگارش یافته، امید است خوانندگان عزیز از نواقص یا اشتباهاتی که در این نوشته 

 پوشیده و با قلم شریف خود آن را اصالح فرمایند. واقع شده است چشم

 ومن اللَّه نسئل التوفیق و نستعینه و علیه التکالن.

 فضیلت دعا

سخن گفتن از فضیلت دعا با تصریحات مؤکد قرآن مجید و احادیث شریفه بر فضیلت 

 آن، توضیحِ واضحات است. بخش 

 ۷۹نیایش در عرفات، ص: 

المی که متضمن بخشهای مهم دیگر مثل تعلیم، تربیت، های دینی اسمهمّی از برنامه

 باشد.تزکیه و تکامل در عقل، عقیده، ایمان و اخالق است، دعا می

شود و عالم غیب و وجود صاحب در هنگام دعا، اتصال و ارتباط بنده با خدا محکم می

 این جهان را که همه به او محتاج و نیازمندند و خواه و ناخواه به حکم:

 [«۷لَّه یسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَاالرضِ طَوْعاً وَکَرْهاً وَظِاللُهُم بِالغُدُوِّ وَاالصالِ وَل»

هرکه در آسمانها و زمین است با همه آثار وجودیش به رغبت و اشتیاق و به جبر و »
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 «.الزام، شب و روز به طاعت خدا مشغولست

نمایند و شعور، باور و ایمان او به خاضع حکم و فرمان او هستند، احساس و ادراک می

 شود.علم و قدرت و سایر صفات کمال او، بیشتر می

بشر به فطرت خود، نیاز به دعا و میل به نیایش، تضرّع و ابتهال در برابر قدرت مافوِق 

نماید. و بدون دعا و توجه به همه نیروهای عالمِ مادی و کل جهان خلقت را درک می

م حقایق و قاهر، غالب و حاکم بر همه است، روحش آرام حقیقتی که مافوق تما

 شود.نمی

 ۷۷نیایش در عرفات، ص: 

اش همیشه به روی او خواهد که در هر حال صدای او را بشنود و دَرِ خانهاو کسی را می

باز باشد و از حاجات او آگاه باشد و در هنگام بال و سختی به او پناه ببرد و به او 

ز همه حاالت و از راز دلش مطلع باشد و چیزی بر او مکتوم و مخفی امیدوار باشد و ا

 فرماید:نباشد و از عجز وناتوانی منزّه و مبرّا باشد. چنانکه قرآن مجید می

یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْارِْض وَما یَخرُجُ مِنها وما یَنِزلُ مِنَ السَّماءِ َوما یَعرُجُ فیها وَهُوَ مَعَکُمْ ایْنَ »

 [.۹«]نتُمْ واللَّه بما تَعْمَلوَن بصیرٌماکُ

شود و آنچه از آسمان رود و آنچه از آن خارج میداند آنچه به درون زمین میخدا می»

کند. و او با شماست هرجا که باشید و او به گردد و آنچه در آسمان عروج مینازل می

 «.کنید بینا و آگاه استآنچه می

 آورد و نشاطو اشخاص خسته را از خستگی بیرون میدعا، وجدانهای تاریک را روشن 

کند و از تسلط یأس و افکار تشویش آمیز و خطرناک بر انسان آنها را تازه می

شود. و در مواقف عظیم و نماید. و در هنگام مصائب، تسلّی بخش او میجلوگیری می

دارد،  یازانگیز که شخص به ایستادگی، مقاومت، تحمل، بردباری و استواری نهراس

تواند به قدر دعا به انسان ای نمیدهد. هیچ ماده و سرمایهدعا همه اینها را به او می

 کمک و یاری کند.
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 ۷۴نیایش در عرفات، ص: 

در  که شرحش -اشدر یکی از حاالت بسیار شورانگیز دعائی -السالمعلیه -امام سجاد

 د:کندرگاه خدا عرض میبه  -مذکور است -السالمعلیهم -بیتکتابهای سیره اهل

ب نصیا مَنْ قصده الضالون فاصابوه مرشدًا وامه الخائفون فوجده معقال متی راحة من»

 «.لغیرک بدنه ومتی فرح من قصد سواک بنیته؟

ای کسی که گمراهان او را قصد کردند و او را راهنما و مرشد خود دیدند. و »

یافتند. کجا و چه زمانی راحت است  ترسناکان به سوی او رفتند و او را پناهگاه خود

برای آنکه بدنش را برای غیر تو بپا دارد و در برابر غیر تو بایستد و خضوع و بندگی 

 «.کند. و چه زمان فرح و نشاط است برای کسی که غیر تو را نیّت نماید؟

اهگاه پناند از بهترین لذایذ معنوی، محروم و در زندگی، بیافرادی که به دعا راه نیافته

پذیر است و ناچار به هر دری هستند و در برابر هر حادثه و جریانی روحشان شکست

گویند. آنها آورد و به هر چیزی متشبث و به هر کس چاپلوسی و تملق میروی می

 گوید:مخاطب این شعر شاعرند که می

 خاکت بسر مگر به خدا آشنا نه ای طلبی این چه گمرهی استحاجت زخلق می

 ه احساس نیاز به دعا و احتیاج به آن در هنگام شداید،البت

 ۷۶نیایش در عرفات، ص: 

شوند و اگر به زبان هم شود و بسیاری حتی ناخودآگاه به خدا متوجه میبیشتر می

گویند. و ... می« یا من یجیب دعوة المضطرین»و « یا ارحم الراحمین»نگویند به دل 

شود. چنانکه در قرآن مجید مواقع بیدار می فطرت آنها که بر توحید است در این

 فرماید:می

قُلْ ارَأیتَکُم انْ اتاکُْم َعذابُ اللَّهِ اوْ اتَتکُُم السّاَعةُ اغَیْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ انْ کُْنتُم صادِقینَ بَل ایّاُه 

 [.۷«]تَدْعُونَ

ز آن یا هنگام بینید شما اگر آمد شما را عذاب خدا، یا ساعت )که مراد ابگو آیا می»
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خوانید مرگ یا روز قیامت است( آیا غیر خدا را )برای رفع اهوال و سختیهای آن( می

 «.خوانیدگویید، بلکه او را میاگر راست می

نیاز و غنی در دعا موضوعی که مهم است توجه بنده به فقر و نیاز خود به خدای بی

ودشناسی به اینکه چیزی است. و به عبارت دیگر: خودشناسی و خداشناسی است؛ خ

 محسوب نیست و مالک چیزی نیست:

 [.۴«]ال املِکُ لِنَفسی نفعاً َوال ضرّاً»

و خداشناسی به این است که انسان بفهمد که: مالک همه خیرات و ولیّ همه نعمتها و 

برآورنده همه حاجتها و آفریننده و روزی دهنده همه چیز، خداوند متعال است. هرچه 

 نیازی خدا کاملتر گردد، درجه ر بیشتر باشد و معرفت به غنا و بیاین احساس فق

 ۷۲نیایش در عرفات، ص: 

ر او فهمد که خودش و همه بگردد و بیشتر میدعا و ربط بنده با خدا باالتر و قویتر می

 محتاجند. و همه باید به او عرض حاجت کنند.

اجت به سوی او دراز کنند المهمات است. همه باید دست حالحاجات و کافیاو قاضی

آنکه آنها ملتفت به آن که بیشتر حاجات آنها را بدون سؤال و در خواست آنها و بی

 سازد که:شده باشند برآورده نموده و برآورده می

عم قبل ء بالنهو الذی یعطی مَنْ یَسئله ومن الیسئله وما سئل وما لم یسئل وهو المبتدی»

 «.استحقاقها

پیش خداوندی برکه کریم است و رحیم است و غفور است و دست حاجت چوبری 

 ودود

 هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود پایاننعمش نامتناهی کرمش بی

توجه به غیر او و توسل به غیر وسایلی که او قرار داده و برگزیده است، مثل توجه و 

ر لطیف در این اشعاتوسل فقیر به فقیر و حاجت خواستن گدا از گداست. همانگونه که 

 گوید:است که می
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 گدائی را گدائی میهمان شدگدا بهر گدا جویای نان شد

 زمسکینان کویک نان طلب کردکفی نان از پی مهمان طلب کرد

 خواست که نتوان حاجت اال ازغنیمایگان راستنشد کارش از آن بی

 مایه و درویش باشند گدایان گر کم و گر بیش باشندهمه بی

 ۷۱در عرفات، ص:  نیایش

 

 دهد امکان به نفی خود گواهی چه در وحدت چه اندر التناهی

 جهان از تو غنی و بی تو درویش زهی در وحدت وجود و غنایش

 [.۶«]یا ایُّها النَّاسُ انْتُُم الفُقَراُء الَی اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمِیدْ»قال اللَّه تعالی: 

ت نیاز و حمید اسفقیر و نیازمند به خدا هستید و اوست که تنها بیای مردم! شما همه »

)حمید، هم محتمل است به معنی محمود و حمد شده مراد باشد و هم به معنی حامد و 

 «.سپاس گزارنده(

 -بسیار است از جمله این حدیث -چنانکه اشاره شد -در فضیلت دعا، اخبار و احادیث

 :حائز اهمیت است -ی که قراءت قرآن کریم داردبا توجه به فضیلت و ثواب بسیار

محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن حمّادبن عیسی، عن معاویة بن عمّار »

 :-السالمقال: قلت البی عبداللَّه علیه

رجلین افتتحا الصّالة فی ساعة واحدة فتال هذا القرآن فکانت تالوته اکثر من دعائه ودعا 

عاؤه اکثر من تالوته ثمّ انصرفا فی ساعة واحدة، ایّهما افضل؟ قال: کلّ هذا اکثر فکان د

 فیه فضل کلّ حسن، فقلت: انّی قد علمت اّن کلّا حسن و أن کلّا فیه فضل فقال:

وقال رَبُّکُم ادْعُونی اْستَِجبْ لَکُمْ انَّ الَّذینَ »الدعاء افضل، اما سمعت قول اللَّه عزّوجل: 

 عِبادَتی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  یَسْتَکبِرُونَ عَنْ

 ۷8نیایش در عرفات، ص: 

هی واللَّه العبادة، هی واللَّه افضل، هی واللَّه افضل الیست هی العبادة، هی [« ۲داخِرینَ 
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واللَّه العبادة، هی واللَّه العبادة، الیست هی اشدهنّ؟ هی واللَّه اشدّهنَ هی واللَّه اشدهنّ 

 .[«۱هی واللَّه اشدهنّ 

 گفتم که: دو نفر با هم همزمان -السالممعاویةبن عمار گفت به امام جعفر صادق علیه»

شروع به نماز کردند و همزمان با هم نماز را به پایان رساندند، یکی از آنها تالوت قرآن 

را در نماز بیشتر از دیگری داشت و دیگری دعا بیشتر خواند کدامیک افضل است؟ در 

دانم دارای فضیلتند و هر دو نیک هستند. پرسش کننده گفت: میجواب فرمود: هردو 

ای که هر دو فضیلت دارند و هر دو خوب هستند. فرمود: دعا فاضلتر است مگر نشنیده

فرماید: پروردگارتان این دعوت را کرد که مرا بخوانید تا فرموده خدا را که می

مال ورزند بزودی با کیاستجابت کنم بدرستی کسانی که از عبادت من استکبار م

ذلت، داخل جهنم خواهند شد. آن نماز )که دعایش بیشتر است( واللَّه عبادت است، آن 

نماز به خدا سوگند افضل است، آن به خدا سوگند افضل است آیا آن عبادت نیست؟ 

 ...«.آن به خدا سوگند عبادت است، آن به خدا قسم عبادت است 

 فرماید:بخوانید که می -السالمعلیه -ؤمنینو این حدیث را نیز از امیرالم

 مَنْ اعطَِی اربَعاً لم یُحَْرمِ اربَعاً: مَنْ اعطِیَ الدُّعاء لَْم یُحرَمِ الْاجابَةَ،»

 ۷۲نیایش در عرفات، ص: 

َی مَنْ اعطِوَمَن اعطِیَ التَّوبَةَ لَمْ یُْحرَمِ الْقَبُولَ، َومَنْ اعطَِی االستِغفارَ لَمْ یُحْرَمِ المَغفِرَةَ، وَ

 [.8«]الشُّکْرَ َلمْ یُحرَمِ الزِیادَة

 شود:یعنی: به هرکس چهار چیز عطا شود، از چهار چیز محروم نمی»

شود. و کسی کسی که دعا به او عطا شود )موفق به دعا گردد( از اجابت محروم نمی

سی که کشود. و که توبه به او عطا شود )موفق به توبه شود( از قبول توبه محروم نمی

استغفار به او عطا شود )موفق به طلب مغفرت و آمرزش گناه از خدا شود( از مغفرت و 

شود. و کسی که شکر به او عطا شود، )وموفق به شکر نعمتهای آمرزش محروم نمی

 «.شودخدا شود( از زیاد شدن نعمت محروم نمی
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 خداست که: فرماید: و تصدیق این )گفتار،( کتابمی -السالمعلیه -سپس امام

 فرماید:در مورد اجابت دعا می

 [.۲«]ادْعُونِی، اسْتَجِبْ لَکُمْ»

 فرماید:و در مورد استغفار می

 [.۷۹«]وَمَنْ یَعْمَلْ سوءً او یَظِلمْ نَفْسَهُ ُثمَّ یَسْتَغفِرِاللَّه َیجِدِاللَّه غَفُوراً رَحیماً»

 ۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 :فرمایدو در مورد سپاسگزاری می

 [۷۷«.]لَئِن شَکَرُْتم لَأزیدَنَّکُم»

 فرماید:و در مورد قبول شدن توبه می

 هانَّمَا التَّوبَةُ عَلَی اللَّه لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجِهالٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن مِنْ َقریبٍ فَاولئکَ یَتُوبُ اللَّ»

 [.۷۹«]عَلَیْهِم وَکانَ اللَّه عَلیماً حَکیماً

 دهیم:و در خاتمه این مقدمه چند نکته را تذکر می در اینجا

 --و ائمه طاهرین -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -اول اینکه: دعاهایی که از پیغمبر اکرم

از  توانرسیده است یکی از منابع بزرگِ علم و معرفت است که می --السالمعلیهم

م و عرفان، عروج نمود. واقعاً طریق تأمل در معانی و مضامین آنها به مقامات بلند عل

بسیاری از این دعاها را که در نهایت فصاحت، بالغت، حسن مضمون، قداست و 

لطافت معنی است باید از معجزات شمرد؛ زیرا غیر از کسی که علمش لَدُنّی باشد 

 تواند این معانی و حقایق را بیان نماید.نمی

فه کامله و زبور آل محمد و انجیل نمونه آنها دعاهای صحیفه سجادیه معروف به صحی

 است که باید همه  --السالمعلیهم --اهل بیت

 ۹۷نیایش در عرفات، ص: 

د اجل السالکین تألیف سیمسلمانان به آن افتخار نمایند. چنانکه شرح آن به نام ریاض

 نظیر است.سید علیخان نیز از آثار ممتاز، و پرفایده و در نوع خود بی
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حیفه ثانیه، صحیفه ثالثه، صحیفه رابعه، صحیفه علویه و سایر همچنین دعاهای ص

دعاهایی که در کتابهایی مثل: البلد األمین، مصباح کفعمی و مصباح المتهجد شیخ 

طوسی و کتابهای سیدبن طاووس و کتاب دعای بحاراالنوار و کتابهای دیگر که همه 

شناسی، ، نبوت و پیغمبراینها نه فقط کتاب دعا هستند که کتاب معرفت و خداشناسی

 شناسی، و کتاب اخالق و آداب هستند.امامت و امام

دوم اینکه: هرچند دعا به هرزبان و هربیان که باشد دعاست و برای آن الفاظ خاّصی 

تواند به قدر معرفت خود و بدون واسطه کسی با خدای معین نشده است و هرکس می

ود را به زبان خودش از خدا بخواهد و هیچ خود، رابطه دعایی برقرار نماید و حوایج خ

 خواهد بگوید.آداب و ترتیبی نجوید، وهرچه دلِ تنگش می

رسیده است افضل و  --السالمعلیهم --ولی دعا خواندن با دعاهایی که از اهل بیت

 کاملتر است و از نقص و خطابهایی کوتاه و نارسا منّزه است.

فهمند که باید خدا را چگونه خواند و د میآنها که در اوج مقام معرفت قرار دارن

های مختلف او را چگونه مخاطب قرار داد و چه حوایجی را از او طلبید. کسی که جهل

 احاطه کرده است چگونه 

 ۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 تواند چنانکه شایسته است در محضر خدا زبان به سخن باز نماید.می

با خدا سخن گفتن است و شرط آن دانستن سوم اینکه: دعا، مجرد خواندن خدا و 

ان شود، بر همحاجت یا بیان حاجت نیست. فوائد و برکات مهمی که بر آن مرتب می

سخن گفتن با خدا و خدا را به اسماءالحسنی خواندن و نعمتهایش را برشمردن و 

شود. چنانکه در دعا نیز شرط ستایش او و نیایش، تضرّع و تذلل نمودن نیز مرتب می

نیست که برای مقاصد اخروی باشد بلکه برای مقاصد مشروعه دنیوی نیز باشد باز 

نمک طعام  -بر حسب بعض روایات -دعاست. و مستحب است که همه چیز را و حتی

 را از خدا بخواهد.
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اند. چهارم اینکه: برای کمال دعا، شرایط و آدابی است که در کتابهای دعا ذکر کرده

دعا نیز موانعی است که باید برطرف شود که از آن جمله: حرام چنانکه برای استجابت 

 بودن لقمه و غذا، ترک صله رحم و امور دیگر است. چنانکه دردعاست:

 «اللهمَّ اغْفِر َلنا الذُّنوبَ الَّتی تَحْبِسُ الدُّعاء»

 «.کند دعا راخدایا! ببخش بر ما گناهانی را که حبس می

رود ولی تأثیر آن حبس دعا برای اجابت از بین نمی شود اقتضایکه از آن معلوم می

شود تا وقتی که گناهی را که مانع استجابت بوده است با توبه و ادای حقوق می

 الحقوق و قضای آنچه باید انجام شود، تدارک نماید.ذوی

 ۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 ه، مواقع وشرایط استجابت دعا نیز اقسامی دارد، بعض اوقات شریفه، اماکن مقدس

سازد که تفاصیل آنها به طور مبسوط و مواقف و امور دیگر تأثیر دعا را سریع می

مشروح در کتابهای دعا مذکور است و با مراجعه به تألیفات بزرگان از حقایق عالی و 

ای که از دعا منظور است آگاه شوید. و در مواقع توجه و دعا، این حقیر مقاصد مهمه

یار محتاج به مغفرت و رحمت خدا و پدر و مادرم را فراموش مسکین و بسیار، بس

 نفرمایید.

پنجم اینکه: اگرچه باید همه چیز را از خدا خواست ولی اگر مطلب و حاجت، امری 

شود و فراهم کردن آن برای شخص میسر است، باشد که با اسباب عادی فراهم می

قرر و االسباب برای آن مباکتفا به دعا صحیح نیست باید اسبابی را که خدای مسب

مقدّر کرده است فراهم کرد و در عین حال از او هم تأثیر اسباب را التماس نمود. 

چنانکه در داستان آنکه در محضر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله ناقه خود را رها کرد 

 و گفت: توکل بر خدا کردم، رسیده است که آن حضرت به او فرمود:

 «کَّلاعْقِلْها وَتَوَ»

 «.یعنی زانوی شتر را ببند و توکل کن
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البته در مواردی هم که دست شخص از اسباب امری کوتاه است نباید ناامید شود و 

دست از دعا و طلب حاجت از خدا برندارد و در دعا اصرار و الحاح نماید و لهجه 

 صادق و راست 

 ۹۴نیایش در عرفات، ص: 

ی را کند یا حاجت شخصیِ کسیج مسلمانان دعا میداشته باشد. مثلًا کسی که برای حوا

خواهد باید درخواستش جدی و واقعی باشد. اگر خداوند امکان انجام این از او می

حوایج و خدمات نوعی یا شخصی را به او عطا کرده باشد و او از بذل امکانات خود 

برای  نماید، تواند از گرفتاران دستگیریامساک نموده و بخل بورزد و با این که می

ای است که آب در آنها دعا کند، معلوم است که در دعا صادق نیست و مثل تشنه

 دستش باشد و آن را نیاشامد و دعا کند که خدا او را سیراب نماید!

 توضیح مهمّ 

که  -السالمعلیهم -اگر کسی سؤال کند با توجه به مقام عصمت حضرات معصومین

ه و تاریخ زندگی و تعهد کامل و الزام آن بزرگواران به عقلًا و شرعًا ثابت است و سیر

اطاعت از خداوند متعال؛ بر عصمت ایشان داللت قطعی و یقینی دارد، مراد از این 

شود یکی از دو دعاها و مناجاتها اگر مفاهیم ظاهری و معانی حقیقی آنها باشد الزم می

ن دعاهاست پیش بیاید، این امر که هر دو باطل و خالف مقام عصمت انشا کنندگان ای

دو امر یا صدور معصیت از ایشان است یا صدور کذب و اقرار به وقوع امری که واقع 

نشده است که آن هم معصیت و خالف مقام عصمت است. علی هذا امر دایر است بین 

 اینکه معانی حقیقی مراد باشد و معصومین العیاذ باللَّه 

 ۹۶نیایش در عرفات، ص: 

م عصمت نباشند یا معانی مجازی مراد باشد که در این صورت باید هم قرینه دارای مقا

 صارفه از معنی حقیقی موجود باشد و هم معنی مناسب مجازی مشخص گردد.
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ه ای قدیمی و دیرین دارد کشود که: اصل این سؤال با بیان دیگر، سابقهپاسخ داده می

 و آله و احادیثی مثل حدیث:در ارتباط با استغفار پیغمبر صلّی اللَّه علیه 

 [.۷۷«]انه لیغان علی قلبی حتی استغفراللَّه فی الیوم سبعین مرة»

 و بعض آیات قرآن کریم مثل:

 [.۷۴«]انَّا فَتَحْنا لََک فَتْحًا مُبیناً لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ ِمنْ ذَنْبِکَ وَما تَأَخَّرَ»

 گردانیم تا از گناهان گذشته وی در عالم پیروز می)ای رسول( ما تو را به فتح آشکار» 

 «.آینده تو درگذریم )مراد گناه امت و شیعیان اوست(

بر  -اند که از جملهمطرح شده است و علمای اعالم در پاسخ به آن، وجوهی فرموده

اساس فرض داللت استغفار و طلب مغفرت بر معنی حقیقی که صدور گناه از استغفار 

به عبارت دقیقتر: براساس فرض داللت عذرخواهی از تقصیر و اعتراف به کننده است و 

 پاسخ معروف که منقول از شیخ جلیل  -عدم انجام وظیفه

 ۹۲نیایش در عرفات، ص: 

 باشد. این توجیه وجیه برعلی بن عیسی اربلی، مؤلف کتاب کشف الغمه است می

و حاصل آن این است که: آنچه شود. بیان می« حسنات االبرار سیّئات المقربین»اساس 

شماریم و از آن استغفار را ما و افرادی که در ردیف وصف ما هستند معصیت می

نماییم، ترک واجبات و فعل محرمات است امّا اشخاصی که در رتبه برتر و افق می

ی که شمارند. و افرادباالتر هستند، فعل مکروه و ترک اولی و مستحب را نیز سیّئه می

و مقربتر و در رتبه عالیترند، اشتغال خود را به مباحات نیز انصراف از حق و سیّئه پیشتر 

 طلبند.دارند و از آن اعتذار جسته و پوزش میو گناه محسوب می

ولی مثل این جواب هرچند برای رفع اشکال از استغفار و برای تفسیر ذنب، سیّئه، گناه 

حال افراد کافی باشد، برای رفع  و توسعه در معنی آنها بر حسب عرف و عادت و

اشکال از عبارات بعض دعاها که شامل اعتراف به ارتکاب سیّئه از قسم اوّل )فعل حرام 

شود کافی و جامع نیست لذا ما به عرض جوابی که به توفیق اللَّه و ترک واجب( می
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فا اکتشناسیم تعالی و منّه، خود به آن ملهم شده و کسی را سابق بر خود در آن نمی

 کنیم:می

این جواب مبنی بر عدم اراده معنی حقیقی از الفاظ این دعاها و ظهور آنها در معنی 

مجازی مناسب است که البته محتاج به قرینه صارفه از معنی حقیقی و قرینه معیّنه معنی 

 مجازی مناسب از بین معانی مجازیّه است.

 ۹۱نیایش در عرفات، ص: 

 -ی اولًا: براهین قاطعه عقلیه و نقلیه بر لزوم عصمت انبیا و ائمهقرینه صارفه از معنی حقیق

از گناه است که قرینه عقلیه و هم قرینه مقامیه عامه بر عدم اراده معنی  -السالمعلیهم

 حقیقی است.

و ثانیاً: قرینه حالیه سیره ثابت و تاریخ حیات آنهاست که به طور قطع بر تنزّه آنها از 

 گناه داللت دارد.

و ثالثاً: بعض این دعاها متضمن اقرار و اعتراف به گناه و خطابه چنان کیفیتی و کثرتی 

و بسیاری از مؤمنین که بر  -السالمعلیهم -است که خواص اصحاب ائمه معصومین

خواندن این دعاها مداومت دارند هم از آن منّزه هستند و خودبخود به قرینه حالشان 

 اند.دعاها را قصد ننموده معلوم است که معنی حقیقی این

ای که از آن عالوه بر عدم اراده معنی حقیقی، معنی مجازی مناسب معلوم واما قرینه

شود، حال دعا کننده است که حال نیایش و سپاس و حمد و ستایش و اعتراف به می

نیاز است. و همچنین حال اعتذار، ناچیزی و کمال فقر و احتیاج به درگاه خداوند بی

 ر تذلل، تضرّع و عرض عذر تقصیر است.اظها

بالغت در این مقام اقتضا دارد که شخص بر بساط عذر تقصیر و تشبه به کسانی بنشیند 

که گناهان بزرگ از آنها صادر شده و در نهایت خشوع، خضوع، خوف، تذلل، 

 خوانند.شرمندگی، خجالت و پشیمانی، خدا را می

 هرچه بیشتر شود این شکستگی خاطر و این خضوع و تضرّع
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 ۹8نیایش در عرفات، ص: 

نماید و درون جانش را محبوب سالک است و قرب به حق را از آن بیشتر احساس می

خواهد در صف کسانی باشد که خود را مستحق عذاب آتش و یابد. میروشنتر می

بینند و خوف آنها را داشته باشد و اشک شرم، حسرت و مشرف بر سقوط در جهنم می

العقول را به خطاب ت آنها را بریزد. چنانکه در بعض حاالت انسان، غیر ذویندام

گوید یا در سازد و با کوه، سنگ، درخت و دریا سخن میالعقول مخاطب میذوی

له حقیقی جوید و با الفاظی که موضوعبعض اطوار و حاالت، تشبّه به بعض حیوانات می

گوید د و حال او، مقصد او را از آنچه میکندارند حقایق باالتر دیگری را بیان می

 نماید.تفسیر می

سالک و شخص سعادتمندی که بر صُفه اصطفا نشسته و با خدا گرم کالم و مقال است 

هرچه خود را کم ببیند و بیشتر مقصّر بشمارد و نعمتهای خدا را بزرگتر و شکوهمندتر و 

م و ا اعظم و اکبر بیابد و خششکر خود را کمتر و بلکه کفر نعمت ببیند و حق خدا ر

غضب او را به خود نزدیکتر ببیند و خود را در معرض عذاب و عقاب بیشتر بشناسد، 

ه شود و لذتی کحال حضورش و تقرّبش، سیرو سلوکش، عروج و صعودش کاملتر می

حمزه، عرفه و دعاهای صحیفه، و مناجات خائفین برای او از خواندن دعای کمیل، ابی

شود قابل توصیف نیست و جز اری از خوف حضرت باری برای او حاصل میوزو گریه

 نمایند.کسی که به آن حالت رسیده باشد دیگران درک آن را نمی

 ۹۲نیایش در عرفات، ص: 

 نیازیدر چنین حاالتی دعاهایی که فاصله فقر، حاجت و تقصیر او را از غنا و بی

و را برای عذاب کم جلوه دهد یا رحمت نعمتهای موالیش کمتر قرار دهد و استحقاق ا

کند و از آن لذّت کافی واسعه او را به وسعتی که دارد متجلی نکند، او را سیر نمی

برد؛ زیرا مطابق حال او نیست با اینکه از قرار گرفتن در صف مجرمین و گناهکاران نمی

طر بیمناک ز هر خگیرد، و از گناه بیشتر اهرچه بیشتر و بیشتر فاصله دارد و فاصله می
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است و پرهیز دارد و در حال مناجات و موقف حضور در درگاه خدا و عرض تذلّل، 

ش را ای که تمام عمرخواهد از بندهتضرع و تقصیر از ادای شکر و تأسف برگذشته می

صرف در گناه و معاصی کرده و در مقام عذرخواهی آمده انکسارش، خضوعش، 

 اشد.اعتذارش، ابراز خجلتش بیشتر ب

اولیای خدا این چنین هستند و هرچه بیشتر عظمت و بزرگی خدا را درک کرده باشند، 

تر و رساتر است واین است اسرار این ادعیه و تذلالت و این حاالت در آنها با معنی

در درگاه الهی که با آنکه دارای مقام  -السالمعلیهم -تضرّعات حضرات معصومین

د آنها دارد و ما با اینهمه آلودگیها، خطاها و گناهان اند اختصاص به خوعصمت بوده

توانیم به عشری از اعشار آن حال حضور، قرب، تشرّف، توبه، انابه و اعتذار که نمی

 معلول کمال عرفان است برسیم.

رزقنا اللَّه سلوک طریق معرفته و قربه و الجلوس علی بساط االنابة الیه مع خواص عباده 

مع موالینا و ساداتنا و شفعائنا محمد و آله الطیبین المعصومین صلواته الصالحین و حشرنا 

 علیهم اجمعین.

 ۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 بخش اول: جهان بینی اسالمی 

 اشاره

 

 ۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 «.رٌء قَدیالحمدللَّه الّذی لَیَْس لِقضائه دافعٌ )الی قوله علیه السالم( وهُوَ عَلی ُکلِّ شَی»

آغاز سخن از این بخش که متضمن بیش از بیست فراز توحیدی و آموزنده درباره  در

بینی اسالمی مناسب است. و چون شناخت خدای متعال است، اشاره مختصری به جهان

نون که تاک -بر حسب تقاضای یکی از برادران عزیز و بسیار فعّال در مجمع اسالمی
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جهت توزیع و نشر، بین مراجعه  -ده استدهها نفر را به دین مقدس اسالم هدایت نمو

ین آن بینی اسالمی نگاشتیم و عای در جهانکنندگان به مجمع، مقاله کوتاه و نسبتًا ساده

 دهیم. امید است که مفید باشد.ضمیمه این نوشته قرار می -اگر چه کامل نیست -را

 جهان بینی اسالمی 

ت از انسان و جنبندگان دیگر و جهان از تمام عناصر و اتمها و آنچه در زمین اس

 گیاهان، معادن، سنگها، دریاها، اقیانوسها،

 ۷۴نیایش در عرفات، ص: 

ها، کهکشانها و ... و همه یک واحد و ستارگان و کرات دیگر از ماه، آفتاب، منظومه

اند. همانطور که وجود هر فردی از انسان با اشتمال بر پدیده، به هم مربوط و وابسته

سلول، گلبول، استخوان، گوشت، مغز، چشم، گوش، دست و پا، زبان، قلب،  میلیونها

ریه و ... همه یک واحد و هر یک از این اجزاء نیز به نظر استقاللی واحدی، مشخص 

 اند.هستند. اما در واحد بزرگتر که وجود انسان است همه به هم مربوط، منضم و پیوسته

یاردها واحد کوچک و بزرگ و ریز و درشت جهان نیز که مشتمل بر میلیاردها و میل

است نیز، یک واحد و همه به هم ضمیمه و مربوط و با هم پیوسته و از هم جدا نیستند. 

و همانطور که هر یک از این واحدها، واحد وجود این، واحد وجود آن، واحد وجود 

 ت.از نبوده اسابتدا و آغزمین، واحد وجود کوه و ... همه پدیده هستند و گذشته آنها بی

های اجزای خود، آغاز و انجامی کل عالم نیز پدیده واحد است و مثل میلیاردها پدیده

دارد. بدیهی است که این پدیده واحد نه خود بخود پدید آمده است؛ چون بر حسب 

ای وجودش مستند به علتی است. و نه خودش بکلیتش و نه به قانون علّیت هر پدیده

شود که را پدیدار کرده و به وجود آورده است؛ چون الزم میافراد اجزائش، خود 

پدیده پیش از پدیدار شدن، پدیده شده باشد و در عین حال پدیده نباشد تا خود را 

 پدید سازد.
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 ۷۶نیایش در عرفات، ص: 

خالصه الزمه این حرف، جمع بین وجود و عدم، هستی و نیستی در حال و زمان واحد 

حال است. و همچنین ممکن نیست که هیچیک از اجزای این خواهد بود که عقلًا م

شود که این جزء پدیدآورنده خود پدیده، پدیدآورنده کل آن باشد؛ چون الزم می

باشد. پس باید پدیده باشد تا خود را پدید آورد و باید پدیده نباشد تا پدید آورده شود. 

 بازهم در آن واحد هم باشد و هم نباشد.

های ام اجزا که پدیده هستند و چنانکه گفتیم در تمام جهات پدیدهعلی هذا حکم تم

های بزرگند، بر کل عالم که واحد بزرگ و پدیده است جاری کوچک شبیه پدیده

دن بینم، پدید آمها میاست. و پدیده خاصّیتش چنانکه در میلیارد و میلیاردها پدیده

ها باید از خارج خود، بزرگ پدیده آغاز و ابتدا نیست و لذا کل عالم و واحداست و بی

و خدا « اللَّه»ای داشته باشد و آن همان ذات مقدسی است که به آن پدید آورنده

کی اصل شود که یبینی تمام عالم هستی به دو واحد تقسیم میگویند. بنابراین جهانمی

که خالق است و دیگری مخلوق و یکی پدیده و « اللَّه»و دیگری فرع است. یکی 

دیگری پدید آورنده، یکی غیب و دیگری ظاهر، یکی مرکب از واحدهای کوچک و 

جزء و منزّه از مشابهت به واحد فرع. این حقیقتی شمار و یکی بسیط و بیبزرگ بی

 فرماید:است که قرآن کریم در یک آیه کوتاه آن را بیان کرده می

 ۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 [«۷۶امْ هُمُ الخالِقُونَ  ءٍامْ خُلِقُوا مِْن غیْرِ شَی»

آیا این خلق )بدون خالق( از نیستی صرف به وجود آمدند یا خویشتن را خود خلق »

 «کردند؟

خواهد به او اتصال پیدا کند؛ این خداست که فطرت انسان نیز به او گرایش دارد و می

بیند این واحدهای کوچک و بزرگ که واحد جهان از آن تشکیل شده مثل چون می

ود جهان از خود، صاحب چیزی نیستند و قدرت و اختیاری که بتوان به آنها اعتماد خ
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نمود از خود ندارند. و خصوصاً در هنگام ناچاری و ناامیدی از وسایل ظاهری انسان 

 گردد.شود و به او ملتجی میدلش به صاحب این واحد جهان متوجه می

به طور جزم، وجود او را انکار کند  تواندهیچکس در هر حد از علم و اطالع باشد نمی

 و در موارد سخت به او پناهنده نشود.

این خدا برآورنده حاجات، آمرزنده گناهان، صاحب عفو و بخشش و مهربانتر از همه و 

شنود و هرکس با او انس آگاه از حال همه است، دعای هرکس که او را بخواند می

یرد و گو با او مناجات کند با او انس میبگیرد و در ضمیر وجدانش به او نزدیک شود 

 شود و همه اوصاف جالل، جمال و کمال برای او ثابت است.به او از او نزدیکتر می

 ۷۱نیایش در عرفات، ص: 

 وحی و پیامهای آسمانی و الهی 

این خدای یگانه به وسیله افرادی از بندگان پاک و خالص و مخلص خود همه 

راه راست هدایت کرده است. پیغمبران او پیغامشان متضمن بندگانش را به سوی خود و 

خیر و سعادت همگان است، آنها مردم را به پرستش خدا و ایمان به یگانگی او و انجام 

کارهای نیک مثل راستی، درستی، امانت، عدالت و احسان به همه و خیرخواهی برای 

ی خیر و یاری مظلومان و همه افراد بشر و یاری دادن به دیگران و همکاری در کارها

مهربانی به کودکان و زیردستان و احترام از سالمندان و پیوند با خویشاوندان و اطاعت 

از قانون و تواضع، فروتنی و ترحم حتی به حیوانات و تعلیم و تعلّم و تربیت اوالد و 

خالصه به تمام مکارم اخالق دعوت کردند که کاملترین نسخه این دعوت، کتابی 

 به اسم قرآن مجید از -صلّی اللَّه علیه و آله -که پیامبر خاتم محمدبن عبداللَّهاست 

جانب خدا برای مردم آورد. کتابی که در آن همه هدایتهای الزم اجتماعی، فردی، 

 سیاسی و اخالقی در اختیار بشر گذاشته شده است، کتاب وحی و کتاب خداست.

آن را آورد و به  -لَّه علیه و آله و سلّمصلّی ال -دعوت اسالم؛ دینی که حضرت محمد
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نام اسالم نامیده شد، معنایش تسلیم خدا بودن و فقط احکام و فرمان خدا را پذیرفتن و 

 از آن اطاعت کردن است.

 این دعوت از ناحیه عقیده، دعوت به اعتقاد به خدای یگانه و یکتا،

 ۷8نیایش در عرفات، ص: 

ه سمانی و دعوت به معاد یعنی عالم دیگر و بازگشت بپیامبران و فرشتگان و کتابهای آ

 زندگی برای گرفتن پاداش کارهای خیر و کیفر اعمال زشت است.

در عقیده به معاد برای بشر حیات و زندگی در این دنیا و تحمل زحمات، دشواریها، 

، سازد که خداکند و او را امیدوار میرنجها، دردها و بیماریها مفهوم صحیح پیدا می

جهان را به لغو و عبث نیافریده است. و این همه اوضاع محیّرالعقول و وجود این انسان 

وی محتتواند همه چیز را مسخّر خود نماید، پوچ و بیبا این استعداد و نبوغی که می

نیست. بشر در این دنیا برای انجام وظایف بزرگی آمده و به سوی مقصدی بسیار عالی 

 در سیر و تکامل است.

شود چنانکه از انتقال از عالم رحم به دنیا چیزی از او هرگز با مرگ، سیر او تمام نمی

 کاسته نشد بلکه زمینه ظهور استعدادها و قوای نهفته و غیرمرئِی وجود او را فراهم شد.

 امامت و رهبری بعد از پیغمبر اکرم )ص(

از جمله امور اعتقادی که اسالم به آن دعوت کرده است این است که بعد از پیغمبر 

اسالم، رهبری و هدایت او به وسیله امامان و پیشوایانی که دوازده نفرند و در فضایل و 

د. یابصالحیتهای اخالقی و علمی ممتاز و کاملتر از همه بوده و هستند، استمرار می

 ب وحی نیستند ولی مبیّن دعوت قرآن و نگهبان اگرچه آنها پیغمبر و صاح

 ۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 باشند.االمر میدین از تحریف هستند. و هم آنان از سوی خدا واجب االطاعه و صاحب

 -السالمعلیه -اوّلِ این دوازده نفر شخص دوم عالِم اسالم؛ حضرت علی بن ابی طالب
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 -حجةبن الحسن العسکری است. و دوازدهمین آنها حضرت مهدی موعود

است که زنده و از انظار، غایب است و برای اصالح جهان و برقرار  -علیهماالسالم

کردن عدل جهانی و تشکیل نظام جهانی اسالم به امر خدا در موقع مقتضی ظهور 

 خواهد کرد.

و از ناحیه عمل و اخالق مشتمل است بر عالیترین تعالیم و احکام در همه جوانب حیات 

نسانی که هم اکنون بعد از چهارده قرن، زنده، جامع و کافی است. تعالیم بهداشتی و ا

حفظ الصحه و نهی از فحشا، قمار، میگساری و سایر محرمات، همه جالب و مصونیت 

بخش جامعه از بسیاری از بیماریها، مفاسد، تجاوزات، دشمنیها، خونریزیها و امنیت 

 آفرین است.

ظر از غیر مسلمین که پیرامون اسالم تحقیق و کاوش غرض و نهمه اشخاص بی

اند و راجع به تمدن اسالمی و حقوقی که در اسالم برای انسان و برای زن و مرد نموده

مقرر شده و در آن برابری همه در مقابل قوانین و لغو امتیازات نژادی، زبانی، 

 کارسازی احکام وجغرافیایی، فقر و توانگری و غیرها رعایت شده است صریحاً به 

 اسالم برای اداره جهان امروز و بعد از امروز، اتفاق دارند.

 ۴۹نیایش در عرفات، ص: 

در این دین، استعباد، استکبار و استعال رسماً و صریحاً لغو و ممنوع شده است و همگان 

از  هاییرا به قرار گرفتن در خط آزادی، برابری، برادری دعوت کرده است که نمونه

 خوانید:تعالیم را در این آیات و احادیث میاین 

یا اهْلَ الکِتابِ تَعالَوا الی کَلِمَةٍ سَواء بَیْنَنا و بَیَنکُم الّا نَعْبُدَ الّا اللَّه وال ُنشْرِکَ بِهِ شَیئًا وال »

 [.۷۲«]یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً ارباباً ِمنْ دُونِ اللَّه

ه حق که میان ما و شما یکسان است )و بر حقّ بگو ای اهل کتاب بیایید از آن کلم»

دانیم( پیروی کنیم )و آن کلمه این است( که بجز خدای یکتا هیچ کسی را نپرستیم می

و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی برخی را به جای خدا به ربوبیّت تعظیم نکنیم 
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 «.)یعنی رؤسای مذهب را به پرستش و اختصاصات الهی نرسانیم(

 [«۷۱اکرَمَکُمْ عِنْداللَّه اتْقاکُمْ  انَّ»

 «.بزرگوارترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست»

تِلک الدّارُاالخِرَةُ نَجْعَُلها للدَّینَ الیُریدُونَ عُلُوّاً فِی الْارضِ وَالفَساداً والعاقبِةُ »

 [.۷8«]للْمُتَّقین

اراده علوّ و فساد و سرکشی ما این دار )بهشت ابدی( آخرت را برای آنانکه در زمین »

 ندارند مخصوص گردانیم و حسن عاقبت، خاص 

 ۴۷نیایش در عرفات، ص: 

 «.پرهیزکاران است

انَّ اللَّه یأمُرُ بِالعَدلِ وَالْاحْسانِ وَایتاءِ ذِی القربی ویَنهی عَنِ الفَحشاِء وَالمُنکَرِ وَالبَغیِ »

 [.۷۲«]یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذکَّرون

دهد و به بذل و عطا به خویشاوندان امر خدا )خلق را( فرمان به عدل و احسان می همانا»

دهد کند و به شما از روی مهربانی پند میکند و از کارهای زشت و ظلم نهی میمی

 «.باشد که موعظه را بپذیرید )تا سعادت و بهشت ابد یابید

 [«۹۹تی هِیَ اْحسَنُ وال تَسْتویِ الَْحسَنةُ وَالالسَّیئةُ ادفَعْ بِالَّ»

و )بدانکه( هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، همیشه بدی خلق را به بهترین 

 «.عمل پاداش ده

 فرماید:منقول است که می -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -از حضرت رسول خدا

 «.الفَضل لعربی علی عجمی وال البیض علی اسود»

ا ء االیمان باللَّه والنفع لعباداللَّه وخصلتان لیس فوقهمخصلتان لیس فوقهما من البر شی»

 [.۹۷«]ء الشرک باللَّه والضر لعباد اللَّهمن الشر شی

 در بخش پرستش خدا و عبادات، این دین بر اساس خلوص 

 ۴۹نیایش در عرفات، ص: 
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است و سپس روزه و « نماز»نیّت و یکتاپرستی، دستورات عبادی مهم آن در درجه اول 

های دیگر که در عین عبادت بودن، همه اینها متضمن تعلیمات تربیتی، و برنامه حج

 اجتماعی، سیاسی، تجلّیگاه برادری، برابری، وحدت اسالمی و انسانی است.

وبالخصوص نسبت به نماز در قرآن مجید تأکید بسیار شده است که باید شخص 

ع در اوقات نماز به حضور خداوند مسلمان این رابطه خود را با خدا حفظ نماید و در واق

 متعال مشرف شود.

آیات قرآن کریم و هزارها حدیث در زمینه تعالیم متعالیه و دستورات سازنده مکتب، 

بسیار است و پیرامون هریک از این مطالب عقیدتی و عملی، صدها بلکه بیشتر کتابهای 

آن مجید ای تفسیر قرعلمی، اجتماعی، اخالقی حقوقی سیاسی نوشته شده است. و کتابه

با آن همه حجم که در مجلدات متعدد نوشته شده و کتابهایی که در شرح احادیث 

شریفه است کتابهای فقه، اخالق و سیره همه و همه پیرامون این مطالب و مطالب عالیه 

دیگر است. و هرگونه توضیحات کافی برای برنامه زندگی بشری در این کتابها داده 

وصًا در کتابهای دعا به زبان دعا در کاملترین مدرسه تربیتی اسالم شده است. و مخص

شویم و در این مدرسه است که انسانهای ممتاز، پاک و مخلص، تربیت و وارد می

 شوند.ساخته می

همه گروندگان به اسالم را بر آن ثابت بدارد و الزام و تعهد ما را  -ان شاءاللَّه -خداوند

 فرماید و همه افراد بشر در عمل به تعالیم، کامل

 ۴۷نیایش در عرفات، ص: 

را به این دین مبین و صراط المستقیم که نجات دهنده انسان معاصر از حیرت و 

 ایمانی است هدایت فرماید.رحمی و بیسرگردانی، فساد و فحشاء، بی

 ،بینی اسالمی با اولین بخش از دعای شریف عرفهاکنون پس از این بیان کوتاه در جهان

 سازیم.خود را آشنا می

کند به اینکه هر حمد دعا را به حمد و سپاس خدا آغاز می -علیه الصالة والسالم -امام
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و سپاس یا جنس حمد و یا حق حمد و یا حمد حق از برای خدا )اللَّه( است و از این که 

« اللَّه» که شودکند، دانسته میاللَّه را به صفاتی که پس از آن بیان فرموده توصیف می

اسم است برای ذات اقدسی که متصف به تمام صفات کمال است که از آن جمله 

صفت وحدت، یگانگی، یکتایی و منزّه از تمام نقایص و عیوب و هر نوع فقر و احتیاج 

 و نیاز است.

بنابراین، این اسم )اللَّه( غیر از آن ذات یگانه و یکتا، مسمایی ندارد و اطالق آن بر 

مسمی و غیر قابل تصدیق است؛ زیرا مورد و بیاز او باشد خودبخود بیهرچه غیر 

توان به صفت یگانگی و نداشتن جزء و نمی -هرکس که باشد -کس را غیر از اوهیچ

 همتایی معرفی کرد.یکتایی و بی

فرماید برای خدا بیان می -السالمعلیه -علی هذا این صفاتی که امام شهید و سیدالشهدا

و اختصاص خواهد داشت و احدی غیر از خدا صالحیت توصیف شدن به این فقط به ا

 صفات را ندارد

 ۴۴نیایش در عرفات، ص: 

 هرکس که باشد. اما این صفات عبارتند از:

 «.لیس لِقَضائهِ دافِعٌ» -۷

 ای نیست.اللَّه، آن است که برای حکم و قضای او دفع کننده

جمیع صفات کمال را دفع کند. و ظاهراً به احدی نیست که بتواند حکم آن ذات جامع 

قرینه جمله بعد، مراد از قضا در اینجا قضا و حکمی است که بر نفی و نابودی و یا سلب 

ای باشد هرچند در برابر مطلق قضا و حکم الهی، کسی نیست نعمتی از کسی یا جامعه

 کر شد مراد، این نوعای که ذکه بتواند عرض اندام نماید اما در اینجا به مالحظه قرینه

 خاص است.

باشد که از مصادیق ظاهره یا اظهر مصادیق قضای « موت»و محتمل است مراد از قضا 

الجمله دعا و صدقه نماید هرچند فیالهی است و دعا و صدقه اصل آن را دفع نمی
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 چنانکه در حدیث است:

 [۹۹«]الدّعاءُ یَرد القَضاء بعد ما ابرِمَ ابراماً»

نماید. که البته در این موارد نیز دافع حقیقی قضای الهی، خداست که ما در ردّ قضا می

پیرامون مسأله تأثیر دعا و صدقه و امور دیگر در دفع بال و طوالنی « سرّالبداء»رساله 

 ایم.شدن عمر یا کم شدن عمر یا وسعت رزق و امثال این امور، توضیحاتی داده

 ا و قدر الهی باید ایمان کنیم که به قضدر اینجا فقط عرض می

 ۴۶نیایش در عرفات، ص: 

داشت چنانکه به تأثیر دعا، صدقه، صله رحم و امور دیگر نیز ایمان داریم اگر چه 

تفاصیل و ارتباطات کامل این امور و مخصوصًا قضا و قدر بر ما مخفی است و شاید 

ر این ن امور، عالوه بفهم آن تفاصیل برای ما دشوار و بلکه غیرممکن باشد. ایمان به ای

که ایمان به واقعیات و نظامی است که خدا در عالم کون مقدّر و مقرّر فرموده است در 

استصالح حال عبد و تربیت و تکمیل او نقش مؤثر دارد و بدون ایمان به این امور و 

از  رعقیده به اختیار عبد وا مر بین امرین، تربیت و تکمیل انسان میسّر نیست. همه این امو

 جنبه عقیدتی از اسباب و ابزار تربیت بشر است که خداوند مقدّر فرموده است.

باید که در عین حالی که مختار است و اسباب و وسائل مادی را استخدام کرده بشر می

گیرد، به خدا اعتماد داشته باشد و همیشه از او کمک بخواهد و منصرف از و به کار می

ن اسباب مغرور نگردد و غافل از خدا نشود که در بسیاری از او نباشد، و به فراهم بود

نماید و در نظرش حصول نتیجه قطعی موارد با اینکه انسان اسباب امری را فراهم می

ثمر شود و همه زحمتها بیخورد و نتیجه حاصل نمیاست، ناگهان وضع بهم می

 گردد.می

 و انسان در سراشیبی سقوط شودوگاهی هم به عکس، اسباب پیشامد سوئی فراهم می

آسا او را نجات طور معجزهشود ناگهان عنایت غیبی بهگیرد و بیچاره میقرار می

 دهد.می
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 شود همان توجه و سرّ بزرگی که در این جریان دیده می

 ۴۲نیایش در عرفات، ص: 

بندگان به خداوند متعال است که اگر امور بر مجرای اسباب ظاهری بگردد و تخلف 

شوند. هریک از این دو جریان انسان ذیرد، مردم از عالم غیب و اسباب غیبیّه غافل مینپ

سازد و همه و هرکس این دو جریان را مکرر تجربه را به خدا و عالم غیب متوجه می

 شناسند.کنند و از آن اگر روحشان بیمار نباشد خدا را میمی

ن دو زمینه بسیار است و رشته اول آموز در هر یک از ایداستانها و حکایتهای معرفت

 است که فرمودند:« فسخ عزیمت»همان رشته معرفت خدا به 

 «عَرَفْتُ اللَّه بِفَسخِ الْعَزائم و نقض الهِمَم»

 «.خدا را شناختم به فسخ عزیمتها و شکسته شدن همّتها»

 فرمود: -السالمعلیه -چنانکه حضرت امیرالمؤمنین

 [.۹۷«]بِفَسخِ العزائم وََحلِّ الْعُقُوِد وَنَقْضِ الهِمَم عَرَفْتُ اللَّه سُبحانَهُ»

 ها و شکستنشناختم خدا را به فسخ عزیمتها )تصمیمهای قطعی( و باز شدن گره»

 [.۹۴«]همّتها

 و حاصل این است که از حصول اسباب مادی همیشه محصل 

 ۴۱نیایش در عرفات، ص: 

یز با شود و گاهی نمقصود حاصل میمسببات نیست؛ گاهی با یأس از نیل به مقصود، 

یقین به حصول مطلوب به لحاظ حصول اسباب ظاهری و مادی، مطلوب حاصل 

گیرد به وجود خدا و تصرف اراده شود و امر، بعکس اراده و اسباب چینی انجام مینمی

 فهمیم که قضای حق در کار است:بریم و به گفته شاعر میاو پی می

 چرا مجاری احوال برخالف رضاست ه قضاستاگر محول حال جهانیان ن

 هزار نقش برآرد زمانه و نبودیکی چنانکه در آیینه تصور ماست 

 بدان دلیل که تدبیرهای جمله خطاست کش خلقبلی قضاست بهر نیک و بد عنان
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گر رضادهیم به عیش ناخوش وخوشبه دست ما چو از این حلّ وعقد چیزی نیست

 سزاست 

 «.مانِعٌ وَال لِعطائهِ» -۹

و برای عطای او مانعی نیست هرکسی را بخواهد به هر عطایی سرافراز کند و هر نعمتی 

تواند عطای او را منع نماید و کسی را از عطای او را به او عطا فرماید هیچکس نمی

 محروم سازد.

هِ ال دافِع لِقضائِ»بدیهی است کمال حضرت ربوبی )عزّ اسمه( همین اقتضا را دارد که 

ود و شباشد غیر از این باشد به عجز و نداشتن توانایی موصوف می« وَال مانعٌ لِعطائِهِ

 )اللَّه( عاجز و ناتوان 

 ۴8نیایش در عرفات، ص: 

باشد. پس این دو صفت در حقیقت راجع به صفت قدرت اوست که همه و هر چیز نمی

قدرتها و غالب بر  تحت سلطه قدرت و توانایی او قرار دارند و قدرت او مافوق همه

همه است بلکه همه قدرتها و نیروها از قدرت او به وجود آمده و دلیل قدرت او هستند 

باشند لذا باید قدرت چون بدیهی است که سایر قدرتها حادث و مسبوق به عدم می

 بالذاتی باشد که همه قدرتها عطای او و مخلوق او و مستند به او باشند.

 «نعُ صانِعوال کَصُنْعِهِ صُ» -۷

مانند صنع و ساختن یا صنعت و مصنوع و ساخته او، صنع و ساختن یا صنعت و ساخته و 

مصنوع هیچ صانعی نیست؛ زیرا صنعتِ صنعتگران کامل نیست و بتدریج و با توجه به 

د در حالی نمایشود چه بسا که خود صنعتگر به نقص او توجه نمینواقص آن تکمیل می

عیب و نقص است. چنانکه در قرآن کریم ر حدّ خود کامل و بیکه صنایع الهی همه د

 فرماید:می

 [.۹۶«]ما تَری فی خَلِْق الرّحمن مِنْ تَفاوتٍ فَارْجِعِ الَبصَرَ هَل تَری مِنْ فطورٍ»

 نظمی و نقصان نخواهی یافت.هیچ در نظم خلقت خدای رحمان، بی»
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ی ا هیچ سستی و خلل در آن توانبارها با دیده عقل در نظام مستحکم آفرینش بنگر آی

 «.یافت

 ۴۲نیایش در عرفات، ص: 

صنایع الهی بدون الگو و بدون الهام از صنعت و نقشه دیگر، آفریده شده است و صنایع 

بشری همه با الهام از اوضاع و نظامات، آثار و خواص، ارتباطات صنایع الهی با یکدیگر 

 است.و ترکیبات و چگونگی اجزای آنها فراهم شده 

با  شود ودر صنایع بشری همه از مواد و عناصری که خداوند متعال آفریده استفاده می

لهی در اند امّا صنایع اتصرف در آنها و تلفیق آنها با یکدیگر صنایعی را عرضه داشته

بخش بدایع، آفرینش بسائط و مواد و عناصر است و در بخش مرکّبات تلفیق مواد و 

ها و امور دیگر است که هرگز در صنعت بشر مثل آن یافت ترکیب اجزا و صورتگری

 نخواهد شد.

معنی  مثل خلق که به -السالمعلیه -کند که صنع در کالم امامدر این معانی تفاوت نمی

شود به معنی مصنوع و ساخته، تفسیر شود و یا مثل خلق و خلقت که مخلوق گرفته می

ن شود. صنع و صنعت نیز به معنی ساختمیبه معنی فعل آفرینش و آفریدن هم استعمال 

و مصنوع را پدید آوردن باشد که در این صورت نیز بین فعل خدا و ساختن او با فعل 

شریک است؛ نه از دیگران همین گونه فرقها وجود دارد و خدا در صنع و فعل خود بی

افعال  وکند و نه از کسی مثل صنایع گیرد و نه کسی با او همکاری میکسی یاری می

 گردد.او صادر می

 ای از مفهوم متعالی توحیدای است به گوشهاین جمله اشاره

 ۶۹نیایش در عرفات، ص: 

افعالی که معنایش این است که خداوند متعال در افعال و صنایعی که از او صادر 

شود متفرد و یگانه است. بدون شریک و بدون استعانت از احدی هر فعلی و صنعتی می

مثل و نظیر است. فعل و صنع هیچ کس همانند ام داده و فعل و صنعت او نیز بیرا انج
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 شود.صنع و فعل او نیست و مثل آن از احدی صادر نمی

 «.وَهُوَ الجَوادُ الواسِعُ» -۴

جود به معنی بخشش است و جواد که از صفات مشبهه است به معنی بخشنده و عطا 

اه از او خواسته شده باشد یا خواسته نشده باشد. کننده، کثیراالنعام و االحسان است خو

اند: کسی است که و واسع به معنی صاحب وسعت و گشایش است. چنانکه گفته

دارایی و قدرت او بر جود و بخشش، همگان را شامل است و ظاهر، این است که 

 و اشاره به این است که جود جواد کافی و فراگیر همه و واسع« جواد»صفت « الواسع»

است و این هم از صفات جمالیه و فعلیّه خداوند و به معنایی هم صفت ذاتیّه اوست؛ 

چون مبدأ جود و بخششِ خدا، کمال ذات اوست. پس به اعتبار صدور جود از او، از 

صفات فعل و به اعتبار اینکه ذات، مبدئیت و اقتضای صدور جود و فیض دارد، از 

صفت خدا باشد که بر رفع فقر و قضای صفات ذات است. و اگر واسع مثل جواد 

 حوایج همه قادر است و قدرتش بر قضای حوایج همه را شامل است.

 فرماید:در عدةالداعی می

 ۶۷نیایش در عرفات، ص: 

 الواسع: هوالذی وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه »

 [.۹۲«]جمیع خلقه

کرد به اینکه: واسع  شود وسیعتر از این، این اسم شریف را معنیکه بنابراین می

رحمتش، قدرتش، حاکمیّت، حافظیّت، رازقّیت، والیت، قیّومیت، هدایت و سایر 

 صفاتش همه در کمال کمال و محیط بر همه چیز همگان است.

 «.فَطََر اجناسَ البَدایع» -۶

اشد آنکه از چیزی آفریده شده بجمع بدیع است و بدیع هم بر مخلوقاتی که بی« بدایع»

آن و نقشه آن از نظم چیز دیگر گرفته شده باشد و به قدرت خدا پدید شده  یا نظام

از  شود. بنابراینباشد و هم بر خدا که پدیدآرنده اشیا و اجناس بدایع است، اطالق می
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 اسماءالحسنی است.

یّه الحسنی است و از صفات فعلنیز به معنای بدیع و مبدع است و آن از اسماء اللَّه« فاطر»

است که مبدأ آنها صفت قدرت است که از صفات ذاتیّه است. بنابراین  خداوند

های مضمون این جمله در وصف اللَّه این است که او و فقط او اجناس و انواع پدیده

 بدیع را آفرید.

 «.واتقن بِحکْمَتِهِ الصِّنایعَ» -۲

 ۶۹نیایش در عرفات، ص: 

 صانع است. به گفته شاعر:های علم و حکمت اتقان و استحکام صنعت از نشانه

 فعلی بس محکم است گیتی و باشدفعل محکم دلیل حکمت فاعل 

 ام:و حقیر سروده

 عالم که چنین اساس محکم داردبرنامه و دستور منظم دارد

 چیزی نه زحد فزون ونه کم دارد بر علم و قدرتش هست گواه

مرکبات، جماد،  ظهور این صفت در تمام موجودات عالم امکان از عناصر، بسایط،

 بینیها، کهکشانها و موجودات ذرّهنبات، حیوان، انسان، معادن، زمین، آسمان، منظومه

شوند، آشکار است و تمام علوم و و ریزی که با چشمهای غیر مسلح دیده نمی

دانشهایی که بشر به آن دست یافته، مربوط به اطالع و آگاهی از بخش کمی از نظام 

لم است که انسان اگر از خود شروع و اتقان و استحکامی را که متقن و محکم این عا

در وجود خودش برقرار است بخواهد بررسی نماید عمرش اگرچه چند برابر عمر 

 کند.طبیعی باشد کفایت نمی

اکنون نظام هربخشی از وجود انسان از روح و جسم آن، علمی جداگانه و پراهمیّت 

اوش بیشتر دائماً اشتغال دارند مبدأ این صفت است که محققان در آن به تحقیق و ک

 اتقان صنع است.

 است. -السالمعلیه -چنانکه در این جمله امام
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 ۶۷نیایش در عرفات، ص: 

صفت حکمت و علم خداوند است که با صفت قدرت که هردو از صفات کمالیه و 

الم وعه عنخستین، جمالی و دوم جاللی است از صنع صانع و اتقان صنایع و اتقان مجم

 نمایند.امکان، تجلی می

 «.ال تخفی عَلَیهِ الطَّالیعُ» -۱

بان و پیش درآمد لشکر یا هر چیزی. که در جمع طلیعه است به معنی دیده« طالئع»

اینجا ظاهراً مقصود آغاز مخفی و غیرمرئی اشیا و حوادث و وقایع است که بر غیر خدا 

نیست. بدیهی است عالمیت مطلقه و  مخفی و پنهان است ولی بر او مخفی و پنهان

دانایی همه جانبه، همین اقتضا را دارد این صفت ذاتی حقتعالی و بدون اعطا از کسی یا 

 ای برای او ثابت است و از صفات جمالیّه کمالیّه است.امکان ایجاد حجاب و پرده

 «.وَال تَضیعُ عِنْدَُه الَْودایعُ» -8

حمل بر حقیقت بنماییم هم باید بگوییم مفهوم این جمله ظاهراً مجاز است و اگر 

های مادی است که بعضی بندگان نزد بعض دیگر ودیعه، هم شامل ودیعه و سپرده

های معنوی است مثل راز و سرّ و مطلب مکتومی را که گذارند و هم شامل ودیعهمی

 دکسی به کسی بگوید به شرط آنکه برای کسی بازگو نکند. و مثل شهادت که در نز

شاهد، ودیعه و امانت است. و مثل اعتقادات صحیح، اعمال و وظایف، اطاعات و 

 عبادات که نزد خدا محفوظ است و به 

 ۶۴نیایش در عرفات، ص: 

 حکم:

 [۹۱«]انّی ال اضیُع عَمَلَ عامٍِل مِنکُمْ»

 ضایع نخواهد فرمود.

ام د در هنگنقل شده است که: هرکس بخواه -علیه الرحمه -چنانکه از فخرالمحققین

موت بر عقاید حقه ثابت بماند و از حق به باطل عدول نکند، اصول پنجگانه دین را با 
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دالیل آن در پیش خود حاضر نماید و آن را به خداوند متعال بسپارد که در وقت 

 رسیدن موت به او رد فرماید؛ به این طریق که پس از استحضار عقاید در ذهنش بگوید:

مَ الرّاحِمینَ انّی اودَعْتَُک یَقینی هذا وَثَباتَ دینی وَانتَ َخیرُ مُستودَعٍ وَقَد اللّهُمَّ یا ارحَ »

 [.۹8«]امَرتَنا بِحفظِ الَودائِع فَُردَّهُ عَلیَّ وَقْتَ حُضُوِر موتی

 «.جازی کُلَّ صانعٍ» -۲

 «.وَرایشُ کُلِّ قانعٍ» -۷۹

 «.وَراحِمُ کُلِّ ضارعٍ» -۷۷

 «.وَالکِتابِ الجامِعِ بِالنُّور السّاطِعِ وَمُنْزلُ المَنافِع» -۷۹

در این چند فراز نیز امام از افعال و عنایات الهی به بندگان یاد کرده و او را به این 

 اوصاف که همه از صفات فعلی اوست و به 

 ۶۶نیایش در عرفات، ص: 

فعال ا شود، توصیف نموده است هرچند مبدأ ایناعتبار صدور این افعال بر او اطالق می

هم صفات ذاتیه او مثل علم و قدرت است او پاداش دهنده هر صنعتگر و صاحب کار 

ای کند و بیش از اندازهاست و مصلح احوال هرقناعت پیشه است. کسی که قناعت نمی

خواهد و بیشتر از آن صرف رسد میکه به او از طلب رزق و روزی با کسب و کار می

رود. به عکس کسی که به کار و زحمت و ختالل مینماید، کارش روبه فساد و امی

شود و به دهد و رنج عمل را متحمل میطلب حالل که از عبادات مهمه است تن در می

شود و از اسراف و تبذیر پرهیز آنچه از این طریق به او رسید راضی و خوشنود می

بر حال خود  نماید و بیش از آنچه درآمد دارد خود را در خرجهای اضافی و زایدمی

 برد.اندازد، کارش را خدا روبه نظام و اصالح مینمی

او رحم کننده به هر متضرع و زاری کننده است آنکه به هر تضرع کننده از مؤمن و 

کند و حتی به ضراعت و زاری کافر، موحد و مشرک، مطیع و عاصی رحم می

ویم که خدا به دهد، فقط خداست. لذا حتی اگر ما بشنجنبندگان دیگر جواب می
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پرستان و کفار در یک واقعه و یک جریان رحم نموده یا با نماز استسقا و ضراعت و بت

ون کنیم؛ چزاری غیر مؤمنین از مخالفین، باران رحمتش را فرستاده است تعجب نمی

 شود.کاری است که بر حسب رحمانیت از او صادر می

 ۶۲نیایش در عرفات، ص: 

شود و در حال یأس و ناامیدی به که دلها متوجه به عالم غیب میبه عالوه در این مواقع 

شوند برای این که نور او که پناه همه در همه اوقات است بر حسب فطرت پناهنده می

ایمان به غیب در آنها بالمرّه خاموش نشود و زمینه برای هدایت بیشتر آنها فراهم شود. 

جواب میان گاه هم بعض ضراعتها بیدهد در این خداوند به ضراعت آنها جواب می

ماند به لحاظ این که پاسخ مثبت، به مصلحت تضرع کننده نیست و درواقع پاسخ می

موافق رحم، بر او نیست یا این که انجام آن خالف بعض سنن ثابته و حکمتهایی است 

 که در علم خدا رعایت آنها الزم است و ما از فهم تمام اطراف و جوانب آن عاجزیم.

بدیهی است در این مواقع و در همه موقعیتهای دیگر خداوند حکیم طبق حکمت بالغه 

کند و بر خالف ما رحم و لطف و تفضّل او از خود و مصالح واقعی بندگان عمل می

فرماید به انزال و فرو کند، و اما جمله بعد نخست اشاره میحکمت او چیزی کم نمی

می یا اسم محل و مکان جمیع منفعت باشد و فرستادن منافع که ممکن است مصدر می

غرض انزال امور و چیزهایی است که موجب نفع و سودمند باشد مثل باران و نور 

شود و عنایات و فیوضی نامرئی. و خالصه آثار تابد و نازل میآفتاب که بر زمین می

به  ض از اوگردد و با نزول فیربّانیّت و ربوبیّت الهی که شامل حال تمام جهانیان می

 فرماید:شود مثل این بیان که میسوی همه انجام می

 ۶۱نیایش در عرفات، ص: 

توانند برای کسب انواع کماالت و ایجاد ربط با خدا، بخودی ممکنات و مخلوقات نمی

یابد و به آنها متصل خود به سوی او صعود نمایند و این فیض خداست که نزول می

 فراهم گردد.شود تا شرایط صعود آنان می
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سپس اشاره به انزال کتاب که در اینجا ظاهراً مقصود فقط قرآن کریم است و الف و 

الم برای عهد و اشاره به قرآن است که آنچه مورد حاجت بشر است از معارف، احکام، 

نظامات و هدایتهای الزمه در هر موضوع، جامع است. و شاید مراد از نور ساطع تابان، 

 ل و درخشان آن باشد.همان تعالیم کام

 «.وَهُوَ لِلدَّعواتِ سامِعٌ» -۷۷

 «.وللکرباتِ دافِعٌ» -۷۴

 «.وَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ» -۷۶

 «.وَلِلجَبابِرة قامِعٌ» -۷۲

این چهار صفت که بازگشت به صفت علم و قدرت حق از صفات ثبوتیه دارند، خدایی 

ر کس ودر هرکجا باشد شنوایی شنود. دعا از هنماید که دعاها را میخدا را بیان می

خدا محدود به آلت و وسیله نیست که مشروط به شرایطی باشد و فاصله زمان و مکان 

 در شنودن و نشنودن مؤثر باشد.

در دیگر شنوندگان با تغییر شرایط صدا و صدا کننده یا تغییر شرایط صدا شده و 

 شنونده، شنیدن و نشنیدن و کیفیّت شنوایی 

 ۶8ت، ص: نیایش در عرفا

شود چون کند. اما در خدا در جانب شنونده دعا، هیچ تغییر شرایطی تصور نمیتغییر می

عا انتهاست. از طرف دحد و بیقید، بیاصلًا قدرت حق بر شنیدن از جانب او مطلق، بی

اهی با کند و گکند؛ گاهی آهسته دعا میکننده اگرچه شرایط و کیفیّات، تفاوت می

نماید، گاه از خواند و گاه در ضمیر و باطن خود به او توجه میرا میصدای بلند خدا 

پشت پرده و داخل خانه و جاهایی که موانع نشنیدن برای اشخاص عادی موجود است. 

 کند.وگاهی نیز در محیط فارغ از موانع، دعا می

 گرشنود گذارد و او همه را میهیچیک از این شرایط و ظروف در شنیدن خدا اثر نمی

ای دم بزند در ته چاه از دم زدن مورچه آگاه بود همانطور که از صداهای بسیار مورچه
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 بلند آگاه است این علم و آگاهی خداوند است.

ود، شنگوییم خدا سمیع است یعنی از آنچه مخلوق با آلت و حاسّه سمع میو اگر می

 شنود.شنوند نیز میآگاه است و او صداهایی را که مردم نمی

بیند مقصود این است که آنچه را ما گوییم خداوند بصیر و بینا است و میاگر می و

توانیم به آنها آگاهی یابیم مثل رنگها، دانیم و بدون حاسّه چشم نمیمبصر و دیدنی می

را  ای نیاز داشته باشد و آنچهآنکه به آلتی و حاسهاو از آنها آگاه و به آنها عالم است بی

 بیند.ی ما از دیدن آن عاجز است نیز میکه قوّه بینای

 ۶۲نیایش در عرفات، ص: 

در انسان هم این حواس شنوایی، بویایی، بینایی، چشائی و بسایایی نیز وسیله علم 

شوند ولی خداوند چون علمش عین ذات و قدیم است و منّزه از ترکیب و تجسم می

 اسباب و وسیله به همه چیز عالم بوده و هست.است بی

 قیده باطل مجسّمه ع

د! کننمجسّمه اهل سنت خالف این حقیقت را عقیده دارند آنها جمود به ظاهر الفاظ می

و با این که به فرض الفاظی مثل: عین، ید، سمع، و غیر اینها ظاهر در همین مفاهیم 

جسمانی باشند، بر مجاز بودن آنها و عدم اراده معنی حقیقی از آنها قرائن عقلیّه داللت 

 ارد. بلکه در بعض موارد، قرائن حالیّه و عرفیّه نیز داللت دارد.د

ند یا بیمثلًا اگر بگویند: دست فالنی بر سرهمگان دراز است یا چشم او همه جا را می

پایش همه جا را گرفته است این عبارت داللت بر معنی حقیقی ندارد بلکه داللت بر 

 ه: فالنی بر همه جا تسلط دارد.معنای عرفی دارد و معنی عرفی آن این است ک

 درباره خداوند مطلب به طریق اولی روشن و واضح است.

عالوه بر آنکه: اثبات آلت سمع یا رؤیت برای خدا مساوی با سلب صفت خدایی و 

 اثبات صفات سلبی و نفی صفات ثبوتی است.
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 ذوق و فهم عرفی و عرفانی هم بر آنچه گفتیم داللت دارد.

 ترین که وهّابیان عصر ما را باید افراطی -ابلهولی مجسّمه و حن

 ۲۹نیایش در عرفات، ص: 

ق و از این ذو -آنها در اثبات جسمیّت برای حقتعالی و ایمان به خرافات دیگر دانست

های مهم نردبان ترقی در شناخت درک و بینش که اساسی از اصول معرفة اللَّه و از پلّه

ون ظاهراً من االلفاظ و هم عن معانیها و حقایقها و معرفت خداست محروم هستند. یعلم

 غافلون.

وَهُوَ »صفت دیگر که در این چهار فقره به آن اشاره شده است و ذکر آن پس از فقره 

کند؛ زیرا در اینجا مقصود توجه دادن به صفات کمالیه مناسبت پیدا می« لِلدَّعواتِ سامِعٌ

بیشتر مشتمل درخواست دفع نگرانیها، جمالیه خداوند متعال است. لذا چون دعاها 

اندوه، غصه و غمهاست، اگرچه مجرد شنیدن دعاها و دیدن حاالت بندگان و مخلوقات 

کند قبله دعایش قدرت و ای که دعا میو آگاهی از آنها کمال است اما برای بنده

 و هاست و از این جهت که او دفع کننده کربتها استتوانایی خدا بر دفع آن ناراحتی

شود و به شنود دفع آنهاست، بنده امیدوار میالزمه این که دعاها را در این امور می

 نماید.گردد و تضرع و زاری میسوی او ملتجی می

وَلِلدَّرجاتِ »و همچنین دعا مشتمل بر درخواست رفع درجه و مقام است که در جمله 

م نیز با خداست و اوست که فرماید که این رفع درجه و بلند شدن مقابیان می« رافِعٌ

 الدّرجات است.کند و رافعدرجات را در اثر دعا یا حکمتهای دیگر بلند می

 این چند صفت همه از صفات ثبوتیّه فعلیّه است که به دو

 ۲۷نیایش در عرفات، ص: 

صفت ذاتی علم و قدرت )دانایی و توانایی( برگشت دارند. و علم مطلق و قدرت مطلقه 

 ر این افعال و کارهاست.مقتضی قدرت ب

فات جالل است و از ص« قامع الجبابره»سپس به یکی دیگر از صفات ثبوتیّه فعلیّه که: 
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فرماید که اوست که جبابره، طواغیت و اشاره می« وَلِلجَبابِرةِ قامِعٌ»است در این جمله: 

لع اختن و قنماید و دعاهایی را که برای براندستمگران را قلع و قمع، نابود و هالک می

 فرماید:فرماید. اوست که میشنود و مستجاب میشود، میو قمع آنها می

 [.۹۲]«افَرَایتَ انْ مَتَّعناهُمْ ِسنینَ ثُمَّ جاءهُْم ماکانُوا یُوعَدُونَ ما اغنی عَنْهُْم ماکانُوا یُمتَّعُونَ»

را  ننشاند و تخت ستمگرااوست که گردنکشان و استکبارگران را بر خاک ذلت می

 نماید.سرنگون می

سازد؛ اشعاری که می -السالمعلیه -و مصداق این اشعار منسوب به امیرالمؤمنین

در مجلس متوکِل ناصبی، انشا فرمود و مثل آن  -السالمعلیه -حضرت امام علی نقی

 خبیث را تحت تأثیر قرار داد:

 غلب الرجال فما اغنتهم القلل باتوا علی قلل األجبال تحرسهم

 واسکنوا حفراً یابئس ما نزلوااستنزلوا بعد عزّ من معاقلهمو

 این االساور والتیجان والحلل ناداهم صارخ من بعد دفنهم

 ۲۹نیایش در عرفات، ص: 

 

 این الوجوه التی کانت منعمةمن دونها تضرب االستار والکلل 

 تلک الوجوه علیها الدود یقتیل فافصح القبر عنهم فیه سائله

 [ ۷۹اکلوا دهراً وماشربوافاصبحوا بعد طول االکل قد اکلوا] قد طال ما

 

 یعنی:

ها آنان را های بلند، خانه کردند و مردانی به نگهبانی آنان مشغول شدند لیکن قلّهبر قلّه»

 «.سودی نبخشید

 ۲۷نیایش در عرفات، ص: 

در پس از سرفرازیها با خّفت از آن جایگاههای استوار، به زیر کشیده شدند و »
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 «.جای داده شدند -چه بد منزل و مسکنی است! -گورهایی

بعد از خاکسپاری، منادی بانگ زد: آن تاجها، زیورها، پوششها و تجمّل به کجا »

 «.رفت؟!

پرده و حجاب پنهان شده بودند، چه های ناز پرورده که همواره در پسآن چهره»

 «.شدند؟!

های کرم زده آنان را به ند و چهرهعاقبت، گورها سرنوشت شوم آنان را نشان داد»

 «.نمایش گذاشتند!

 «.مدت درازی خوردند و آشامیدند و اینک پس از خوردنها، خورده شدند!»

 خاقانی هم در همین معانی سروده است:

 زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک

 «.فَال الهَ غَیرُهُ» -۷۱

 «.یَعْدِلُهُ ءوَال شی» -۷8

 «.ءٌوَلیْسَ کَمِثْلِهِ َشی» -۷۲

 «.وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ اللَّطیفُ الَْخبیر» -۹۹

 «.ء قدیرٌوَهُوَ علی کُلِّ شَی» -۹۷

 های بلند توحیدی همانند نتیجه و حاصل این فرازها و جمله

 ۲۴نیایش در عرفات، ص: 

 فرمود؛ یعنی کسی که -السالمعلیه -امآموزی است که قبلًا امهای عرفانشانزده جمله

ای و دارای این صفات باشد که نه برای قضایش دافعی باشد و نه از عطایش منع کننده

نه صنع هیچ صانعی مثل او باشد و دارای سایر صفاتی باشد که بَر شمرده شد، غیر از او 

ی که کس همتا باشد.خدایی نیست؛ چون صاحب آن صفات باید منفرد و یگانه و بی

برای قضای او دافعی و برای عطایش مانعی نیست باید در قدرت، یگانه باشد و چیزی 

عِدل و برابر او نگردد و مثل او چیزی نباشد. و او شنوا، بینا، لطیف و آگاه است و او بر 
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 هر چیز تواناست چون الزمه اتصاف به آن صفات، این اوصاف است.

 ۲۶نیایش در عرفات، ص: 

 های الهی نعمت بخش دوم:

 اشاره

 

 ۲۱نیایش در عرفات، ص: 

 های الهی نعمت

اللهمَّ انّی أرغَبُ إلَیکَ وَاشْهَدُ بالرُّبوبیَّة لَکَ مقراً بانک رَبّی وَالَیَک مردّی )الی قوله( »

 .«الّنبیین وآله الطّیبین الطّاهرین الُمخلصین وَسَلَّموصلّی اللَّه علیه خیرته محمد خاتم

متضمن معانی بزرگ توحیدی، تربیتی و  -که بخش بزرگ از دعاست -این بخش

اخالقی است که باید در آن دقّت بسیار کرد. در عین حال به مسائل مهمی از علوم 

شناسی، روانشناسی، متعدد مثل تشریح، معرفة االعضاء، فوائد االعضاء، زیست

 شناسی و غیرها نیز اشاره دارد.جنین

ابتهال و تضرع و زاری به درگاه حضرت باریتعالی و شهادت  این بخش در ابتدا عرض

به ربوبیّت از برای اوست که همه مخلوقات را بر حسب حکمت و اقتضای ذوات آنها 

زیرپوشش قرار داده است. و تربیت اوست که ناقص را کامل و کامل را کاملتر 

نعمتهای خدا را در نماید. و پس از اقرار به معاد و اینکه بازگشت به سوی اوست، می

که ما را در  -شمارد و عنایات و تربیتهای مرحله به مرحله او راپیدایش خود بر می

 دهد تا به عوالم مختلف سیر می

 ۲8نیایش در عرفات، ص: 

 گردد.متذکر می -رساندعالم دنیا می
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روزی ود. شپس از طی این مراحل نیز این تربیتها و عنایات الهی است که دستگیر او می

دهد سازد و این همه مهر و محبت را برای او قرار میو غذای او را از شیر مادر مقرر می

نماید تا ای است از انواع خطرات حفظ میو او را در این حال که کودک گهواره

نماید تا آن زمان که آفرینش او کامل شود و رشد و نمو میزبانش به سخن باز می

 فرماید.الهام می گردد، معرفت را به اومی

و از اینجا با تربیتهای روحی و عقالنی، عقل و روح او بیش از پیش مدارج کمال و 

شود و به آسمان و زمین و پیماید به عجایب حکمت خدا در عالم آگاه میترقی را می

این همه مخلوقات کوچک و بزرگ زمین و آسمان و برّ و بحر با دیده بصیرت و 

اند و او فهمشود. خدا به او میشکر خدا و یاد او متنبّه و ملتفت مینگرد و به عبرت می

سازد که باید شکر این همه نعمتها را بجا آورد و او را یاد نماید و به عظمت را متنبّه می

 و بزرگی و تنزه از صفات نقص بستاید.

 مل بهدر این بخش از دعا از نعمت رسالتهای انبیا و نعمت درک و فهم دعوت آنها و ع

آنچه موجب رضای اوست سخن به میان آمده است. و به نعمت انواع معاش و اموری 

که معیشت و زندگی به آن تقوّم دارد از غذا و لباس و غیره اشاره شده است. و ضمن 

 ستاید که با این حال این اشاره به جهل و جرأت بشر بر خدا، خدا را می

 ۲۲نیایش در عرفات، ص: 

نماید به کارهایی که او را به خدا نزدیک نماید و ور را داللت میانسان جری و جس

کند که او را در نزد او وجیه و آبرومند سازد تا حدی که اگر توفیق به اعمالی عطا می

دهد و اگر از او سؤال و همین بنده گستاخ دعا کند و بخواند او را، به او پاسخ می

خدایی که به همه، حق نعمت دارد و همه بر فرماید و درخواست بنماید به او عطا می

 اند.سر خوان نعمتهای غیرقابل احصای او نشسته

 نیاز مطلق است اطاعتو به اطاعت هیچیک از بندگانش نیاز ندارد او کمال مطلق و بی

بندگان از او که به هدایت و توفیق اوست وسیله کمال آنها و تشبّه به اخالق کامله 
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 خداوند متعال است.

نماید و چون بندگان شکر او را بجا آورند نعمت را ع ذلک از اطاعت بندگان شکر میم

گرداند. همه اینها برای این است که نعمتها را بر بندگان زیاد گرداند و بر آنها زیاد می

احسان و انعام خود را بر بنده اتمام فرماید و هم عجز و ناتوانی بشر را در درگاه 

عظمت نعمائه که اسماء و نامهایش مقدس و نعمتهایش عظیم  کبریایی جلت االئه و

توان از لحاظ عدد شماره و احصا فرماید که کدام از نعمتهای او را میاست بیان می

 تواند قیام و اقدام نماید.کرد و به شکر کدامیک از انواع عطاهای او می

دگان و حسابداران کننو حال آنکه این نعمتها و عطاها بیشتر از آن است که شماره

بتوانند احصا کنند یا اینکه علم حفظ کنندگان بتواند آنها را حفظ نماید و بر آنها محیط 

 گردد. عالوه بر

 ۱۹نیایش در عرفات، ص: 

اینها آنچه را از من صرف کردی و برگرداندی از ضررها و سختیها بیشتراست از آنچه 

 برای من از عافیت، راحتی و آسایش ظاهر است.

ت نماید و شهادپس به تمام وجود عجز و ناتوانی خود را از ادای شکر نعمتها بیان میس

دهد به حقیقت ایمان، یقین و توحید خالص و باطن نهان ضمیر خود و به تمام اجزا می

های صفحه پیشانی و های نور چشم و چینو اعضای بدن خود و عالیق گذرگاه

ه گوش و مجراهای رسیدن آواز به گوش به های نرمهای گذرگاه نفس و پارهرخنه

شود به گوش، دهان، دندان، سر، مو، عصب، الفاظی که بر زبان و لبهایش جاری می

رگ استخوان و ... وبه تمام حرکات رکوعی و سجودی و به حال سکون و خواب و 

بیداری که اگر در طول اعصار و دور احقاب، هفتادها سال عمر کنم و کوشش و تالش 

که شکر یکی از نعمتهای تو را بجا آورم نخواهم توانست مگر به منّت تو و عنایت  کنم

ا ای رنماید و ثنا و ستایش تازهتو که خود بر من شکر جدید و جاودانی را واجب می

 کند.الزم می
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کنندگان بخواهند احصای نعمتهای تو را از گذشته، حال نه من تنها که اگر تمام شماره

یند از آن عاجزند، مگر نه این است که تو ای خدا در کتاب ناطق وحی و آینده بنما

 ای:صادق خودت فرموده

 ۱۷نیایش در عرفات، ص: 

 [۷۷«]وَانْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّه ال تُحْصُوها»

که واضح است مخاطب به این خطاب الهی نه فقط ابناء بشر از حکما، فالسفه و علمای 

شناس و خواص و همه عوام است، بلکه شخص رسول جهان هر علم و فن و دانشمندان

 -و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و سایر ائمه معصومین -اللَّه علیه وآله وسلّمصلّی -اکرم

نیز در این خطاب واردند و از آن خارج نیستند، بلکه این ذوات مقدسه  -السالمعلیهم

. ا و تعداد نِعَم الهی، معترف و آگاهندبیشتر از همه نامبردگان به عجز خود در برابر احص

 و همین، جهت امتیاز و برتر بودن آن بزرگواران از همه اصناف و افراد است.

یر بینند، خود را فقآنها بیشتر از آنچه همه خود را به خدا محتاج و در درگاه او فقیر می

 . هرکس درکشیابند که این درک فقر به او از اعظم مقامات انسان استو نیازمند می

 بیشتر باشد به او نزدیکتر و حضورش زیادتر است.

السواء باشد البته این نکته نیز قابل توجه است که چنان نیست که فقر آنها با دیگران علی

با این تفاوت که درک دیگران از فقرشان مانند آنها عمیق و وسیع نیست، بلکه در واقع 

تر است چون هر موجودی و هر کسی به اندازه فقر آنها به خدای متعال از دیگران بیش

 استعداد و صالحیت خود به خدا فقیر و محتاج است؛ یعنی 

 ۱۹نیایش در عرفات، ص: 

 مند شود که:تواند از الطاف و عنایات حق بهرهمی

 ای چند گنجد قسمت یکروزهایگر بریزی بحر را در کوزه

ت که نیاز به یک قطره آب ظرفیت و گنجایش افراد مختلف است؛ یک جنبده اس

کند. هر قدر تشنگی دارد، یکی هم هست که یک کوزه آب هم او را سیراب نمی
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 به آب زیادتراست.بیشتر باشد احتیاج

 تا بجوشد آبت از باال و پست آور به دستآب کم جو تشنگی

بر این حساب است که نبات از جماد احتیاج بیشتر دارد و حیوان از نبات محتاجتر 

 -ست؛ چون استعداد او بیشتر است و انسان از حیوان برتر است و دعوت انبیا و ائمها

 از اشخاص و افراد بر این حساب بوده است که در حدیث است: -السالمعلیهم

 [۷۹«]انّا معاشر األنبیا، أمرنا أن نکَلّم النّاس عَلی قَدرِ عُقُولِهِم»

اند خودشان نیز ور که به ما دستور دادهطفرمودند و همانبا همه، همه مطالب را نمی

 اند که:فرمودند. به ما دستور دادههمانگونه عمل می

[ اتریدون ان یکذب اللَّه و ۷۴[ وال تحدثوهم بما الیفهمون ۷۷حدثوا الناس بما یفهمون »

 [۷۶«.]رسوله

 ۱۷نیایش در عرفات، ص: 

به  ساز آن را حتید و انسانباری در پایان این بخش که ما اندکی از مطالب بسیار بلن

فهمیم نگفتیم و باید گفت که ما همچنان در اول بیان و در آغاز قدری که خود می

 -سالمالعلیه -دانیم از کجا شروع و در کجا به پایان برسانیم، امامایم و نمیسخن مانده

و  ندگشاید و خدا را به صفات سلبیّه و منّزه از شریک و فرززبان به حمد الهی می

گر در کار داشتن یاد کرده به قرآن مجید و استدالل خداوند صاحب اختیار و مداخله

 فرماید:که می

 [۷۲«]لَوْ کانَ فیهما الِهَةٌ الّا اللَّه لَفَسَدتا»

یه نمایند، سپس به بعضی از صفات ثبوتبعد از اینکه حضرت استشهاد به آیه فوق می

و صلوات بر محمد و آل طاهرین صلوات اللَّه  اشاره کرده و این بخش را با حمد خدا

فرماید اللهمَّ عظم اجورنا بمصابنا بسیدنا ابی االحرار و علیهم اجمعین ختم می

 الصالة والسالم.سیدالشهداء علیه
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 ۱۶نیایش در عرفات، ص: 

 بخش سوم: بصیرت در دین 

 اشاره

 

 ۱۱نیایش در عرفات، ص: 

ی اراکَ وَاسْعِدنی بِتَقْویکَ وَال تُسْقِنی بِمَعْصِیَتِکَ وَ )الی قوله اللهمَّ اجْعَلْنی اخشاکَ کَانّ»

 «.علیه السالم( اجعَل لی یا الهی الدَّرَجةَ الْعُلیا فِی اآلخِرةِ وَاالولی

دعا و خواندن خدا به اسماء و صفات جمال و جالل، یکی از ارکان عبودیت و بندگی 

قی و سیر معنوی و سفر به عالم ملکوت و و توجه به کمال و یکی از وسایل مهم تر

ای بین خواندن بنده و پاسخ خدا نیست، ولی بنده باید خود را الهوت است. و فاصله

برای گرفتن جواب، آماده نماید و بداند که در چه مشهد عظیم و مقام اعالیی قرار 

 جوابگیرد و با گوش دل جواب خدا را بشنود و اگر از حال خود احساس کرد که می

نگرفته است باید به اصالح حال معنوی و اخالقی خود بپردازد و موانع صدور جواب یا 

 شنیدن جواب را رفع نماید.

 -شودچنانکه از احادیث شریفه استفاده می -در مورد حاجات مادی و دنیوی گاه

سرعت اجابت، عالمت استدراج و خذالن و تأخیر در اجابت و دادن حاجت، برای 

 ر بنده درحضور بیشت

 ۱8نیایش در عرفات، ص: 

 مشهد دعاست که از اعظم مشاهد است.

 در کتاب عدّة الداعی از جابر انصاری روایت کرده است که:

قال النبی صلّی اللَّه علیه و آله: ان العبد لیدعو اللَّه و هو یحبّه فیقول لجبرئیل: اقض »
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وته، و ان العبد لیدعواللَّه عز لعبدی هذا حاجته و اخرها فانی احب ان ال ازال اسمع ص

وجل و هو یبغضه فیقول: یا جبرئیل اقض لعبدی هذا حاجته و عجلها فانی اکره ان اسمع 

 [.۷۱«]صوته

خواند و آن بنده ای خدا را میرسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: بنده»یعنی: 

فرماید: حاجت رئیل میدارد، خدا به جبدارد خدا را یا او را خدا دوست میدوست می

خواهم همواره صدای او را بشنوم. و ام را برآور و آن را به تأخیر انداز؛ زیرا من میبنده

دارد پس خدا به جبرئیل خواند و او را دشمن میای خدای عزّوجل را میبنده

 .«ام را با تعجیل برآور؛ زیرا کراهت دارم صدایش را بشنومفرماید: حاجت این بندهمی

دانیم دعا گاه متضمن درخواست و تقاضای حاجتی از حوایج دنیا یا آخرت چنانکه می

است یا درخواست و حاجت در آن نیست و فقط بنده به خواندن خدا و گفتن یااللَّه، یا 

الحاجات، یاکافی المهمات، یاسمیع یا بصیر رحمان، یارحیم، یاخالق، یارازق، یا قاضی

 کند هر چندی اکتفا میو سایر اسماءاللَّه الحسن

 ۱۲نیایش در عرفات، ص: 

درگفتن این اذکار هم به مناسبت حالی که بنده دارد و اسمی را که خدا را به آن ندا 

 شود.کند حاجتمندی و قبله دعای او معلوم میمی

 گوید.می« یا سالم»و « یا شافی»مثلًا بیمار و مریض 

 گوید.می« یا علیم»و جاهل « یا غنی»فقیر 

 گوید.می« یا ستّار»و « یا تواب»و « یا غفار»گناهکار 

یا »شود ولی معلوم است که بیماری که در اینجا هم اگر چه حاجت بر زبان آورده نمی

خواند حاجتشان شفا و می« یا هادی»گوید، یا گمراهی که خدا را به اسم می« شافی

 هدایت است.

 اقسام دعا
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 و نیازهاست بر دو قسمند: دعاهایی که مشتمل بر عرض حاجتها

قسم اول: قسم اول مشتمل بر درخواست حاجتهای مادّی و دنیوی است، مثل طول عمر، 

وسعت رزق، صحت بدن، تندرستی و سالمتی در سفر، شفای بیمار، برکت کسب و 

 کار، موفّقیت در شغل و امنیّت و امور دیگر.

رای خوانند بم است یعنی خدا را میدانیم بیشتر دعاهای عامه مردم از این قسچنانکه می

این حوایج جسمی و مادی که دارند و گرایش آنها به دعا احساس ضعف خود و 

 احتیاج به ارتباط با قدرت قادر متعال و مددگرفتن از اوست که این خود از جهاتی 

 8۹نیایش در عرفات، ص: 

 ال جلب عنایاتمفید، سودمند و موجب امیدواری به موفقیت و پیشرفت و در عین ح

الهیّه و از عبادات است؛ چون مفهوم آن اعتراف به عجز و ناتوانی بنده و فقرا به خداوند 

متعال است و لذا باید انسان همه چیز و هر نعمتی را از خدا بخواهد و خدا را در رسیدن 

به تمام نعمتها مؤثر بداند حتی اگر وسایل ظاهری موفقیت در امری و مقصدی از هر 

خواهد؛ چون فراهم شده باشد بنده عارف، اهل بینش و بصیرت آن را از خدا می جهت

عالوه بر آنکه فراهم شدن وسایل و اصل وسایل همه از خداست، بقای آنها نیز تا 

 باشد.حصول مقصود با عنایت خدا می

نمک طعام را هم از خدا  -چنانکه در بعضی اخبار است -باید همه چیز را حتی

ای است که تأثیر آن در کمال نفس، ترقی و سیر معنوی بسیار ین برنامهخواست. و ا

 مؤثر است.

ذلک در اینگونه موارد گاهی برخی به عنوان رضا به قضای الهی و تسلیم امر او زبان مع

د گزینند! و ماننکنند و ثمرات تحمل بال را بر دفع یا رفع آن بر میبه دعا باز نمی

که در روز عاشورا هرگز خالصی خود را از آن  -السالمعلیه -حضرت سیدالشهداء

مصائب جانکاه که مفهومش عدم نیل به درجه رفیعه شهادتی بود که آن همه آثار عالیه 

و برکات متعالیه در احیای دین اسالم و بقای شرع داشت، طلب نکرد بلکه بر حسب 
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شد و تر و روشنتر میشد چهره نورانیش بازروایات هرچه مصائب بیشتر بر او وارد می

 حالت رضایش 

 8۷نیایش در عرفات، ص: 

 گشت.ظاهرتر می

بلی گاهی حال، اقتضای دعا دارد مثل نفرین بر ظالم؛ یعنی اگر نفرین کند خالف 

تسلیم و رضا نیست ولی دعا کننده از بیم اینکه دعایش به داعی و غرض تشفی قلب و 

 رسد.ناله درونش تا عرش یار می کند ولیگیری آلوده نشود، دعا نمیانتقام

و گاهی همین نفرین نیز از باب اینکه اظهار حق و اعالن بیزاری و تنفر از ظالم و سبب 

 شود.گردد الزم میهالک او می

شود. چنانکه بر و خالصه بر حسب موارد و حاالت، مظاهر وصُوَر دعا متفاوت می

 صلوات -مبر اکرم و ائمه طاهرینحسب روایات نیز دعاهای مناسب این حاالت از پیغ

رسیده است. و این که بعض متصوفه  -که معلمان الهی مکتب دعا هستند -اللَّه علیهم

 گویند:می

 یک گُره دارم خبر از اولیاکه زبانشان بسته باشد از دعا

 رسد تا زیر عرش یارشان میهای زارشانخامشند و ناله

ف سیر و سلوک شرعی و سیره رسول به طور مطلق به طور یک روش دائمی، خال

د به است که فقط بای -السالمعلیهم -و ائمه معصومین -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -خدا

 آنها اقتدا و تأسی کرد و از آنها کسب تعالیم اخالقی و عبادی را نمود.

 قسم دوّم: قسم دوّم از دعاهای مشتمل بر درخواستها و رفع 

 8۹نیایش در عرفات، ص: 

نیازمندیها، دعاهایی است که مربوط به کمال نفس، تعالی روح، امور معنوی، حصول 

معرفت، تقرّب به درگاه الهی، تکامل در عبودیت و حسن ارتباط بنده با خدا و 

چیزهایی است که هرچه در آنها انسان ترقی و رشد داشته باشد، ارزش انسانی او افزوده 
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دهد و از حضیض حظوظ عالم و را قوت میشود و وجهه خدایی و رحمانی امی

 ماید.نحیوانی به سوی اوج مرتبه ملکوتیت و حقیقت انسانیت و آدمیت پرواز می

فهمد. روح را قانع لذت این دعا قابل توصیف نیست و تا انسان آن را در نیابد نمی

لب قنماید و آرامبخش دل و موجب صفا و روشنی باطن و رفع تیرگیها و تاریکیهای می

 است.

کند که آنچه را نماید احساس میوقتی انسان در مراتب و منازل این دعا سیر می

کنند و اجابت دعایش با دعایش همزمان است. در این دعا خواسته است به او عطا می

کند که چیزی نگوید و نخواهد جز آنچه ارتباط او را با صاحب این انسان تالش می

شود و متر سازد تا آنجا که فقط منقطع به سوی او میعالم که کمال مطلق است محک

بیند جمال و کمال است و هرچه درک شود. و در حال این دعا هرچه میبرای او می

ود و شکند تمنایش و عشقش به دعا بیشتر میکند حضور و وصال و هرچه دعا میمی

 شود.از آن سیر نمی

 م در این بخش از دعای شریف که ما آن را بخش سو

 8۷نیایش در عرفات، ص: 

خوانیم و اگر چه صالحیت این درخواستها ایم این قسم اشرف و اعظم دعا را میشمرده

و گرفتن این عطّیات را نداشته باشیم با همین دعا در واقع صالحیت و استعداد این سؤال 

 طلبیم.و قبول تقاضا را نیز می

نفس، رشد فکر، قوّت ایمان و حیات  خواهیم همه مربوط به کمالاموری که از خدا می

 کند:اخروی و معنوی است؛ زیرا دعا کننده عرض می

 «.اللهمَّ اجْعَلْنی اخشاکَ کَانّی اراکَ»

 خشیت، خوف و فرق بین آنها
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اند: خشیت و خوف اگر چه هر دو در فارسی به بیم و ترس ترجمه چنانکه بعضی گفته

ای از خوف است. چنانکه از این آیه کریمه شوند امّا خشیت از خدا مرتبه خاصّهمی

 استفاده شود:

 [۷8«]انَّما یَخْشَی اللَّه مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء»

 شود.این خشیت برای علما و دانشمندان حاصل می

 [ حکایت شده است آن،۷۲بر حسب آنچه از خواجه طوسی 

 8۴نیایش در عرفات، ص: 

شود رک عظمت و جالل الهی حاصل میحالت و خوفی است که برای علماء هنگام د

 که بدیهی است دارای مراتب بسیار و متفاوت است.

و ظاهر این است که ادراک این عظمت به طبقه خاصی از علما مثل علمای دین، 

سی، شنااختصاص ندارد بلکه تمام دانشمندان و علمای علوم مختلف مثل علمای زمین

و از  شناسی به انواع شعبی که دارندو انسان شناسیشناسی، حیوانشناسی، کیهانزیست

 علوم خود به قدرت، عظمت و جالل الهی پی برده و در

 8۶نیایش در عرفات، ص: 

د. و شونمایند را شامل میدریای ژرف و اقیانوسهای بیکران این عظمتها سیر و غور می

 صدر آیه نیز براین عموم و شمول داللت دارد.

ن خوف و خشیت به لغت و کتابهایی که در فروق اللغات نوشته اگر چه باید در فرقی بی

شده مراجعه کرد که در حال نگارش این نوشته برای فقیر دسترسی به آنها میسرنبود، 

 کنیم مناسب با معنی ظاهری و عرفی آن دو باشد:ولی شاید این دو فرقی که ذکر می

شود. ولی ری حاصل میاین که: خشیت، حالی است که از ادراک، فهم و شناخت ام

 گردد.شود و موجب نگرانی میخوف اعم از آن است و از احتمال آن نیز پیدا می

این که: خوف از احتمال یا علم به توجه ضرر، صدمه، مؤاخذه، عقاب و امثال این امور 

 فرماید:می -که نهج البالغه نیز مروی است -شود لذا در آن خبر معروفناشی می
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 [۴۹«]الّا ذَنْبَهُ وال یَخافَنَّ»

 ولی خشیت بدون این جهت و با علم به عدم ضرر و صدمه نیز حاصل میشود.

بهر صورت، هر چه مفهوم این دو لفظ متقارب المعنی باشد خشیت و خوف از خدا از 

 مقامات موحّدین است و در آیات و احادیث به هر دو اشارت رفته و توصیه شده است.

 8۲نیایش در عرفات، ص: 

از خدا، در فضیلت و تأکید بر آن از آیات و احادیث شریف چند « خوف»اما درباره 

 کنیم:نمونه را نقل می

 آیات 

و هر [ »۴۷وَ امّا مَنْ خاَف َمقامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفسَ َعنِ الْهَوی فَانَّ الجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی ]» -الف

ز هوای نفس دوری جست، همانا کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیّت ترسید و ا

 «.بهشت منزلگاه اوست

رِجالٌ التُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَال بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِاللَّهِ وَاقامِ الصَّلوةِ وَایتآءَ الزَّکوة یَخافُونَ یَومًَا » -ب

پاکمردانی که هیچ کسب و تجارت، آنان را از یاد [ »۴۹«.]تَتَقَلَّبُ فیهِ القُلُوبُ وَ االبصار

دا غافل نگرداند و نماز بپا دارند و زکات به فقیران بدهند و از روزی که دلها و خ

 «.ها در آن روز، حیران و مضطرب است، ترسان و هراساننددیده

آن بندگان نیکو به نذر و عهد [ »۴۷«.]یوُفونَ بِالنَّذْرِ وَیَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُُّه مُسَْتطیراً» -ج

اش همه اهل محشر را فرا ز قهر خدا در روزی که شرّ و سختیکنند و اخود وفا می

 «.ترسندگیرد، می

 8۱نیایش در عرفات، ص: 

و هر که از مقام و قهر و کبریایی خدا بترسد، او [ »۴۴«.]وَلِمَنْ خافَ مَقام رَبِّهِ جَنَّتانِ» -د

 «.را دو باغ بهشت خواهد بود )در دنیا و آخرت(

 احادیث 
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روایت کرده است که: از  -علیه الرحمه -یث که صدوقمثل این حد -الف

 سئوال شد: -السالمعلیه -امیرالمؤمنین

ای الناس خیرٌ عنداللَّه عزّوجلّ؟ قال: اخوفهم للّه، واعملهم بالتقوی، و ازهدهم فی »

کدام کس از مردم بهتر است نزد خداوند عزّوجلّ؟ فرمود: بیمناکترین آنها [ »۴۶«.]الدنیا

 «.ترین آنها به تقوا و زاهدترین آنها در دنیادا و عمل کنندهاز برای خ

یت است روا -السالمعلیه -و در امالی طوسی با سندی که متصل به امیرالمؤمنین -ب

 شده:

السالم: ان المؤمن الیصبح اال خائفاً و ان کان محسناً، والیمسی اال قال امیرالمؤمنین علیه»

 ین امرین:خائفاً و ان کان محسنا، النه ب

بین وقت قد مضی الیدری ما اللَّه صانع به، و بین اجل قد اقترب الیدری ما یصیبه من 

 کند مگر خائف وفرمود: مؤمن صبح نمی -امیرالمؤمنین علیه السالم[ »۴۲...«.]الهلکات 

 88نیایش در عرفات، ص: 

باشد  رکند مگر ترسناک اگر چه نیکوکابیمناک هر چند نیکوکار باشد، و شب نمی

.»... 

 -صلّی اللَّه علیه و آله -و در بحاراالنوار به نقل از روضة الواعظین از رسول خدا -ج

 روایت کرده است که حضرت فرمود:

هر کس بیشتر خداشناس باشد، بیشتر از [ »۴۱«.]من کان باللَّه اعرف کان من اللَّه اخوف»

 «.ترسدخدا می

 کنیم:آیات و احادیث شریف نقل می هایی را ازنیز نمونه« حشیت»بر فضیلت 

 آیات:

الَْم تَرَ انَّ اللَّه نَْزلَ مِنَ السَّماء ماءً فَاخْرَجنا بِهِ ثَمَراتٍ مُختَلِفاً الوانها وَ مِنَ الجِبالِ » -الف

 لِفُجدَدُ بیضٌ وَ حُمٌْر مُختَِلفٌ الْوانُها َو غرابیبُ سودٌ وَمِنَ الناِس وَالدَّوّابّ وَ االنعامِ مُختَ
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آیا ندیدی که [ »۴8«.]الْوانُهُ کَذلِکَ انّما یَخشَی اللَّه مِْن عِباِدهِ العُلماء انّ اللَّه عَزیزٌ غفُورٌ

های گوناگون و رنگارنگ پدید خدا باران را از آسمان فرود آورد و به آن انواع میوه

ه و سیا آورد و در زمین از کوهها، طرق زیاد و اصناف و رنگهای مختلف سفید و سرخ

خلفت فرمود. و از اصناف مردم و اجناس جنبندگان و حیوانات نیز به رنگهای مختلف 

 آفرید همین گونه 

 8۲نیایش در عرفات، ص: 

)بندگان هم مختلفند( و از )میان( اصناف بندگان تنها مردمان دانا مطیع و خداترسند و 

 «.خدا البته مقتدر و آمرزنده گناهانست

[ ۴۲.]«مَنِ اتَّبَعَ الذَّکرَ وَ خشِی الرّحمن بالغیب فَبَِشرهُ بِمَغفِرةٍ و اجْرٍ کَریمِ انّما تُنْذرُ» -ب

تو آنان را بترسانی و اندرز کنی که پیرو آیات قرآن شده و از )قهر( خدای مهربان در »

 .«ترسند، اینان را به مغفرت خدا و پاداش لطف و کرم او بشارت دهخلوت )پنهان( می

آنانکه به خدای یکتا [ »۶۹«.]ذینَ امَنوا و عَِملوا الصالِحاتِ اولئکَ ُهمْ خَیْرُ الْبرَیَهانَّ ال -ج

 «.ایمان آوردند و نیکوکار شدند آنها به حقیقت بهترین اهل عالمند

لَّه جَزاؤهُمْ عنْدَ رَبِّهِمِ جَناتُ عَدْن تَجْری مِنْ َتحْتِهَا الُانْهارِ خالِدینَ فیها ابَداً رَضِیَ ال -د

 [.۶۷«]عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْه ذلکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّه

پاداش آنها نزد خدا، باغهای بهشت عدنست که نهرها زیر درختانش جاریست و در »

آن بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضی هستند و 

 «.این بهشت، مخصوص کسی است که از خدا ترسید

 اسیر معتبر شیعه و اهل سنت و روایات آنها استفاده از تف

 ۲۹نیایش در عرفات، ص: 

ند. و شیعیان آن حضرت هست -السالمعلیه -امیرالمؤمنین« خیرالبریه»شود که مراد از می

بنابراین آنها کسانی هستند که صاحب مقام عالی خشیت هستند و این شیعیانند که خدا 

باشند و فائز به مقام خشیت هستند که البته خدا راضی میاز آنها راضی و آنها نیز از 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 است. -السالمعلیه -این، مرتبه شیعیان کامل و پیروان صادق امیرالمؤمنین

توان گفت مراتب و درجات رضای خدا و خشیت از او بر حسب مراتب ایمان و و می

 تشیّع و تأسی به آن حضرت متفاوت است.

 واللَّه هُو العالم.

 احادیث:

قال النبّی صلّی اللَّه علیه آله اذا اقشعرَّ قلب المؤمن من خشیة اللَّه تحاتت عنه » -الف

هرگاه دل مؤمن از خشیت خدا بلرزد [ »۶۹«.]خطایاه کما تتحاتُ من الشجر ورقها

 «.ریزدریزد چنانکه برگ از درخت میخطاها از او می

گریه کنندگان از خشیت خدا [ »۶۷.]«ان الباکین من خشیة اللَّه ففی الرفیق االعلی» -ب

 «.باشنددر رفیق اعلی می

 التبکی یوم القیمة عین بکت من خشیة اللَّه و انّ القطرة من » -ج

 ۲۷نیایش در عرفات، ص: 

چشمی که از خشیت خدا بگرید، روز قیامت [ »۶۴«.]ء بحاراً من ناردموع العین نطفی

 «.نمایدایی از آتش را خاموش میای از اشک چشم، دریاهنخواهد گریست و قطره

 فرماید:در ضمن حدیثی خطاب به نوف می -السالمعلیه -امیرالمؤمنین -د

یانوف! لیس من قطرة فطرت من عین رجل من خشیة اللَّه الّا اطفات بحاراً من النیران انه »

و  هلیس من رجل اعظم منزلة عنداللَّه تعالی من رجل بکی من خشیة اللَّه واحب فی اللَّ

نیست قطره اشکی از خشیت خدا مگر اینکه دریاهایی از »[ یعنی: ۶۶«.]ابعض فی اللَّه

نماید و نیست کسی بزرگتر از حیث رتبه و منزلت از کسی که از آتش را خاموش می

خشیت و ترس از خدا گریه کند و دوست بدارد در راه خدا و دشمن بدارد در راه 

 «.خدا

 چنانکه خواهیم -ن خوف و خشیت گفت این است کهتوان بیفرق دیگری که می
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نباید خوف و مالحظه اسباب و عوامل آن از جهاتی که زمینه ابتال به غضب و  -گفت

نماید، موجب یأس، ناامیدی و غلبه حال خوف بر رجا و بیم بر عذاب الهی فراهم می

 امید شود،

 ۲۹نیایش در عرفات، ص: 

گوییم هر چه قویتر باشد، کاملتر آن خشیت می در حالی که آن مرتبه از خوف که به

 شود.است و قوت آن موجب غلبه یأس بر روح و بر رجاء نمی

بعد از این که منزل خشیت و اهمیّت آن دانسته شد که از منازل مهمه عروج و اتصال به 

حق تعالی شأنه است، چون این منزل نیز بر حسب ادراکی که اهل معرفت از عظمت 

ه دارند مواقف و مراتب و درجات بسیار دارد، لذا در این دعا نوع اکمل حق جلّ اسم

آن که افراد آن نیز بر حسب همان چیزی که گفته شد به سبب اختالف مراتب فضل 

شود و آن خشیتی است که صاحب آن انواع، اختالف مرتبه دارند از خدا خواسته می

معرفتش کامل شده و خشیت  چنان به درک عظمت و جالل الهی نایل شده و آنچنان

ود( شحق بر او مستولی شده باشد، مثل آنکه او را )که هرگز به چشم ظاهر دیده نمی

 بیند.می

 نیکبختی و سعادت، بدبختی و شقاوت 

اند کنند که مفهوم و معنی آن را دانستهیکی از الفاضی که بیشتر مردم گمان می

ن است در حالی که باید گفت: اکثراً مفهوم آ« نیکبختی و بدبختی، سعادت و شقاوت»

اند. بعضی سعادت و شقاوت دانند و به تعریف جامع و کاملی برای آنها نرسیدهرا نمی

 اند:اند و گفتهرا ذاتی شمرده

 ۲۷نیایش در عرفات، ص: 

 

 به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه
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 و به ظواهر بعضی اخبار مثل:

 [.۶۲«]الشَّقیُّ شَقیٌّ فی بَطنِ امِّهِ وَالسَّعیدُ سَعیدٌ فی بَْطنِ امِهِ»

ل تغییر قاب اند. در مقابل آنها بعضی دیگر سعادت و شقاوت را کسبی واستشهاد کرده

 شمارند.می

بدیهی است قول به شقاوت و سعادت ذاتی به طوری که کسب شخص، در ایجاد یا 

امحاء یا جلوگیری از تأثیر آن، اثر نداشته باشد و زمینه صحت تکلیف، امر و نهی به 

شخص را از میان ببرد، قول باطلی است که ضرورت، وجدان و کل آنچه نظام امور بر 

 نماید.بعثت انبیا و پیغمبران، همه و همه آن را ردّ میآن بنا شده و 

و ممکن است مراد از خبر فوق، آن اقتضاآت خاص ذات اشخاص و افراد باشد که در 

نمایند و در حالی که در شکم مادرند فراهم حالی که مراتب اولیّه وجود خود را طی می

 شود.می

 عضی نعمتها،مثلًا اشاره به این باشد که بعض اشخاص که از ب

 ۲۴نیایش در عرفات، ص: 

ا نمایند، یاستعدادات و امکانات در این دنیا محرومند و در سختی و زحمت زندگی می

به عکس، واجد بعض نعمتها و استعداد سرشارند که مقدمات آن از عالم رحم و هنگام 

محتمل است  شود،انعقاد نطفه و بلکه پیشتر و پیشتر در انعقاد نطفه پدر وجدّ فراهم می

 در تفسیر حدیث گفته شود که: شقاوت عبارت است از:

مناسب نبودن شرایط، احوال و اوضاع برای زندگی مطلوب. و سعادت عبارت است از: 

 مناسب بودن شرایط و اوضاع برای زندگی آرام و مطلوب.

تحقیق این است که: سعادت و شقاوت مقول به تشکیک و دارای مراتب متفاوت و 

ضعف دارند. چنانکه به حسب مکتبها، برداشتها، ذوقها و عرفهای مختلف نیز شدت و 

مصادیق آن مختلف بلکه مورد نفی و اثبات واقع شده است. ممکن است چیزی را 

شخصی یا جامعه یا مکتب و عرفی سعادت بشمارد ولی شخص دیگر یا جامعه، عرف و 
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جهل به عواقب امور، یک مکتب دیگری آن را شقاوت بشمارد. و گاهی هم از جهت 

شناسند در حالی که به حکم این آیه ذیل مسأله به نفر را شقی و یک نفر را سعید می

 عکس باشد.

 عَسی انْ تَکرَهُوا شَیئًا َو هُوَ خَیرٌ لَُکم وَ عَسی اْن تُحِبُّوا شَیئاً »

 [.۶۱«]وَهُوَ شَرُّ لَکُمْ 

 ۲۶نیایش در عرفات، ص: 

است که در تعیین مفهوم لغوی سعادت و شقاوت، باید بدیهی است سخن درست این 

 به لغت و عرفِ اهل لسان مراجعه نمود.

به طول کلّی فراهم بودن اسباب برای تأمین زندگیِ راحت، مناسب و معتدل، سعادت 

ختی و بدب -ای که باشددر هر مرتبه -است، چنانکه فراهم نبودن اسباب برای آسایش

ور نسبیّه است یعنی یک نفر مثلًا نسبت به دیگران از لحاظ شقاوت است که طبعاً از ام

های خاصی سعادتمند است و نسبت به دیگری و وسایلی که او دارد و این داشتن زمینه

 ندارد بدبخت یا سعادتش کمتر است.

مثلًا یک نفر که دست ندارد ولی چشم دارد، نسبت به آن کسی که هردو را دارد 

که هردو را ندارد سعادتمند است و به اینگونه شاید بدبخت است و نسبت به آن

سعادتمند مطلق یا بدبخت مطلق پیدا نشود؛ زیرا هر کسی به هر عّلتی فاقد بعض اسباب 

آسایش است. چنانکه افرادی هم به هر علتی واجد بسیاری از نعمتها و مواهب هستند. 

که واجد برخی از ذلک باز هم حکم به سعادت یا شقاوت اشخاص به لحاظ این مع

مواهب یا فاقد آن مواهب است، حکم ظاهری است و حقیقی نیست؛ زیرا بسا خیر او و 

 خوشبختی او در نداشتن آن نعمت باشد که:

 داند گردانداو مصلحت تو از تو به میآنکس که توانگرت نمی

فْتُهُ الی غَیِر ذلَِک لَهَلَکَ وَانَّ مِْن انَّ مِنْ ِعبادیَ الْمُؤمِنینَ مَنْ الیَصْلُحُهُ الّا الغِنی َولَوْ صَرَ »

 [.۶8«]عِبادِیَ الْمُؤمِنینَ مَنْ الیَصْلَحُهُ الّا الفَقَر وَلَوْ صَرَْفتُهُ الی َغیرِ ذلک لَهَلَکَ
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براستی برخی از بندگان مؤمن من هستند که جز توانگری، آنان را اصالح نکند )و »

گری او را در آورم نابود و هالک گردد. و حالشان را نیکو نسازد( و اگر به حال دی

برخی ازبندگان مؤمن من هستند که جز نداری و فقر، آنان را اصالح نکند، و اگر او را 

 «.به حال دیگری بگردانم هرآینه هالک گردد

 پس این حکم ما به سعادت یا شقاوت، یک حکم ظاهری و غیر قطعی است.

 وت قطعی است.بلی در بعض موارد حکم به سعادت یا شقا

 

 ۲۶نیایش در عرفات ؛ ص

لًا آن کسی که از حال دیگران پند بگیرد و موعظه بشود یقیناً سعادتمند است و آن 

کسی که پند نگیرد و راه عناد تکبّر پیش بگیرد شقی و بدبخت است. چنانکه ممکن 

است سعادت و شقاوت را بر اساس توفیق و خذالن تفسیر کرد و گفت: برای بعضی، 

ند که شوشود که بتدریج رو به خیر رفته و در زندگی موفق میهایی فراهم میمینهز

البته این هم به عللی است که به حسن اختیار خودشان یا اعمال دیگران مثل پدر و مادر 

 شود. و بعضی با اینکه حاصل می

 ۲۱نیایش در عرفات، ص: 

د یت در صورتی که واقعی باشگردند این موفقروند موفق نمیدنبال کار و مقصدی می

و به اشتباه موفقیت شمرده نشود، سعادت است و عدم توفیق و بروز موانع از نیل به 

رتی که بینی یا قابل دفع باشد در صومقصود یا فاقد شدن شرایط بدون اینکه قابل پیش

 سعادتی است.واقعاً مضر به حال بشر باشد، خذالن و بی

هر عمل خیر، سعادت و توفیق است. چنانکه ابتال به هر  به هر حال موفقیت در انجام

عمل زشت، بدبختی و شقاوت است. و از بعضی آیات قران کریم استفاده میشود که 

شود، و سعید آن شقی کسی است که مستوجب و مستحق عذاب و خلود در آتش می

 گردد:کسی است که اهل بهشت و نجات از عذاب و عقاب می
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وَسَعیدٌ فَامّا الّذینَ شَقُوا فَفی النّار لَهُمْ فیها زَفیرٌ َو شهیٌق خاِلدینَ فیها مادامتِ  فَمِنهُم شَقیٌّ»

السَّماواتُ وَاالرضُ إلّا ماشاء رَبُّک انّ رَبّکَ فعّال لِمایُریدُ وَامّا الّذین ُسعِدُوا فَفِیِ الْجَنَّة 

پس [ »۶۲«.]ک عَطاءً غیرَ مجذودٍخالِدینَ فیها مادامت الّسماوات وَاالرضُ الّاماشاء رَبُّ

خلق )بر دو فرقه شوند( بعضی شقی و بدروزگارند و برخی سعید و خوشوقت؛ اما اهل 

کشند درافکند، آنها شقاوت همه را در آتش دوزخ در حالی که آه و ناله حسرت می

در آتش دوزخ تا آسمان و زمین باقی است مخلدند مگر آنکه مشیّت خدا بخواهد 

 دهد که البته نجاتشان 

 ۲8نیایش در عرفات، ص: 

کند. اما اهل سعادت هم تمام در خدا )به قدرت و حکمت خویش( هر چه خواهد می

بهشت ابد تا آسمان و زمین باقی است مخلدند مگر آنچه مشیّت پروردگار باشد که 

 «.عطایش ابدی و نامقطوع است

ادت و شقاوت را توصیف سع -السالمعلیه -حال ببینیم در این دعا چگونه امام

در این دعا به همان مفهوم قرآنی سعادت و شقاوت توجه  -السالمعلیه -فرماید. اماممی

دارد که سعادت حقیقی و واقعی است. سعادت به غیر از این مفهوم، موقت و غیر 

حقیقی و مشوب به شقاوت، زحمت و مرارت است. همانگونه که در این دعا 

 خوانیم:می

 «.دَ مَنْ فَقَدَکَ وَمَاالَّذی فَقََد مَنْ وَجَدَکَ ماذا وَجَ»

سعادت در این مفهوم واقعی و حقیقی به سبب تقوی و پرهیز از خدا یعنی از معصیت 

شود. حسن عاقبت نصیب او خدا و تخلف از اوامر، نواهی و دستورات او حاصل می

خواهد که: ز خدا میا -السالمعلیه -گردد لذا امامشود. شیطان بر او مسلط نمیمی

شود این سعادت که از آن استفاده می« خدایا! مرا به سبب تقوی سعادتمند گردان»

ا از شود هر چند باید توفیق آن رحقیقی بدون سبب و کسب و کوشش بنده حاصل نمی

خدا خواست و حصول حال تقوا و پرهیز از معاصی را نیز از خدا دانست که در عین 
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عبد دخالت دارد بنده با معرفت در مقام عبودیت، خود را  حال که کسب و تالش

 داند و از همین جمله و به بیند و همه را از خدا مینمی

 ۲۲نیایش در عرفات، ص: 

ه شود شناختوضوح از جمله بعد، حقیقت شقاوت نیز که در اثر معصیت حاصل می

دا باشد ات خشود. شقی و بدبخت حقیقی کسی است که عاصی و متخلف از دستورمی

 و به این حال بماند و بمیرد و مستحق عذاب جاویدان گردد.

بنابر ا ین سعادت حقیقی در جلب رضای خدا و فوز به تقرّب به درگاه او و ملحق شدن 

به اولیا، انبیا و حرکت در خط آنهاست و تا انسان خود را به این منزل نرساند اگر 

داند داشته باشد خود را موفق و کامیاب نمی هرگونه موفقیت و کامرانی مادّی و جسمی

یابد؛ فقط در سایه نعمت ایمان، یقین، رضا و تسلیم است که انسان خود را سعادتمند می

 شود:گونه از خدا خواسته میسعادتی که در دعا به این

کتبت  االلهم انی اسئلک ایماناً تباشربه قلبی و یقینًا صادقاً حتی اعلم انه لن یصیبنی الّا م»

 [۲۹«.]لی ورضنی من العیش بما قسمت لی

و خالصه بحث این که: سعادت حقیقی در ایمان به خداست و درک معارف یقینیّه و 

 -نیل به مقام توکل، تفویض، تسلیم و رضاست که بر حسب فرمایش مروی از علی

 از ارکان ایمان است که فرمود: -السالمعلیه

 التوکّل عَلَی اللَّه، وَ تَفویضُ االمرِالَی اللَّه، االیمانُ لهُ ارکانٌ اربَعَةٌ:»

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 [۲۷«.]وَالرَّضا بِقَضاء اللَّه، وَالتَّسلیمُ الْمرِ اللَّه عَزَوجَلّ

بدیهی است که این منازل و مراتب با عمل و التزام به تکالیف الهی توأم و غیرقابل 

ت این سعادت جاودانی و حقیقی نیز، بر حسب افتراق است و همانطور که گفتیم درجا

مراتب معرفت و میزان اعمال صالح اشخاص، متفاوت است تا برسد به مراتب انبیا و 

 اولیا.
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 مراتب متفاوت دارد. -شودکه از بی ایمانی و ترک عمل صالح فراهم می -شقاوت نیز

و آله الطاهرین صلواتک  اللهم اجعلنا من السعداء والتجعلنا من االشقیاء ِبحقِّ محمِّدٍ

 علیهم اجمعین.

 کند:دعای سوّم این بخش این است که عرض می

وَخِرْ لی فی قَضائَک و بارِک لی فی قَدرِکَ حَتّی ال احِبَّ تَعجیلَ ما اخَّرْتَ وَ التأخیرَ »

 «.ما عَجَّلْتَ

ه کخیر از برایم در قضایت مقرر کن و قدر خودت را برای من مبارک گردان تا این»

نه  ای ودوست نداشته باشم شتاب و تعجیل آنچه را که تو در آن تأخیر مقدر کرده

 «.ایدوست داشته باشم تأخیر آنچه را که تو زود مقدّر فرموده

آید که از مسائل بسیار در شرح این جمله، بحث از مسأله قضا و قدر الهی پیش می

 پیچیده است و درک آن برای اکثر بلکه 

 ۷۹۷فات، ص: نیایش در عر

میسّر نیست. و لذا باید در سخن  -که مؤید من عنداللَّه باشند -همه جز عده معدودی

غیر  که محکم و -السالمعلیهم -بیتگفتن از آن فقط به احادیث صحیحه وارده از اهل

متشابه باشند استناد کرد و احاله به عقل و استناد به اخبار ضعیفه یا متشابهه، اطمینانبخش 

 ون از گمراهی و ضاللت نیست.و مص

همان استعدادات، اقتضاآت، خواص و آثاری باشد که در « قدر»ممکن است مراد از 

اشیا قرار داده شده که باالنفراد یا با ترکیب آنها به یکدیگر، آثاری بر آنها مرتب 

 شود که البته این تابع اندازه و قدر خاص هر چیزی نسبت به خود و سایر اشیا است.می

توان و این بحثی است که رسیدن به عمق و نهایت آن هرگز ممکن نیست و نمی

ارتباطات این همه مرکبات و بسایط و فعل و انفعاالت آنها را نسبت به هر یک به طور 

 مستوفی به پایان رساند.

وقوع این تأثیر و تأثرات به حکم الهی و به عنایت « قضاء»چنانکه ممکن است مراد از 
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ی باشد که الزمه آن امکان عدم وقوع آنهاست. و به عبارت دیگر: مفهوم ایمان باریتعال

داره از ا -العیاذ باللَّه -به قضاء این است که امور را به قدر خدا واگذار نکنیم و خدا را

 اید:فرمامور کاینات معزول و برکنار ندانیم و مانند یهود نباشیم که قرآن عظیم می

 یَدُاللَّه مَغلولَةٌ غُلَّتْ ایدیهم و لُعِنُوا بِماقالُوا بَلْ یَداُه وَقالَتِ الْیَهُوُد »

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

دهد یهود گفتند دست خدا بسته است )و دیگر تغییری در خلقت نمی[ »۲۹«.]مَبْسُوطَتانِ

و چیزی از عدم به وجود نخواهد آمد( به واسطه این گفتار دروغ، دست آنها بسته شده، 

عن خدا گرفتار گردیدند بلکه دو دست خدا )دست قدرت و رحمت او( گشاده به ل

 «.است

تقدیر خدا این است که نطفه، علقه، و علقه، مضغه، و ... یا بذر، شکافته شود و نموّ کند 

و از بذر گندم، گندم و از جو، جو حاصل شود. اما بی عنایت الهی این امور انجام 

 فرماید:م میشود. چنانکه در قرآن کرینمی

آیا ندیدید که نخست شما [ »۲۷«.]ء انْتُم َتخْلُقُونَهُ امْ نُحنُ الْخالِقُونَافَرَایْتُْم ماتُمُنون»

ای بودید، آیا شما خود آن نطفه )بی جان( را به صورت فرزند انسان آفریدید یا ما نطفه

 «.آفریدیم

 فرماید:فعلیّت خلقت الهی محفوظ است. چنانکه می

آیا ندیدید تخمی را که در [ »۲۴«.]ء اْنُتمْ تَزْرعُونَهُ امْ نَحْنُ الزّاِرعُونَایْتُْم ما تَحْرُثُونَافَرَ»

 «زمین کشتید، آیا شما )از خاک( آن تخم را رویانیدید یا مارویانیدیم

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 است: همه جا عنایت بالفعل الهی در کار است و گاه قضا، حتمی و گاه غیر حتمی

خدا هر چه خواهد محو و هر چه را [ »۲۶«.]یَمْحُواللَّه ما یَشاء وَیُثِْبتُ وَ عِنْدهُ امُّ الکِتابِ»

 «.کند واصل کتاب، مشیت اوستخواهد اثبات می

ای که با صحت دعا و تأثیر صدقه وصله شود؛ مسألهنیز مطرح می« بدا»دراینجا مسأله 
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که در رساله )سرالبداء(  -نوشت او ارتباط داردرحم و اعمال خوب و بد انسان در سر

مع ذلک همانطور که گفته شد احاطه به جمیع جوانب این  -ایمدر آن بحث نموده

مسائل برای ما میسّر نیست و اعتراف به عجز و ایمان اجمالی به قضا و قدر و بدا و تأثیر 

یا کوتاه شدن آن و اعمال در زندگی و حوادث و دفع بلّیات یا نزول بال و طول عمر 

این گونه امور کافی است. و این تأثیر و تأثرات به طور اجمال قابل درک است و در 

عین حال منافی با علم مطلق و قدرت مطلقه حق تعالی نیست و ایمان به همه مثل ایمان 

 باشد.به وقوع امور محال و متناقض نمی

که آنچه را گفتیم هر چند به طور لذا در اینجا ما هم کالم را کوتاه کرده و به این 

نوشتیم باز گوییم اگر هم مفصل میکنیم و میمختصر گفتیم و کامل نیست اعتراف می

راجع به چگونگی  -السالمعلیه -رسیدیم چنانچه از حضرت امیرهم به عمق آن نمی

 قضاء و قدر

 ۷۹۴نیایش در عرفات، ص: 

 فرمود: -السالمعلیه -پرسیدند حضرت موال

راهی است تاریک [ »۲۲«.]یقٌ مظلمٌ فَالتَسْلُکُوُه، وَبَحْرٌ فَالتَلِجُوهُ، وَسِرٌ اللَّه فَالیَتَکَلَفُوهُطر»

در آن نروید و دریایی است ژرف، در آن داخل نشوید، و پنهان داشته خدا است خود 

 «.را در )آشکار نمودن( آن به رنج نیندازید

لند و فهمیم که بسیار بکنیم و میرا درک می گوییم که مفهوم اجمالی این دعافقط می

سازنده است و باید انسان به نتیجه آن که دوست نداشتن تأخیر آنچه تعجیل شده و 

تعجیل آنچه تأخیر شده است برسد. بدیهی است وقتی انسان خدا را برگزیننده و حاکم 

مه که تقدیر امور ه -شود بداند و تقدیرات را نیز از سوی اوقضایی او که بر او دارد می

بشناسد و خیر و برکت در قضا و قدر را از او بخواهد، امور را به او  -کاینات است

بیند و ای را در هر وقتی واقع شود بموقع و به وقت آن میگذارد و هر حادثهوامی

ای از تقدیم و تأخیر آن نخواهد داشت. با اینکه قبل از وقوع حادثه هرگونه بخواهد گله
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شود اما بعد از وقوع، در منزل کند و دعایش بر حسب حکمت، مستجاب میمیدعا 

 ای نخواهد داشت.رضا مستقر گردیده حرفی و گله

 ۷۹۶نیایش در عرفات، ص: 

ه خاطر ب -السالمعلیه -در اینجا کالمی از موالی متّقیان و امیر معرفت، فصاحت و بیان

 گوید:رسید که ابن عباس در مورد آن می

از هیچ کالمی مانند این کالم منتفع  -صلی اللَّه علیه و آله -از کالم رسول خدابعد 

 نشدم و سود نبردم این کالم معجز بیان، این است:

 نْامّا بَعدُ َفانَّ الْمَرء قَدْ یَُسرُّهُ دَرْکُ مالَْم یَکُن لِیَفُوتَهُ وَیَسُوئهُ فَوْتُ ماَلمْ یَکُنْ لِیُدْرِکَهُ فَلیَکُ»

کَ بِما نِلْتَ مِنْ اخِرَتِکَ وَلْیَکُنُ اسَفُکَ عَلی ما فاتکَ مِنْها وَمانِلْتَ مِنْ دُنیاکَ سُرُورُ

[ ۲۱.]«فَالتُکثِر بِهِ فَرَحاً َو مافاتکَ مِنْها فَال تَأسَ عَلَیهِ جَزَعَاً وَلَیکُنْ هَمُّکَ فیما بَعْدَ الْمَوتِ

و رسیدن به آن مقدر بود،  شدگاهی شخص را رسیدن به چیزی که از او فوت نمی»

سازد. و گاهی فوت چیزی که به او رسیدنی نبود و به آن مسرور و شادمان می

دهد. پس باید سرور تو به آن چیزی باشد که از آخرت خود به آن رسید، آزار مینمی

رود برسی و نائل شوی و تأسف تو باید به چیزی باشد که از آخرت تو از دست تو می

شوی زیاد به آن فرحناک مشو شوی و آنچه را از دنیا به آن نایل میوم میو از آن محر

شود بر آن غمناک و ناشکیب مباش که باید همّ تو و آنچه را از دنیا از تو فوت می

 «.مصروف آنچه بعد از مرگ است باشد

 چهارمین قسمت این بخش این دعا این است:

 فی قلبی و االخالص فی  اللهم اجْعَْل غِنایَ فی نَْفسی وَالیقینَ»

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

 «.عَمَلی )الی قوله علیه السالم وَاجْعَلْ لی یا الهی الدَّرجَةَ الْعُلیا فی االخِرِة وَاالولی

 بی نیازی روح و حقیقت انسانیت 
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خَیرُ »منقول است که:  -صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم -در بعضی روایات از حضرت رسول

 [ و در حدیث دیگر هم از آن حضرت روایت است که:۲8«]نی النَّفسالْغنی غِ

بی نیازی وتوانگری، در [ »۲۲«.]لیس الغنی فی کثرة العرض و انما الغناء غنی النفس»

بسیاری مال و منال نیست این است و جز این نیست که غنا و بی نیازی، غنا و بی نیازی 

 «.نفس است

نیاز نشده باشد اگر چه همه دنیا را هم مالک یقتش بیبشر تا در صمیم جان و روح و حق

خواهد. و چنانکه در حال پیش از رسیدن به شود فقیر است و همیشه زیادتر و بیشتر می

کرد در این حال نیز خود را به افزونتر از آنچه دارد نیازمند ملک و مال، احساس فقر می

 فرماید:بیند. چنانکه رسول گرامی اسالم میمی

و کان لالبن آدم وادٍ من مال من ذهب البتغی الیه ثانیا ولوکان له و ادیان التبغی لهما ل»

 [۱۹«.]ثالث وال یمال جوف ابن آدم الّا التراب

 ۷۹۱نیایش در عرفات، ص: 

نماید و اگر دو وادی اگر پسر آدم یک وادی از مال داشته باشد، طلب وادی دوّم می

 .خواهدداشته باشد، وادی سوّم می

شود و اگر چه با شود و حرصش تمام نمیکنایه از اینکه از جمع کردن مال سیر نمی

ده تأمین ش -بر حسب حسابهای عادی -چند میلیون ثروت، زندگی خود و فرزندانش

 طلبد.خواهد و میخواهد و باز هم میاست میلیونها و میلیونهای دیگر می

ن، ای از آو هیچگاه در یک مرتبه بخش نیستاین نتیجه غنای مالی است که آرامش

کند و فقر و نیازش کماکان باقی است. غنای مقام و ریاست هم بشر احساس سیری نمی

 به همین صورت است.

البته غنای علمی نیز ظاهراً همین سیر را دارد ولی واقعیت آن کشف فقر بیشتر و توجه 

 گی آنهاست.به مجهوالت زیادتر و حتّی مجهولیت بعض معلومات و پیچید

این فقر بسیار مغتنم و احساس آن مقدمه سیر علمی و کاوش و پژوهشهای علمی است 
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که ما در آن فعلًا بحثی نداریم. بحث ما در غنای نفس است که در این دعا خواسته شده 

بیند و خود را به هر چیزی از است و تا انسان به ان نرسیده باشد خود را نیازمند می

فروشد و از ترس آنکه آنچه را از مال و مقام دارد از دست ندهد، یکاالهای دنیا م

بیند، یک سرقت ممکن است تمام همیشه نگران است. او همه را در معرض فنا می

ثروت او را به یغما ببرد و یک زبردست او را از جاه و مقام بیندازد و خالصه غنا، غنایی 

 است که با

 ۷۹8نیایش در عرفات، ص: 

دار شود، به عکسِ غنای نفس که ثابت و پایاسباب دیگر تبدیل به فقر می دستبرد و

 تواند آن را ببرد یا بدزدد.است و کسی نمی

نایی اعتنیازی نفس از کمی حرص و طمع و از قناعت و توکل و اعتماد به خدا و بیبی

ای نفس غنشود. هر چه انسان وثوقش به خدا بیشتر باشد، به دنیا و مال و منال حاصل می

باشد. به ذلّت و کارهای خالف شرف انسانیت تن در و مناعت طبع او بیشتر می

ند و کدهد. بلند همت و با وسعت نظر و بی ترس و بیم از زوال نعمتها زندگی مینمی

 شود.هر چه غنای نفس کمتر شود شخصیّت انسانی و وجدانی شخص ضعیف می

ی و نگهبان شرف انسان است این است که: بشر و سرّ اینکه غنای نفس در این حد متعال

ای را که خواهد کامل سازد هر راه و وسیلهبیندو میاز آغاز کار خود را ناقص می

د، هر چه را ای داشته باشبیند ناقص است مانند کسی که گمگشتهنماید باز میتجربه می

 شمارد.بیابد گمگشته خود می

ا کند که اگر مثلًا دو سه هکتار زمین بگمان می مثلًا اگر شخص کشاورزی باشد ابتدا

وسایل کشاورزی داشته باشد او را کافی است و دیگر نگرانی و نیازی ندارد. وقتی به 

فهمد که گمگشته خود را پیدا نکرده است. خواهد و میبیند باز هم میآن رسید می

روحی و  کند اگر یک مزرعه داشته باشد گمگشته خود را که آسایشگمان می

 کند ولی به خاطر و نداشتن نگرانی باشد، پیدا میاطمینان

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

شود و از نقصها و ناتمامیهایش چیزی کاسته نشده بیند قانع نمیرسد میآن هم که می

 است.

یند همان بافتد و با رسیدن به همه اینها میخالصه به فکر تملک قریه و قراء متعدد می

است که اول بود، به همه چیز و همه کس محتاج است و خالصه خود را کماکان انسان 

 دارد و نگرانیهایش همهیابد و احتیاج و فقرش او را به تالش و کوشش وامیناقص می

 باقی است.

ولی اگر به منزل دریافت خود و شناخت آفریننده و خالق خود رسید و فهمید که همه 

نیاز است و هر که او را یافت و شناخت به همه چیز رسیده بیبه او محتاجند و او از همه 

و کمالی برتر از عبودیت و بندگی او و اعتماد و توکل بر تدبیر و تقدیر او نیست، با 

 شود که:در خواندن این دعا همنوا می -السالمعلیه -امیرالمؤمنین

 اْن تَکُونَ لی رَبًّا انْتَ کَما احِبّ الهی کَفی بی عَِزاً انْ اکُونَ لَکَ عَبداً وَکَفی بی فَخراً»

 [۱۷«.]فَاجْعَلْنی کَماتُحِبُّ

شود و به هیچ ثروت و در این حال دیگر مقهور هیچ صاحب قدرت مادی نمی

نیاز گردد. از زمین و آسمان خود را بیاسکورت و تشریفاتی، چشمش خیره نمی

کَ ایّا»بیند و با قراءت دیف میبیند و همه را با خودش در نیاز و فقر و حاجت هم رمی

 کند و به این شعربی نیازی خود را از ماسوی اعالم می« نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَستَعین

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

 شود که:مترنم می

 آن را که بود سابقه لطف خداوندگو انجم افالک مکن کارگزاری 

 دبهاری طوبی که خورد آب زسرچشمه کوثرفارغ بود از تربیت با

صانع وجهاً واحداً یکفک الوجوه؛ بساز با وجه و درگاه یگانه و یکتا، تا »گوید: لذا می

 «.او تو را از همه درها و روها کفایت کند
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 منتظر این و آن مباش که ایزدکار تو بی رنج انتظار بسازد

 وار بسازد وار بسر برتا همه کارت خدایطاعت او را تو بنده

 فضیلت یقین 

خواهد که در قلب او یقین از خدا می -السالمعلیه -از دعا و طلب غنای نفس، امامپس 

 رهبر و سید ارباب یقین و -السالمعلیه -قرار دهد. البته چنانکه اشاره شد سیدالشهدا

غنای نفس و خلوص در عمل است و چنان این صفات و مقامات و منازل در کربال و 

 د که عالیتر و واالتر از آن قابل تصور نیست.روز عاشورا از آن حضرت جلوه کر

در مثل آن مشهد عظیم با چنان یقین استوار بود که توانست با روحی سرشار از اطمینان 

و اعتماد به خدا از آن همه شداید و مصیبتها و داغ جوانان و عزیزان، استقبال نماید و 

 و تعجب دشمنان شده ای در اراده و تصمیمش خلل راه نیابد که موجب حیرت ذرّه

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

ین، در کرد با یقبود؛ چون گرد اضطراب و نگرانی را به دامن وقار و ثباتش نزدیک نمی

 فرمود:مکه می

 [۱۹«.]خُطَّ الْموتُ عَلی ُولدِ ادَمَ مَخَطَّ الْقِالَدةِ عَلی جیدِ الْفَتاةِ »

و  -صلی اللَّه علیه و آله و سّلم -ل خداو از سرّ یقین ابراز اشتیاق به دیدار جدش رسو

 -پدرش امیرالمؤمنین و مادرش سیدة النساء العالمین و برادرش امام حسن مجتبی

 فرمود:می -السالمعلیهم

 [۱۷«]وَما اوْلَهَنی الی اسالفی اشتیاَق یَعْقُوبَ الی یُوُسفَ»

 نمود. دروضع مییقین به شهادت داشت و با یقین به شهادت بود که همواره اعالم م

 فرمود:مکّه معظّمه می

وَخُیِّرَ لی مَصْرَعٌ انَا القیهِ وَکَانی بِاوصالی تََقطَّعُها عَسَالنُ الْفلواتِ بَیْنَ النّواوِیسِ وَ »

 [۱۴«.]کربَال
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 فرمود:و گاه می

 «.أَال أری الموت الّا سعادة وال الحیاة مع الظالمین الّا برماً»

 :فرمودو روز عاشورا می

أال و ان الدّعی ابن الّدعی قد رکزبین اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات منا الذلّة یأبی »

اللَّه لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت وانوف حمیة و نفوس ابیة من ان 

 تؤثر طاعة اللئام علی 

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

 [۱۶«.]مصارع الکرام

ع سید الشهداء از بیعت با یزید تا شهادت، مظاهر عالیترین مرتبه در تمام مشاهد ابا و امتنا

یقین بود که هرگز گرد تزلزل و سستی بر دامن وقارش ننشست و در هنگام وداع با 

 فرمود:داد و میکرد و به آنها وعده میکمال ایمان، اهل بیتش را امر به صبر می

 «.و رحمة اللَّه النفارقکم فی الدنیا واالخرة»

ین قوّت یقین در تمام یاران، فرزندان، برادران و اصحاب آن حضرت در بهترین ا

س یزید در مجل -علیهاالسالم -صورتی تجلی کرد و از زبان عقیلة القریش زینب خاتون

صلّی اللَّه علیه و  -های قطعی از بقای دین خدا و وحی نازل بر جدش محمدبا آن اعالم

ش یزید برای برانداختن اسالم، ابراز شد که باید کتاب و بی اثر ماندن سعی و تال -آله

و وقایع عاشورا را کتاب ایمان، صبر، شهادت و کتاب  -السالمعلیه -مقتل حسین

مقاومت و در برابر باطل، کتاب یقین و کتاب اخالص نامید یا برای هر یک از این 

 عناوین از وقایع کربال کتابی نوشت.

خواهد که در قلبش وه یقین و ایمان در این دعا از خدا میاین امام بزرگوار و این اس

توانیم بفهمیم که بیشتر از یقینی که داشته چه بوده و چه یقین قرار دهد. ما نمی

 خواسته است. شاید این می

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 
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 «اهدنا الصَّراّط اْلمُسْتَقیم»دعا مفهومش همان مفهومی باشد که برخی در تفسیر: 

اند؛ مقصود طلب ثبات و بقا بر هدایت است و یا اینکه چون تمام نعمتها افاضه فتهگ

مقصود طلب ثبات و بقا بر هدایت است و یا اینکه چون تمام نعمتها افاضه و موهبت 

خداست و دوام و بقایش نیز به عنایت و افاضه حق است و باید فیض او متواتر و غیر 

ند و نعمت یقین و هدایت و ایمان و اخالص نیز از همین منقطع برسد تا نعمتها باقی بما

بیشتر از هر کس ربط بقای خودش و نعم ظاهری  -السالمعلیه -نعمتهاست و امام مظلوم

دانست که اگر فیض او آنی قطع شود و معنوی را به عنایت خدا درک فرموده بود و می

 همه چیز ناچیز است.

ند که یقین او و همه نعمتهایی که دارد بقایش در کخواهد و اقرار میاز خدا یقین می

 هر آن به بخشش او و عطای او نیاز دارد.

 و ای ظلّ وجود تو وجود همه کس ای بود تو سرمایه و سود همه کس

 گر فیض تو یک لحظه ز عالم خیزدمعلوم شود بود و نبود همه کس 

از  ربین و متقین است کهامّا اصل یقین باید دانست که یقین از مقامات صدّیقین، مق

در وصف متّقین و یقین آنها  -السالمعلیه -جمله در خطبه همامیّه امیرالمؤمنین

 فرماید:می

 فَهُمْ وَالجَنَّةُ کَمَنْ قَدرَاها فَهُمْ فیها ُمنَعَّمونَ وَ ُهمْ وَالنّاُر کَمَنْ قَدْ »

 ۷۷۴نیایش در عرفات، ص: 

 [۱۲«.]رَاها فَهُمْ فیها مُعَذَّبُونَ

 روایت است که: -السالمعلیه -در کتاب شریف کافی از حضرت صادق

انّ رَسُولَ اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم صلّی بالناسِ الصُّبح فنظر الی شابٍّ فی »

 المسجد ... فَقاَل لَهُ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم:

حضرت صادق علیه [ »۱۱«.]وَل اللَّه مُوقناً کیفَ اصْبَحْتَ یا فُالن؟ قالَ اصْبَجَت یا رَسُ

جا نماز صبحی را با مردم ب -صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم -فرماید: پیغمبر خدامی -السالم

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 افتاد و رنگش زرد وآورد، نگاه به جوانی که در مسجد بود کرد که سرش پائین می

از  -می اللَّه وآله وسلّصلّ -تنش الغر و چشمهایش به گودی فرو رفته بود. پیغمبر خدا

 به عرض رساند:«. »چگونه و به چه حالت صبح کردی؟»او پرسید: 

 «.صبح کردم ای رسول خدا! در حال یقین

 از سخن او در شگفت شد فرمود: -صلّی اللَّه علیه وآله -پیغمبر

 برای هر یقینی حقیقتی است حقیقت یقین تو چیست؟

حقیقتی است که مرا محزون اندوهناک  عرض کرد: یقین من ای رسول خدا! همان

داری( به من بخشیده و در اثر آن نموده و بیداری شب و تشنگی روزهای گرم )روزه

 ه عرش کنم بنفسم از دنیا و آنچه در آن است منصرف گشته تا حدّی که گویی نظر می

 ۷۷۶نیایش در عرفات، ص: 

ساب محشور شده و من پروردگارم که برای حساب نصب شده است و خالیق برای ح

 در میان ایشان هستم.

و  مندند و با هم تعارفکنم به سوی اهل بهشت که از نعمت بهشت بهرهو گویا نظر می

 اند.شناسایی دارند و بر تختها تکیه زنده

 کنند.کنم به سوی اهل آتش که در آن معذبند و فریاد و ناله میو گویا نگاه می

 تش را و آهنگ آن در گوشم طنین انداخته است.شنوم صدای آو گویا اآلن می

 به اصحاب فرمود: -صلّی اللَّه علیه وآله -پیغمبر خدا

 «هذا عَبْدٌ نَوّر اللَّه قَلْبَهُ باالیمان»

 «.ای است که منور و روشن کرده است خداوند دلش را به ایماناین بنده»

 و به جوان فرمود:

 «الزم ما انت علیه»

ا برآنی )بر این حال و بر این یقین و ایمان ثابت استوار و پایدار مالزم باش آنچه ر»

 «.باش(
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 جوان عرض کرد:

 «ادع اللَّه لی یا رسول اللَّه ان ارزق الشهادة معک»

 «.بخوان خدا را برای من که شهادت با تو روزیم شود»

 برای او دعا کرد و زمانی  -اللَّه علیه وآله وسلمصلّی -پیغمبر اکرم

 ۷۷۲در عرفات، ص: نیایش 

ای در التزام رکاب آن حضرت به جهاد رفت و بعد از نه نفر شهید نگذشت که در غزوه

 «.شد و او دهمین شهید بود

 که فرمود: -السالمعلیه -از امثال روایت فوق و خبر مروی از امیرالمؤمنین

 [۱8«.]لَوْ کَشََف الغِطاء مَا ازَْددْتُ یَقیناً»

ن کاملترین مراتب ایمان و باور و اعتقاد به خدا و سایر عقاید حقه شود که یقیمعلوم می

است به طوری که هیچگونه شائبه احتمال خالف در آن نرود و آدمی را در پرهیز از 

های گناه و گریز از معصیت چنان بسازد و بگریزاند که شخص گریزان از هزاران درنده

گریزد و در بیند، از آنها میخود می آدمخوار که همه را با لحس و با چشم در دنبال

مقام اطاعت و عمل به فرایض و واجباب چنان شتاب واستقبال داشته باشد که اشخاص 

 شتابند.دانند، میعاشق دنیا در پی منافع و فوایدی که آن را محقق الحصول می

از  زداریبلکه اثر ایمان به خداوند و روز جزا در واداری انسان به کار نیک و خیر، و با

 کار بد و شر، به مراتب باید بیشتر از این باشد.

و خالصه آنکه: مراتب فضیلت افراد به حسب درجات یقین آنهاست و اجر و ثواب بر 

 -اعمال نیز بر حسب همان اختالف مراتب یقین اشخاص است، چنانچه از امیرالمؤمنین

 -السالمعلیه

 ۷۷۱نیایش در عرفات، ص: 

 منقول است که:

قَدْ سَمِعَ عَلَیهِ السّالمُ َرجُلًا مِنَ الْحَروُریَّةِ یَتَهَجَّدُ وَ یَقْرأُ فَقالَ: نَوٌْم عَلی یَقینٍ خَیرٌ مِن وَ»
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شنید که مردی از حروریَّه )خوارج نهروان که  -امام علیه السالم[ »۱۲«.]صَالة فی شَکًّ

( نزدیک کوفه بوده است اجتماع آنان برای مخالفت با امیرالمؤمنین در صحرای حَروَراء

خواند، پس آن حضرت )درباره سود نداشتن عبادت، گذارد و قرآن مینماز شب می

شناسایی امام زمان( فرمود: خوابی که با یقین و باور )به امام زمان و خلیفه بر حق( بی

باشد بهتر است از نمازگزاردن با شک و تردید )زیرا مبدأ تعلیم عبادات و کیفیّت و 

گی آنها و یکی از ارکان دین امام وقت است و کسی که در او تردید داشته باشد چگون

 «.نمازگزاردن و قرآن خواندنش درست نیست(

خدایا! یقین را در قلب من »کند: عرض می -السالمعلیه -و اما نکته این که امام حسین

منظور  شاید با اینکه معلوم است مکان یقین، قلب و غیب باطن انسان است،« قرار بده

حضرت این باشد که از آنها نباشم که به زبان ادّعای یقین کنم ولی در قلبم یقین نداشته 

 باشم و مصداق این آیه باشم:

 «وَیَقُولُونَ بِالْسَِنتِهِمْ ما َلیسَ فی قُلُوبِِهم»

 چون در مقام ادّعا بسیاری خود را صاحب این صفات 

 ۷۷8نیایش در عرفات، ص: 

 شود.لی در موقع عمل و امتحان خالف ادعایشان ظاهر میدانند! ومی

بسیاری از مشاهیر صحابه که خود را به پیغمبر، نزدیک معرفی « جنگ احد»چنانکه در 

شمردند، از ترس جان پا به فرار نهاده و رسول خدا خواه میکردند و خود را اسالممی

بود که با جماعتی تا « عثمان» را تنها گذاشته و از آن مهلکه گریختند! از جمله آنها

اعوص )مکانی است نزدیک مدینه( گریختند و سه روز در آنجا اقامت و استراحت 

بازگشتند و مورد عتاب لطیف و  -صلّی اللَّه علیه وآله -کردند! سپس نزد رسول خدا

 بزرگوارانه صاحب خلق عظیم قرار گرفتند که به آنها فرمود:

 [8۹«.]لقد فیها عریضة»

و تنی چند از صحابه باقی ماندند و از وجود مقدّس  -السالمعلیه -علی بن ابی طالب امّا
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دفاع کردند و چندین زخم کاری نیز برداشتند مع ذلک  -صلّی اللَّه علیه وآله -پیغمبر

 حتی جبرئیل از مواسات -بر حسب روایات -دلیرانه ایستادگی کردند به طوری که

 صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم تعجب کرد و گفت:با پیغمبر  -السالمعلیه -علی

 «.یا رسول اللَّه! هذه المواساة»

 فرمود: -صلّی اللَّه علیه وآله -پیغمبر

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 «:انَّهُ مِنّی وَانا مِنهُ»

 جبرئیل گفت:

 «.وَانَا مِنْکُما»

 در همین موقع این اشعار و اعالم شنیده شد:

 [8۷«.]الفقار وال فتی الّا عَلیالسَیفْ اّلا ذُو»

در واقعه جانسوز و جانکاه کربال سرّ این جهت یعنی مطابق بودن زبان با قلب چنان 

 -السالمیهعل -تجلّی کرد که واقعاً عقول را متحیر ساخته است. یقین شخص سیدالشهداء

ای قیدهبنا و عهمان بود که از مدینه تا مکه و از مکه تا کربال و تا هنگام شهادت بر سر م

که داشت ایستاد و با آن همه مصائب جانکاه که هریک برای آنکه بزرگترین شجاعان 

و مردان مرد را از پا درآورد و تسلیم خواسته دشمن نماید کافی بود، تسلیم نگشت و از 

ایمان، امتناع ورزید، چون بدرستی، حقانیّت و حقیقت راهی قبول پیشنهاد آن مردم بی

 رفت و بطالن راه دشمنان، یقین داشت.که خود می

و  -السالمعلیهم -یقینِ فرزندان، برادران و برادرزادگان آن حضرت و سایر اهل بیت

 اصحاب و انصار، هر یک داستانی از یقین کامل است.

 توانستند از آن مهلکه و از آن معرکه بالخیز وهمه آنها می

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

خود را خالص نمایند و  -السالمعلیه -ازه و اذن شخص امامپروحشت، با کسب اج
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های بسیار بگویند و عذرهای فراوان بسازند خصوصاً که با اذن آن حضرت باشد. بهانه

به آنها اذن داد و بیعت خود را  -السالمعلیه -اما آن مردان خدا و اولیاءاللَّه با این که امام

 -طر را که شهادت در آن قطعی و مسلم بوداز آنها برداشت، آن مواضع پرخوف و خ

 برگزیدند. -آن هم پس از آن ابتالآت شدید

و زبان حال همه آن مردان  -السالمعلیه -مسلم بن عوسجة در ضمن پاسخی که به امام

 خدا بود، گفت:

واللَّه لوعلمت انی اقتل قم احیی ثم اقتل ثم احرق ثم اذری یفعل ذلک بی سبعین »... 

تک حتی القی حمامی دونک و کیف الافعل ذلک و انما هی قتله واحدة ثم مرة مافارق

 [.8۹«]هی الکرامة العظمی التی الانقضاء لها ابداً

ته گردم، و سپس کششوم و پس از آن زنده میبه خدا سوگند اگر بدانم که کشته می»

رتبه با د مشود و هفتاشوم و خاکسترم پراکنده و باد داده میشوم، پس سوزانیده میمی

شوم تا در راه تو جان ببازم و به سعادت نایل شود، از تو جدا نمیگونه معامله میمن این

شوم. و چرا جان در راه تو ندهم و حال آنکه تنها یک کشته شدن است و پس از آن 

 «.کرامت بزرگتری است که هرگز برای آن پایانی نیست

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 :گفت« زهیر بن قین»

واللَّه لوددت انی قتلت ثم انشرت ثم قتلت حتی اقتل هکذا الف مرّة و ان اللَّه جل و عز »

به خدا [ »8۷«.]یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤالء الفتیان من اهل بیتک

سوگند دوست دارم کشته شوم و پس از آن زنده شوم و سپس کشته شوم تا هزار 

نبازی من، قتل را از تو و از این جوانان اهل بیت نوبت، و خدای عزوجل به این جا

 «.بردارد

طور یاران آن جناب و آن خداوندان بصیرت، معرفت و ایمان، سخنانی بمانند و همین

 رساندند و گفتند: -صلّی اللَّه علیه وآله -این سخنان به عرض فرزند پیغمبر
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حن قتلنا جباهنا وایدینا فاذا ن واللَّه النفارقک ولکن انفسنا لک الفدآء نقیک بنحورنا و»

 [8۶«.][ ما علینا8۴کنا و فینا و قضینا]

 

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 خلوص در عمل )اخالص(

است که « اخالص در عمل»هایی که در این دعا خواسته شده است از جمله خواسته

مرتبه  [ بدیهی است این مرتبه،8۲ای فوق مرتبه یقین یا اعلی مرتبه یقین است.]مرتبه

 خلوص مطلق و پاک از

 

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

هر شائبه ریا و دواعی دیگر است وگرنه اخالص در عمل نیز مراتب و درجاتی دارد 

 مثل یقین و ایمان.

وباالترین مرتبه همان است که در عمل، فقط و فقط قصدش خدا و حبّ خدا و رضای 

ن، نعیم و ثواب، حور و غلمان و نه خدا و قرب به او باشد و داعیش نه بهشت و رضوا

 تحصیل امان از آتش و عذاب جهنم و نیران باشد که:

 صحبت حور نخواهم که بود عین قصوربا خیال تو اگر بادگری پردازم 

 منقول است که: -السالمعلیه -چنانکه از حضرت صادق

تِلْکَ عِبادَُة العبید وقَومٌ عَبَدُوااللَّه العبادة عَلی ثَالثَة: قَومٌ عَبَدوا اللَّه عَزَّوََجلَّ خَوْفًَا فَ»

 تَبارَکَ وَتَعالی طَلَبَ الثوابِ فَتِلکَ عبادَة االجراء

 ۷۹۴نیایش در عرفات، ص: 

 [.8۱«]وَقَومٌ عَبَدُوااللَّه عَزَّوَجَل حُبّاً لَهُ َفتِلکَ عبادة االْحرار، وَهیَ افْضَلُ الْعِبادَة

گروهی که خدای  -۷اند: عبادت کنندگان سه دسته فرمود: -السالمامام صادق علیه»
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مردمی که خدای  -۹عزوجل را از ترس عبادت کنند و این، عبادت بردگانست. 

ای دسته -۷تبارک و تعالی را به طمع ثواب عبادت کنند و این، عبادت مزدورانست. 

 که خدای عزوجل را برای دوستیش عبادت کنند و این، عبادت آزادگان و بهترین

 «.عبادتست

بدیهی است در هر سه این مرتبه، عبادت واجد مرتبه صحت است و از شرک در 

 فرماید:عبادت که منهی عنه است و در قرآن کریم می

 [.88«]فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاء رَبِّهِ فَلیَعْمَلْ عَمَلًا صالحًا َوال یشرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحداً»

ص عبادتِ احرار و آزادگان و اهل معرفت است که از ولی خلوص اکمل، همان خلو

طلبند و به خواهند و جز قرب به او در هر حال و هرکجا باشند نمیخدا غیر او را نمی

 مضمون این اشعار

 ۷۹۶نیایش در عرفات، ص: 

 زبانشان مترنم است:

 طوبی لک از زبان تو بادل موافق است زنی از دل که عاشق استای آنکه الف می

 شهوت پرست کی بود آنکس که عاشق است غلمان و حور کی طلبد مرد حق شناس

 گویند:یا می

 خالف طریقت بود کاولیاتمنّا کنند از خدا جز خدا

 تو در بند خویشی نه در بند دوست چه از دوست چشمت به احسان اوست

ند بیی میرسد که خود را در حال و مقامدر این مرتبه سیر و صعود انسان به جایی می

 گوید:شود و میکه فارغ از تفکّر در عذاب و عقاب یا جزاء و ثواب می

 اگر مطلب رضای اوست خواه اینجا و خواه آنجا مکن هرگز تمنای بهشت اندیشه دوزخ

باز، مسلک ساز و سلسله باز( هیچ در این مشهد شخص عارف )نه صوفی نه عارف، حقه

یابد تا در د و مکانی که خدا را در آن نبیند نمیبینجا و مکانی را دور از خدا نمی

عذاب او که در حال بُعد و دوری از او و حرمان از رؤیت جالل و جمال او حاصل 
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 شود،می

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

فکر کند و چه سزاوار است که: در اینجا یادی از یکی از بانوان عارفه یعنی مادر 

ه ب« آخوند مال محمد علی گلپایگانی»اللَّه آیت دختر مرحوم« فاطمه خانم»مهربانم 

عنوان ادای بعض حقوق و انواع تربیت جسمی و خصوصاً روحی او بنمایم، او که 

های سوزناکش را در هنگام خواندن دعای کمیل و ابوحمزه، زیارت هرگز گریه

ا عاشورا و غیره و هنگام قرائت بهترین اشعار پندآموز و سازنده و مناجات با خد

کنم. از جمله اشعاری که در آن حاالت بسیار عالیِ توجه به خدا، فراموش نمی

 خواند این دو شعر بود:می

 گفتی که تو را عذاب خواهم فرمودمن در عجبم که در کجا خواهد بود

 آنجا که تویی عذاب نبود آنجاوآنجا که تو نیستی کجا خواهد بود 

قدرت کامله خود هست همه جا و هر مکان و بدیهی است آنجا که خدا به معیّت علم و 

با هرکس است و از این نظر هیچ جایی که او نباشد نیست. و آنجا که خدا به معیّت 

الطاف خاصّه و توفیق خود و ظهور اسماء و صفات خود حاضر است و رحمت و 

 نمایند که:لطفش شامل است، قلوب خداشناسان و کسانی است که از او یاد می

 «.ی ارضی والسمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمنال یسعن»

 و نیز در حدیث قدسی است:

 ۷۹۱نیایش در عرفات، ص: 

 [.8۲«]انا جلیس من ذکرنی»

و آنجا که خدا به این معیّت با انسان نیست، قلبهای غافل از یاد او و حاالت شیطانی دور 

 از او و اماکن این چنینی است.

 مراتب خلوص 
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اول مرتبه آن این است که: عمل از ریا و نمایاندن آن به غیر و به  اما مراتب خلوص،

جهت کسب معروفیت نزد مردم و جلب محبوبیت نزد غیر خدا، خالص و پاک باشد، 

د. نمایاثر، هباًء منثوراً و باطل میاگر به مقدار کم هم ریا در عمل وارد شود عمل را بی

اگرچه به ظاهر ساده و آسان است ولی البته پاک کردن و خالص ساختن عمل از ریا 

 در واقع دشوار و کار مخلصین و موحدین است.

 روایت شده است که: -اللَّه علیه وآله وسّلمصلّی -اکرماز حضرت رسول

ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک االصغر قالوا: وما الشرک االصغریا رسول اللَّه؟ قال: »

 [.۲۹«]الریاء

 ترسم شرک کوچکتر است.آن بر شما می خوفناکترین چیزی که از»

 «.عرض کردند: شرک کوچکتر چیست؟ فرمود: ریا

 و در حدیث دیگری از آن حضرت روایت شده است که 

 ۷۹8نیایش در عرفات، ص: 

 فرمود:

 [.۲۷]«الشرک فی الناس اخفی من دبیب النمل علی المسح األسود فی اللیلة المظلمة»

جنبش و حرکت مورچه بر پالس سیاه در شب  شرک در امت من پنهانتر است از»

 «.تاریک

 خوانیم:و باز در روایت دیگر می

 [.۲۹«]الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل علی الصفا»

 «.تر است در امت من از جنبش مورچه بر سنگ صافشرک مخفی»

و اگر چه ظاهر خبر، مطلق شرک است که حتی شامل اطاعتهای کورکورانه از 

ها، قوانین غیر الهی، نظامات مصنوعه بشری و اقویا، اطاعتهای حزبی، برنامه مستکبران،

خضوع در برابر ارباب مناصب و مقامات و حتی صاحبان مقامات مذهبی که حاکی از 

 شود.تملق و چاپلوسی است، می
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 که فرمود: -علیه السالم -در کتاب شریف کافی روایت است از حضرت صادق

شریک را و نماز بجا آورند و زکات بدهند و د خدای واحد بیاگر قومی عبادت کنن»

 حج خانه خدا را انجام دهند و ماه رمضان را

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

لیه و آله صلّی اللَّه ع -روزه بگیرند، پس بگویند از برای کاری که برای خدا یا پیغمبر

 دایا پیغمبر خالف آن عملآن را کرده باشند )یا دستوری که داده باشند( چرا خ -وسلّم

اند یا در دل خودشان چنین اعتراضی را بیابند، به همین اعتراض نکرده یا دستور نداده

باشند. سپس این آیه را تالوت فرمود: )و راضی نبودن به عمل و حکم خدا( مشرک می

فال وربک الیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فی انفسهم حرجاً ممّا »

 [.۲۷«]پس بر شما باد به تسلیم« قضیت ویسلموا تسلیماً 

داران برای و این شرک در مراتب مخفیه شامل مثل تواضع برای اغنیا و سرمایه

شود، چون هم شرک و هم اخالص در عمل، داری و توانگری آنها هم میسرمایه

 مراتب و درجات متفاوت بسیاری دارد.

 در حدیث است که:

 «فتواضع لِغتاهُ ذَهَبَ ثُلثا دینه مَنْ اتی غنیّاً»

هرکس برای مالدار و ثروتمندی برای ثروتش تواضع کند نصف ایمان یا دو ثلث »

 «.رودایمانش از بین می

 نامند محتمل مع ذلک به مالحظه اینکه ریا را شرک خفی می

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

 است مراد از شرک در این حدیث خصوص ریا باشد.

ل روایات در مذمّت ریا، مستفیض بلکه متواتر است و عالوه بر بطالن عمل به به هر حا

واسطه ریا، عمل عبادی ریایی، حرام و از گناهان بزرگ است و غیر عبادی اگر چه 

حرام نباشد خالف توحید موحدین کامل است و عمل اگر چه قصد ریا در آن مستقل 
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 واب و پاداش ندارد و ریایی است.نباشد و ضمیمه قصد قربت باشد مقبول نیست و ث

 به از پارسای عبادت نمای گنهکار اندیشه ناک از خدای

 کلید دَر دوزخ است آن نمازکه در چشم مردم گزاری دراز 

تذکر الزم در اینجا این است که باید در مساله ریا و اخالص در عمل به احکام فقهی 

به هر شکل و به هر قدر در عبادت وارد  طور که گفته شد ریانیز توجه نمود. مثلًا: همان

نماید و اگر عبادت دارای اجزایی است که بهم مرتبط شود آن عبادت را باطل می

هستند و مجموع آنها به عنوان مجموع مأمور به باشد، اگر در یک جزء کوچک آن 

 شود.باشد، ریا وارد شود کل آن و اجزاء دیگر همه باطل می« وََلاالضّالین»اگرچه مدّ 

و اما ضمائم دیگر در نیت عبادت مانند نماز یا روزه یا ضمائم به اصطالح راجحه است 

یا مباحه، ضمائم راجحه اعم از اینکه عبادیه باشد یا غیر عبادی در صورتی که به نفس 

 عنوان نماز مثلًا

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

صد که به قدر صورتی تعلق بگیرد مثل نماز ظهر در فالن زمان یا مکان، مثل مسجد

اشکال است بلکه قصد یکی از دو امر هم امتثال هر دو امر انجام شود، صحیح و بی

کافی است. مگر اینکه قصد امتثال امر به حقیقت مأمور به مثل نماز ظهر، مقید به وقوع 

آن در زمان یا مکان خاص که راجح است باشد که تحقق امتثال و حصول قربت به این 

 قید به امتثال امر در ضمن جزء خاص است، محل اشکال است.نحو که م

و اما اگر به نفس عنوان نماز تعلق نداشته باشد و نماز فرضًا منطبق هر دو عنوان باشد؛ 

اگر نیت آن تابع نیت نماز نباشد و مستقلًا یا با اشتراک با نماز ملحوظ شده باشد به 

داعویت نداشته باشد، در این صورت  طوری که جزء داعی باشد و نماز به طور مستقل

 شود.نیز تحقق امتثال امِر نماز، محل اشکال است بلکه امتثال حاصل نمی

و اما ضمائم مباحه فقط، وجود آنها در نیت و خلوص شرعی و فقهی آن در صورتی 

 مضر نیست که تابع صِرف نیت عبادت باشد.
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 تفصیل و بحث در فروع آن را این اجمالی از احکام فقهی نیت عبادت است که البته

 باید در فقه بیان نمود و در اینجا فقط مجرد اشاره بود نه بحث و نه تحقیق و تفصیل.

 به هر صورت در مساله خلوص نیست، سخن بسیار است و

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

ه شود، چنانکحصول مراتب عالیه آن صعب و دشوار است و برای هر کسی حاصل نمی

یک نفر از اهل عبادت و مواظب نماز جماعت که همیشه برای اینکه  معروف است

حضور در صف اول، ثوابش از سایر صفوف بیشتر است در صف اول حاضر بود اتفاقاً 

یک مرتبه موفق نشد و در یکی از صفوف دیگر ایستاد و حس کرد که ناراحت است و 

 صف اول نباشد بلکهفکر کرد شاید این ناراحتی او از جهت فوق ثواب شرکت در 

برای این باشد که حضور در صف اول را به طور ناخودآگاه امتیاز ظاهری و تقدم بر 

شمرده و نّیتش در این مواظبت چندساله خالص نبوده است از این جهت دیگران می

[ البته این حکایتی است امّا به هر حال باید ۲۴قضای همه آن نمازها را بجا آورد.]

یدن به خلوص نیت بسیار دقیق باشد و همیشه خود را متهم بداند و شخص در مقام رس

به این آسانیها حاصل  -خصوص اگر در همه اعمال باشد -بداند که اخالص در عمل

 شود، مراقبه و مشارطه الزم است.نمی

 اینکه در حدیث است:

 «.من اخلص للَّه اربعین یوماً فجّر اللَّه ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»

 کند ولی اهل تقوا واگر چه به ظاهر سهل و آسان جلوه می

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

نار و کدانند که چهل صباح خلوص للَّهریاضت، خودساختگان و کاملین در اخالق می

ساعت آن  ۹۴های غیرخدایی چقدر دشوار است حتی یک گذاشتن دواعی و انگیزه

 هم دشوار است.

هل شبانه روز اخالص در عمل این اثر بزرگ و عمده را داشته وقتی چهل بامداد یا چ
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باشد، چهل سال و همه عمر چه آثار بزرگ و ثمرات مهمی را خواهد داشت، خدا 

 داند.می

شود؛ ممکن است در اثر خلوص ثواب اعمال نیز بر حسب خلوص نیات مختلف می

زرگ دیگری نیت یک عمل کوچِک شخصی از جهت ثواب از عمل به ظاهر بسیار ب

اجر و ثوابش بیشتر باشد و یک دینار انفاق از یک نفر، از یک میلیون دینار انفاق 

 دیگری مقبولتر باشد.

 -السالملیهع -اند: )والعهدة علی قائله( در اثر اینکه امیرالمؤمنینو چنانکه بعضی گفته

 شد:اللَّه در حال رکوع به سائل داد و این آیه، نازل انگشترش را فی سبیل

انَّما وَلیُّکُُم اللَّهُ وَرَسُولُُه وَالَّذینَ امَنُواالذَّینَ یُقیمونَ الصَّلوةَ وَیؤتُونَ الزَّکاةَ وَهُم »

 [.۲۶«]راکِعُون

 بعضی به طمع این که آیه در شأن او نازل شود هفتاد انگشتر به 

 ۷۷۴نیایش در عرفات، ص: 

 سائل دادند!

از او قدردانی شود و آیه در شأنش نازل شود،  بدیهی است این انفاق به قصد اینکه

داد خالی از خلوص بود اگر به جای هفتاد، هفتصد و هفتصد میلیون انگشتر به سائل می

 شد.ای و حتی حرفی نازل نمیای و کلمههیچ آیه

 -باید از علی آموخت اخالص عمل، انفاق علی برای خدا بود نه به قصد اینکه پیغمبر

ای یا کس دیگر از او تقدیر نماید یا خدا در شأن او آیه -یه و آله وسلّمصلّی اللَّه عل

 نازل کند.

او با همه عظمتی که داشت خود و عمل خود را در درگاه خدا و در برابر نعمتهای الهی 

دانست. او از آن کسی اخالص آموخته بود که به درگاه سزاوار تقدیر و تحسین نمی

 عت که خدا به او خطاب کرد:خدا با آن همه عبادت و اطا

 [.۲۲طه ما انَزلْنا عَلَیکَ الْقُرانَ لِتَشقی ]»
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 کرد:عرض می

 «.ما عبدناک حق عبادتک»

و خلوص نیت برای او از همین معرفت و چشم نداشتن به غیر خدا و او را و فقط او را 

ک ود. لذا یاز او خواستن و تمّنا کردن و غیر او را نخواستن و تمنّا نکردن حاصل شده ب

 ضربت او در روز

 ۷۷۶نیایش در عرفات، ص: 

 خندق بهتر است از عبادت جن و انس یا همه امت تا روز قیامت.

البته وجوه محکم دیگر برای خیریّت و افضلّیت این ضربت هست که مهمتر از همه 

 -در آن مبارزه علی -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -همان است که از کالم رسول خدا

 شود که فرمود:و عمروبن عبدود استفاده می -السالمعلیه

 [.۲۱«]برزاالیمان کله الی الشرک کله»

که  -سالمالعلیه -به هر وجه که این افضلیت باشد بدیهی است که اخالص امیرالمؤمنین

رئیس المخلصین و امام الموحدین است کاملترین مراتب و اعلی درجه اخالص است. 

ی که هیچ طمع و خوفی در ایمان و ترک آن جز به خدا و از خدا او مخلصانه در وقت

 نبود اوّل کسی بود که دعوت پیغمبر را اجابت کرد و اسالم آورد.

ر عوالم قبل از بعثت و د -السالمعلیه -اگرچه این تعبیر تا حّدی با این واقعیت که علی

داشت  -وآله وسلّم صّلی اللَّه علیه -قبل از این عالم ایمان به خدا و رسول خدا

 نارساست.

 و هم با این حقیقت که در روایات صحیحه معتبره وارد است از آن حضرت که:

 «.واندمخنماز می -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -من تنها هفت سال قبل از همه با پیغمبر»

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

اگر چه مخاطب آن  و هم با این واقعیت که ظاهر در این است که صدای وحی را

 ه فرمود:شنیده کبوده است ولی آن حضرت نیز می -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -پیغمبر
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 [.۲8«]انّکَ تَسْمَعُ ما اسمَعُ وَتری ما اری اّلا انَّکَ لَْستَ بِنَبیٍّ»

آله  صّلی اللَّه علیه و -در عصر پیغمبر -السالمعلیه -تمام مشاهد و مواقف امیرالمؤمنین

و پس از ارتحال آن حضرت به رفیق اعلی، مشاهد اخالص و صدق ایمان به  -وسلّم

 خداوند متعال است.

هر یک اخالص آنها را در راه خدا  -السالمعلیهم -مشاهد اهل بیت و ائمه طاهرین

 دهد.نشان می

دعاها و حاالت مختلف آنها همه نشانگر حقیقتی است که در این آیه کریمه آمده 

 است:

 [.۲۲«]لْ انَّ صَالتی ونُسُکی ومَحْیایَ ومَماتی للَّهِ َربِّ العالَمینقُ»

برای  -السالمعلیه -قید و شرط سیدالشهداءیکی از مظاهر بارز این اخالص، حضور بی

درک فیض شهادت است. بدیهی است اگر انسان در راه مقصد، هدف و محبوبش دل 

د با امکان حفظ حیات از مرگ به مرگ قطعی و شهادت حتمی نهاد و به پای خو

 استقبال نمود، عالیترین عالمت بارز خلوص را نشان داده است 

 ۷۷۱نیایش در عرفات، ص: 

و یاران و اصحابش همه آگاهانه تن به مرگ داده و از آن با  -السالمعلیه -امام حسین

 کمال قدرت روح و توکّل بر خدا استقبال نمودند.

اتر اصحابی نیکوکارتر و با وف»فرماید: می -السالمعلیه -آن بزرگواران که خود حسین

جستند و بعض [ در امر شهادت بر یکدیگر سبقت می۷۹۹«]شناسماز اصحاب خود نمی

 -شدند، دیگران را به شهادت در راه حسینآنها به توفیق ادراک شهادت نایل می

ز آن است و اگر ا -لسالماعلیه -نمودند. این شعر منسوب به اماموصیت می -السالمعلیه

 فرماید:حضرت هم نباشد مضمونش زبان حال آن حضرت است که می

 ترکت الناس طرافی هواکاوایتمت العیال لکی اراکا

 ولو قطعتنی فی الحب اربالما حن الفؤاد الی سواکا 
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*** 

 ورکشی زارچه دولت به ازینم باشدگر نوازی چه سعادت به از این خواهم یافت

 رتو زنی قوّت روحم گرددجام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد شمع قهر ا

 و چه نیکوست این اشعار در وصف اصحاب آن حضرت:

 قوم اذا نودوا لدفع ملمةوالقوم بین مدعس ومکردس 

 ۷۷8نیایش در عرفات، ص: 

 

 لیسبوا القلوب علی الدروع واقبلوایتهافتون علی ذهاب االنفس 

 ام:و حقیر عرض کرده

 حسین ای شه ملک صبر و شهامت همایون همای سعادت حسین ای

 زدریای جود تو کوثر حکایت فروغی زنور تو خورشید رخشان

 توئی نور چشمان زهرا و حیدرگل احمر بوستان رسالت 

 نگون گشت اعالم کفر و ضاللت بپا از قیام تو شد پرچم دین

 رهانیدی اسالم از چنگ اعدافزودیش بر عزت و بر کرامت 

 ان مردی و غیرت و همت توزناموس دین کرد الحق حمایت جو

 خداوند اقلیم مجد و جاللت اال ای ولیّ خدای یگانه

 جوانان و یاران بکوی شهادت فدا کردی اندر ره دین و قرآن

 گذشتی هم از اصغر و هم زاکبرزعبّاس آن دّر بحر شجاعت 

 شهیدان شمشیر اهل شقاوت زیاران نامی و صحب گرامی

 همه رهروان طریق والیت ه عاشقان وفا و حقیقتهم

 همه پیشتازان راه دیانت همه دشمن ظلم و طغیان و عدوان

 شعار همه بود اللَّه اکبرمرام همه قطع نخل غوایت 

 بنازم به آن همت عالی توبه آن صبر و ایمان و آن استقامت 
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 که مرگ است یا سربلندی سعادت تو اعالم کردی به آزاد مردان

 عصات محبّان به روز قیامت به لطف تو دارند چشم شفاعت

 کرد قرآن تالوت فدای سر انور بی تن توکه بر نیزه می

 که تیر ستم کرد او را سقایت به قربان آن کودک شیرخوارت

 ایا معدن جود و فیض و سخاوت ایا مالک ملک حسن و معالی

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 

 شدت دهرمرا هست بر درگهت بس شکایت  از این وضع دوران و از

 که ابلغ بود از سراحت کنایت سخن در جناب تو سربسته گویم

 نباشد شگفت ای محیط کرامت ببخشی اگر هر دو عالم« لطفی»به 

 ببینی به من گر به چشم عنایت نباشد مرا بیم از نار دوزخ

ن ین و علی اصحاب الحسیاوالد الحسبن الحسین و علیالسالم علی الحسین و علی علی

 و رحمةاللَّه و برکاته.

 توجه به یک نکته مهمّ:

از جمله اموری که در باب خلوص نیت توجه به آن الزم است این است که: خلوص 

نیت در انجام عبادات و هر کار و عملی که مقصود شخص از آن، رضای خدا و تقرّب 

شود؛ ج مادی و دنیوی آن حاصل نمیبه درگاه او باشد. با قصد فواید غیر قربی و نتای

یعنی اگر مثلًا روزه را فقط به قصد فواید صّحی و بهداشتی آن بگیرد یا این قصد 

ضمیمه قصد للَّه و قربت باشد، عمل صحیح نیست. البته بسیاری از احکام دارای این 

گونه حکمتها و فواید دنیوی، جسمی و مادّی هستند و در شرع حکمی که متضمن 

ای نباشد وجود ندارد ولی در بجا آوردن عمل اگر شخص مصلحت یا دفع مفسدهجلب 

بخواهد مأجور و مقرب شود باید به قصد اطاعت و امتثال امر خداوند متعال آنها را بجا 
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آورد. لذا در مشهد اطاعت و فرمانبری موالی همه کاینات، بنده واقعی از فلسفه، فایده 

 و حکمت و دستور

 ۷۴۹ت، ص: نیایش در عرفا

 پرسد و به آن کاری ندارد.موال نمی

دانستن فلسفه و حکمت، فایده علمی دارد و برای قوت ایمان و عقیده به احکام شرع و 

مزید معرفت و یقین سودمند است، اما شرط عبودیت و بندگی در مقام فرمانبری و 

ال اطاعت امر، پرسش از غرض موال و حکمت عمل نیست؛ زیرا با اخالص و کم

بندگی منافات دارد. در اینجا تسلیم و انقیاد هرچه بیشتر باشد عمل کاملتر و نشانه مرتبه 

 عبودیت برتر است.

او  «ذبح»وقتی به فرزندنش امر خدا را به  -السالمعلیه -همانطور که حضرت ابراهیم

 ابالغ کرد او بدون درنگ گفت:

 [۷۹۷«]یا ابَتِ افْعَلْ ماتؤَمر»

کمت و مصلحت ذبح من چیست، بلکه بی چون وچرا گفت: ای پدر! نپرسید فلسفه، ح

 ای انجام بده.آنچه را به آن مأمور شده

بر دیگران از صحابه همین  -السالمعلیه -و یکی از امتیازات مهم ایمانی امیرالمؤمنین

 -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -است که آن حضرت در برابر اوامر و دستورات پیغمبر

کرد. در چون و چرا اجرا میکرد و فرمان را بیمحض بود و عرض وجود نمی تسلیم

حالی که بعضی در اعمال سلیقه و رأی شخصی و عرض وجود خود تا حد اعتراض و 

 به جسارت، -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -ردّ دستور پیغمبر

 ۷۴۷نیایش در عرفات، ص: 

 ایستادند.خالف ادب و عدم تسلیم، می

محو حقیقت، معنویت، کمال علم و عمل و شخصیت واالی رسول  -السالمعلیه -علی

و ما یَنْطُِق عَنِ الْهَوی إنْ َهوَ الّا وَحٌْی یوحی »بود و به:  -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -اکرم
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[ مؤمن واقعی بود و عالیترین مرتبه خلوص را دارا بود و شرایط بندگی ملتزم و ۷۹۹]

 متعهد بود.

 اش درپیش نیست جز رضای خواجهبنده آن باشد که بند خویش نیست

 دست دیگر آرد کاین نیز هست گرببرد خواجه او را پا و دست

 نه سبب جوید زامرش نه غرض نی زخدمت مزد خواهد نی عوض

 بقیه این بخش از دعا:

بخشی هبقیه این بخش، دعا و درخواست نور، بینائی چشم، بصیرت، بینش در دین و بهر

به اعضا و جوارح و امور دیگر است که شاید از مهمترین آنها بصیرت قلبی و بینش دل 

و آگاهی و روشنی ضمیر و باطن است که به توفیق الهی در اثر تفکر در آثار قدرت 

گیرد؛ چون ریشه آن در فطرت آدمی هست و الهی، عبادت، اطاعت و توجه، قوت می

 همان:

 ۷۴۹نیایش در عرفات، ص: 

 [۷۹۷«]فِطْرََة اللَّه الَّتی فَطَرَالنّاسَ عَلَیها»

اما این فطرت را باید با قبول هدایتهای عقل و شرع پرورش داد. با این بصیرت است که 

کنند بیند مشاهده میانسانهای کامل، باطن اشیایی را که با بصر حسی و چشم جسم می

شان بینند و نگاهو غیب این عالم را میبینند آنها باطن و وقتی دیگران همان ظاهر را می

شناسند و از رسند، خدارا میعبرت است که از محسوس عبور کرده و به معقول می

 گیرند.بینند پند و اندرز میآنچه می

 فرماید:می -السالمعلیه -چنانکه امیرالمؤمنین

 [.۷۹۴«]نَظَرالنّاسُ الی ظاهِرها الذَّین َنظَرُوا الی باطِنِ الدُّنیا اذاانَّ اوْلیاء اللَّه ُهمُ»

دوستان خدا آنانند که به باطن )نیست شدن( دنیا بنگرند، هنگامی که مردم به ظاهر »

 نگرند.)زینت و آرایش( آن می
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برد. این بصیرت اگر وسیع شود افق فکر و علّو درجه انسان را بسیار پویا نموده و باال می

 شودش توؤم باشد واال انسان مصداق: این آیه میبینایی حقیقی این است که با این بین

 «لَهُمْ اْعیُنٌ الیُبْصِرونَ بِها»

 کند مانند چهارپایی که وارد یک صحرای بیند اما درک نمیمی

 ۷۴۷نیایش در عرفات، ص: 

فهمد و به چیزی علفزار و پراز یونجه شود که غیر از خوردن علف چیزی نمی

سد و نه تولید کننده آن و نه خواص علف و نه مضار آن شنااندیشد، نه علف را مینمی

زار، نه کند و نه باغ و سبزهفهمد نه علف او را موعظه میرا. غیر از خوردن، چیزی نمی

 شناسد نه از انجام آن.از آغاز آن چیزی می

در قرآن کریم و احادیث، راجع به بینش بیداری ضمیر، آگاهی باطن و شعور، بسیار 

شده است. هرکس در این دنیا چشم بصیرتش کور باشد، در آن دنیا نیز کور  تذکر داده

 فرماید:شود، چنانکه خداوند متعال میمحشور می

 [.۷۹۶«]و مَن کانَ فی هذِهِ اعْمی فَهُوَ فِی االخِرَة اعْمی وَاضَلُّ َسبیلًا»

 .«هرکس در این دنیا کور باشد، در آخرت کور خواهد بود و از کور گمراهتر»

این کوری، کوری چشم جسم نیست؛ این کوری چشم قلب و دیده باطن است. و در 

 فرماید:آیه دیگر می

وَمَنْ اعْرَضَ عَنْ ذکری فَإنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنکاً َونَحشُرُهُ یَوْمَ الْقیامَةِ اعْمی قالَ رَبِّ ِلمَ »

 تُنسی اتُنا َفنَسیتَها وَکَذلِکَ الْیَومَحَشَرْتَنی اعْمی َوقَد کُْنتُ بَصیراً قاَل کَذلِکَ اَتتْک ای

[۷۹۲.] 

 وهرکس از یاد من اعراض کند همانا )در دنیا( معیشتش تنگ شود و»

 ۷۴۴نیایش در عرفات، ص: 

روز قیامتش نابینا محشور کنیم. او در ان حال گوید: خدایا! چرا مرا نابینا محشور کردی 

او فرماید: آری چون آیات ما برای هدایت و حال آنکه من )در دنیا بینا بودم(. خدا به 
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تو آمد همه را به طاق فراموش و غفلت نهادی امروز هم تو را )مالئکه رحمت( 

 «.فراموش )و بی بهره( خواهند کرد

شود که شنوایی و بینایی را، مراد و وارث من قرار همچنین در این دعا درخواست می

 بده.

یز هست و ظاهراً مقصود این باشد که عقل، این دعا و حاجت در بعض دعاهای دیگر ن

بصیرت، درک و هوش مرا تا پایان کار از من نگیر که هوش و درک من تا پس از 

آنکه همه اعضا و قوایم را گرفتی باقی باشد؛ چون در این صورت تا پایان زندگی خود 

انسان بر خودش حاکم و صاحب اختیار است به عکس آن که اگر عقل و هوش او 

گر ا -افتد و زندگی، بدون نعمت عقل و هوششود، کارش به دست دیگران می سلب

خالی از سیر و سلوک معنوی و  -چه در نظام کل، دارای حکمتها و مصالحی است

 شود.محتوا میکسب اجر و ثواب و بی

 ۷۴۶نیایش در عرفات، ص: 

 بخش چهارم: ترس از غضب خداوند

 اشاره

 

 ۷۴۱نیایش در عرفات، ص: 

لَکَ الْعُتْبی  السالم(لهم لَکَ الْحَمدُ کَما خَلَقْتَنی فَجَعَلْتَنی سَمیعاً َبصیراً )الی قوله علیهال»

 «.لَکَ العُتبی حَتّی تَْرضی قَبْلَ ذلِکَ

هایی که از دیگران دارد برای ترغیب آنها به انجام گاه انسان در مطالب و خواسته

 مابین خود وا سوابق و روابط خوب فیتقاضای خودش یا به مناسبت حال و شأن آنه

کند؛ از تقاضاهایی که از آنها پذیرفته و از خدماتی که نسبت به آنها آنها را یاد می

کرده است یادآور انجام داده و خالصه حقوقی را که در بین آنها بوده و او رعایت می
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خدمت او را  خواهد طرف هم، مقابله به مثل کند و احسان وشود. که در واقع میمی

 تالفی نموده و به او احسان و نیکی بنماید.

نماید اخالقاً پسندیده نیست و از شائبه البته تذکر احسانی که انسان به کسی می

گذاری، خودبینی و بزرگ شمردن احسان، خالی نیست و شرط ادب و اخالق، منّت

مثل ترغیب فراموش کردن آن احسان و کم شمردن آن است. ولی گاهی در شرایطی 

 شود.طرف به قبول تقاضا، تذکر آن مناسب می

 ۷۴8نیایش در عرفات، ص: 

و به عبارت دیگر: به قصد منّت و فخر بر طرف و تعظیم خود و تحقیر او و امثال این 

امور، یاد احسان و خدمت پسندیده نیست امّا به دواعی صحیح و مشروع، تذکر آن 

ای است که بین افراد جریان ح است. این برنامهمانعی ندارد بلکه در بعض موارد راج

 دارد.

ای که سراپا نیاز و احتیاج به خداوند است و اما بین بنده و خدا، مخلوق و خالق؛ بنده

ی نیازنیازی از همه کس و همه چیز، یگانه و منفرد است و بیخدایی که در غنا و بی

رخواست مطالب و مقاصد و ذاتی اوست، بنده در موقف دعا و مقام طلب حاجات و د

 تواند بگوید، بنده فقیر بالذاتعرض نیاز از سوابق و روابط احسان خود به خدا چه می

تواند به کسی چیزی بدهد. معطی خداست، رازق است و کسی که چیزی ندارد نمی

االحسان اوست، ستار و غفار اوست، علیم و عالم اوست، خالق اوست، کریم و ذوی

رحمان اوست، شافی اوست، محسن اوست. و خالصه همه صفات اوست، رحیم و 

 کمالیه و اسماء الحسنی خاص ذات جلیل و جمال جمیل اوست.

سابقه بنده با این خدای یگانه موصوف به همه صفات خوب، متنعم بودن به نعمتهای او، 

مواهب، عطایا و بخششهای اوست؛ نعمت خلق و هستی، نعمت بینایی و شنوایی، نعمت 

عتدال جسمی و روحی، نعمت عافیت، نعمت محافظت در بالیا، نعمت هدایت، نعمت ا

 اندامی، نعمت غذا وتوفیق نیکی، زیبایی و خوش
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 ۷۴۲نیایش در عرفات، ص: 

نیازی از غیر او، نعمت پوشش بر خطاها و لغزشها و هزاران آب و پوشاک، نعمت بی

ای از آنهاست در این دعا نههزار نعمتهای دیگر که معدودی از آنها را که نمو

 خوانیم.می

بیشتر بندگان، با خدا غیر از دریافت عطیات و گرفتن نعمتها و ادا نکردن حق شکر آنها 

ای ندارند. و اگرچه معرفت، خداشناسی، عبادت و و ناسپاسی کفرانی نعمت، سابقه

ای او حاصل شکر نعمتهای او هم از سوابق اوست اما آنها هم نعمت او و بخشایش و عط

 شود.مند میشده. و عالوه مثل سایر نعمتها خود بنده از آنها متنعّم و بهره

یاد خدا و معرفت خدا آرامبخش روح و روان اوست با یاد خدا و معرفت، از جهنم 

گیری از آن هزارها و هزارها کند و زندگی و بهرهتحیّر و یأس و ناامیدی نجات پیدا می

 شود.و با محتوا مینعمتهای دیگر لذتبخش 

خواهد در خانه خدا برود، با این فقری که ناتوانی و احتیاج و نیاز صرف حال، بنده می

خواهد به مشهد دعا برود و از خدا حاجت طلب کند و با غنای او فقر خود را است می

بپوشاند، همه وجودش حاجت است و سراپایش مطلب و نیاز، از خدا هم چیزی چنانکه 

 تواند امری را بر او الزام نماید.طلبکار نیست؛ نه زبان الزام دارد و نه میگفته شد 

 ای که معرفت به خدا دارد بجای یاد سوابق خود با خداآن بنده

 ۷۶۹نیایش در عرفات، ص: 

کند و همانها سبب اثبات حقهای دیگر از او بر بنده که هرگز حقی بر خدا ایجاد نمی

کند و خدا را به خودش و نعمتهای خدا را بر خودش یاد میشوند، سوابق خدا را با می

ا، الرضالمهمات، سریعالحاجات، کافیالراحمین، قاضیاسماءالحسنای او و اینکه ارحم

خواند. و مثل کسی االحسان است، میرزاق، لطیف، منعم، مفضل، مکرم، معطی و قدیم

ه کسی که شخصی را ملزم ب طلبد. و مثلکه از کسی طلبکار باشد حوایج خود را می

انجام کار و تعهدی نماید و شبیه آن از خدایی که منزّه از هرگونه الزام غیر بر اوست، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

اش راهی جز درِ خواهد؛ چون صاحب این اسماو صفات فقط اوست و بندهحاجت می

خانه او و عرض حاجت به او ندارد و او هم بر حسب همین اسما و صفات که از جمله 

شنود و به او نزدیک است و قدرت و اختیار نامحدود است، دعای بنده را می اراده و

داند و محال است که نشنود و نزدیک به بنده نباشد و از حال او با خبر نیازهایش را می

 نباشد.

بنده با تمسک به این اسما و صفات و آن سوابق نعمتهای خدا بر او که درگذشته و حال 

نماید و خدا را مطلوب خود و خواهی میاست از خدا طلب نسبت به او مبذول بوده

داند که همه طالب او هستند و غیر از او مطلوبی ندارند. او مطلوب بالذات همه همه می

است. چنانکه کَرَم، احسان، رحیمیّت، رحمانیّت، منعمیّت و سایر صفات، ذاتی اوست و 

 اگر صفت فعل باشد نیز به یکی از صفات 

 ۷۶۷عرفات، ص: نیایش در 

 شود.ذاتیّه او منتهی می

داند که باید دست دعا به سوی او بردارد که کریم است، بنابراین بنده خداشناس می

 رحیم است، غفور است و ودود.

 هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود پایانکَرَمش نامتناهی نعمتش بی

صفات معرفی فرموده تا و مستمسک او نیز همین است که خدا خودش را به این 

 بندگان او بخواهند و او به آنها عطا کند.

وَقالَ رَبُّکُم ادْعُونی اْسَتجِبْ لَکُم انَّ الّذینَ یَسَْتکْبِروُنَ عَنْ عِبادَتی سَیَدخُلُونَ جَهَنَّمَ »

 [.۷۹۱«]داخِرینَ

 و و خدای شما فرمود که مرا )با خلوص دل( بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم»

آنانکه از دعا و عبادت من اعراض و سرکشی کنند زود با ذلّت و خواری در دوزخ 

 «.شوند

فرماید و دعاکننده به همین تمسک در خانه او بدیهی است که خداوند خُلف وعده نمی
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 خواند.رود و با یقین به اجابت، او را میمی

ش که بر خدا به نعمتهای -پس از این مقدمه نسبتاً طوالنی شأن این بخش از دعای عرفه

 شود.معلوم می -کندتمسک می

 در این بخش از دعا، حمد وسپاس خدای را -السالمعلیه -امام

 ۷۶۹نیایش در عرفات، ص: 

آورد و بر اینکه: همچنانکه او را آفریده و نعمت بینایی و شنوایی به او عطا کرده بجا می

متناسب قرارداد و او را از راه رحمت  و همچنانکه او را آفرید و خلقت او را مساوی و

 نیاز بود.الخلقه خلق کرد و حال آنکه از آفرینش او بیبه او مستوی

البته نعمت استواء خلقی و خُلقی یکی از نِعَم بزرگ خداست که از آیات بزرگ و 

ن و که علم شیری -دلیل بر علم، حکمت و استواری خلقت است و علم تناسب االعضاء

 متکفل بیان این جهت و بیان کننده دقایق و نکات بسیار عجیب است. -لطیفی است

بدیهی است با همه اطالعی که بشر از تفصیالت تناسب اعضا و عنایتی که در آن به 

کار رفته پیدا کرده است ولی هنوز هم مجهوالت بسیار و بسیار دارد. و مهمتر از این، 

 ت انسانیت است.مسأله ارتباط این اعضا با روح، روان و حقیق

و حاصل این است که: هرچه را انسان الزم داشته یا الزم بوده که به انسان عطا شود، 

عطا شده است. چنانکه سایر مخلوقات از حیوان و نبات و غیرهما همه در وجود خود 

 کامل و تمام هستند و در آنها و در کل عالم، تناسب اعضا و تناسب اجزا مشهود است.

نقل فرموده است که در  -السالمعلیه -آن مجید از قول حضرت موسیچنانکه در قر

 پاسخ به سؤال فرعون از او که گفت:

 فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی »

 «پروردگار شما کیست؟»

 ۷۶۷نیایش در عرفات، ص: 

 جواب داد: -السالمعلیه -حضرت موسی
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 [.۷۹8ء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی ]رَبُّنا الَّذی اْعطی کُلَّ َشی»

پروردگار ما کسی است که آفرینش هرچیز را عطا کرده و سپس او را هدایت نموده »

 «.است )یا به هدایت تکوینی و یا به هدایت تکوینی و تشریعی(

یان در ب -قدس سره -اللَّه والدو چه نیکو و شیواست این اشعار توحیدی از مرحوم آیت

 نظم و تناسب اعضای عالم:

 فرح بخشیده دلهای محزون ونخداوند قدیم فرد بیچ

 چنان داده نگارش این جهان راکه به هرگز نیاید زان گمان را 

 که نه در او زیاد و نه در اوکم از او عالم شده انسان منظم

 تربیتهای ربوبی 

امام شهید مانند اینکه مقدماتی و یا وجوهی برای اجابت دعاهایش ذکر کند، تربیتهای 

 شود:متذکر می ربوبی را نسبت به خودش

ربِّ بِما بَرَاتَنی فَعَدَّلْتَ فِطرتی، رَبِّ بما انشَاْتَنی فَاحْسَنْتَ صُورتی، رَبِّ بما احْسنْتَ الَیَّ »

 ...«.وَفی نَفسی عافِیتَنی ربّ 

 هاچه نیکو و پرواز دهنده روح و نشاطانگیز است این جمله

 ۷۶۴نیایش در عرفات، ص: 

 را به مثل این کلمات خواندن و ستودن.و چه لذتبخش ضمیر است خدا 

 -حقیقت این است که ما هرگز از عهده شکر نعمت امامت، والیت و هدایت ائمه

بر نخواهیم آمد؛ زیرا با این همه معارف که بخش بسیار گسترده آن در  -السالمعلیهم

شدیم هرگز به این معارف آشنا این دعا است. اگر به امامت آنها هدایت نمی

 گشتیم.نمی

 از رهگذر خاک سرکوی شما بودهر نافه که بر دست نسیم سحر افتاد 

 کند:عرض می -السالمعلیه -امام
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 پروردگارم! به سبب این که مرا ایجاد کردی و فطرتم را معتدل و راست قرار دادی.»

 پروردگارم! به سبب این که مرا از عدم به وجود آوردی و صورتم را نیکو ساختی.

 ! به این که به من احسان کردی و عافیت نفسانی عطا فرمودی.پروردگارم

 پروردگارم! به این که مرا نگهداری کردی و توفیق دادی.

 پروردگارم! به این که انعام کردی بر من پس مرا هدایت نمودی.

 پروردگارم! به این که مرا برگزیدی و از هر خیر به من عطا فرمودی.

 ۷۶۶نیایش در عرفات، ص: 

 دگارم! به این که به من طعام دادی و سیرابم نمودی.پرور

 نیاز گردانیدی و ذخیره و سرمایه بخشیدی.پروردگارم! به سبب این که مرا بی

 پروردگارم! به این که مرا یاری کردی و عزیز گردانیدی.

پروردگارم! به این که به من پوشش صافی )نرم و مالئم بودن بدن( پوشاندی و از صنع 

 «.های خودت که کافی است بر من آسان کردیو ساخته

پس از این خطابهای جمیل و عرفان آموز که هر یک غذای روح و مقوی عقل است و 

پس از بیان این امور و الطاف الهی واعتراف به نعمتهای او و ناچیزی خود که از اسباب 

آل استجابت دعاست، درخواستهای خود را ابتدا با درخواست صلوات بر محمد و

رساند؛ زیرا صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللَّه علیهم اجمعین به عرض می

محمد علیهم الصالة والسالم که دعایی مستجاب است و به بعض معانی آن دعا برای 

عامه بشر خصوص امت آن حضرت و شخص دعا کننده است، موجب مستجاب شدن 

 سایر دعاهاست.

 طبق صریح آیه کریمه:

 [.۷۹۲]«ه وَ مَالئکَتَهُ یُصلُّون عَلی النَّبی یا ایُّها الَّذینَ امَنُوا صَلُّوا عََلیهِ وَسَلِّموا تَسلیماًانَّ اللَّ»

 ۷۶۲نیایش در عرفات، ص: 

صلوات مأمور به است و وجوب فی الجمله آن و استحباب و رجحان مطلق و بسیار 
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ت و احادیث شریفه از مؤکّد آن، ثابت و مسلّم است و فضایل و فواید آن بسیار اس

ز دستور نی« آل»طریق شیعه و سنی بر آن ترغیب دارند و در کیفیّت آن بر صلوات بر 

، در تشهد نماز -السالمعلیهم -اند و بدون صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرتفرموده

نماز ناقص و باطل است و حتّی از صلوات بر پیغمبر بدون صلوات بر آل، نهی شده 

ه علیه و صلّی اللَّ -انه اهل سنت بر خالف روایات خودشان و دستور پیغمبراست و متأسف

لی ص»ها سیره خود را بر ترک صلوات بر آل قرار داده و در سخنان و نوشته -آله وسلّم

گویند )!( و با این روش و التزام زشت، دهن کجی به می« وآله»بدون « اللَّه علیه و سلم

نمایند و از معاویه، بنی امّیه و نصّاب پیروی می -و آله وسّلم صلّی اللَّه علیه -رسول خدا

 کنند.می

دارید، دشمنی و عداوت را دوست می -السالمعلیهم -گویید اهل بیتشما که می

 گفتند:ندارید و از آنها نیستید که می

 )!(«.سنی سنی نیست مگر آنکه کمی بغض اهل بیت را داشته باشد »

نانکه اید. چآمیز به مقام رسالت و نبوت شدهارهای باطله و توهینچرا ملتزم به این شع

 پس از قرائت قرآن مجید ملتزمند که:

 با این که در قرآن « العلی»بگویند و از گفتن: « صدق اللَّه العظیم»

 ۷۶۱نیایش در عرفات، ص: 

 ابا دارند. هم علی است، -السالمعلیه -[ است؛ چون نام علی۷۷۹«]الْعَلیُّ العظیمُ»مجید 

را دارند  -السالمعلیهم -و اگر این مردم که در اساس و باطنشان بغض اهل بیت

از آیات را نیز از قرآن  ۹۷را از اسماءاللَّه الحسنی حذف و « العلی»توانستند، اصلًا می

 نمودند، آیاتی مثل:حذف می

 [.۷۷۷«]وَهُوَ العَلیُّ الْعَظیمَ»

 [.۷۷۹«]وَرَفَعْناهُ مَکاناً عَلیّاً»

 [.۷۷۷«]وَجَعَلنا لَهُمْ لِسانَ صِدٍق عَلیّاٍ»
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 [.۷۷۴«]وَانَّهُ فی امِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلیٌّ حَکیمٌ»

تند هس -السالمعلیهم -اینها که مصرّ به حفظ این شعائر ضد اهل بیت و عترت طاهره

 -السالملیهع -علی به -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -باید توجه داشته باشند که پیغمبر

 فرموده است:

 [.۷۷۶«]ال یحبک الّا مؤمن وال یبغضک الّا منافق»

 ۷۶8نیایش در عرفات، ص: 

ه و آله صلّی اللَّه علی -و دیگر اینکه: شخصیتی مثل جابر انصاری از اصحاب پیغمبر

 گفت:می -وسلّم

 [«۷۷۲ما کنّا نعرف المنافقین الّا ببغضهم علیاً]»

 .-السالمافقین را بشناسیم مگر به دشمنی ایشان با علی علیهما نبودیم که من

 گفتند:همچنین به این مسأله که بعض اصحاب می

 کنا بنور اوالدنا فی زمان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم »

 «.بحب علی

 آمیز و اصرار بر آن مسأله، طیبها و روشهای توهینباید توجه کنند که با این سیره

 والدت خود را باید بررسی نمایند.

یکی از اذکار مهم است که فضیلت بسیار دارد و کتابها « صلوات»به هر حال 

بالخصوص درباره آن و معنای صلوات از خدا بر آنها و صورتهای گوناگون از صلوات 

 که مأثور است و از گفتار بزرگان و بلغا به نظم و نثر نوشته شده است.

دهیم، در اینجا غرض همین از هم در این زمینه سخن را اعاده میدر بخشهای بعد ب

 -ذکر و یاد خدا و رسول و اهل بیت -السالمعلیه -است که: صلوات بر پیغمبر و آل او

 است و دعا برای آنها و درخواست صلوات برای آنها از خداست. -السالمعلیهم

 عین حال که بنابر تحقیقی که ما داریم و به آن اشاره کردیم، در 

 ۷۶۲نیایش در عرفات، ص: 
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ادب، تعظیم و دعا موجب مزید ارتفاع درجات بلند آنهاست، دعا برای خود صلوات 

اللَّه فرستنده و دیگران نیز هست چون هرچه بیشتر صلوات فرستاده شود مردم و خلق

رسند، عالوه بر این جهات، موجب استجابت دعاهای دیگر است که بیشتر به فیض می

شود. چنانکه در روایات، قرب به این مضمون است که: پس از صلوات خوانده می

برای استجابت دعا متوسل به صلوات شوید و در اول، صلوات بفرستید؛ زیرا خداوند »

متعال کریمتر است و شأنش اجل از این است که دعای را مستجاب و دعای بعد از آن 

 [.۷۷۱«]را مستجاب نفرماید

شود؛ دعا برای طلب لوات، دعا برای حوایج در این بخش شروع میباری پس از ص

های آخرت، کفایت شرّ یاری بر سختیها و شداید روزگار، نجات از اهوال دنیا و اندوه

ظالمین و کفایتهای دیگر، حراست و محافظت. و دعا برای اهل، مال و برکت در رزق 

تواضع و فروتنی و بزرگ و روزی و احساس ذلت و حقارت در پیش خود که موجب 

بودن در چشم مردم است. و دعا برای اینکه خداوند به واسطه گناهانش او را رسوا 

نسازد و سلب نعمت از او ننماید. و دعا و درخواستهای دیگر که از آن جمله، 

 درخواست این است که خدا او را به غیر خودش وانگذارد بخاطر اینکه: من بنده 

 ۷۲۹ نیایش در عرفات، ص:

توأم و تو مرا آفریدی نباید به حال خود واگذاری با این که من به خودی خودم اگر به 

توانم از خود دفع کنم و نه خیری خود واگذار شوم بیچاره و عاجز هستم؛ نه ضرری می

 را به سوی خود جلب نمایم.

ه پس باید مرا یا خودت در زیر بال عنایت، حمایت و هدایت خودت قرار دهی یا ب

کسی واگذاری که مرا مثل خودت به لطف و احسان، عطوفت و مهربانی و خیر و 

خبر نماند. به آنچه برایم خیر است و صالحم بپردازد. از من غایب نشود و از حالم بی

سود من در آن است و به آنچه ضرر و زیان من در آن است عالم باشد و آن غیر از 

 هستند. خودت کسی نیست چون همه تحت تربیت تو
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گذاری آیا به خویشاوندان و نزدیکانی که از من مرا به غیر خودت به چه کسی وا می

ضعاف کند یا به کسانی که مرا استبرند یا به غیر اینها که با من به خشونت رفتار میمی

نمایند. به هرکس مرا واگذاری و هرکس را بر من والیت دهی اگر او تحت رعایت می

تواند از من نگهداری نماید و خودش نیز مثل من یید تو نباشد، نمیو حمایت خاص و تأ

 محتاج به نگهدار است و نگهبانی مورد اعتماد و مصون از خطا و اشتباه نخواهد بود.

پس خودت به من نظر عنایت داشته باش و مرا به خودم یا به غیری که از عمّال اراده تو 

 ایت تو را نداشته باشد، وانگذار.نباشد و در کنف حمایت او بودن مفهوم حم

 ۷۲۷نیایش در عرفات، ص: 

 ترس از غضب خداوند

مطلب دیگر که در این بخش از دعاست، ترس از غضب خداست که باید بنده 

خداشناس همیشه از غضب خدا در هراس باشد و مواظب رفتار خویش باشد. مبادا 

سمان، زمین، همه و کاری از او سر زند که مستوجب غضب و خشم خدا شود که آ

 همه تاب تحمل آن را ندارند. چنانکه در دعای کمیل است که:

 «وهذا ماال تقوم له السموات واالرض»

های ییجوغضب خدا مثل غضبهای دیگر بندگان که از سر احساسات تندروانه و کینه

خیزد نیست، غضب خدا، غضب حق است و اگر کسی حدّ و حصر بر میمیزان و بیبی

رفتار کند که گرفتار غضب خدا شود عالمت این است که طغیان و گردنکشی  طوری

 ای بسیار خطرناک رسیده است.او در مرحله

 گاهی انسان معصیتی را در شرایط خاصّی به قول سنائی:

فس شود و پس از آن هم پیش نمرتکب می« بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»

کند کاش آن گناه را مرتکب نشده و بیند. آرزو میمیخود، خود را خجل و شرمسار 

بر دامن او ننشسته بود. همان طوری که در  -از هر قبیل گناهی که باشد -آن لکه ننگ
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 دعای ابوحمزه است:

الهی لمْ اعصِک حینَ عَصَیْتُکَ وانا برُبوبیّتَِک جاحِدٌ وَال بِامْرِکَ مُْسَتخِفٌ وَ ال »

 وال ِلوَعیدکَ مُتهاوِنٌ لکِنْ خَطیئةٌ لِعُقُوبَتِکَ مُتَعرِّضٌ

 ۷۲۹نیایش در عرفات، ص: 

عَرَضَتْ وَسَوَّلَْت لی نَفسی وَ غَلَبَنی هَوایَ وَاعانَنی عَلَیها شِقْوَتی وغَرَّتی سِتْرکَ المُرْخی 

 «.عَلَیَّ

شمرده و نه خدایی خدا را منکر بوده و نه عقاب این گنهکار نه امر خدا را سبک می

ه و داداعتنایی خود را در معرض آن قرار میگرفته و نه از روی بیالی را کم میحق تع

شمرده است: بلکه با همه این جهات، نه تهدید و توعید خدا را بر گناه، چیزی نمی

 نماید که در عینآمد و غلبه شیطان و هوای نفس، او را منحرف میطغیان غرایز و پیش

 شود.ن است، مرتکب گناه میحالی که سریره او سریره مؤمنی

توان گفت که موجب تحقق عذاب و مصداق: بدیهی است این گونه گناهان را می

نماید و هم تا گردد؛ زیرا هم صاحبش توبه می[ می۷۷8«]وَلکن حَقَّت کَلِمةُ العَذاب»

 کند.عمر دارد از آن عمل پشیمان است و استغفار می

خدا را سبک میگیرد و به عذاب خدا اهمیّت  گاهی نیز به عکس است یعنی: شخص امر

دهد و حالی دارد که دواعی الهی در بازداشتن او از گناه تأثیر ندارد. این گونه گناه نمی

 موجب غضب خدا شود. -یا در بعض موارد حتم است که -است که ممکن است

 ۷۲۷نیایش در عرفات، ص: 

 اند:در احادیث، این دو حالت را چنین توضیح داده

انّ المؤمن لیری ذنبه کأنه صخرة یخاف ان تقع علیه وان الکافر یری ذنبه کأنه ذباب مرّ »

 [.۷۷۲«]علی انفه

 .«کند و پس از معصیت هم از جهت آن نگرانی نداردکافر با خیال راحت معصیت می»

عزیزان من! از غضب خدا باید بر حذر و در هراس بود و موجبات آن را که گناه است 
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 کرد.فراهم ن

خداوند متعال سه چیز را در سه چیز پنهان کرده است؛ رضای »در روایت است که: 

 خود را در اطاعت از او و اعمال صالحه.

پس هیچ عمل صالحی را نباید کم و حقیر شمرد، شاید همان موجب حصول رضای او 

 باشد. خشم و سخط خود را در گناه و معصیت پنهان فرموده است. پس هیچ گناهی را

نباید کوچک شمرد مبادا که غضب خدا با همان فراهم شود، و دوستان و اولیای خود 

رامی کرد احترا در بندگانش. پس هیچ کس )از مؤمنین( را نباید حقیر گرفت و به او بی

 «.شاید همان کس ولی و دوست خدا باشد

 م عیار س کهست ناقد بس بصیر و نقدها بای بسا غبنا که اندر حشر خواهد بود از آنک

 ۷۲۴نیایش در عرفات، ص: 

 

 باش تا کل بینی آنان را که امروزند جزءباش تا گل بینی آنان را که امروزند خار 

همچنین باید با مثل کظم غیظ و فرو خوردن خشم، از تحقق خشم خدا جلوگیری 

 نماید. چنانکه شاعر گفته است )والعهدة علیه(:

 تریتی زجمله صعبگفت موسی را یکی هشیار سرچیست در گ

 تر خشم خداکه از آن دوزخ همی لرزد چوماگفت ای جان صعب

 گفت کظم غیظ خود اندر جهان گفت از خشم خدا چبود امان

 من ندیدم در جهان جستجوهیچ اهلیت به از خلق نکو 

با توجه به اهمیت غضب خدا و این که اگر انسان مورد غضب او نباشد، غضب دیگر 

 در این دعا عرض میکند: قابل اعتنا نیست

 «.الهی فَال تُحلِلْ عَلیَّ َغضَبکَ فَان لَم تَکُنْ غَِضبْتَ عَلَیَّ فَال ابالی سِواکَ»

خدای من! بر من غضب خودت را الزم مفرما پس اگر تو غضب نکنی بر من، باکی از »

 «.سوای تو ندارم
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 شود. که باید نجات را از غضب خدا خواست اگرچه با غضب همگان فراهم

 «.سُبحانَکَ غَیَْر انَّ عافِیََتکَ اوْسَعُ لی»

 منزّهی تو و تو را تنزیه و»شاید معنی این کالم این باشد که: 

 ۷۲۶نیایش در عرفات، ص: 

گویم ولی عافیت تو که از غضب دیگران هم مصونم بداری، وسعتش بیشتر تسبیح می

 «.است

 کند:و سپس عرض می

ورِ َوجهکَ الَّذی اشَْرقَتْ لَهُ االرضُ وَالسَّمواتُ وَکُشِفَتْ )وَانْکُشفت فَاسْئلُکَ یا رَبِّ بِنُ»

خ ل( بِهِ الظُّلُماتُ وصَُلحَ بِهِ امْرُ االوَّلینَ وَاالخِرینَ انْ تُمیتَنی عَلی غَضَِبکَ وَال تُنزِلْ بی 

 «.سَخَطَکَ لَکَ الْعُتْبی َلکَ العُتبی حَتّی تَرضی قَبلَ ذلِکَ

وَجهُ  وَیَبقی»کند به نور وجه او که شاید چنانکه در تفسیر: خواهد و سؤال میاز خدا می

الجالل باشد. و محتمل است به ظهور گفته شده است، مراد از وجه، ذات ذی« رَبِّکَ

علم و قدرت ذات باریتعالی که از برای آن زمین و آسمانها منور و روشن گردیده و 

ه است، اشاره باشد و هم به آن نور که امر اولین و تاریکیها به آن برطرف و زدوده شد

 -آخرین به آن اصالح گردیده است که محتمل است مراد از آن نور، پیغمبر اکرم

باشد و محتمل است مراد، کل عالم خلقت به اعتبار فعل  -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم

 الهی و آفرینش و خلقت باشد.

خالف ظاهر عبارت دعاست. کما اینکه احتمال این ای هریک از این وجوه به مالحظه

، ظلمات عدم اشیا است نیز، «ظلمات»فیض وجود هستی و مراد از « نور»که مراد از 

 شود.احتمالی است که از دعا استظهار نمی

 ۷۲۲نیایش در عرفات، ص: 

 های ادعیه، احادیث و اخبار که در بین دعاها وو حق این است که در این گونه جمله

باشند در بین آیات محکمه، اظهار نظر قطعی روایتِ ظاهر الداللة، مثل آیات متشابهه می
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چنانکه دأب صوفیه و بعض  -در تعیین مراد و تأویل ظاهر آنها به بعض مسالک و آرا

 باشد.صحیح نیست و مأمون از خطا و اشتباه نمی -فالسفه است

این دسته از دعاها و روایات را تفسیر و اگر دعاها یا روایاتی که ظاهر الدالله باشند 

معنی نمایند، آن روایات، مرجع و معتبر است والّا احتمال هر معنایی مادام که لفظ عرفاً 

ظاهر در آن نباشد و به خودی خود آن معنی را افاده ننماید، معتبر نیست و از عالم 

 احتمال تجاوز نخواهد نمود.

روشن بوده است از  -السالمعلیه -عنایش برخود امامبه هرحال در این جمله از دعا که م

خدا به این نور موصوف به این صفات، سؤال و درخواست نموده است که مرا در حالی 

 که بر من غضبناک باشی نمیران و خشم خودت را بر من نازل نفرمایی:

 «لَکَ الْعُتبی لََک الْعُتبی حَتّی تَرضا قَبَْل ذلِکَ»

ضا، و طلب عفو من، از برای توست مسألت عفو و رضا از من، از برای توست استر

 تاراضی شوی از من پیش از آنکه در حال غضب بر من بمیرم.

 ۷۲۱نیایش در عرفات، ص: 

 بخش پنجم: حرم رحمت 

 اشاره

 

 ۷۲۲نیایش در عرفات، ص: 

 حرم رحمت 

ال الهَ الّا انْتَ رَبَّ اْلبَلَدِ الْحَرامِ وَالَمشْعَرِ الحَرام وَالْبَیْتِ الْعَتیق )الی قوله علیه السالم( وَانْ »

 «.اعُدَّ نَعِمَکَ وَمِنَنَکَ وََکرائم ِمنَحِکَ ال احْصیها

در این بخش که از اقرار به وحدانیّت و یکتایی خدا به این وصف که صاحب بلد حرام 
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ین گردد و با امکرّمه( و مشعرالحرام و بیت عتیق )کعبه معظمه( است شروع می )مکّه

شود، مطالب و معارف بسیار بیان توصیف از مکه، مشعر و خانه، تعظیم و تجلیل می

شده است که معرفت آنها در کمال روح و آرامش جان و تربیت انسان و رشد قوای 

 پرور است.ر عین حال لذتبخش و روحفکری و ایمانی، بسیار مؤثر و آموزنده و د

همه صدای آشنایی با خدا و اعالم آشنایی با او و بیان نعمتها و تربیتهای کامله اوست. 

 شود:نماید که به برخی از آنها اشاره میخدا را به اوصافی توصیف می

 فرماید.با حکمتش، از گناهان بزرگ عفو می -

 کند.با فضلش، نعمتها را تمام و کامل می -

 ۷۱۹نیایش در عرفات، ص: 

 کند.با کرَمَش، بسیار عطا می -

 در شدت و سختی ذخیره است. -

 در تنهایی مصاحب و همدم است. -

ولی نعمت و نازل کننده تورات، انجیل، زبور، فرقان، )که مراد یا تمام قرآن کریم  -

 ت.است یا تنها سوره فرقان است(، کهیعص، طه و یس والقرآن الحکیم اس

کهف و پناهگاه است هرگاه که راهها با همه وسعت بر انسان بسته شودو از سلوک  -

آنها عاجز گردد و زمین با آن گستردگی بر او تنگ شود که اگر رحمتش نباشد 

 شخص از اهل هالک خواهد بود.

پوشاند که اگر پوشش او نباشد بنده از رسوا شدگان لغزش را اقاله مینماید و می -

 ود.خواهد ب

او مؤید بنده است به نصرت او بر اعدا و دشمنان که اگر نصرت او نباشد او در زمره  -

 گرفت.مغلوبین قرار می

 رفعت و بلندی مقام به او مختص است و اولیای او به عزت او عزیز و عزّتمندند. -

سران و زورمندان، طوق ذلّت و خوف او را بر گردن دارند و همه از سطوت و قهر او 
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 یمناکند.ب

 به خیانتِ چشمها، راز دلها و آینده و غیب آگاه و عالم است. -

 کسی است که جز خودش کسی از هویّت ذات و حقیقت او آگاه نیست. -

 ۷۱۷نیایش در عرفات، ص: 

 فرستد.بادهای بشارت دهنده رحمت را او می -

 شبیه و نظیر است.ابتدا کننده و ابداع کننده و بی -

 ایان است.پدائم و بی -

 کند.آورد، او را محروم نمیبا این که بنده کمتر شکر نعمتهای او را بجا می -

 سازد.و هرچند گناه بنده بزرگ باشد او را رسوا نمی -

در  سازد و از عنایتشبیند، او را بدان مشهور نمیبا این که بنده را در حال معصیت می -

 نماید.وم نمیخردی، صغر، سالمندی و کبر او، او را محر

الطاف و احسانهایش بیرون از حدّ احصا و شمارش است و نعمتهایش پاداش داده  -

تواند حق پاداش آن را ادا کند و بیرون از قدرت او شود؛ چون پاداش دهنده نمینمی

نیاز است و از این که از کسی سود و نفعی به او برسد است و او از گرفتن پاداش بی

 منزه است.

 نماییم.کند و ما به بدی و عصیان با او معارضه میا خیر و احسان میبا م -

 کند پیش از آنکه شکر امتنان را بشناسد.بنده را به ایمان هدایت می -

 پوشاند.ای را که او را بخواند میدهد و برهنهبیماری را که او را بخواند شفا می -

 ، سیر وآن را که در حال گرسنگی و تشنگی او را بخواند -

 ۷۱۹نیایش در عرفات، ص: 

 سازد.سیراب می

 گرداند.ذلیلی را که او را بخواند عزیز می -

 فرماید.نادان را داناو شناسا می -
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 دهد.تنها را از تنهایی و غایب را از غربت نجات می -

 آورد.حوایج را پیش از آن که بنده از او بخواهد بر می -

آمرزد و به مطلوب پوشاند. گناهان را میوب را میسازد و عیدعا را مستجاب می -

 رساند.می

 

 ۷۱۹نیایش در عرفات ؛ ص

 تواند احصا کند.آید و نمیاگر هرکس بخواهد نعمتهای او را بشمارد از عهده بر نمی

اند اینها و تعدادی دیگر از نعمتها، صفات و اسماء الحسنایی که در این بخش یاد شده

، تأمل و اندیشه در آنها، موجب مزید معرفت و توجه به مبدأ، تکرارشان، خواندنشان

بینی و بلوغ ایمانی و رشد فکری قوّت قلب و اطمینان، آرامش روح و نشاط، خوش

 شود.می

بیشتر این اسماء، صفات و نعمتها را با ادوات خطاب، و نیازمندیها و  -السالمعلیه -امام

 موده است.فقرها را با ضمیر نفس و متکلم بیان فر

نگاریم به عنوان استفاده از کالم آن حضرت، هرگز برای واضح است آنچه ما می

رسا نیست؛ چون بیان ما و خصوص، این فقیرِ کم مایه  -السالمعلیه -رساندن مراد امام

 در رساندن مقاصد

 ۷۱۷نیایش در عرفات، ص: 

که  -السالمعلیه -مامخودمان قصور دارد تا چه رسد در بیان مرادات عالی و عرفانی ا

 باشد.استفاده هر کس از آن به مقدار فهم و احاطه علمی و بصیرت و معرفت او می

مع ذلک باید در هر جمله و هر بند دعا تفکّر کرد و قدر این معارف و منابع دعایی 

 معرفت و تربیت را دانست.

خوانیم ف کنیم و باند توصیباید خدا را چنانکه این بزرگواران توصیف کرده و خوانده

و هرچه بتوانیم در توصیف خدا و دعا و مناجات با باریتعالی، مکتب توقیفی بودن این 
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امور را رعایت کرده و با اصطالحات قرآنی گرفته شده از پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم 

صلوات اللَّه در این مسائل سخن بگوییم و خصوصاً از اصطالحات مصنوعه و مختصه به 

 فالسفه یونان و مدعیان دروغین عرفان، شعرا و متصوفه پرهیز کنیم.اتباع 

ای و یا متضمن شرک، مبادا خدا را به اسمایی که یا نامفهوم و یا اصطالح خاص فرقه

 اتحاد و حلول امور باطل دیگر باشد بخوانیم.

روش خداشناسی و تعلیم معرفت همان است که انبیاو پیغمبران که مبعوث به دعوت 

اند. به جای یک عمر خواندن بعض کتابهای اند داشتهان از خواص و عوام بودههمگ

که پر است از مطالبی که ما هرگز مکلّف به بحث و غور در آنها  -فلسفی یا عرفانی

 نیستیم بلکه در بسیاری از آنها مأمور به ترک بحث و کاوش 

 ۷۱۴نیایش در عرفات، ص: 

آفرینش را خواند. و همانطور که قرآن فرموده باید همین کتاب خلقت و  -باشیممی

تفکّر در خلق آسمان و زمین و اختالف شب و روز و غیرها نمود و از مطالعه آیات 

 آفاقیّه و انفسیه در تکمیل معرفت کمک گرفت.

راهی که همه مردم از چوپان که در بیابان به چرانیدن گوسفند مشغول است تا 

رسند شناس و ... با آن به خدا میشناس، کیهانس، حیوانشنابزرگترین دانشمندان انسان

 افزایند.و بر معرفت خود می

 راهی که به عدد نفوس خالیق و شمار کاینات زمینی و آسمانی است:

 «عدد الطرق الی اللَّه بعدد نفوس الخالئق»

 «راهی که به عدد کلمات خدا امکان احصای آن نیست»

کانَ الْبَحْرُ مِدادًا لِکَلماتِ رَبّی لَنَفِد اْلبَحر َقبْلَ اْن َتنْفَدَ کَلِماتُ رَبّی قُل لَو »قالَ اللَّه تَعالی 

 [.۷۹۹«]وَلَوْ جِئنا بِمِثلِِه مَدَداً

)ای رسول ما به امت( بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب » 

هرچند دریایی  شود پیش از آنکه کلمات الهی به آخر رسد دریا خشک خواهد شد،
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 «.دیگر باز ضمیمه آن کنند

 وقال عز شأنه:

 وَلَوْ أَنَّما فِی االرضِ مِنْ شَجَرةٍ اقْالمٌ وَالْبَحرُ یَُمدُّه مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ »

 ۷۱۶نیایش در عرفات، ص: 

و اگر هر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به [ »۷۹۷«]ابْحُرٍ مانَفِدَتْ کَلِماتُ اللَّه

 «.فه هفت دریای دیگر مرکّب گردد، باز نگارش کلمات خدا ناتمام بمانداضا

راههایی که از عدد برگ درختان سبز که هر ورقش دفتری است معرفت کردگار بیشتر 

 است.

راهی که از میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها و صد بیلیون سلولهای اندام که هر یک از 

 و غیره بیشتر است.میلیاردها انسان، حیوان، جنبده 

 پذیرند.راهی است که فطرتهای پاک، آن را پذیرفته و می

راهی است که پیغمبران خدا در هدایت مردم به خدا از آن راه موفق بوده و میلیاردها 

های فلسفی و سخنان ضد و امت مؤمن به خدا به وجود آمده که هرگز باتبلیغ مکتب

وفقیت قابل حصول نبود، زبان فیلسوف نه نقیض و پیچیده فالسفه، یک هزارم آن م

امت خداشناس ساخته و نه جامعه موحد به وجود آورده است. اما زبان انبیا که قویترین، 

صلّی  -اءاالنبیمحکمترین و نافذترین آنها زبان قرآن مجید و زبان رسالت حضرت خاتم

 نین امت پایدار وو اوصیای آن حضرت است، زبانی است که چ -اللَّه علیه و آله وسلّم

 مقاومی به وجود آورده که چهارده قرن است در برابر هزاران 

 ۷۱۲نیایش در عرفات، ص: 

طوفان حوادث، توطئه و هجومهای وحشتناک و قتل عامها، همچنان پایدار و پابرجا 

 شود.مانده و روز بروز بر توسعه و عظمت آن افزوده می

ون و اسالمیون و همه یکدل و یکزبان با زبان اگر تمام فالسفه اولین و آخرین یونانی

فلسفی خود بخواهند امتی به مراتب کوچکتر و کوچکتر از آن به وجود بیاورند، 
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دانند که آن استدالالت و زبانها، ایمانساز نمایند و میخودشان هم از آن اظهار عجز می

 خود فیلسوف و تعهد آفرین نیست و اگر در حدودی مؤثر و فعال باشد از مرز وجود

کند، داستانی که از ابوعلی سینا و شاگردش بهمنیار نقل شده است ارائه تجاوز نمی

 دهنده همین حقیقت است.

تبلیغ به لسان وحی و زبان کسی که انسان را آفریده و از همه اوضاع درونی و روحی او 

ستند جو هنهآگاه است اثرش عام و جمعی است. البته در این میان هستند افرادی که بها

خواهند خودسرانه عمل کنند و باشند و میدل و میّت میو به فرموده قرآن کریم: مرده

کنند و هرچه آنها را بخواهند از ظاهر حیات دنیا به باطن آن متوجه سازند توجه نمی

که بسا بسیاری از آنها هم  -ها و شکوکبندند. و گاه هم با القای شبهچشم خود را می

 نمایند.ضه میبا حقایق معار -فالسفه سوفسطائیه و غیر ایشان گرفته شده باشداز مکتب 

دعوت انبیا برای این گروه اتمام حجت است و مقصد اصلی، ایمان آنها نیست. چنانکه 

 در قرآن مجید است:

 ۷۱۱نیایش در عرفات، ص: 

 [۷۹۹«]لِیَهْلِکَ مَْن هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ»

 و:

 [.۷۹۷«]لنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌلِئَلَّا یَکُونَ لِ»

مقصود قطع عذر است. دعوت انبیا و انذار آنها برای کسب نتیجه مثبت، مختص به 

 فرماید:کسانی است که فطرتشان زنده است، چنانکه می

 [.۷۹۴«]لِیُنذِرَ مَنْ کانَ حیّاً وَیَِحقَّ الْقُوُل عَلَی الْکافِرینَ»

را به آیاتش پند دهد و بر کافران )به اتمام حجت( وعده  تا هر که زنده )دل( است او»

 «.عذاب، حتم و الزم گردد

 [.۷۹۶...«]انَّما تُنْذِرُ مَِن اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمنَ بِالغَیبِ »

تو آنان را بترسانی و اندرز کنی که پیرو آیات قرآن شده و از )قهر( خدای مهربان به »
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 «.ترسند ...خلوت می

حاصل این است که: سلوک مسلک خداشناسی به غیر از این راههای واضح قرآنی و 

لسان وحی و نبوت و والیت که راههایی عام و بر اساس منطق، مقبول همه اذهان است 

 از راه دیگر برای هدایت جمعی بشر مفید نیست. و راههای دیگر از خطر انحراف و

 ۷۱8نیایش در عرفات، ص: 

باشد و اگر شخص منحرف یرهای دور و دراز و عمر بر باد ده، مصون نمیافتادن در مس

شد حتماً مسؤول انحراف خود خواهد بود و معذور نیست هرکس که باشد و در هر 

 ای از فلسفه و به اصطالح عرفان قرار گرفته باشد.مرتبه

 تو خواه از سخنم پندگیر و خواه مالل من آنچه شرط بالغ است با تو برگفتم

 ۷۱۲نیایش در عرفات، ص: 

 بخش ششم: زبان حال بندگان 

 اشاره

 

 ۷8۷نیایش در عرفات، ص: 

 زبان حال بندگان 

السالم( وَان تَعْفُ عَنّی یا موالیَ انْتَ الَّذی مَنَْنتَ انْتَ الَّذی انْعَمْتَ )الی قوله علیه»

 «.فَبِحِلْمِکَ وَجُودِکَ وََکرَمِکَ

کنیم که متضمن بیان بعض شؤون الوهیت و ربوبیت جه میبه این بخش از این لحاظ تو

خداوند متعال و بعض حاالت فقر و احتیاج بنده به او و عرض ذلّت، حقارت و ضراعت 

ه این نیاز، بالعالمینِ بینیاز و تذکار نعمتهای خدای رببه درگاه خداوند قادرِ قاهرِ بی

ده و الزم داشته عطا کرده و تا بنده محتاج است؛ تا حدّی که به او هرچه الزم بو
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اللَّه تعالی در عالم تکوین، تصرف نماید و عامل ای به او لیاقت داده که بتواند باذندرجه

اللَّه و ارادة اللَّه گردد و به شنواییِ الهی بشنود به بینایی حق ببیند و به گویاییِ خدا مشیت

 بگوید.

 شود و مصداق این گردد: زبانش زبان حق، دستش دست حق، و چشمش چشم حق

 [۷۹۲«]وما رَمَیَْت اْذ رَمَیتَ ولکِنَّ اللَّه رَمی»

 ۷8۹نیایش در عرفات، ص: 

در عین حالی که مخلوق است بدون ادعای کفرآمیز حلول و اتحاد، از او کارهای 

 خدایی صادر شود.

 در حدیث قدسی است که:

تی احبّه و انه لیتقرب الی بالنوافل ح ء احبّ الی ممّا افترضته علیهما یتقرب الی عبد بشی»

فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به ولسانه الذی ینطق به ان 

 «.دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته

شود به من بنده من به چیزی که محبوبتر باشد به سوی من از آنچه بر او نزدیک نمی»

من به سبب انجام نوافل، به من نزدیکی و تقرب ام. و همانا بنده فرض و واجب کرده

کند تا او را دوست بدارم. پس وقتی او را دوست داشتم من گوش او حاصل می

ان او بیند، و زبشوم که به توسط او میشنود، و دیده او میشوم که به وسیله آن میمی

و را و اگر از کنم اگوید. اگر بخواند مرا اجابت میشوم که به واسطه او سخن میمی

 «.کنممن سؤال کند به او عطا می

 گوید:است که شاعر می« حدید محماة»این همان مثل 

 من تو لیکن تو توئی و من منم گوید آتش این به آهن تو منم

 دوتاذات ما باشد زیکدیگر جدافعل ما فعلی است واحد بی

 آتش قربم به دل افروختی چونکه خود را در اطاعت سوختی

 ن این بندهای دعا را که در آن تفضّالت و انعامات الهی رااکنو
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 ۷8۷نیایش در عرفات، ص: 

 شمارد به دقت بخوانید.بر بندگان بر می

یا مَوالیَ انْتَ الَّذی مَنَْنتَ ...؛ ای آقای من! تو آن کسی هستی که مّنت فرمودی: یعنی »

 خیر بسیار دادی.

 تو آن کسی هستی که نعمت دادی. -

 ن کسی هستی که احسان کردی.تو آ -

 تو آن کسی هستی که زیبا و جمیل آفریدی. -

 تویی آنکه فضل و زیادتی دادی. -

 تویی آنکه کامل کردی. -

 تویی آنکه روزی دادی. -

 تویی آنکه توفیق دادی. -

 تویی آنکه عطا کردی. -

 نیاز گردانیدی.تویی آنکه بی -

 تویی آنکه مال و سرمایه بخشیدی. -

 یی آنکه جاه و منزل دادی.تو -

 تویی آنکه کفایت کردی. -

 تویی آنکه هدایت فرمودی. -

 تویی آنکه نگهداشتی. -

 تویی آنکه پوشاندی. -

 تویی آنکه آمرزیدی. -

 تویی آنکه اقاله کردی و از گناه گذشتی. -

 ۷8۴نیایش در عرفات، ص: 

 تویی آنکه قدرت دادی. -

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 تویی آنکه عزیز گردانیدی. -

 یی آنکه کمک و یاری فرمودی.تو -

 تویی آنکه اعانت کردی. -

 تویی آنکه تأیید کردی. -

 تویی آنکه یاری کردی. -

 تویی آنکه شفا دادی. -

 تویی آنکه عافیت بخشیدی. -

 تو آن کسی هستی که اکرام کردی و گرامی داشتی. -

 «.ودانای تو، از برای توست حمد و سپاس دائم و شکر جامقدس و بلند مرتبه -

دعا کننده به این همه لطف، احسان و انعام خدا به  -خوانیمچنانکه می -در این بندها

دهد که از آنها غافل شمارد و تفصیل مینماید و آنها را بر میبندگانش اعتراف می

نشود و خدا را در تمام این احوال که مشمول لطف، عنایت، رحمانیت و رحیمیّت 

 اوست فراموش ننماید.

هر یک از این بندها با یکی یا بیشتر از صفات و اسماءالحسنی تجدید شناسایی  در

 کند.نموده، معرفت خود را تازه و نو می

رخی ب -های آن معلوم شودبرای اینکه ابعاد گوناگون این دعا و جمله -به طور فهرست

 از اسماءالحسنی را که بیشتر، از

 ۷8۶نیایش در عرفات، ص: 

 شویمز جهت صدورِ فعل خاصّی بر خدا اطالق شده است یادآور میاسمایی است که ا

 کنیم:و به این کیفیّت بیان می

اللَّه سبحانه و تعالی ذوالمن واالنعام واالحسان وهوالجمیل المفضل، المکمل، الرزاق، »

الموفق المعطی والمغنی والمقنی واآلوی والکافی والهادی العاصم، الستار، الغفار، 

 «.لعزیز، المعین، المؤید، الناصر، الشافی المعافی، المکرم، المتعالیالمقیل، ا
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بر خداوند متعال به مالحظه صدور  -که همه اسماءالحسنی است -اطالق این اسماء

 افعالی است که در این بندهای دعا به آنها اشاره شده است.

ار او در سوء رفتاز سوی دیگر در این بخش، بندهایی را که مربوط به بنده واعتراف به 

خوانیم و عرض مقام عبودیت و اطاعت خدا و درخواست عفو و بخشش است می

 کنیم:می

 ...«.ثُمّ انَا یا الهَی الْمُعتَرُِف بِذُنُوبی فَاغفِرها لی انَا الَّذی اسَأتُ »

تو آنچنانی با آن اوصاف جمال و کمال و با آنهمه لطف و عنایت به بندگان. اما خدایا! »

 «باشم پس مرا بیامرزکه معترف به گناهانم میمنم 

 منم آنکه بد کردم، منم آنکه مرتکب خطا شدم. -

 منم آنکه همت بر انجام معصیت گماشتم، منم آنکه به راه جهالت و نادانی رفتم. -

 منم آنکه غفلت کردم، منم آنکه سهو نمودم. -

 ه عمد، راه منم که به خود یا به غیر تو اعتماد کردم، منم آنکه ب -

 ۷8۲نیایش در عرفات، ص: 

 تو را ترک کردم.

 منم که وعده دادم، منم که خلف وعده کرده به آن عمل نکردم. -

 منم که عهد خود را شکستم، منم که اقرار کردم. -

ردم. گمنم که اعتراف دارم به نعمت تو بر من و نزد من و با گناه به سوی تو باز می -

طاعت  نیاز ازای کسی که گناه بندگان به او زیان نرساند و بیپس بیامرز گناهانم را 

ایشان است و هم اوست که هرکس را که عمل صالحی کند، او به کمک و رحمتش 

 توفیق بر آن عمل داده است.

 «فَلَکَ الْحَمْد الهی وَسیِّدی»

 «.از برای توست حمد و سپاس، خدای من و آقای من!»

های خدا را به اوصاف و اسماء حسنایش به وسیله جملهها پس از آنکه از این جمله
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شناسیم و موضع و موقعیت خود را در برابر خدا مربوط به معرفة اللَّه شناختیم خود را می

دهیم این خودشناسی اگر برای انسان خداشناس و این همه نعمتها زیرنظر قرار می

 .قرب باریتعالی است حاصل شود، اساس کمال، سیر و ترقی به سوی ملکوت اعلی و

در این سیر آگاهانه انسان متوجه است که همه توفیقات و خیرات، همه نعمتها و هرچه 

دارد همه از اوست و باید از او مدد بخواهد و او را بپرستد غیر از او همه به او محتاج و 

 نیازمندند و او ستّارالعیوب و غفّار الذنوب است.

 از ما همه ذّلت و زتو غفّاری یها به صد غمخوارای مرهم سینه

 رسوای دو عالم به یقین خواهم بودگرپرده لطفت نکند ستّاری 

در دنبال این اعترافات باز به برخورد عاصیانه عبد با اوامر و نواهی خدا ابراز، اعتراف و 

شود و در واقع با این اقرار از آن سوء برخورد به درگاه خدا عذرخواه اقرار می

 شویم:می

 ..«..الهی امَرتَنی فَعَصَیْتُکَ وَنَهَیْتَنی فَارْتَکبتُ نَهَیکَ فَاصْبحُْت الذابَرائة لی فَاعْتَذرُ »

خدای من! تو امر کردی به من پس من )به جای اطاعت( تو را معصیت کردم و مرا »

 )ازکارهای زشت( نهی کردی، من نهی تو را مرتکب شدم.

ائتی است از برای من تا اعتذار بجویم و نه پس صبح کردم در حالی که نه صاحب بر

صاحب قوّه و نیرویم تا با آن نصرت جویم. پس به چه چیز )و با چه رویی( به تو توجه 

 کنم و و تو را قبله دعای خود قرار دهم.

آیا به گوش و چشم یا به زبان یا به دستم یا به پایم؟ آیا همه اینها نعمتهای تو نیست که 

 ام.همه تو را معصیت کرده نزد من است و به

ای آقای من! از برای تو حجت و راه است بر من )که من محکومم و هیچ حجت و 

 «.عذری ندارم

 ...«.یا مَنْ سَتَرنی مِنَ االباء وَاالمُّهاتِ انْ یَزجُرُونی »

ای کسی که مرا پنهان کردی از پدران و مادران )وعیب مرا از آنها پوشاندی( تا مرا »
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د و آزار ندهند. و از خویشان و عشایر و برادران تا این که سرزنش ننمایند. و از نرنجانن

 زورمندان و سالطین تا اینکه مرا عقاب 

 ۷88نیایش در عرفات، ص: 

شدند ای آقای من! برآنچه تو اطالع داری از من، مرا مهلت ننمایند. و اگر مطلع می

 .«بریدندکردند و از من میدادند و ترک مینمی

نماید و به علم یقینی خود بر سپس عرض خضوع، ذّلت و مسکنت به درگاه الهی می

کند که شاید در آن اشاره نماید، تأکید میاینکه خدا از او از کارهای بزرگ سؤال می

 گیرد. یا اگر مورد سؤالبه این باشد که غیر عظائم و امور بزرگ، مورد سؤال قرار نمی

 شود.ساب و گرفتن جواب سؤال نمیقرار بگیرد سختگیری در ح

یا اینکه سؤال از کل آنها و از همه کس حتمی نیست و از بعض آنها یا بعض اشخاص 

شود. به خالف امور بزرگ که اگر بدون توبه و تدارک بمیرد از او سؤال عفو می

 شود.می

ی د جاشود که به هر صورت با بنده معامله کنو در این بندها عدل الهی را متذکر می

سؤال و ایرادی نیست؛ اگر او را عذب کند به گناهان اوست و اگر عفو فرماید به حلم، 

. و کندجود و کرم خود با او رفتار کرده است که او حاکم عادلی است که ستم نمی

 کنیم:شود لذا دعا میاگر به عدل با بنده گنهکار عمل کند موجب هالکت او می

 «ملنا بعدلکربنا عاملنا بفضلک وال تعا»

 گوییم:و در مقام جلب عنایات و تفضل او به خودمان می

 «یا کریم یا قدیم االحسان و یا غفار و یا جواد»

 بریم.و به اسم العادل در هنگام دعا بر ظالم پناه می

 ۷8۲نیایش در عرفات، ص: 

 بخش هفتم: سالمت دین 
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 اشاره

 

 ۷۲۷نیایش در عرفات، ص: 

کَ السالم( وَاْسعِدْنا بِطاعَتِالظّالِمینَ )الی قوله علیهبحانَکَ انّی کُنْتُ مِنَال الهَ الّا انْتَ سُ»

 «.سُبحانَکَ ال الَهَ الَهَ الّا اْنتَ

و اقرار به وحدانیت و یگانگی خدا وتنزیه و « ال الَهَ الّا انْتَ»این بخش متضمن دوازده 

 تقدیس او از شرک و هر نقص دیگر است.

 باشد.در بعض موارد دیگر نیز متضمن این کلمه میبعالوه این دعا 

گرچه مشهورترین و فاضلترین کلمه در مقام اقرار به عقیده توحید همان تهلیل )ال اله الّا 

مشهور و معروف شده است و روایات در فضل آن « توحید»اللَّه( است که به کلمه 

 بسیار است.

بگوید از همه کس « اال اللَّه ال اله»هرکس روزی صد مرتبه »در حدیث است که: 

 [.۷۹۱«]ثوابش بیشتر است مگر آن کسی که بیشتر گفته باشد

 و حدیث سلسلة الذهب معروف و مشهور است و از احادیث 

 ۷۲۹نیایش در عرفات، ص: 

قدسیه است؛ زیرا امام رضا علیه الصالة والسالم آن را روایت فرموده است از پدر 

رئیل از از جب -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -ان از پیغمبربزرگوارش از پدران بزرگوارش

 خداوند متعال که فرمود:

 [.۷۹8«]ال اله اال اللَّه حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی»

 های دیگری مثل:ولی در اقرار به توحید صیغه

 «ال اله اال هوالحیّ القیوم وال اله اال هو وال اله اال انت»

تکرار آن در اینجا مثل ترغیب به تکرار کلمه توحید همیشه و در  نیز کافی است و سرّ
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شود، و خصوصاً با همه روز اثری است که از تکرار این اقرار در نفس حاصل می

شود که انسان همواره خود را در حال حضور حضور قلب و توجه به معنی موجب می

را از خودش پنهان و  ببیند تا همان طور که خودش پنهان و غایب از خدا نیست خدا

 غایب نداند و او را به مشاهده قلبی ببیند.

اجمالًا فواید تکرار اذکار و استمرار بر آن بسیار است؛ برای زبان چه اشتغالی بهتر از 

اشتغال به ذکر خدا مثل تهلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر، صلوات، مناجات، دعا و قراءت 

 قرآن است.

کر قلبی است خصوصاً در هنگامی که انسان باید تکلیفی بدیهی است روح این اذکار، ذ

از تکالیف الهیه را از فعل واجبات یا ترک محرمات انجام دهد، در این حال یاد خدا 

 موجب ترغیب و

 ۷۲۷نیایش در عرفات، ص: 

شود و لذا در بعض تفاسیر این جمله از آیه سوره تشویق بر اطاعت و ترک معصیت می

را تفسیر به یاد خدا در مثل این حاالت « ولذکر اللَّه اکبر»د: فرمایعنکبوت که می

 شود.اند؛ چون یاد خدا موجب بینش، تنبّه وجَهِش فطرت و بیداری ضمیر مینموده

 فرماید:چنانکه در سوره اعراف می

 [.۷۹۲«]نَانَّ الَّذینَ اتَّقُوا اذا مَسَُّهمْ طائفٌ مِنَ الشَّیطاِن تََذکَّروُا فَاذاهُْم مُبِصرُو»

 که ترجمه ظاهر آن این است که:

کند و  ای از شیطان مسای و انگیزهالبته آنهایی که پرهیزکارند وقتی که آنها را خاطره»

افتند پس ناگاه بینش و گردند و به یاد خدا میبه باطن آنها خطور کند متذکّر می

 «.بصیرت یافتگانند

 شود. علی هذا آثار ذکر خفیآنها رحمانی مییعنی فوراً با ذکر و یاد خدا باطن شیطانی 

و قلبی بسیار و عمده است ولی نباید به آن اکتفا کرد چون اولًا: از لحاظ اینکه حکم به 

اسالم و ایمان در شرع، توقف بر اقرار به لسان دارد و این اقرار و اعتراف واجب است و 
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ل های شرعی مثه انجام برنامهبدون آن حکم به اسالم کسی نخواهد شد. و اصولًا الزام ب

نماز، روزه، حج و غیره متضمن این اقرار و اعتراف است و اگر کسی ذکر قلبی را 

 نیازی از این سبب بی

 ۷۲۴نیایش در عرفات، ص: 

های عبادی بداند این کفر مسلّم و موجب خروج از دین یا بقای عدم ورود در برنامه

 دین است.

 الزم است و -ین طور که در این دعا و سایر ادعیه استهم -پس حتماً ذکر لسانی نیز

آثار و برکات آن بسیار است و از جمله موجب اعالن کلمه حق و آشکار شدن اسالم و 

 شود.توحید می

 و بلند گفتن آن که تأسی به علی بن ابی« اللَّهبسم»و به قول فخر رازی که در جهر به 

 گوید:می را اختیار نموده و -السالمعلیه -طالب

 [.۷۷۹«]من اقتدی فی دینه بعلی بن ابی طالب فقد اهتدی»

 اقتدا نماید هدایت  -السالمهرکس در دین خود به علی علیه»

 «.یافته است

اللَّه را بلند گفتن برای کسی که به آن افتخار داشته باشد در شرع، گوید: بسممی

 فرمود: -السالمعلیه -مستحسن است و علی

 [۷۷۷«]شرف للذاکرین یا من ذکره»

 گوید:اللَّه میو در ضمن استدالل خود بر جهر به بسم

 [.۷۷۹«]من اتخذ علیاً امامًا لدینه فقد استمسک بالعروةالوثقی فی دینه و نفسه»

 را پیشوا در دین خود قرار دهد، در دین  -السالمهرکس علی علیه»

 ۷۲۶نیایش در عرفات، ص: 

 «.ی متمسک شده استخود و نفس خود به عروةالوثق

و عالوه اجهار به تکبیر و تهلیل، اعالن دین و وجود اسالم، تعظیم شعائر و موجب 
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 د:فرمایناراحتی مشرکان و دلگرمی مؤمنان و خوف قلبی آنها از خداست. چنانکه می

 [.۷۷۷«]اْشمَأزّت قُلوبُ الَّذینَ ال یُؤمِنُونَ بِاالخِرةوَ اذا ذُکِرَ اللَّه وَحْدَهُ»

شود دلهای آنانکه ایمان به آخرت ندارند مشمئز و ناراحت و وقتی که یاد خدا می»

 «.شودگرفته می

 فرماید:و در آیه دیگر می

مؤمنین کسانی هستند که وقتی [ »۷۷۴«]انَّمَا المؤمِنُونَ الَّذینَ اذا ذُکِرَاللَّه وَجِلَتْ قلوبُهُمْ»

 شود دلهاشان خدا یاد می

 «.گرددبیمناک می

ه یکی از توان باست و به فرض اینکه اعم باشد نمی« زبان»نیز یاد به « ذکر»و ظاهر لفظ 

 نیازی جست.آنها از دیگری بی

موضوع دیگری که در اینجا اشاره به آن خالی از فایده نیست این است که بعضی و 

 «الّا هُو ال الهَ الّا انَْت وال الهَ »شاید بسیاری بر این باشند که کلمه توحید و مثل: 

فقط اقرار به توحید در عبادت است و اینکه معبودی که مستحق پرستش باشد غیر از 

 را معبود« اله»خدا نیست؛ چون معنای 

 ۷۲۲نیایش در عرفات، ص: 

ر پرستهای جاهلیت شایع بوده، عبادت غیای که در بین بتگویند مسألهاند و میدانسته

اند امّا در ذات خداوندِ خالق قادر و در بوده خدا بوده است وآنان مشرک در عبادت

 دانستند.بتها را شریک خدا نمی« اللَّه»خالقیت و سایر صفات مختصه به 

 «.اللَّه ال معبود اال»برای اعالم نفی معبود غیر از خداست؛ یعنی: « ال الهَ اال اللَّه»بنابراین 

رآن اند این است که در قداشتهگویند: دلیل بر اینکه شرک در خالقیت و در ذات نو می

 فرماید:می

 [.۷۷۶«]ولَئِن سَئَلْتَُهم من خََلقَ السَّماواتِ واالرضَ لَیَقُوُلنَّ اللَّه»

اگر سؤال کنی از ایشان که چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده است، هرآینه 
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 «.خدا»گویند: می

 ل خطاب به انبیا، پیغمبران، اولیا ومثل این معنی را وّهابیها بهانه خود کرده و با آن، مث

استشفاعِ به آنها و بنا بر قبور را شرک دانسته! و به این دستاویز، بسیاری از آثار مهم 

که شاهد زنده بر صحت تاریخ اسالم بود ویران کرده و تاریخی را  -تاریخی اسالم را

صحت خود  ها یعنی شواهد، دالیل و امارات خارجی را برکه معتبرترین پشتوانه

 پشتوانه کردند.در بیشتر از موارد بی -داشت

 ۷۲۱نیایش در عرفات، ص: 

سازان انگلیسی انجام داده و با پشتیبانی ارباب و از این راه و برنامه که به دستور مذهب

کنند و جنایات بزرگی مرتکب شده و خسارات عمده ها عمل میفعلی خود آمریکایی

توانست به طور ین وارد نمودند که هرگز استعمار نمیو بزرگی را به اسالم و مسلم

مستقیم و بدون اینکه در زیر پوشش مذهب و اصالح طلبی باشد، این جنایات را 

 [.۷۷۲مرتکب شود]

 ۷۲8نیایش در عرفات، ص: 

در پاسخ به این سخن که کلمه توحید فقط متضمن اقرار به توحید در عبادت باشد و 

که سیره مسلمین از عصر رسالت تا حال بر آن استقرار  ایهای مشروعهبعض برنامه

 گوییم:داشته شرک باشد می

[ دلیل بر این باشد ۷۷۱تواند]کردند نمیاولًا: مجرد اینکه مشرکین عرب انکار خدا نمی

است و کلمه توحید و شعار اسالم را که برای جهانیان تا « معبود« »اله»که معنی لغوی 

، منحصر در نفی معبود غیراز خدا بنماید و این کلمه طیّبه را که قیام قیامت پاینده است

در عین اختصار و سادگی، مشحون به حقایق توحیدی است در این یک جهت خالصه 

 نماید.

 [۷۷8معبود نیست و شاهد آن نیز]« اله»ثانیاً: مفهوم مطابقی 

 ۷۲۲نیایش در عرفات، ص: 
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 مثل:استعماالت این لغت در خود قرآن کریم است 

 [۷۷۲«]انما الهکُمْ الهُ واحِدٌ»

دانند که این تعبیر نیست به یک امر واقعیتدار که خارجیت و تحقق عینی اهل بینش می

دارد، صحیح است، چنانکه صحیح است که گفته شود: خالق شما خالق یگانه است یا 

است رازق شما واحداست و رازق، خالق و قادرِ مطلق، متعدد نیست؛ چون معنی این 

 که:

 ۹۹۹نیایش در عرفات، ص: 

در خارج یک رازق و خالق بیشتر نیست و ممکن هم نیست که باشد، اما معبود شما 

معبود واحد است، با اینکه امر عبادت با خود بندگان است و هرکس را آنها عبادت 

 شود.کنند معبود شمرده می

ود از معبودهای متعدد و معب اینکه گفته شود: معبود شما معبود واحد است با اینکه آنها

عناوینی است که به مناسبت نهایت تذلل نسبت به کسی به عنوان خالقیّت، رازقیّت و 

شود شود یعنی از این جریان انتزاع میمالکیّت مطلقه عالم کون، به آن کس اطالق می

 «.هوالمعبود»که: 

ه واحد و خدای واحد بنابراین در معبودیّت و احدیّت درج نیست هرچند باید معبود هم

باشد. چنانکه در مفهوم و احدیّت، معبودیّت نیست؛ یعنی خدا واحد است خواه معبود 

باشد و کسی او را بپرستد یا نپرستد و هر چیز و هر کس اگر عبادت شود معبود است 

 خواه واحد باشد یا نباشد.

ین است که: خدای شما، مفهوم منطقی و صحیحش ا« انَّما الهُکُمْ الهٌ واحِدٌ»بنابراین: 

شود که: اش این میخالق شما و منعم شما منعم واحد است و خدای واحد است و نتیجه

 خدا واحد است، آفریننده واحد است و روزی دهنده واحد است.

 شود واما در آن اسمایی که به مناسبت عمل اختیاری بنده با خدا، به خدا اطالق می

خدا هم ممکن است، گفتن اینکه او واحد است، اطالق  صدور آن از بنده نسبت به غیر
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 صحیح ندارد. بلی 

 ۹۹۷نیایش در عرفات، ص: 

تکلیف به اینکه بنده فقط باید او را بپرستد چون غیر او مستحق پرستش نیست، صحیح 

 فرماید:و معقول است چنانکه می

 [.۷۴۹«]حًا َوالیُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ احَداًفَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاَء رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِ»

 معبود باشد نیست.« اله»ولی این موجب اینکه مدلول مطابقی 

 معبود نیست این آیات« اله»و از جمله آیاتی که داللت دارد بر اینکه مدلول مطابقی 

 هستند:

 [.۷۴۷«]قَ ولَعَلی بَعْضُهُمْ عَلی بَعضٍوَما کانَ مَعَهَ مِنْ الهٍ إذاً لَذَهَبَ کُلُّ الهٍ بِما خَلَ»الف: 

نیست با او )خدا( خدای )اله( دیگر که اگر چنین بود هر خدایی )الهی( به سوی خلق »

 .«گرفت بعض آنها بر بعض دیگررفت و هرآینه برتری میو آفرینش خود می

بود مع« اله»فرمایید این آیه در نهایت ظهور، این سخن را که مفهوم چنانکه مالحظه می

 نماید.منهای وصف خالقیّت و ذات مقدس او باشد، نفی می

قُل ارأیُتمْ انْ جَعَل اللَّهُ عَلیکُمُ اللَّیَل سَرْمَدًا الی یَوْمِ الْقیامَةِ مَنْ الهٌ غیرُ اللَّه یأْتیکُمْ »ب: 

 [۷۴۹«]بِضیاءٍ افَال َتسْمَعُونَ

 کنید، اگر خدا)ای رسول ما به این مردم مشرک( بگو چه تصور می» 

 ۹۹۹نیایش در عرفات، ص: 

ظلمت شب را بر شما تا قیامت پاینده و ابدی گرداند جز خدا کیست؛ خدایی که بتواند 

 «.شنوید؟برای شما روشنی روز پدید آرد، آیا سخن نمی

کم اللَّه یَأتیقُل ارَایُتم انْ جَعَلَ اللَّه عَلَیْکُم النّهار سَرمَدًا الی یومِ القیامةِ مَنْ اله غیر» -ج

 [.۷۴۷«]بِلَیلٍ تسکُنُونَ فیهِ افَال تُبصِرُون

کنید اگر خدا برای شما روز را تا قیامت پاینده و ابدی قرار دهد، باز بگو چه تصور می»

جز خدا کیست خدایی که برای آرامش و استراحت شما شب را پدید گرداند آیا چشم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 «.گشایید؟بصیرت به حکمت )گردش روز و شب( نمی

بود این بیان و این خطاب احتجاج قابل توجیه و « معبود»به معنای « اله»بدیهی است اگر 

 منطقی نبود.

 [.۷۴۴«]َلوْ کانَ فیهما الهَةٌ الَّا اللَّه لََفسَدتا» -د

اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر از خدای یگانه بودند، هر آینه )آسمان و زمین( »

 «.گشتندفاسد می

ذات « اللَّه»و « اله»فساد از حیث تعدد آلهه در صورتی است که مراد از بدیهی است 

خدای خالق باشد والّا از تعدد معبود خصوصاً اگر جماد و مثل آن باشد، فساد آسمانها و 

 آید.زمین پیش نمی

 مصری « سید محمد ابوالعزائم»و چه نیکو و تمام گفته است 

 ۹۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 گوید:می

له هوالغنی عما سواه المفتقر الیه کل ما عداه واالله هو من یا له الناس الیه جمیعاً و انا اال»

ء و رازق الجمیع ال اله اال هو الیستحق احد ان یعبد اقول: اال له هو خالق الکل و کل شی

 غیره ال حول وال قوة اال به و هو الذی فی السماء اله و فی االرض اله الیه یرجع االمر کله

 له الملک وله الحمد یحیی و یمیت و هو علی کلّ 

 [.۷۴۶«]ء قدیرشَی

ثالثاً: احترام مقابر به بنای مشاهد، تقبیل ضرایح، ندای اموات و استشفاع به ارواح انبیاء و 

اولیاء، عبادت و پرستش نیست والّا باید بگویند: استالم حجراألسود و بوسیدن آن، 

اهیم و عبادت در حجر اسماعیل که هر دو اگر چه طواف خانه و نماز در مقام ابر

عبادت خداست متضمن احترام و تعظیم از ابراهیم خلیل و مقام او و احترام از اسماعیل 

 و هاجر و مدفن آنهاست، عبادت و پرستش آنهاست.

ه [ امر به شرک و عبادت غیرالل۷۴۲َّ«]وَاتَّخِذُوا مِنْ مقام ابراهیَم مَُصلّیَّ»پس همانطور که 
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نیست، اجتماع در مشاهد انبیا و اولیا به ذکر، دعا و نماز نیز شرک نیست و خراب کردن 

 آن مشاهد حرام است. و همان طور که طواف خانه و استالم حجر و بوسیدن آن شرک 

 ۹۹۴نیایش در عرفات، ص: 

باشد و به اخالص در نیست، رفتن و حضور در مشاهد و بوسیدن ضرایح، شرک نمی

 زند.رر نمیعبادت ض

 شود از سه قسم خارج نیست:هایی که در مشاهد به عنوان احترام انجام میبرنامه

ها اصل و مأخذ شرعی از کتاب و سنت دارد که به عنوان استحباب اینکه: این برنامه -۷

شود، بدیهی است در این و مأثور از شرع، رجحان شرعی و اطاعت از خدا انجام می

اف یا سعی بین صفا و مروه مشروع و عبادت است اگر چه صورت این هم مثل طو

 متضمن تعظیم اموات و تبرک به قبور آنها باشد.

اینکه: مأخذ شرعی ندارد و شخص، آن را با علم به عدم ارتباط آن به شرع بلکه با  -۹

عدم علم به ورود آن در شرع، آن را به عنوان یک امر شرعی و محبوب خدا بجای 

 ه این صورت باشد. حرام و بدعت است.آورد که اگر ب

اینکه: با عدم علم به ورود آن از سوی شرع و بلکه با علم به عدم ورود آن در شرع  -۷

آورد مثل اینکه دیوار صرفاً بخاطر اشباع احساسات و ارضای حبّ و میل خود بجا می

ذارد؛ گمی بوید و سر بر آنبوسد و میخانه معلم یا استادش یا خاک قبر پدرش را می

 [ این امور نه ۷۴۱خواه در حال حیات او باشد یا بعد از فوت او،]

 ۹۹۶نیایش در عرفات، ص: 

است؛ « مباح»عبادت است و نه منهی عنه و هرکدام که رجحان شرعی نداشته باشد 

چون هیچ دلیلی شرعی بر حرمت بوسیدن دیوار خانه دوست یا استاد یا مشهد نبی و 

حال این بوسندگان و بویندگان و احترام کنندگان، حالی است که  [ و۷۴8ولی نداریم 

 [ بیان شده است:۷۴۲در این شعر]

 اقبل ذا الدیار و ذاالجداراامر علی جدار دیار لیلی
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 ولکن حب من سکن الدیارا و ما حب الدیار شغفن قلبی

 و در مثال دیگر به فارسی گفته شده است:

 گداخت داد و پیشش میاش میوسهبنواختهمچو مجنون کوسگی را می

 آری مدام این چه شیداست اینکه میبوالفضولی گفت کی مجنون خام

 اندرا بنگر تو از چشمان من گفت مجنون تو همه نقشی و تن

 پاسبان کوچه لیال است این کاین طلسم بسته موال است این

 انه وقتی به این کارها وذوق یا مغرض و مزدور بیگبا چشم ظاهر بین وهّابیِ نادان، بی

مناظر دیده شود عجیب نیست اگر آن را عبادت و شرک بداند ولی آنکه وجودش 

است یا قدردانی از معلم  -السالمعلیهم -سرشار از حبّ پیغمبر و اهل بیت آن حضرت

 و

 ۹۹۲نیایش در عرفات، ص: 

ه طیّبه را دارد و خاک مدینرعایت حق اوست هرچه را متعلق به آنها است دوست می

به آنجا  -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -بوسد و هر کجا را احتمال بدهد که قدم پیغمبرمی

کشد تا چه رسد به مشاهد آنها که از مصادیق رسیده است خاکش را بر چشمش می

 ظاهر و بارز این آیه است:

 [.۷۶۹]«لَهُ فیها بِالغُدُوّ وَاالصالِ فی بُیُوتٍ اذِنَ اللَّه انْ تُرفَعَ وَیُذکَرَ فیهااسْمُهُ یُسبحُ»

 -های پیغمبر و اهل بیت آن حضرتها غیر از همین مشاهد و غیر از خانهاین خانه

ای که فرقه وهّابی انگلیسی و بعد آمریکایی ویران و آن اماکن محترمه -السالمعلیه

 کردند نیست.

عدد یوطی به سندهای متچنانکه بزرگان اهل سنت مثل ابن مردویه، حاکم حسکانی و س

 -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -برزه از اصحاب رسول خدابن مالک، بریده و ابیاز انس

 این آیه را قراءت فرمود: -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -اند که پیغمبرروایت کرده

 ...«فی بُیوُتٍ اذِنَ اللَّه انْ تُْرفَعَ »
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 ام است؟مردی برخاست و گفت: این بیوت کد

 های انبیاست.حضرت فرمود: خانه

 ۹۹۱نیایش در عرفات، ص: 

 ابوبکر برخاست و گفت: این خانه، خانه علی و فاطمه از آنهاست؟

 [.۷۶۷«]نعم من افاضلها؛ یعنی: بله از فاضلترین آنهاست»فرمود: 

و اهل بیت آن  -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -شرط تولّا و اثر حب خدا و پیغمبر

همین اظهار شوقها و عرض ادبها و  -که این همه تأکید بر آن شده است -حضرت

 خواندن زیارت و مدح و ثنای آنها در مشاهد آنها و در مواقع دیگر است.

ا در یابند و وسیله استجابت دعیقیناً مالئکه نیز با همین شور و شوق در آنجا حضور می

ت. ولی این ناکسها چنان عمل کردند که مشاهد آن بزرگواران از نقاط دیگر بیشتر اس

فی بیوت امر اللَّه ان تهدم و »به معنای: « فی بیوتٍ اذِنَ اللَّه اْن تُرْفَعَ»مثل اینکه آیه: 

 بوده است.« تخرب

سواد، با ذّلت آمریکا و قطع خداوند مسلمین را از فتنه این مزدوران و مسلمان نماهای بی

 بخشد.ایادی او از بالد مسلمین نجات 

درباره این موضوع در این کتاب بیش از این مناسبت شرح و بسط نیست لذا به همین 

 شود.مقدار اکتفا می

 توانند موضوع را از لحاظ علمی درخوانندگان محترم می

 ۹۹8نیایش در عرفات، ص: 

که هر دو از تألیفات حقیر « سفرنامه حج»و بعد هم در « البالغهالهیّات در نهج»کتاب 

تر از آنها را در دهها کتابهای ارزنده که علمای بزرگ تر و عمیقت و بیشتر، مفصلاس

 اند، مطالعه فرمایند.شیعه و سنی در رد وهّابیه نوشته

 نمائیم.اکنون سخن را در مضمون دعا و این خطابهای توحیدی دنبال می

دام یت خداست هرکخوانیم این خطابها که همه آنها اقرار به یکتایی و وحدانچنانکه می
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 ختم شده است و تسبیح با اقرار به« سبحاَنکَ انّی کُنْتُ مِنَ الظالِمینَ»ای مثل: با جمله

 توحید ضمیمه گردیده است.

رار به اعم از اق« تسبیح»و شاید بتوان گفت که مثل ذکر عام بعد از خاص باشد؛ چون 

 د و اینکه به صراحت وتوحید و مفهومش اوسع است. هرچند موضوعیت اقرار به توحی

اختصاصاً اقرار به وحدانیت و یکتایی خدای متعال است، اهمیت و فضیلت بیشتر داشته 

باشد خصوصًا اگر به لفظ تهلیل باشد. امّا مفهوم آن از تسبیح اخص است؛ زیرا تبسیح 

اقرار به منزّه و پاکی خدا از تمام نقایص و صفات نقص از جمله شریک داشتن، جهل، 

ترکیب و غیر آنهاست ولی اقرار به توحید، اقرار به نفی شریک و نفی خدایان  عجز،

 دیگر غیر از خداست. این ذکر به این ترکیب اقتباس از قرآن مجید

 ۹۹۲نیایش در عرفات، ص: 

[ ذکر یونسی ۷۶۹«]ال الهَ الّا انْتَ سُبْحانَکَ انّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمین»است و جمله اولی: 

در  -مالسالعلیه -نبی حضرت یونس« ذوالنون»حسب تصریح قرآن مجید است که بر 

تاریکیهایی که به آن مبتال شده بود خدا را به آن ندا کرد و خدا او را از غمی که در 

 آن بود نجات داد.

بنابراین عیناً از قرآن مجید گرفته شده و اذکاری که پس از آن آمده است اقتباس از 

 این ذکر قرآنی است.

شاید نکته اینکه در ضمن این اذکار گوینده آن، حاالت مختلف خود را در ارتباط با  و

نماید، یکی بیان این باشد که: در همه حاالت استغفار، خوف، رجاء، خدا بیان می

 رغبت، سؤال و سایر احوال، زبانم به ذکر خدا و اقرار به وحدانیت او گویاست.

، گواه و دلیل بر تسبیح و تنزیه خدا از هر نقص و و دیگر اینکه: همه حاالت بنده شاهد

عیب، و تقدس او از فقر و احتیاج است. و این حاالت حاالتی است که فقط وصف 

 شود.بنده و حال اوست و عارض او می

 ظلم از عبد امکان صدور دارد ولی صدور آن از خدا محال و او منزّه از ظلم است.
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 ندامت و پشیمانی از گناه که در اثر  -استغفار و طلب آمرزش

 ۹۷۹نیایش در عرفات، ص: 

مختص به عبد است و خدا چون منزّه از انجام کار زشت و خطا  -گیردصورت می

 است از پشیمانی و ندامت نیز پاک و منزّه است.

به همین بیان خوف، بیم، امید، رغبت، سؤال و درخواست حاجت، همه اینها از صفات 

شود و خدا از همه این حاالت و عوارض منّزه ارض او میعبد و عوارضی است که ع

 است.

شود اشاره به این باشد که این اقرار عبد و تسبیح مقالی او، تسبیح حالی او و همچنین می

نماید و یقین خود را به وحدانیت خدا نیز هست؛ هنگامی که به زبان اظهار توحید می

هلیل ستغفار و تسبیح گویاست، حالش نیز بر تدارد و زبانش به تکبیر، تهلیل، ااعالم می

 دهد.و تسبیح خدا گواهی می

 چنانکه بعضی در تفسیر آیه:

 [.۷۶۷«]ء الّا یُسبِّحُ ِبحَمدِهِ وَلکِنْ التَفْقَهُونَ تَسبیحَهُمْوَانْ مِنْ شَی»

 و آیه:

 [.۷۶۴«]کُلٌّ قَدْ عَِلمَ صَالتَهُ وَتَْسبیحَهُ»

اند: مراد داللت بر تسبیح جمادات و نباتات دارند، فرموده و آیات دیگر که به طور عام

تسبیح تکوینی آنهاست که وجود و بود آنها دلیل بر وجود خدا و تنزّه و پاکی او از 

نقایص است. که البته بسیاری این تفسیر را نپسندیده و آن را حاکی از قلّت معرفت 

 گویند:دانند. این دسته میمی

 ۹۷۷ نیایش در عرفات، ص:

 

 دلی داند که این معنی بگوش است به ذکرش هرچه بینی در خروش است

 که هر خاری به تسبیحش زبانی است خوانی استنه بلبل بر گلش تسبیح
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 تسبیح تو گوید به چمن بلبل شیدا توحید تو خواند به سحر مرغ سحرخوان

 و به داستان ستون حنانه و ظواهر همین آیات خصوصاً مثل:

 «ال تَفْقَهونَ تَسْبیَحهُم وَلکِنْ»

یم بلکه ما فهمشنویم و نمینمایند که این تسبیحِ مقالی است که ما آن را نمیتمسک می

 فهمیم.تسبیح تکوینی بلکه ما تسبیح تکوینی را می

و هم به دعای کمیل استشهاد مینمایند که از آن شاهد بودن اعضا و جوارح بر اعمال 

 شود.انسان استفاده می

اضح است که شاهد قراردادن چیزی، فرع درک و شعور آن چیز است. و به تسبیح و

 صّلی اللَّه علیه و آله -سنگریزیه و نطق سوسمار در شهادت به رسالت حضرت رسول

 و آیه: -وسلّم

 [.۷۶۶«]وَانَّ منها لَما یَهبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّه»

 ۹۷۹نیایش در عرفات، ص: 

 و آیه:

 [.۷۶۲«]هذَا الْقُرانَ عَلی جَبَلٍ لَرَأیَتهُ خاشعاً مَُتصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهلَوْ انَْزلنا »

 -المالسعلیه -و آیات دیگر، و همچنین به روایاتی مانند خبر بزنطی از حضرت رضا

استدالل میکنند. و خالصه برای آنها شعور قائل شده و به قول طائر گلپایگانی 

 گویند:می

 داید زمرآت ضمیر خودببیند جمله هستی را به ذکر ایزد یکتاهرآنکس زنگ بز

 همه عاشق بروی او همه مایل به سوی اوهمه خرّم به بوی او و او از جمله ناپیدا 

در این زمینه کلمات بزرگان از استدالل به آیات، احادیث، نظم و شعر بسیار است که 

ه اوّل ه به این دو نوع تفکر بودکدر اینجا در مقام تحقیق این موضوع نیستم و فقط اشار

برای بیشتر اذهان بهتر قابل درک است و همان معنایی است که سعدی در این شعرش 

 گوید:می
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 ۹۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 

 کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیارهرورقش دفتری است معرفت

 گوید:و هم او می

ست کند همچو دوست محبوب که هرچه دوگراهل معرفتی هرچه بنگری خوب است

 است 

 که سرّ پاک الهی در آن نه محجوب است کدام برگ درخت است اگر داری

 همه آیات تکوینیّه الهیّه هستند. قال اللَّه تعالی:

 [.۷۶۱«]وَفِی االرضِ آیاتٌ لِلُْموِقنینَ وَفی انْفُسِکُمْ»

 و قال عّز اسمه:

 [.۷۶8«]رضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَوَکَایِّنْ مِنْ آیةٍ فی السَّماواتِ وَاال»

ظاهراً دعوتهایی که در قرآن مجید و احادیث در تفکر در آیات آفهاقیه و انفسیه شده 

است بیشتر یا همه مربوط به تفکر در جهت تکوینی آنها و عجایب و غرایب خلقت 

 آنها باشد ولی اگر

 ۹۷۴نیایش در عرفات، ص: 

ح مقالی جمادات برای بعضی مشکل باشد در حیوانات، قبول شعور و ضمیر، قبول تسبی

احساس و ادراک وجود خدا بر حسب استعداد خودشان، چندان دشوار نیست، و بعض 

آیات و روایات هم بر آن داللت دارند ولی چنانکه عرض شد در اینجا در مقام بسط 

 کالم نیستیم.

 ایم اند و شنیدیم و خواندهو از هرچه گفتهمای برتر از خیال و قیاس و گمان و وه

 ایم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمرما همچنان در اوّل وصف تو مانده

درس گرفته و عرض  -السالمعلیه -و بهتر و سزاوارتر این است که: از امیرالمؤمنین

 کنیم:
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فی جَنْبِ قُدْرَِتکَ، وَما اهْوَلَ ما سبحانَکَ ما اعْظََم ما نَری مِنْ خَلْقِکَ وَما اصْغَر عَظِمَهُ 

نَری مِنْ مَلَکُوتِکَ، وَما احْقَرَ ذلَِک فیما غابَ عَّنا مِنْ سُلطانَِک وَما اسْبََغ نِعَمَکَ فِی 

 [.۷۶۲«]الدُّنیا، وَما اصْغَرَها فی نِعَمِ اآلخِرَةِ

ویم، اما شوا میدر گفتن این کلمات همن -السالمعلیه -در اینجا ما فقط با امیرالمؤمنین

آن عرفان عالی و التفاتی که برای آن حضرت به عظمت عالم آفرینش بوده است ما 

 توانیم هرگز نمی

 ۹۷۶نیایش در عرفات، ص: 

درک کنیم و هرکس در افق معرفت و بینش خود این کلمات را در مقام تعظیم و اقرار 

 گوید.به بزرگی خدا می

از هرکس مثلًا توصیف یک میکروب، یک چنانکه در توصیف آیات الهی، شما 

مورچه، یک حیوان، یک انسان و منظومه شمسی و ... را بپرسید، همه به شما جواب 

که از باشد، چه بسا آندهند اما بین جوابها از نظری تحقیق و کاوش بسیار فاصله میمی

 حقیقتهمه دانشمندتر باشد در توصیف کمال آنها اظهار عجز نماید و در مقام بیان 

 زنده، به عجز خود اعتراف نماید.حیات موجودات

خواهیم قلم را از نوشتن بازداریم مثل این است که اختیار را از دست در اینجا هرچه می

های دیگری از معارف کشیم به سوی نقطهما گرفته است، از هر سو که عنان آن را می

 شماری است، متوجهو جهتهای بیها الهیه که نه چهار سو و چهار نقطه است بلکه نقطه

 شود.می

گذاریم تا هم خودم و هم ای هم که شده قلم را به کناری میلذا برای چند دقیقه

ار هر چند بسی -خوانندگان عزیز در این فرصت، از جوالن سخن و فکر در این مباحث

را به  هفارغ شویم تا بتوانیم با رعایت اختصار این نوشت -دقیق، شیرین و دلنشین است

 ان شاءاللَّه تعالی  -پایان برسانیم

 وال حول والقوة الّا باللَّه العلی العظیم.
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 ۹۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 شود:این اذکار و تسبیحات به این ذکر و تسبیح ختم می

 «.الالهَ الّا انْتَ سُبحانَکَ رَبّی وَرَبُّ ابائی االوَّلینَ»

 -ت خدا برای خودش و برای پدران و نیاکانشاقرار به ربوبیّ -السالمعلیه -امام

نماید. و در واقع خدا را بر نعمت تربیت کامله او بر آنها و خودش، می -السالمعلیهم

نماید؛ دهنده نیاز داشته باشد تنزیه مینماید و او را از اینکه به مربّی و پرورشحمد می

ل را اکمل و یا استعدادات و زیرا تربیت برای این است که یا ناقص را کامل و یا کام

خواصّی را که در کمون و باطن اشیا است ظاهر و به فعلیت برساند. و خداوند که اکمل 

العالمین است از اینکه فاقد کمالی باشد یا در کمالی در مرتبه علیا و الکاملین و رب

 مطلق آن نباشد، منزّه و مبرّا است.

حتاج به تربیت هستند و مربی کل باید همه ممکنات و مخلوقات بر حسب حال خود م

خودش کامل و غنی بالذات باشد والّا او هم محتاج به مربی خواهد شد و دور یا تسلسل 

« غهالبالالهیات در نهج»الزم آید که بطالن هردو ثابت و مسلم است، و ما هم در کتاب: 

 ایم.آن را شرح داده

ان، حیوان، نبات و معدن در تحت آن عالوه بر اینکه یک نوع تربیتهایی است که انس

قرار دارند و تکوینی و غیراختیاری است. مثل تربیت آفتاب یا باد و باران و تأثیر کل 

 اوضاع در سیر و رشد یک موجود که این تربیتها به آنها مستند نیست و آنها در آثاری 

 ۹۷۱نیایش در عرفات، ص: 

 که دارند قصد و نیتی ندارند.

تابد یا آب به قصد ونیتِ اثر در نبات، حیوان و انسان کارش را ه قصد نمیمثلًا آفتاب ب

دهد. اما همه در وضع، کیفیت و اندازه مناسبی هستند که بدون اینکه انجام نمی

ای باشند، امکان حصول ندارند. بنابراین فعلِ مجموعه فعلِ فاعل به قصد و اراده
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 به فرعون -السالمعلیه -ضرت موسیالعالمین و تربیت اوست. همان طور که حرب

 فرمود:

 [.۷۲۹ءٍ خَلقهُ ثُمَّ هَدی ]رَبُّنا الَّذی اْعطی کُلَّ َشی»

بحث عنایات الهیّه در تربیت نبات، حیوان و انسان بسیار بسیاروسیع است و با این همه 

للَّه ا پیشرفتهای بشر در زمینه اسرار این تربیت و تأثیر و تأثّراتی که در این عالم باذن

 گیرد، هنوز هم در کالسهای اول این بحث است.تعالی صورت می

 نهایت کز وصف یار گفتندحرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد این شرح بی

 چه نیکو سروده است فتحعلی خان ملک الشعرای صبا:

 آراکزو شد آشکارا گل زخار و گوهر از خارا دار جهانتعالی اللَّه خداوند جهان

 ۹۷8ایش در عرفات، ص: نی

 

 معلق کرد بر خاک مطّبق گنبد مینامرصع کرد بر چرخ زبرجد گوهر انجم

 زلطفش بانوی بام آمده با غرّه غرازفیضش شاهد شام آمده با طرّه تیره

 هزاران سرو مه منظر هزاران ماه سروآسانشانده باغبان قدرتش در روضه هستی

 به سیما الله سوری به گیسو عنبر سارا نبه غمزه غارت تقوا به ایما آفت ایما

مقداری از تربیت الهیّه را در خلقت انسان بیان  -السالمعلیه -در آغاز همین دعا امام

 فرموده است.

 مسأله اصطفاء

 ای که در اینجا اشاره به آن مناسب است این است که:نکته

فرماید: و نمی« ابائی االوَّلین رَبّی وربُّ»فرماید: شاید در این جمله نظر به اینکه امام می

غرض عنایات عنایت خاصّه الهیّه به آن حضرت و پدران و « رَبّنا وَرَبُّ ابائنا االوّلین»

صلّی  -نیاکان بزرگوارش حضرت ابراهیم، اسماعیل، نوح و دیگران و خصوص پیغمبر
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ه عنایات در کار ب باشد؛ چون این -السالمعلیه -و امیرالمؤمنین -اللَّه علیه و آله وسلّم

ده و مؤثر بو -السالمعلیه -وجود آمدن شخصیّت با عظمتی مثل شخصیت امام حسین

 توجه به آن شایسته است.

 ۹۷۲نیایش در عرفات، ص: 

پدران حضرت،  -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -تا خاتم -السالمعلیه -از حضرت آدم

آنها را برگزیده است. چنانکه  اند و خداتحت عنایت خاصّه خداوند متعال بوده

 فرماید:می

 [.۷۲۷«]انَّ اللَّهَ اصْطَفی ادَمَ وَنوحاً والَ إبراهیَم وَالَ عِمرانَ عَلَی الْعالَمینَ»

 و از اینجا به مسأله اصطفای الهی که در آیات دیگر نیز مثل:

رسیم که بعض نادانهای به [. می۷۲۹«]ثُمَّ اوْرَْثنا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَینا مِنْ عِبادِنا»

 اند.اصطالح روشنفکر! آن را انکار نموده

ثنا و ستایش، تمجید و اخالص خود را در توحید و  -السالمعلیه -پس از این اذکار امام

اقرار خود را به نعمتهای خدا که از بسیاری و فراوانی بیرون از شمار و احصا است 

بر خود از آغاز آفرینش و اول عمر خود یاد  نماید. و سوابق نعمتهای خدا راعرض می

 نیازی مبدّل فرمودوکندو از اینکه انواع نیازها و حاجتها و فقرهای او را به غنا و بیمی

رنجها، غمها و دشواریها را از او دفع و رفع نمود و آسانی و عافیت در بدن و سالمت 

در یاد آنها کمک کنند از در دین، عطا فرمود که اگر جمیع اولین و آخرین بنده را 

 عهده یاد آنها و توجه به یکایک از آنها برنخواهند آمد.

 ۹۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 

 عذر به درگاه خدا آوردبنده همان به که زتقصیر خویش

 کس نتواند که بجا آورد ورنه سزاوار خداوندیش

د یا احصا شو پاک و بلند است پروردگار کریم، عظیم و مهربان از اینکه نعمتهایش
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کسی به پایان ثنا و ستایش او برسد یا الطاف و موهبتهای او را مکافات کندو پاداش 

 دهد.

نیازی، عفو، مغفرت، رحمانیّت، لطف و همه اوصاف کمال از او که صاحب کرم، بی

است، باید سؤال نمود، و عرض حاجت کردو در مقام تمجید، تحمید، سپاس، ستایش 

 ه عجز و ناتوانی نمود.و نیایش هم اقرار ب

 اند اندبه الاحصی از تک فروماندهبه جایی که خاصان فرس رانده

بیشتر از  اگر بر سیر نور هم سیر کنند بیشتر و -که تشبیه بسیار ضعیفی است -نه فرس

آن و میلیاردها سال نوری و سالهای از سال نوری دارازتر هم طی کنند که مثل حضرت 

یان بیشتر و بیشتر از اینها را طی کرده و در پا -اللَّه علیه و آله وسّلمصلّی  -االنبیاءخاتم

 عرض کنند: -که تصورش برای ما ممکن نیست -سیرش

 «.ال احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک»

 یا عرض کند:

 «.ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک»

 

 ۹۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 یا، اولیا و حال مردم دیگر معلوم است.حال دیگران از انب

 خورشید فلک چو ذرّه در سایه توست گفتم همه ملک حسن سرمایه توست

 ای پایه توست از ما تو هر آنچه دیدهگفتا غلطی زما نشان نتوان یافت

هم در این بخش پس از این نیایشها، سپاسها، ستایشها، و عرض  -السالمعلیه -لذا امام

 کند:پردازد و عرض میحصای نعمتهای الهی به سؤال و درخواست میناتوانی از ا

 .«صَلِّ عَلی محمِّدٍ والِ ُمحَمَّدٍ وَاتْمِمْ عَلَیْنا نِعَمَکَ وَاسْعِدنا بِطاعَت سُبحانَکَ ال الهَ الّا انْتَ»

 کند:نماید و عرض میخطاب به خدا می

 ما اتمام کن؛ یعنی استمرار بدهصلوات بر محمد و آل محمد بفرست و نعمتهایت را بر »
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ای در کثرت از شمار و احصا بیرون است ولی باز هم عطا و اگر چه آنچه عطا کرده

کن و عطا کن، و هرگز نعمت و فیض خودت را از ما قطع نفرما، و ما را به اطاعت 

 «.خودت سعادتمند کن، پاک و منزّهی تو و خدایی غیر از تو نیست

 ۹۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 بخش هشتم: صفات فعلیه و جمالیه 

 اشاره

 

 ۹۹۶نیایش در عرفات، ص: 

 صفات فعلیه و جمالیه 

اللهمَّ انََّک تُجیبُ الْمُضْطَرَّ وَتَکْشِفُ السُّوء وَتُغیثُ الْمَکْرُوبَ وَتَشْفِی السَّقیمَ وَتُغنِی »

 «.الفقیر )الی قوله علیه السالم( یا ذا الْجَاللِ وَاالکْرامِ

ین بخش نیز سخن از ثنا و ستایش خداوند متعال و صفات فعلیّه و جمالیّه اوست در ا

د و داردهد و رنج و سختیها را از رنجوران و گرفتاران برمیکه: بیچارگان را جواب می

نیاز دهد و مستمند را بیرسد و بیمار را شفا میبه دادِ درماندگان و اندوهناکان می

 فرماید.می

دالن را جبران دهد )و هر حال شکسته و شکستهته را پیوند میاستخوان شکس -

 نماید(.می

کند که باالتر از او نماید و سالمندان را اعانت و یاری میبه خردساالن رحم می -

 پشتیبان و برتر از او توانایی نیست و او بلند مرتبه و بزرگ است.

دهد و پناه هرکسی را روزی میرهاند و کودک خردسال گرفتار در بند را از بند می -

 است که ترسناک و پناه خواه باشد. البته تمام 
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 ۹۹۲نیایش در عرفات، ص: 

با ادوات خطاب به حضرت احدیّت عزّ اسمه و مخاطبه  -السالمعلیه -این نعوت را امام

 رساند. این خطابها متضمن توحید و تفرد خدا در این افعال است.حضوری به عرض می

بگوید: تمام این کارها در بعض مراتبی که دارند یا بعض آنها مثل اعانت اگر کسی 

شود پس توحید در این کارها چگونه کبیر و رحم بر صغیر، از غیر خدا نیز صادر می

شود؟ پاسخ آن به یکی از این چند وجه یا به همه این وجوه است که بیان توجیه می

 کنیم:می

اگر چه به  -شودی که این کارها از آنها صادر میوجه اول: این است که: همه افراد

با اسباب و وسایلی است که خداوند به آنها  -شود ولیاراده و اختیار از آنها صادر می

های خدا نباشد انسان مصدر انجام این داده است که اگر این اسباب و توانبخشی

 شد.کارهای نیک و نافع نمی

به خدا نسبت  -العیاذ باللَّه -ای بد و سیّئات نیز بایدو اگر گفته شود: پس بنابراین کاره

 فرماید:داده شود؛ زیرا مسبب همه اسباب اوست و حال اینکه در قرآن مجید می

 [.۷۲۷«]ما اصابَکَ مِْن حَسَنَةٍ َفمِنَ اللَّه وَ ما اصابََک ِمنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ»

 خداست، و هر بدی رسدهرچه از انواع نیکویی به تو رسد از جانب »

 ۹۹۱نیایش در عرفات، ص: 

 «.از نفس توست

شود که: حق همین است مسبب همه اسباب خداوند متعال است. جواب داده می

خداوند متعال کل عالم را به تمام قوا و اجزایی که دارد آفریده است و هرچه واقع 

قُل کُلٌّ مِنْ »بشود از محدوده قدرت و تقدیر او خارج نیست. و شاید مراد از 

د و شو[ نیز همین باشد ولی وجه این که افعال خیر ما به او نسبت داده می۷۲۴«]عِنداللَّه

افعال شّر ما به او مستند نیست به خودمان مستند است این است که یکی از افعال و افعال 

اسباب  ر تمامالهیّه اعطای اراده و اختیار به انسان است؛ اراده و اختیاری که باید با اختیا
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و وسایلی را که خدا به انسان عطا کرده در طریق کمال و سیر الی اللَّه به کار گیرد تا 

 غرض اصلی و نهایی از آفرینش حاصل شود.

بنابراین وقتی این اسباب با اختیار انسان یعنی قوّه تمیز خیر از شرّ و اختیار و گزینش 

رخیری صادر شود از هرکس به خدا خیر در طریق صحیح و مسیر خود قرار بگیرد، ه

مستند است و اختیار عبد در این میان مثل اختیار مزدور شما در بنای ساختمانی است که 

اید اگر آن مزدور طبق وظیفه و نقشه، نقشه و تمام وسایل و اسباب کار را فراهم نموده

ارگر هم در اید هرچند صدهزار کگویند: این ساختمان را شما بنا کردهعمل نماید می

 آن کار کرده و آن را ساخته 

 ۹۹8نیایش در عرفات، ص: 

 باشند.

ر اید در نقشه و عمل دیگولی اگر آن کارگرها اسباب و وسایلی را که شما فراهم کرده

مصرف کنند هرچند همه مصالح ساختمان از شما بوده و حتی کارگران اجیر شما بودند 

ود و با این همه وسایل و امکانات تعلق به شما شولی کار انها به شما نسبت داده نمی

کنند. البته این مثال بسیار کوتاه و نارساست و به قول داشته است، به شما مستند نمی

 شاعر:

 خاک بر فرق من و تمثیل من ای برون از فکر و قال و قیل من

قیم و تفقط غرض توضیحی بود از این که: اعمال خیر و آنچه از وقایع که در جریان مس

آید مستند به خداوند متعال است و اعمال شرّ بشر و آنچه سیر و حرکت عالم پیش می

شود هرچند با های الهی واقع میدر اثر انحراف او از مسیر مستقیم و فطری و برنامه

د، شواستفاده از نعمتهای خدا و حتی اراده و اختیاری که خدا به او داده است انجام می

 نسان است.مستند به خود ا

واند توجه دوم: این است که: کسی قدرت این گونه افعال را به طور مطلق دارد که می

به فریاد هر مضطر برسد و هر ضعیفی را یاری، و هرفقیری را غنی، و هر بیماری را شفا 
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 بدهد. و خطاب:

 .«یا مغیث المضطر و یا سمیع الدعاء و یا معین الضعیف یا رازق الطفل الصغیر»

 مثال این خطابها بر او به طور حقیقت و استغراق جمیع و ا

 ۹۹۲نیایش در عرفات، ص: 

افراد ضعیف و صغیر صادق است، خداوند متعال است؛ اوست که رحمتش شامل هر 

طفل صغیر شده و او را مورد انواع ترحمهای الزم که یکی از هزارهای آنها آفرینش 

 داده است. و به گفته شاعر:شیر در پستان مادر و مهر مادر است، قرار 

 تا که مادر بر تو مهر انداخته است حق هزاران صنعت و فن ساخته است

 پس حق حق سابق از مادر بودهرکه این حق را نداند خر بود 

توانند مورد ترحم قرار دهند یا اگر کودکانی را که می -هرکس که باشد -دیگران

، این محدود است حتی رحم مادری فقط فقرایی را غنی سازندو ضعفایی را قوی کنند

راحم الطفل »است نه: « راحمة ولدها الصغیر»شود او شامل حال فرزند خودش می

 چون عاجز از این کار است.« الصغیر

از سوی دیگر اتّصاف خدا به این صفات و استناد این افعال به او، همه جانبه، جامع و 

 امعیّت و کمال این الطاف نیستند.کامل است در صورتی که دیگران دارای این ج

مثلًا مهر مادر و رحم او به فرزند، از حدّ شیر دادن به او، پرستاری و مواظبت و مراقبت 

رود و این گونه امور اگرچه بسیار مهم است و حق مادر را بسیار بسیار از او فراتر نمی

 عظیم و بزرگ 

 ۹۷۹نیایش در عرفات، ص: 

ور، محدود است. ولی رحم خدا به این کودک عالوه بر ساخته است اما در همین ام

اینکه مادر را چنان ساخته است که لطیفترین احساسات و عواطف را نسبت به فرزند 

 داشته باشد، اوسع و اقدم از این رحم است.

اوست که برای طفل در رحم مادر غذای مناسب آفرید و اوست که شیر را با آن 
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 صورت خلق فرمود تا طفل بتواند به آسانی شیر بنوشد.کیفیّت، و پستان را به آن 

پس به این مالحظه نیز راحم طفل صغیر، خدای ارحم الراحمین است که رحمتش 

 نسبت به هر فرد کامل است و هم همه افراد را شامل است.

و اگر کسی فاقد یکی از این دو عمومیت و شمول باشد در هیچیک از این اوصاف 

بر او حقیقی نیست و فقط کسی که واجد این کلّیت و جامعیت به  اطالق اسماء مذکور

هردو معنا در این صفات است، خداوند متعال است لذا سزاوار است که این صفات را 

منحصر در او بدانیم که اطالق حقیقی آن بر او صحیح است و بس و بر دیگران به 

 شود.مجاز، مسامحه و عنایت اطالق می

 اده حصر از دعای:بنابراین وجه استف

 ...«اللهمَّ انَّک تُجیبُ الْمُضطَرَّ وَ تَکْشِفُ السُّوء و »

 چنانکه ظاهر آن هم بر آن داللت دارد، کاملًا منطقی و عرفانی است.

 ۹۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 این است که: -که قریب به وجه اول است -وجه سوّم:

گاه مطلق و بدون قید و اضافه به نظر از کلّیت و جامعیت مفهوم این اسماء، هرصرف

ین االسباب است و همه اچیزی استعمال بشوندو صرف نظر از اینکه خدای متعال مسبب

افعال اگرچه بدون واسطه از او صادر نشده باشد، چون وسایط و اسباب همه خلق، او و 

ه در کتأثیر و تأثّرات و فعل و انفعاالت به تقدیر اوست و همه افعال خیر و کارهایی 

مسیر مستقیم این اسباب و مسببات است مستند به اوست، وجه حصر اطالق حقیقی این 

اوصاف بر خدا این است که: قدرت او بر این افعال ذاتی و بالذات است و قدرت عبد 

کسبی و بالعَرض و من عنداللَّه است. بنابراین همانطور که وجود قدرت بنده بالذات 

دوام و بقای آن نیز بالذّات نیست. اتصاف او به صفت اعانت  نبوده و بالغیر بوده است،

کبیر و ترحم بر صغیر و امثال آن که همه از صفت قدرت است نیز، بالذات نیست. و 

ا تواند قدرت خود رطور که اطالق قادر بر کسی که قدرتش ذاتیِ او نیست و نمیهمان
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ن اسماء بر غیر خداوند متعال برای خود نگهداری نماید کامل و مطلق نیست، اطالق ای

 نیز به نحو مسامحه جایز است.

این در صورتی است که اطالق این اسماء به مناسبت اتصاف ذات یا بالذات یا بالعرض 

است باشد و اما اگر به مناسبت فعلیّت آنها و تلبس ذات به « قدرت»به مبدأ کل آنها که 

 مبدأ مشتق و صدور

 ۹۷۹نیایش در عرفات، ص: 

ا رحم بر صغیر، این اسامی اطالق شود باز هم اطالق آن بر ذاتی که مناط صدور مثلً

فعل رحم مثلًا که قدرت بر رحم است ذاتی او باشد، اوفق واصدق است از آنکه 

من آنم »ه: شود کقدرتش بر رحم بالغیر باشد و بالذات نباشد. و این از قبیل این مثال می

 «.که رستم بود پهلوان

 مدح و ستایش مهمی نیست که به کسی بگویند: خالصه این

ای قدرتمندی که قدرت تو از خودت نیست و از غیر است. به خالف آن که بگویند: 

ای که قدرت تو از خود توست و تو به خودی خود قادر و توانایی، که این کمال مدح 

 است.

عم از ا -یهروشن است که در مقام ستایش خداوند متعال و توصیف او به اوصاف کمال

بازگشت آن به ذات خدا و اینکه بالغیر نیست و بالذات است این جهت  -ذاتیّه و فعلیّه

 باشد.ملحوظ است و از وجوه تفرد خدا به آن وصف یا فعل می

در اینجا با عرض معذرت خدمت خواننده محترم از اطاله کالم، به یک نکته دیگر باید 

ال گویید خدا در این افعی بگوید: چگونه میاشاره کنیم و آن این است که: اگر کس

شود های این دعا استفاده میگویید این معنا از بعضی از جملهمتفرد و یکتاست و می

 مثل:

 ...«اللهمَّ انََّک تُجیبُ الْمُضطَرَّ »

 با اینکه در همین بخش از دعاست که:
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 ۹۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 وَاسرع مَنْ اجابَ وَاکْرَمُ مَنْ عَفی وَاوسَعُ َمنْ اعْطی . اللهمَّ انََّک اقْرَبُ مَنُ ُدعِیَ»

 و از جمله اسماء الحسنای خداوند مثل:

 «ارحَمُ الراحمین، اکرم االکرمین، اسْمَعُ السّامعین وَابصَرالنّاظرین»

 و امثال آنهاست.

 هشود که: در این صفات، مخلوقات با خدا شریکند! هرچند مرتباز اینها استفاده می

 کامله آنها اختصاص به خدای سبحان دارد.

 باشند:جواب این است که: صفات بر دو قسم می

قسم اوّل: صفات حقیقّیه ذاتیّه است مثل علم و قدرت. در حقیقتِ این صفات، مخلوق 

با خالق شریک نیست؛ یعنی حقیقت علم مخلوق مثل خود او که غیر خالق است غیر 

ه دانیم کشناسیم ولی میما حقیقت علم خالق را نمیحقیقت علم خالق است و هرچند 

 او از اینکه شبیه مخلوق باشد منزّه است، هم در ذات و هم در صفات.

بر خالق و بر مخلوق یا از قبیل اشتراک لفظی است و یا اینکه « عالم»بنابراین اطالق لفظ 

حقیقت آن بر مفهومی اجمالی از علم که صادق بر علم خالق و مخلوق و ساکت از 

که « دموجو»و « وجود»باشد، اطالق شود که مشترک معنوی بین این دو علم باشد. نظیر 

 اگر اطالق ان بر خدا جایز باشدو در اسماء اللَّه الحسنی قائل به 

 ۹۷۴نیایش در عرفات، ص: 

توقیف نشویم یا اگر قائل باشیم موجود را از شرع مأثور بدانیم، ناچار باید یا مشترک 

ادق یا یک مفهوم اجمالی و انتزاعی که ص -اندچنانکه بعض حکما گفته -بگوییم لفظی

ء محقق در خارج باشد مالحظه کنیم. و اگر غیر این را بگوییم و چنانکه بر هر شی

شود که گویند وجود را مقول به تشکیک و ذو مراتب بشماریم الزم میبعض حکما می

و هرچند بگویند حقیقت وجود علت،  مخلوق با خالق در حقیقت ذات شریک شود

 مغایر حقیقت معلول است و بین آنها مغایرت ذاتی قائل باشند.
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ل نیست و وجود اص« وجود»گویید در دار تحقّق، غیر از شود: شما که میزیرا گفته می

است و ماهیّت اعتباری است آیا به وجود خالق و وجدات مخلوقات که وجود 

لفظی است یا اشتراک معنوی؟ اگراشتراک لفظی است  گویید بر سبیل اشتراکمی

متعدد  -شودچنانکه خارجا هم مشاهده می -شود که در دارتحقق، متحققاتالزم می

شود آن قدر مشترک بین این باشند. و اگر اشتراک معنوی است باز هم پرسش می

 اید چیست؟کرده« وجود»وجودات که آن را مرسوم به 

شود و و غیر حقیقی باشد باز تعدد خارجیات و متحققات الزم می اگر باز امری انتزاعی

خالف قول به اصالة الوجود است و اگر حقیقی است و تشخص افراد به مراتب است 

 الزم شود اشتراک مخلوق با خالق در حقیقت ذات و ترکیب هر یک از مابه االشتراک 

 ۹۷۶نیایش در عرفات، ص: 

 و مابه االمتیاز.

« المتیازامابه»است یعنی وجود است و « مابه االشتراک»یید اصل و حقیقت گوو اگر می

 .ایداعتباری است و حقیقی نیست، اشتراک هردو را در تمام حقیقت قبول کرده

و به عبارت دیگر: تعدد بین خالق و مخلوق را منکر شده و به وحدت وجود یا وجود 

تعدد موجود قائل باشید، اما چون اید هرچند وحدت موجود نگویید و واحد قائل شده

دانید و رسماً نگویید متحقق واحد است و باید این تعدد را اعتباری و غیر حقیقی می

 اید.نفی تعدد متحقق گردد، تفاوت حقیقی بین خالق و مخلوق نگذاشته

وه شمارید عالاالمتیاز میاالشتراک و مابهخالصه اینکه: یا خالق و مخلوق را دارای مابه

اید بر قول به ترکیب، خالق و مخلوق را در جزئی از حقیقت ذات با هم مشترک شمرده

االمتیاز حقیقی قائل نیستید در تمام حقیقت، مخلوق را با خالق شریک و اگر به مابه

اید و اصًلا تعدد حقیقی برای وجود، قائل نشده و فرقی بین خالق و مخلوق الّا دانسته

 باعتبار قائل نیستید.

خواه بگویید هرکس سخن شما را قائل نباشید حرف شما را نفهمیده است و اگر  و
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ر کند یا منکفهمد و با فهم آن، خود بخود تصدیق میذوق تأله داشته باشد آن را می

 فهم او نشوید.

مسأله این است که: با این سیری که شما در خداشناسی دارید و این اصلی که به آن 

 متحققات و آنچه که به معتقد هستید که ورای 

 ۹۷۲نیایش در عرفات، ص: 

گوییم، چیزی به عنوان وجود نیست که آن خالق و آنچه به آن مخلوق و مخلوقات می

 اصل در تحقق است و متحقق حقیقی آن است.

با آیات قرآن مجید و دعوت انبیاء که تمام آن بر اساس فرق تمام بین خالق و مخلوق 

یقت ذات غیر از مخلوق است و بالذات از هم ممتازند و با است و اینکه خالق در حق

خدایی که انبیا و قرآن معرفی کرده و همه در فهم آن از قرآن شریک و مساوی هستند 

و با صفات خدا و اراده و اختیار و خلق و ابداع، اگر نگوییم ناسازگار است، 

چیزی است که از علت شود غیر از سازگاریش مفهوم نیست. و آنچه از خالق مفهوم می

 شود.اولی مثًلا مفهوم می

و همچنین مخلوق و معلول دارای مفهوم واحد نیستند آنچه را آن اصطالحات به آن 

 شوند با آنچه اصطالحات انبیا به آن رهنمون است، رهنمون نیست.رهنمون می

آن را ورای امور متحققه و خارجیه، چیزی را به نام وجود واقعی و حقیقی دانستن و 

اصل شمردن و امور خارجیه را اعتباری شمردن و به عبارة اخری متحقق و واقعیت و 

خارجیت داشتن را به آن منحصر دانستن و حقیقت خالق را که منزّه از ادراک است آن 

گفتن و ربط بین خالق و مخلوق را ربط بین علت و معلول گرفتن یا تفسیر دیگر گفتن، 

تنزّه خدا از صفات مخلوق و غیریت خالق از مخلوق و  با آیات قرآن که مبنی بر

 واقعیت داشتن اشیا به شیئیت 

 ۹۷۱نیایش در عرفات، ص: 

خود نه به اعتبار چیزی زاید بر آنها به نام وجود و با صفات و اسماء خدا مثل بدیع و 
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مبدع، قابل تطبیق نیست و شناخت فلسفی و مکتب افالطون و ارسطو و فارابی و اتباع 

فالسفه به اصطالح الهی از خدا با آن همه اختالفات و اقوال مشتته با شناخت مکتب 

 های ساده قرآن مجید، در یک خط نیست.پیغمبران و راهنمایی

و آن دسته از فالسفه که در مسلمین خصوص در بین شیعیان و اهل معرفت و شناخت به 

پاک و معارف این مکتب را  پیدا شده و عقاید سالم و -السالمعلیه -مکتب اهل بیت

صلّی  -اند هرچه دارند از اقتباس از انوار وحی قرآن و رسالت محمدیتشریح نموده

ا بوده است. وگرنه اکتف -السالمعلیهم -و هدایتهای ائمه طاهرین -اللَّه علیه و آله وسلّم

ه جبه آن اصطالحات و آن مطالب، بدون اعتماد به وحی با خطر گمراهیهای بزرگ موا

های آنها اعتماد کرده و سیر و و روبروست و مسئول آن خود فردی است که به گفته

ای سلوک و تحقیق و تدریس و تدرس خود را بر اساس مکتبها و اصطالحات مخترعه

 دهد.که از زبان وحی گرفته نشده باشد، قرار می

 مسلمین نقشو همچنین آنان که در ترویج این مکتبها از عصر مأمون تا حل در بین 

 -المالسعلیهم -نگرند و شناخت اصحاب ائمهداشته و به آن با نظر اعجاب و اهمیّت می

نمایند و نصوص را بر خالف و محدثین و روّات علوم آنها را تعظیم و ترویج نمی

 رودکنند مسؤولند به طوری که بیم آن میظواهر عرفی آن تأویل می

 ۹۷8نیایش در عرفات، ص: 

الشعاع این اصطالحات واقع شده و ای علمیه معارف خالص اسالم تحتهدر حوزه

آشنایان به این اصطالحات، مرجع مسلمین در معارف، عقاید، تفسیر قران و شرح 

احادیث شوند و باب تأویل در اصطالحات اسالمی و آیات و احادیث جهت تطبیق آن 

 بر بعض مبانی باز شود.

ز مطلبی که داشتیم دور افتادیم و حاصل آن این باز هم با عرض معذرت متأسفانه ا

گونه مماثلت و شباهتی ندارد و طور که مخلوق با خالق در ذات هیچاست که: همان

بالذات، غیرهم هستند، در صفات حقیقیّه ذاتیّه نیزمخلوق با خالق هیچ شباهت و شرکتی 
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د. یّه شریک داشته باشندارد و خداوند منزه از این است که در ذات و صفات حقیقیّه ذات

ب جزء بودن و مرکترین این صفات، صفت احدیّت یعنی بیکه البته یکی از عمده

نبودن و یکی بودن ذات است که صفات توحیدی بسیاری به آن برگشت دارند و از 

 صفات ثبوتیه است هرچند در شعر معروف:

 نی دان خالق شریک است و معانی تو غبینه مرکّب بودو جسم ونه مرئی نه محل

از صفات سلبیه شمرده شده است که باید ترکیب را از ذات، نفی نمود. ولی صحیح این 

جزء بودن برای ذات ثابت است و باید آن را برای خدا اثبات است که واحدیت و بی

 نمود. به هر حال نفی 

 ۹۷۲نیایش در عرفات، ص: 

ت هم ات واحدیت و بساطترکیب هم مستلزم اثبات بساطت واحدیت است چنانکه اثب

 «.وال مشاحة فی االصطالح»مستلزم نفی ترکیب است 

مسأله عدم ترکیب از مسائل مهمه توحیدی است که انکار صریح آن و اثبات مرکب 

بودن ذات مثل ترکیب اشیای مرکبه خارجی دیگر، ظاهراً خالف اجماع و ضرورت بین 

وهابیه به تجسم قائلند! و برای خدا مسلمین است و مجسمه از عامه مثل حنابله و فرقه 

 نمایند.اثبات دست و چشم و پا و اعضا می

گویند: به فرار نمایند می« قول به ترکیب»بعض آنها برای اینکه به گمان خود از کفرِ 

همه این اعضا و جوارح و ظواهری که به گمان آنها ظاهر در اثبات جسمیت است اقرار 

کنیم و از کیفیّت، وارح خدا چگونه است سکوت میداریم ولی از اینکه اعضا و ج

 زنیم حرفی نمی

سواد و جاهل بشویم. اصل بطالن خواهیم وارد این بحث با این فرقه بیدر اینجا نمی

 اند مثل:جسمیت از واضحات است و ظواهری که این نادانها به آن تمسک جسته

لَّتْ ایْدیهِم وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ َوقالَتِ الْیَهُوُد یَدُ اللَّه مَغلُولَةٌ غُ» -الف

 [.۷۲۶«]مَبْسوطَتانِ
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 ۹۴۹نیایش در عرفات، ص: 

 [.۷۲۲«]وَالسّماواتُ مَطْویاتٌ بِیَمینِهِ» -ب

 [.۷۲۱«]وَجاءَ رَبُّکَ» -ج

 [.۷۲8«]یَدُ اللَّه فَوقَ ایْدیهِم» -د

 [.۷۲۲«]انَّ اللَّه مَعَنا» -ه

 [.۷۱۹«]افَانَّکَ بِاعُْینِن» -و

اند و ظهور در سعه و امثال این آیات همه، ظاهر بر خالف چیزی است که گمان کرده

علم، قدرت، عنایت و سایر صفات کمالیّه او دارد. و امثال این تعبیرات در کلمات ادبا 

 و فصحا بسیار است.

 ثاند یا از این مقوله است و یا از احادیو اما بعض احادیثی که به آن تمسک کرده

هریره و وضّاعین دیگر است که در اینجا فرصت بسط موضوعه و روایات امثال ابی

 کالم در آنها نیست.

ناگفته نماند که: علةالعلل همه انحرافات و سوء فهمهای فِرَق مختلقی که متمسک به 

هدایت اهل بیت نیستند، همین عدم تمسک به آنهاست که اگر بر حسب صریح حدیث 

 علیهم  -وایات متواتر دیگر در معارف اسالم و تفسیر قرآن به اهل بیتمتواتر ثقلین و ر

 ۹۴۷نیایش در عرفات، ص: 

 وعده -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -کردند همانطور که پیغمبرمراجعه می -السالم

لّی اللَّه ص -شدند ولی چون عترت را که به فرموده پیغمبرفرموده است هرگز گمراه نمی

شوند تا بر آن حضرت در حوض وارد شوند، با قرآن از هم جدا نمی -وسّلم علیه و آله

ترک کردند و به این و آن و افرادی که کالمشان هیچ گونه حجیّت شرعی ندارد در 

عقاید، تفسیر و احکام شرعیه رجوع نمودند و آنها هم یا طبق سیاستهای حاکم یا از 

 پیش خودو برای خود آنها را گمراه کردند.

 -المالسعلیه -البالغه را کالم امیرالمؤمنینتی مثل شیخ محمد عبده با اینکه نهجح
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البالغه ای ندارد، از معارف و الهیاتی که در نهجداند و در آن هیچ شک و شبههمی

 است استفاده نکرده و در موارد مهم و زیادی راه باطلِ گذشتگان خود را رفته است!.

و اما کفر مجسمه درصورتی که اقرار به شهادتین داشته  باطل است« تجسم»به هر حال 

باشند و معلوم نباشد که ملتفتِ لوازم باطله این قول هستند، بر حسب فرموده بعض فقها 

ی به عدم رسد که اولاز نظر فقهی و ترتب احکام کافر بر آنها ثابت نیست و به نظر می

رار أله تجسم باشد؛ یعنی اگر کسی اقحکم به کفر ظاهراً و بلکه واقعاً عدم توجه به مس

به شهادتین و یکتایی و وحدانیّت خدا داشته باشد ولی التفات به اینکه خدا مرکب و 

جسم نیست نداشته باشد در حکم به اسالم و بلکه ایمان او با اقرار به والیت کافی است 

 و از جهت عقیده اهل نجات است.

 ۹۴۹نیایش در عرفات، ص: 

و ایمان منافات دارد اعتقاد به ترکیب یا با التفات، عدم اعتقاد به تنّزه خدا  آنچه با اسالم

از ترکیب است. ولی ترتّب احکام اسالم دائر مدار اقرار به شهادتین است. مادام که 

یکی از ضروریات دین را که از آن جمله، نفی ترکیب در ذات باریتعالی است انکار 

بیان حکم فقهی این موضوع نیستم خواننده عزیز را به ننماید، که بیش از این در مقام 

 دهیم.کتابهای فقه ارجاع می

ه شریک و نظیر و همتا بودن اگرچو امّا صفت: تفرد، یکتایی، احدیّت، وحدانیّت و بی

شریک بودن خدا یک امر واقعی است چنانکه از صفات حقیقیّه و واقعیّه است؛ یعنی بی

عالی نیز امری واقعی است. اما مثل صفت علم، قدرت و محال بودن شریک برای باریت

احدیّت نیست. در صفت علم، قدرت واحدیّت نبودِ چیزی با بودِ چیزی و نفی یا اثبات 

همتایی از شیئی در اتصاف ذات به آن مأثر نیست ولی صفت یکتایی، واحدیّت و بی

و مفهوم آن  صفاتی است که در صدق ان نبود همتا و شریک و نظیر دخالت دارد

 متضمن نفی شریک و مثل و نظیر نیز هست.

 «.فهو الواحد المطلق الشریک له والوزیر»
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ولذا در اقرار به توحید، نفی خدایان غیر از اللَّه الزم است مع ذلک با اینکه صفت 

شریک و نظیر بودن از صفات ذاتیّه نیست در حکم به اسالم اقرار به این همتایی و بیبی

ایی خدا معتبر است و تا کسی به آن اقرار نکند و کلمه توحید را که داللت صفت و یکت

 بر

 ۹۴۷نیایش در عرفات، ص: 

نفی خدایان دیگر و نفی شریک و نظیر برای خدا دارد نگوید اگر چه در دل معترف 

باشد، کافر است مگر اینکه در اقرار به زبان معذور باشد هرچند فرض وجود عذر مطلق 

 ه طیّبه توحید حتی در سرّ و خفا فرض نادر بلکه غیر واقعی است.از گفتن کلم

قسم دوّم: از صفات خدا صفات حقیقیه غیر ذاتّیه است. این صفات مثل صفت تفرّد، 

همتایی است که به مناسبت در قسم اوّل به آن اشاره شد و مثل صفت شریکی و بیبی

بّانیّت، سمیعیّت و غیر اینها از اسماء خالقیّت، رازقیّت، راحمیّت، رحمانیّت، رحیمیّت، ر

و صفات دیگر. در این صفات و اسماء هرکدام برهان عقلی یا نقلی یا هر دو بر استحاله 

شریک و نفی نظیر و بدیل برای خدا در آن صفت اقامه شده است. در آن صفت به 

هیچ معنایی شریک برای او نخواهد بود مانند همان صفت واحدیّت و یکتایی و 

همتایی که هم دلیل عقلی بر محال بودن شریک برای خدا داللت قاطع دارد و هم با بی

 دلیل سمعی تنزّه خدا از وجود شریک و نظیر ثابت است.

و مثل خالقیّت و رازقّیت و به طور کلی در کل افعال و صفات فعلیّه، خدا را شریک 

رکت دیگری از او صادر نیست هم به این معنی که افعال الهی با مدد دیگری یا مشا

شریک است. و هم به این معنی که امر خلق و نشده و در تمام افعال خود، مستقل و بی

 رزق به مخلوق واگذار نشده که خدا از تدبیر امور برکنارباشد.

 ۹۴۴نیایش در عرفات، ص: 

 البلی به اذن اللَّه و به مأموریت از سوی خداوند در این امور به مثل مالئکه که عمّ

ها، مناصب و مأموریتهایی داده شده است ارادةاللَّه هستند و به انبیا و اولیا در این زمینه
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ولی هیچیک مستقل و خارج از تقدیر و تدبیر الهی نیستند. مثلًا در قرآن مجید در یک 

 فرماید:مورد می

 [.۷۱۷«]اللَّه یَتَوَفَّی االنفُسَ حینَ مَوتها وَالَّتی لَمْ تَمُت فی منامِها»

اند در خواب جانشان را گیرد جانها را در هنگام موت آنها و آنها را که نمردهخدا می»

 «.گیردمی

 فرماید:در جای دیگر می

 [.۷۱۹]«الَّذینَ تَتَوفَّیُهمُ الْمَلئِکَةُ طَیِّبینَ یَقُولُونَ سَالٌم عَلَْیکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُْنُتمْ تَعْمَلَون»

لَّذینَ تَوَّفیهُمُ الْمَلئکَةُ ظالِمی انْفُسِهِْم قالُوا فیمَ کُنْتُْم قالُوا کُنّا مُسْتَضَْعفینَ فی االرضِ انَّ ا»

 [.۷۱۷«]قالُوا الَْم تَکُنْ ارْضُ اللَّه واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها

 [.۷۱۴«]قُل یَتَوفّاکُمْ مَلَکُ الُْموتِ الَّذی وُکِّلَ بِکُمْ»

 سه آیه گرفتن جانها به مالئکه و ملک الموت در هر یک از این 

 ۹۴۶نیایش در عرفات، ص: 

 نسبت داده شده است.

جمع بین این آیات به روشنی ظاهر است؛ در آیه اوّلی که گرفتن جانها به خدا نسبت 

 داده شده است به این جهت است که:

مل فرمان او ای که مأمور به قبض ارواح هستند، امر خدا را اجرا کرده و حامالئکه

 هستند. و شاهد آن هم این آیه شریفه است:

 [.۷۱۶«]تَوَفتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ الیُفَرِّطُون»

داد که اگر امر خدا نباشد و خدا مالئکه را بر قبض ارواح و اعمال دیگر قدرت نمی

 آنها عاجز از انجام آن بودند.

صاف که فعلیه هستند و ات -هو به طور کلی در مورد آن قسم از صفات حقیقیّه غیر ذاتیّ

گوییم: این افعال یا اسباب ظاهری می -ذات به آنها به مناط صدور فعلی از افعال است

که مورد تصرف اختیاری بشر باشد دارند یا این که ندارند؛ اگر اسباب ظاهری برای 
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و  رآنها نباشد، خدا در فعل آنها به هر دو معنی متفرد است؛ هم در فعل آنها کسی یاو

کمک کار و شریک او نیست و خود مستقل به فعل است، و هم این گونه امور را به 

غیر، به نحوی که فارغ از امر و تدبیر باشد واگذار نفرموده است و مداخالت و افعالی 

شود اگرچه به اختیار از آنها صادر که از دیگران مثل مالئکه، انبیا و اولیا انجام می

 تقدیر و تدبیر الهی و مأموریتها و انجام  شود ولی در محدودهمی

 ۹۴۲نیایش در عرفات، ص: 

های غیبی است که حتی معجزات انبیا نیز در همین محدوده و به اذن اللَّه تعالی و برنامه

 گیرد.تدبیره انجام می

 فرماید:می -علیهماالسالم -بن مریمچنانکه درباره عیسی

هیئةِ الطّیِر فَانفُخُ فیِه فَیَکُون طَیرًا بِاذنِ اللَّه وَابْرِئُ األَکْمَه انّی اخْلُقُ لَکُم مِنَ الطّینِ کَ»

 [.۷۱۲«]واالبْرَصَ

من از گل، مجمسه مرغی ساخته و بر آن نفس قدسی بدمم تا به امر خدا مرغی گردد و »

کور مادرزاد و مبتالی به پیسی را )که هر طبیب از عالج آن عاجز است( به امر خدا 

 «.شفا دهم

و اگر اسباب ظاهری برای عملی در اختیار انسان گذاشته شده باشد و صدور آن عمل 

از انسان خواه اطاعت از خدا باشد یا معصیت و نافرمانی، منافی با توحید نیست. بلی 

وقوع آن بدون اسباب ظاهری در محدوده افعال الهی قرار دارد که به شرحی که گفته 

مگر به اینکه: خدا به او قدرت عطا فرماید که در محدوده شود شد از غیر او صادر نمی

 شود.همان اقتدار و تدبیر و اذن الهی از غیر خدا صادر می

گیرد به خداو لذا آن قسم از این افعال که بدون اسباب عادی و ظاهری صورت می

ای شفشود. مانند اغاثه مضطر یا مأموران الهی اعم از مالئکه، انبیا و اولیا مستند می

 مریض و کل اموری که 

 ۹۴۱نیایش در عرفات، ص: 
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بدون عنایت غیبی، وقوع آن به اسباب ظاهری خرق عادت است؛ خواه تسبیب اسباب 

 عادی آن به طور غیرعادی باشد یا مسبب بدون سبب عادی واقع شود.

ای که در اختیار انسان و مسخر او شده و اما وقوع این اعمال به توسط اسباب عادیه

است به وسیله او انجام شود هم استناد آن به انسان صحیح است و هم استناد آن به 

خداوند متعال در صورتی که در مسیر معصیت و نافرمانی او واقع نشود. و به لحاظ این 

 که کل این افعال از هرکس صادر شود تنها به خدا قابل استناد است.

ضطری یا تو روا کننده حاجت هر شود: خدایا! تو فریادرس هر ممثلًا گفته می

حاجتمندی؛ چون اسباب این افعال اگر از غیر صادر شود همه به تسبیب خداوند متعال 

است و حتی اختیاری که انسان دارد و آن نیز از مقدمات و اسباب وقوع مسبب است، 

)به  وعطا و موهبت الهی و به تدبیر و تقدیر اوست، لذا کل آنها فقط به خدا استناد دارد 

 طور عام( استناد آنها به غیر خدا جایز نیست.

چنانکه استناد تک تک آنها به خداوند متعال به همین لحاظ که همه اسباب به او تعلق 

 دارد صحیح است.

 امّا به لحاظ یک فعل، خطاب:

 «اللهمَّ انََّک تُجیبُ الْمُضْطَر»

باشد که در مثل این دعا  «عهد»آن برای « الف و الم»در صورتی رسا و بلیغ است که 

 خالف ظاهر است.

 ۹۴8نیایش در عرفات، ص: 

چنانکه استناد یک یک آنها به انسانی که فاعل آن است نیز جایز است هرچند وجه 

استناد آن به خداوند متعال از جهت اینکه مسبب همه اسباب وقع آن است اقوی باشد. و 

قابل استناد است در دعا به درگاه خدا  به این لحاظ که این افعال هرکدام به فاعل خود

 کند:عرض می

 ...«.اللهمَّ انَّک اقْرَبُ مَنْ ُدعِیَ وَاسْرَعُ مَنِ اجابَ وَاکْرَمُ مَنْ عَفی »
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گوییم: خداوند شود میدر این لحاظی که استناد افعالِ عباد به خودشان دیده می

ن عفی است و منافات با آن االکرمین، اسرع من اجاب و اوسع مالراحمین، اکرمارحم

 معنای توحیدی که از اللهمَّ انّکَ تُجیبُ الْمُضََطرَّ ... فهمیده شد ندارد.

دار و قلم و زبان قاصر حقیر از بیان این حقایق تا امید است با این توضیح مفصل و دامنه

ا های دعاست اشاره شده باشد. وال حول والقوة الّحدودی به معارفی که در این جمله

 باللَّه العلی العظیم.

بقیه این بخشِ دعا تا پایان، اظهار ضراعت، مسکنت و زاری به درگاه حضرت باری، 

حمد و ثنا، شکر و مسألت صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات اللَّه علیهم اجمعین و 

درخواست حوایج دنیا و آخرت و مهمّات با بهترین بیان است که قراءت آن قلب را 

ن را خاضع و افق عرفان شخص را گسترده و بر بینش و بصیرت دینی او خاشع، بد

 افزاید و او را برای کسب افاضات غیبی و نیل می

 ۹۴۲نیایش در عرفات، ص: 

 سازد.به درجات عالی آماده می

قربان آقای مظلومان، سید شهیدان، سرورآزادگان، محبوب موحّدان و مقتدای 

ند که چه بگوید و چه بنویسد در وصف این حاالتی که مافداکاران!. انسان متحیر می

در این دعا داشته است. هرگز و هرگز و خدا گواه است که برای ما  -السالمعلیه -امام

 «ما للتراب و ربّ االرباب»نه درک آن حاالت ربّانی و نه توصیف آن مقدور نیست 

 سیم.این دعا چیزی بنوی حقاً در توان فهم و بینش مثل منی نبوده و نیست که پیرامون

ها و به دنبال ها، تکیهاگر مرا به دَرِ یکی از مجالس سوگواری، عزاداری، حسینیّه

هیأتهای عزای آن امامِ عظیم، سگی محسوب نمایند و لقمه نانی به من احسان کنند، 

 زهی فخر و مباهات.

 رسانم.سرافتخار به اوج مهر و ماه و از آن هم باالتر می
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 ۹۴۲ر عرفات ؛ صنیایش د

االرواح التی حلت بفنائک علیک منی سالم اللَّه ابداً ما السالم علیک یا اباعبداللَّه و علی

 بقیت و بقی اللیل والنهار.

ای امام عزیز! تویی که خدا را به دیده دل دیدی و با یقین کامل به درگاهش عرض 

 کردی:

 ..«..عوتکَ فَاجَبْتَنی وَسَأَلْتُکَ فَاعْطیَتَنی لَیْسَ کَمِثلِکَ مَسْؤل وَالسِواکَ مَأمُولٌ دَ»

مثل تو مسؤول و کسی که از او حاجت خواسته شود نیست و سوای تو کسی که »

 برآورنده آرزو باشد نیست. تو را خواندم و مرا جواب دادی و از

 ۹۶۹نیایش در عرفات، ص: 

راغب و مایل شدم،  تو سؤال کردم و به من آنچه را خواستم عطا کردی. و به سوی تو

به من رحم کردی، و به تو وثوق و اعتماد کردم، مرا نجات دادی. و به تو پناه بردم و تو 

 «.مرا کفایت کردی

در روز عاشورا  -السالمعلیه -کدام وثوق و اعتماد به خدا از اعتماد و وثوق حسین

ه کمترین و ک -باالتر است او در بامداد روز عاشورا که آن همه مصائب جانکاه را

با کمال عزم و  -نمایدنشاند و بیچاره میکوچکترین آنها مردان مرد را به خاک می

 کرد. وثوق و اعتماد خود را با این دعا ابراز کرد.تصمیم استقبال می

 [.۷۱۱...«]اللهمَّ انْتَ ثِقَتی فی کُلِّ کَربٍ وَانْتَ رَجائی فی کُلِّ شِدٍَّة »

باالتر و ارزشمندتر بود که امام در آن روز در حالی که  کدام نجات و کفایت از این

ر قدر خود را طعمه شمشیر، تیعزیزترین افراد بشر یعنی مردان اهل بیت و اصحاب عالی

ترین و فاضلترین زنهای عالم دید و عفیفهرحم و خونخوار میو نیزه هزارها دشمنان بی

فریاد تشنگی و العطش  نمودورا در معرض اسارت آن مردم ناکس مشاهده می

شنید و داغ فرزندان، برادران، اصحاب و احباب، یکی دلخراش کودکان خود را می

پس از دیگری زمینه صبر و خویشتنداری را به گمان لشکر دشمن بر او تنگتر و 
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کرد، آنچنان در آن موقف عظیم ایستادگی کند و در او و اهل بیت و دشتوارتر می

 تزلزلی در انجام مأموریت  اصحابش کمترین سستی و

 ۹۶۷نیایش در عرفات، ص: 

 بزرگی که برای حفظ اسالم و معالم توحید به عهده داشتند راه نیابد.

بیشتر دلش مرکز نزول تجلی حق گردیده بود و  -السالمعلیه -حتماً در روز عاشورا امام

ایت و توجه خدا هم در آن روز بیشتر از هر روز به چنین بنده عاشق پاکباخته، عن

داشت. خداوند ناصر و معین حسین بود. در آن روز کربال صحنه بزرگترین مظاهر 

افتخار عالم انسانیت قرار گرفت و با آن ایمان، همّت و صبر، مقام و رضا و تسلیمی که 

 بروز کرد به وضوح آیه کریمه: -السالمعلیه -از سیدالشهداء

 [۷۱8«]انّی اعْلَُم ماالتَعْلمونَ»

 ر شد.تفسی

نماید. دعای عرفه علم، معرفت و اوج و همین دعای عرفه نیز، آن آیه را تفسیر می

را از شهادت در راه خدا  -السالمعلیه -بلندی ایمان و روز عاشورا پذیرش مشتاقانه امام

آن هم به کیفیّتی که در عالم تا آن روز سابقه نداشت و پس از آن هم همانندی پیدا 

 رد، نشان داد.نکرده و نخواهد ک

در خاتمه این بخش اشعاری را که در اثنای همین مسافرت و بیماری عرض کرده و به 

ام حضور عاشقان مخلص و شیعیان آن حضرت به امید آنکه مجمع اسالمی هدیه نموده

 مقبول واقع 

 ۹۶۹نیایش در عرفات، ص: 

 دارم:شود تقدیم می

 ان حسین است جهانِ بینش و عرفروان عالم امکان حسین است

 ظهور اسم الرحمان حسین است جمال اللَّه و اسم اللَّه اعظم

 االحسان حسین است به ابراهیم و موسی و مسیحاولیّ صاحب
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 االنبیاء جانان حسین است به ختمبه زهراو علی نور دو عین است

 ولیِّ اعظم یزدان حسین است ابواالحرار و آقای شهیدان

 فروزان گوهر رخشان حسین است انتهائیزبحر قدرت بی

 ولی مطلق و سلطان حسین است به ملک عشق و تجرید و توکّل

 خدا را فیض اکمل نور سرمددلیل وحجّت وبرهان حسین است 

 سخن از عزّت و شأن حسین است به جمع قدسیان در عرش و کرسی

 عیان و باطن قرآن حسین است نهان اسم المولی والحق

 و ایثاریگانه اختر تابان حسین است در اوج آسمان صبر 

 جمال نورافشان حسین است به ماه و نّیر اعظم ضیابخش

 شفیع معصیت کاران حسین است به رستاخیز فردای قیامت

 بلند آواز ایمان حسین است ندای دین و اسالم و والیت

 زاردوای درد بی درمان حسین است اال ای دردمند خسته

 گردیدتنش در خاک و خون غلتان حسین است  به صحرای بال آن کس که

 به راه حق و حفظ دین توحیدشهید خنجر عدوان حسین است 

 یگانه فارس میدان حسین است به میدان ثبات و استقامت

 خرد مبهوت و حیران حسین است از آن حریّت و از آن شجاعت

 دارد امیدامید قلب مظلومان حسین است « لطفی»به لطف آنکه 

 های مهم اخالقی و اعتقادی بخش نهم: بحث

 اشاره

 

 ۹۶۶نیایش در عرفات، ص: 

اللهمَّ وَنَقِّنا وَسَدِّدْنا وَاقَْبلْ تَضَرُّعَنا یا خَیْرَ مَنْ سُئلَ وَیا ارْحَمَ مَنِ اسْتُرِْحمَ )الی قوله علیه »
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 «.السالم وَادْرَأعَنّی شَرَّ فََسقَةِ الجِنِّ وَاالنس

بخش از دعا، سخن درباره این است که: خدا ما را پاک کند، تسدید و در ابتدای این 

 استقامت عطا فرماید و تضرّع ما را قبول فرماید.

 ای که در اینجا اشاره به آن مناسب است این است که:نکته

مقصود دعا کننده از این که از خدا طلب توفیق، تسدید، پاک شدن و امثال این امور را 

ست که: به دعا اکتفا کند و خودش در تحصیل این امور تالش و نماید این نیمی

کوشش ننماید، بلکه مقصود این است که با جلب عنایات اللهیّه به تالش و سعی خود 

ادامه دهد و سعی او با ثمر و پربرکت گردد واّلا کسی که سعی و عمل ندارد و در 

ی ر تحصیل مطلبی که دارد توانایتواند به سعی و عمل بپردازد و خدا او را بحالی که می

بخشیده است، به کسالت و بطالت وقت بگذراند و فرصتها را از دست بدهد دعا کند 

 دعایش حقیقی نیست، طلب پاکی از گناه باید با پشیمانی از معصیت، عزم و تصمیم بر

 ۹۶۲نیایش در عرفات، ص: 

ن به طور حقیقت ایترک گناه و با توبه نصوح توأم باشد، بلکه کسی که از خدا 

نماید حالتش حالت توبه، انابه و بازگشت به خدا و طلب مغفرت از درخواستها را می

گناه و تسدید، عصمت از لغزش و گناه است و شعور دینی و وجدانی او بیدار و نفس 

 نماید.او، او را بر گناه مالمت می

که از ایمان خالص و  البته نتیجه این حاالت پاک و اقبال به عبادات و اطاعت خدا

شود توفیق بیشتر است چنانکه نتیجه معصیت و سبک شمردن خلوص نیست حاصل می

 دستورات الهی خذالن است.

 مسأله علم الهی 

در ضمن این بخش خدا به علم و آگاهی از حاالت بنده و کارهای او و آنچه در ضمیر 

 شود:دارد خوانده می
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 ...«.الجفون وال لحظ العُیُون یا مَنْ الیَخفی عَلَیهِ اغماضُ »

ها و ماند بر او نه بر هم گذاردن پلکهای چشمها و نه لحظهای کسی که پنهان نمی»

نگاهها و نه چیزهایی که در درون قرار دارد و نه آنچه که ضمائر دلها بر آن منطوی 

 «.است همه اینها را علم تو احصاء کرده و حلم تو فرا گرفته است

ی به کل امور؛ خواه جزئی باشد یا کلّی گذشته و حال و آینده پنهان و مسأله علم اله

 آشکار، یکی از مسائل مهم در معرفة اللَّه است 

 ۹۶۱نیایش در عرفات، ص: 

توان گفت معرفت خدا از هر که بدون آن خداشناسی کامل بلکه حاصل نیست. و می

 شود.میطریق حاصل شود همگام با آن معرفت به علم خدا نیز حاصل 

علم از اهم صفات خداوند است که بسیاری از اسماء الحسنی و صفات دیگر به آن 

 بازگشت دارند و از شعب آن هستند. و بر حسب آیه شریفه:

اللَّه الَّذی خََلقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ االرضِ مثلَُهنَّ یَتَنزَّلُ االمُْر بَیْنَهُنَّ لِتَعَْلمُوا انَّ اللَّه عَلی »

 [.۷۱۲«]ء عِلْماًء قَدیرٌ وَانَّ اللَّه قَد احاطَ بِکُلِّ شَیلِّ شَیکُ

مقصود از آفرینش آسمانها، زمینها و نزول امر بین آنها علم به این است که: خدا بر هر 

چیزی قدرت دارد و به هر چیزی علمش احاطه دارد )معرفت علم و قدرت(. در قرآن 

 تأکید دارند، بسیار است مانند:کریم آیاتی که بر علم واسع خداوند 

وَعِنَدهُ مَفاتِحُ الْغَْیبِ الَّتی ال یَعْلَمُها الّا هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی البَرِّ وَالبَحر وَما تَسْقُطُ مِنْ » -الف

 [.۷8۹]«وَرَقَةٍ الّا یَعْلَمُها وَالحَبَّةٍ فی ظُلُماتِ االرضِ والرَطبٍ وَالیابِسٍ الّا فی کِتابٍ مُبین

داند آنچه را در خشکی داند آنها را غیر از او و میزد خداست کلیدهای غیب، نمین»

 دانددریاست و نیست برگی که بیفتد مگر اینکه خدا آن را می

 ۹۶8نیایش در عرفات، ص: 

ای در تاریکیهای زمین و تروخشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین )ثبت و و دانه

 «.ضبط است(
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ارٍ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدمُ ما تَحْمُِل کُلُّ انثی َوما تغیضُ االرْحامُ وَما تَْزدادُ و کُلُّ َشیاللَّهُ یَعْلَ» -ب

 [.۷8۷«]عالِمُ الْغیبِ والشَّهادَِة اْلکَبیرُ المُتَعالِ

داند که بار حمل آبستنان عالم چیست و رحمها چه نقصان و چه زیادت تنها خدا می»

 «.علم ازلی خدا معین است خواهد یافت و مقدار همه چیز در

 [.۷8۹«]یَعْلَمُ خائنَةَ الْاعْیُِن وَما تُخْفِی الصُّدُورُ» -ج

 «.های نهانی دلهای مردم آگاهستخدا به خیانت چشم خلق و اندیشه»

 [.۷8۷«]ءٍ مِنْ عِلْمِهِ الّا بِما شاءَ ...یَعْلَمُ ما بَیْنَ ایْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَال یُحیطُونَ بِشَیْ» -د

علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهد آمد و خلق »

 ...«.به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد 

و آیات بسیار دیگر. و اساساً کل عالم و کتاب تکوین، خلقت و نظامات متقن آن که 

مثل انسان با همه پیشرفتهای علمی، هنوز  قابل احصا نیست و حتی در موجودات واحد

 هم که هنوز است بحث 

 ۹۶۲نیایش در عرفات، ص: 

در نظامات و حکمتهای الهی در وجود انسان ادامه دارد، و چه نیکو سروده است 

 .-قدس سرّه -اللَّه والدمرحوم آیت

 دلیل دانش حق است الحق جهان با این همه وضع منسق

 دهد هر ذرّه بر علمش گواهی اهیخدا داناست بر اشیا کم

 چنان داده نگارش این جهان راکه بِهْ هرگز نیاید زان گمان را

 که نه در آن زیاد و نه در آن کم از او عالم شده انسان منظم

 نموده خلق هر چیزی که بایدجهان آراسته انسان که شاید 

در  آن مطرح استکتاب تشریع یعنی قرآن مجید نیز تمام آیات و موضوعاتی که در 

معرفت، خداشناسی، اخبار انبیا و امم گذشته، تعالیم اخالقی، اجتماعی، سیاسی، مالی، 

عبادی و دالیل معاد و امور دیگر همه مثل کتاب تکوین، دلیل بر علم و حکمت 
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 خداست.

ایمان به علم و حکمتِ خدا اساس باورها و ایمانهای مهم دیگر و منشأ وجود وجدان 

ش مخفی قلبی در افراد است که حتی در خلوت و پنهانی از ارتکاب دینی و بین

نماید. و تأثیر این قوّه امنیّتی و پلیس باطنی در تعهد اشخاص به معاصی، خودداری می

رعایت آداب، قوانین، نظامات و حقوق یکدیگر و پرهیز از ظلم و خیانت، سرقت و 

 نیتی و پلیس ظاهری است.فحشاء و سایر معاصی، به مراتب بیشتر از قوای ام

 فرموده  -رحمه اللَّه علیه -و در این معنی نیز مرحوم والد عالمه

 ۹۲۹نیایش در عرفات، ص: 

 است:

 هست اصالح دو عالم از دیانت برقراردر سایه خورشید دین بخرام از آنک« صافیا»

 شد تمدن از تدین چون سعادت پایدارسخن اصل اصیلشد تدین بر تمدن بی

 از پلیس ظاهری با صد حیل سازد فرار یس باطنی نبود به عالم نفس دونگرپل

ند تواتواند هم باشد. نمینهایت این است که برای آن آمار و احصائیّه نیست و نمی

 توانستند فالنمعیّن کرد که در هر روز و هر ساعت چند میلیون نفر مؤمن به خدا می

شوند و راه نادرست و غلطی را بروند و عمل زشت و کار قبیح و ناپسند را مرتکب 

انگیزی را بگویند ولی ایمان به علم خدا و وجدان عرفانی سخن دروغ و غیبت و فتنه

 آنها مانع شد.

شود از هیچ راه دیگر آنچه از راه ایمان به علم و قدرت خدا برای جامعه حاصل می

 کارهای خالف. امکان حصول ندارد در تأثیر وجدان مذهبی در حفظ انسانها از

به سخن یکی از رجال آگاه مسیحیّت توجه کنید، او در ضمن کالمی که در تعظیم از 

و خدمات بزرگ آن  -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -مقام حضرت رسول معظّم اسالم

 حضرت به جامعه انسانیت دارد گفتاری دارد قریب به این مضمون:

 ۹۲۷نیایش در عرفات، ص: 
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ها به مالحظه ضرر مسکرات و مشروبات الکلی، در مقام منع آن برآمده و ما آمریکایی»

قانون برای منع و جلوگیری از آن و مجازات میخوران وضع کردیم، به این 

[، افراد را زندانی کردیم به این مبلغ، افراد را جریمه کردیم سرانجام ۷8۴تعداد]

لّی اللَّه ص -یم اما پیغمبر اسالمنتوانستیم و شکست خوردیم و ناچار قانون را لغو نمود

را « تحریم خمر»به وحی الهی و در مقام رسالت از سوی خداوند  -علیه و آله وسّلم

ابالغ و مردم را از آن منع کرد، از آن زمان تا حال چهارده قرن است که این تحریم در 

فاق اتبین صدها میلیون مسلمان، در هر عصر و زمان محترم است و اکثریت قریب به 

ه نمایند با این کمسلمانان در تمام عالم از مَی نوشی و میگساری به شدت اجتناب می

اطالعند. در اثر این حکم که بسیاری از آنها از ضررها و زیانهای مسکرات ناآگاه و بی

ی شود، همه ساله با قیاس به کشورهایفقط در حال حاضر به وسیله پلیس باطنی اجرا می

دهد، بیش از آنها رایج و آزاد است و مسلماً دهها هزار تلفات میکه میگساری در 

 یابند.صدهزار نفر انسان از مرگ حتمی نجات می

 -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -گوید: پس بیایید همه بر محمّدو در پایان سخنش می

 «.درود بفرستیم

 این اثر ایمان به خدای عالم و قادر است که هیچ قوّه دیگر در

 ۹۲۹نیایش در عرفات، ص: 

گیرد و حتی معلومات و اطالع کامل از ضررهای کنترل غرایز بشر جای آن را نمی

 شود.میخوارگی نیز در پرهیز دادن افراد از آن مؤثر نمی

نانکه نمایند چو همان اهل اطالع اگر بیشتر از دیگران مصرف نکنند کمتر مصرف نمی

واندم که شخصی را در آمریکا به جرم تخلف از ها خمدتی قبل در یکی از روزنامه

نظامات رانندگی در حال مستی دستگیر و تحت تعقیب قرار دادند در موقع رسیدگی 

 معلوم شد که این شخصِ بد مست، رئیس انجمن مبارزه با مسکرات است!.
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 صفات خدا عین ذات اوست 

علم خدا عین ذات ای که در اینجا الزم به یادآوری است این است که: صفت نکته

 -که انسان و مالئکه آن چنان هستند -اوست و خداوند از صفات حقیقیّه زاید بر ذات

منزّه و مبرّا است. بنابراین سخن گفتن در حقیقت علم الهی، سخن از حقیقت ذات 

باریتعالی و فضولی است که از آن نهی شده است چون محیط، محاط نخواهد شد و 

 نخواهند برد. مخلوق بر کنه خالق راه

فالسفه راجع به حقیقت علم به معنی اعم و علم باریتعالی سخن بسیار گفته و اقوال 

وان تاند و راهی را که نباید پیمود و نمیرسد در آن گفتهمختلف که به ده قول می

 پیمود به گمان خود

 ۹۲۷نیایش در عرفات، ص: 

 :اند! تعالی اللَّه عما یقولونه علواً کبیراًپیموده

کلّما میّز تموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم والباری »

تعالی واهب الحیوة و مقدر الموت و لعل النمل الصغار تتوهم ان للَّه تعالی زبانیتین ای 

قرنین فانهما کمالها و تتصور ان عدمها نقصان لمن الیکونان له ولعل حال کثیر من 

 [.۷8۶«]فیما یصفون اللَّه تعالی به العقالء کذلک

 و همچنین در حدیث است که:

ایّاکم والتفکر فی اللَّه ولکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته فانظروا الی عظیم »

 [.۷8۲«]خلقه

ها و دعاهای مأثوره از اهل راجع به علم خدا از جهت احاطه و سعه آن، بیانات، خطبه

آوری شود شاید کتابهای زیادی فراهم که اگر جمع بسیار است -السالمعلیهم -بیت

 شود.

شود در حالی که در پایان این چند جمله که به علم خدا مربوط می -السالمعلیه -امام

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

وجودش مشحون به درک عظمت و سعه علم و حلم باریتعالی جلت عظمته است زبان 

 ند:کو عرض می ستایدگشاید و خدا را به پاکی و بلندیِ رتبه میبه تسبیح می

 ...«.سُبحانَکَ وَتَعالَیْتَ عَمّا یَقُولُ الظالِمُونَ عُلُوًّا کَبیراً »

 پاک و منزّهی تو از هر نقص و عیب، جهل و عجز، و بلند و برتری تو از»

 ۹۲۴نیایش در عرفات، ص: 

دهند بر پاکی و تنزّه [ برتریِ بزرگ. تسبیح گواهی می۷8۱گویند]آنچه ستمکاران می

از نقایص، آسمانها و زمینها و آنچه در بین آنهاست. و نیست چیزی مگر این که  تو

کند تو را به حمد و سپاس تو )که محتمل است مراد این گوید یا تسبیح میتسبیح می

باشد که الزمه حمد و سپاس خدا و ثنا بر او به صفات جمالیّه و جاللّیه و اقرار به کمال 

واقرار به پاکی و تقدّس حضرت باری از هر نقص و او، تسبیح، شهادت، گواهی 

ناتمامی است( پس تنها برای توست حمد و سپاس و مجد و بلندِی مقام ای صاحب 

جالل و اکرام و فضل و انعام و نعمتهای بزرگ و تویی بخشنده کریم، رؤوف و 

 «.مهربان

 اید و به اینگونهنمپس از این ثنا و تسبیح و اقرار به نعمتهای خدا، از خدا سؤال می

 کند:عرض حاجت می

اللهمَّ أوسِعْ عَلَیَّ من رزقِک الحَالِل وَعافِنی فی بَدنی وَ دینی وَآمِنْ خَوفی وَ اعِْتق رَقََبتی »

 «.مِن النّار

در این جمله از خدا وسعت روزی حالل و عافیت در بدن و دین و امان از خوف و بیم 

 نماید.و آزادی از آتش درخواست می

 معلوم است که هر کدام از این حوایج از حاجتهای مهم دینی و دنیوی است.

 ۹۲۶نیایش در عرفات، ص: 

 رزق حالل 
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وسعت رزق حالل و اصل روزی حالل موضوعی است که در شرع به آن اهمیّت بسیار 

داده شده و بخش مهمی از فقه مربوط به احکام حالل و حرام خوردنیها و نوشیدنیها و 

 کسبهای حرام و مباح و اینگونه مسائل است.

وآله صلی اللَّه علیه  -که رسول خدا -السالمعلیه -در روایت است از حضرت باقر

 فرمود: -وسلّم

 [.۷88«]العبادة سبعون جزءًا افضلها طلب الحالل»

 «.طلب روزی حالل از عبادات مهمه و موجب اجر بسیار است»

 است که: -السالمعلیه -حتی در حدیثی از حضرت صادق

 [.۷8۲«]اللَّهالکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل»

 :است که -السالمعلیه -و همچنین از حضرت صادق

 [.۷۲۹«]انّ اللَّه عزّوجلّ یحبّ المحترف االمین»

خوردن غذای حالل عالوه بر این که شرعًا مسؤولیت ندارد در حسن نیت و پاکی باطن 

 انسان اثر وضعی دارد. چنانکه لقمه حرام نیز آثار سوء دارد.

 گیرد امریکی از اموری که از آن انسان مورد سؤال قرار می

 ۹۲۲نیایش در عرفات، ص: 

است که از کجا کسب کرده و در چه راهی صرف نموده است. چنانکه در « مال»

لّم وسعلیه وآلهاند از رسول خدا صلی اللَّهحدیثی که شیعه و اهل سنّت روایت کرده

 روایت است که فرمود:

ال تَزول قد ما عبدٍ یوم القیامة حتی یسئل عن أربع: عن عمره فیما افناه، و عن جسده »

 [«۷۲۹[ البیت ۷۲۷باله، و عن ماله فیما انفقه و من این اکتسبه، و عن حبّنا اهل فیما ا

 ۹۲۱نیایش در عرفات، ص: 

 و همچنین در حدیث است که:

 [.۷۲۷«]ترک لقمة الحرام احب الی اللَّه من صالة الفی رکعة تطوعاً»

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 عافیت دین و بدن 

عافیت در بدن و دین است  یکی دیگر از حوایجی که در این جمله از دعا خواسته شده

که هر دو دارای اهمّیت بسیارند و به هم ارتباط دارند و اگر کسی هردو را داشته باشد 

 سعادت دنیاو آخرت را دارا شده است.

عافیت در بدن عبارت از تندرستی و سالمتی از بیماریها و نقصهای عضوی و کمال 

است که با توجه به انواع و استوای خلقت و آفرینش است که از نعتمهای بزرگ خد

رود. و غالب مردم اقسام امراض، سالمتی از هر یک از آنها نعمتی جداگانه به شمار می

را شناسند؛ زیاز شکر این نعمتها غافلند چون از خود نعمت غافلند. یا اصلًا آن را نمی

 اطالع بر این نعمتها نیاز به اطالع وافی و

 ۹۲8نیایش در عرفات، ص: 

ر علوم متعدده دارد که همه مربوط به جسم انسان از گوشت، پوست، استخوان، کامل د

باشد که به فرض رگ، پیه، خون، مفاصل، سلولها، اعضا و جوارح ظاهره و باطنه می

اینکه کسی از این همه علوم مطلع باشد چون این علوم کامل نشده است باز هم از 

 ا قاصر است.شناخت نعمتهای خدا در این رابطه و شکر آنه

 شوند قدر نعمت و سالمتی از آن بیماری وانسانها بیشتر وقتی گرفتار مرض و دردی می

شناسند و در همان حال به سالمتی از میلیونها مرض دیگر که به آن مبتال درد را می

 طور که گفته شده است:نیستند توجه ندارند. و همان

 [.۷۲۴«]تالنعمة مجهولة مادامت محصولة فاذا فقد عرف»

نعمت مادام که حاصل و موجود است مجهول و ناشناخته است ولی وقتی مفقود شد 

 گردد که:شود و اهمّیت آن معلوم میشناخته می

 «تعرف االشیاء باضدادها»

 فرماید:در اوائل دعا که می -السالمعلیه -و به همین مبانی اشاره دارد کالم امام

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 .«ی اللهمَّ مِنَ الضُّرِ وَالضَّرّاء اکْثَرُ مِمّا ظَهَرَ لی ِمنَ العافیَة والسَّراءثُمَّ ما صَرَفْتَ َودَرأتَ عنّ»

 ۹۲۲نیایش در عرفات، ص: 

 عافیت دین و اقسام آن:

 اشاره

و امّا عافیت در دین که اهمیّت آن بیشتر است و اگر آن نباشد عافیت در بدن وسیله 

 تر است بر سه قسم است:احتجاج بر عبد و استحقاق توبیخ و معاقبه زیاد

 عافیت فکری و اعتقادی. -۷

 عافیت اخالقی. -۹

 عافیت عملی. -۷

 عافیت فکری و اعتقادی: -1

عافیت فکری و اعتقادی این است که: شخص در شناخت خدا و صفات و 

اسماءالحسنای او در شناخت مالئکه و مسائل نبوت پیغمبران و وحی و امامت خصوصاً 

و اوصیا و خلفای آن  -صلی اللَّه علیه وآله وسلّم -نبیاءاالشناخت حضرت خاتم

حضرت و در شناخت معاد و خالصه کل امور اعتقادی، ایمانش سالم از انحرافات و 

صلی  -ها باشد و از خطی که انبیاء خصوصاً حضرت ختمی مرتبتپاک از بدع و شبهه

ی همه را با معیارهای صحیح عقلاند بیرون نباشد. و ترسیم فرموده -اللَّه علیه وآله وسلّم

علیه وآله صلی اللَّه -و نقلی تحصیل کرده باشد و به آنچه بر حضرت محمدبن عبداللَّه

ترین نازل شده است اعم از اصول یا فروع ایمان داشته باشد که حتی به جزئی -وسلّم

 امری از امور اعتقادی و کوچکترین فرع از

 ۹۱۹نیایش در عرفات، ص: 

حکام شرعی و عملی، ایمان مطمئن داشته باشد و میل نفس خود را در همه فروع و ا
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امور، تابع شرع قرار دهد، بدیهی است گاه یک انحراف و انکار یک موضوع مسلِّم 

 شود.دینِ اسالم، شخص را زیر سؤال برده و موجب کفر او می

و با سابقه  نمایندبعضی در موضوع سؤال از اسالم عمر و امثال او اظهار تعجب می

 شمارند و توجه ندارند.صحابت آنها و مواضعی که داشتند آن را بجا نمی

اولًا: مجرد صحابت، دلیل بر ایمان نیست؛ زیرا در صحابه به حکم قرآن مجید و اخبار 

متواتر حوض، بسیاری بودند که یا از اوّل منافقانه اظهار اسالم کرده بودند یا بعد از 

 منحرف از حق شدند. -لَّه علیه وآله وسلّمصلی ال -رحلت پیغمبر

ثانیاً: این اشخاص مواضع مهمّی نداشتند و به گفته یکی از بزرگان، در جهاد، آن دو نفر 

سابقه اینکه یک نفر را در یک غزوه و جهاد کشته باشند ندارند. مضافاً بر این که 

ین نیز چنانکه پیش از ا -مواضع سوء آنها بیشتر و مشهورتر بود. بعضی از همینها بودند

و  را تنها گذارده -صلی اللَّه علیه وآله وسّلم -که در جنگ احد، رسول خدا -گفته شد

 از میدان جهاد گریختند و به فکر ترتیب صلح با کفّار و بازگشت به کفر افتادند!.

ت سثالثاً: در مسأله کفر و انحراف فکری و عقیدتی، انکار تمام عقاید یا احکام، الزم نی

 بلکه با انکار یک مورد، شخص از

 ۹۱۷نیایش در عرفات، ص: 

لیه وآله صلی اللَّه ع -شود. لذا کسی که علناً در صلح حدیبیه به پیغمبراسالم خارج می

اعتراض کند و آن را نپذیرد یا در مسأله متعه حج حکم خدا را که از زبان  -وسلّم

 رود.قبول نکند اسالمش زیر سؤال می شنودمی -علیه وآله وسلّمصلی اللَّه -پیغمبر

یک  باید مطلق باشد و انکار هر -صلی اللَّه علیه وآله وسلّم -ایمان به پیغمبر و رسالت او

م شنیده بود با اسال -صلی اللَّه علیه وآله وسلّم -از این دو حکم با اینکه از پیغمبر

سأله در م -علیه وآله وسّلم صلی اللَّه -سازگار نیست و از همه باالتر رد او بر پیغمبر

 وصیت بود که فرمود:

 .«دوات و لوح برایم بیاورید تا بنویسیم چیزی را که پس از من هرگز گمراه نگردید»
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 -ولی او با آن حضرت مخالفت کرد و آن کلمه خبیثه و اهانت آمیز را به رسول خدا

 نش فرموده:گفت. رسول خدایی که خداوند در شأ -صلی اللَّه علیه وآله وسّلم

 [.۷۲۶وما یَنْطُِق عَنِ الهَوی انْ هُوَ الّا وَحٌی یُوحی ]»

را در چنان حال دشوار به آن صورت که در  -صلی اللَّه علیه وآله وسلّم -و رسول خدا

 حضورش لغو گفتن و اختالف بسیار شد، آزار داد.

 «.فانا للَّه وَ انّا الَیْهِ راجِعُونَ»

 ۹۱۹نیایش در عرفات، ص: 

حاصل این است که: عافیت فکری و عقیدتی با انکار امور ثابته اسالمیه امکان تحقق  و

 ندارد.

 عافیت اخالقی: -2

و امّا عافیت اخالقی عبارت از اتصاف انسان به اخالق اسالمی است که در قرآن مجید 

هد، زبیان شده است. مثل: صبر،  -اللَّه علیهمصلوات -و احادیث مرویّه از پیغمبر و ائمه

تواضع، صداقت سخاوت، شجاعت، عدالت، ترحّم، حلم، عفّت، مرّوت، حرّیت، 

فتوّت، عفو و گذشت، ایثار، صله رحم، رعایت حق همسایه حق پدر و مادر، مواسات، 

احسان، انصاف، کظم غیظ، صدق وعده، تفویض، توکل، رضا و تسلیم و سایر صفات 

دیث شریفه و ادعیه بر آنها ترغیب و حمیده و مکارم اخالق که در قرآن مجید و احا

 توصیه شده است.

 و بر حسب حدیث معروف:

 [۷۲۲«]انّما بُعِثْتُ لُاتَمِّمَ مَکارِمَ األخالق»

برای اتمام و آموزش کامل اخالق مبعوث  -صلی اللَّه علیه وآله وسلّم -پیغمبر اکرم

 شده است.

ما ن تعالیم است. بسیاری از حکتریدر موضوع اخالق، تعالیم اسالم کاملترین و سازنده
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 هم که علم اخالق را حکمت عملی 

 ۹۱۷نیایش در عرفات، ص: 

شوند؛ زیرا معتقدند با تعالیم اسالم در این موضوع نامند در حکمت عملی وارد نمیمی

 دیگر جایی برای کالم و مقال دیگران نیست.

الم یت شده در مکتب اسکتابهای اخالق و اشعار شعرا و حکایاتی که از مسلمانان ترب

ز دهد که باالتر انقل شده، مسلمانان را در اخالق بقدری غنی و صاحب افتخار نشان می

 شود.آن تصور نمی

 که خدا به او خطاب فرموده است: -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -شخص پیغمبر اکرم

 [۷۲۱«]انَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ»

ود و یکی از علل عمده نفوذ دعوت آن حضرت در دارای عالیترین اخالق انسانی ب

آمد همان اخالق کریمه اعراب جاهلیت که تغییر عادات آنها امری ناممکن به نظر می

 آن حضرت بود.

همه  -السالمعلیه -همچنین اهل بیت آن حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه طاهرین

د دشمن به آن اعتراف داشتننمونه اعلی و مثل اکمل اخالق انسانیت بودند که دوست و 

 العاده آنها در قلوب مردم بود.و این اخالق سرّ و رمز محبوبیت فوق

 هم القوم فاقوا العالمین مناقباوایاتهم تتلی و اوصافهم تروی 

 هم القوم من اصافهم الود مخلصاتمسک فی اخراه بالسبب االقوی 

 هم اللَّه علیو هم کما قال صادقهم و کلهم صادقون صلوات

 ۹۱۴نیایش در عرفات، ص: 

 اجمعین:

 فی االصل کنّا نجوماً یستضاء بناوفی البریة نحن الیوم برهان 

 نحن البحور التی فیها لغائصهادر ثمین و یاقوت و مرجان 
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 ومن اتانا فجنات و رضوان من شذ عنا فبرهوت مکانته

 مساکن الخلد و الفردوس تملکهافنحن للخلد والفردوس خزان 

 یت عملی:عاف -3

و امّا عافیت عملی به این است که: انسان در اعمال و کارهای خود خواه فردی، 

اجتماعی، سیاسی و مالی و همچنین در عبادات و تکالیف و فرایض، رعایت کامل 

احکام شرع مقدّس را بنماید و نسبت به این دستورات که عمده انها در کتابهای فقه 

شد و از معصیت و مخالفت پرهیز کند و تقوا پیشه مدوّن است، تعهد کامل داشته با

سازد و حتی در گناهان صغیره نیز اگر چه وعده گذشت از آنها در صورت اجتناب از 

 :گویدگناهان کبیره داده شده بپرهیزد و چنان عمل کند که شاعر در این شعر می

 ماتری  ذرکن مثل ماش فی طریق الشوک تحخلّ الذنوب صغیرها و کبیرها فهو التقی

 التحقرن صغیرة ان الجبال من الحصی 

 امان از خوف و آزادی از آتش 

ششمین و هفتمین مسألت در این جمله از دعا امان از خوف و آزادی از آتش است که 

هر دو از اهم مقاصد و مطالب است. و اگر کسی به این مطلب نائل شود حتماً غصه و 

 اندوهی ندارد.

ف این نیست که حالی پیدا کند که خوفش از خدا زائل شود؛ زیرا امّا معنی امان از خو

مؤمن باید همیشه بین خوف و رجا باشد و ترس از خدا و از مقامات و مواقف روز 

 قیامت از عالئم ایمان و از مقامات صدّیقین است.

 است که: -السالمعلیه -در حاالت حضرت امام حسن مجتبی

ذکر القبر بکی و اذا ذکر البعث والنشور بکی و اذا ذکر کان اذا ذکر الموت بکی و اذا »

الممر علی الصراط بکی، و اذا ذکر العرض علی اللَّه تعالی ذکره شهق شهقة یغشی علیه 
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منها و کان اذا قام فی صالته ترتعد فرائضه بین یدی ربه عزّوجل و کان اذا ذکر الجنّة 

 [.۷۲8«]ة و تعوذ به من الناروالنار اضطرب اضطراب السقیم و سأل اللَّه الجن

 بنابراین محتمل است مراد از طلب امان از خوف طلب امان از یکی دو خوف باشد:

 اوّل: طلب امان از خوف در حال مرگ و احتضار و درخواست 

 ۹۱۲نیایش در عرفات، ص: 

 فرماید:بشارت امان چنانکه در قرآن مجید می

 [.۷۲۲]«یِّبینَ یَقُولُونَ سَالٌم عَلَْیکُمُ ادْخُلوا الْجَنَّةَ بِما کُنُتمْ تَعْمَلونَالَّذینَ تَتَوَفّیُهمُ المَلئِکَةُ طَ»

آنانکه چون فرشتگان پاکیزه از شرک، قبض روحشان کنند به آنها گویند که شما به »

 «.موجب اعمال نیکویی که در دنیا بجا آوردید اکنون به بهشت درآیید

 فرماید:و در آیه دیگر می

 [.۹۹۹...«]ذین آمَنُوا وَکانُوا یَتَُّقونَ لَهُمُ الْبُشری فی الحَیوةِ الدُّنیا وَفِی اآلخِرَِة الَّ»

آنها اهل ایمان و خدا ترسند آنها را از خدا پیوسته بشارت است هم در حیات دنیا )به »

 ...«مکاشفات در عالم خواب( و هم در آخرت 

 -ت که: سدیر صیرفی از حضرت صادقو ثقةاالسالم شیخنا الکلینی روایت کرده اس

 سؤال کرد: -السالمعلیه

 [.۹۹۷...«]اللَّه هل یکره المؤمن علی قبض روحه جعلت فداک یابن رسول»

شود؟ فرمود: الواللَّه؛ نه به خدا سوگند زمانی که آیا مؤمن بر قبض روحش اکراه می»

 آید اظهارالموت برای قبض روح او میملک

 ۹۱۱: نیایش در عرفات، ص

اللَّه؛ التجزع؛ ای دوست خدا جزع گوید: یا ولیالموت به او مینماید، ملکاندوه می

 را مبعوث کرد. من نیکوکارتر و -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -نکن قسم بر آنکه محمد

مهربانتر بر تو از پدر مهربانت هستم اگر حاضر بود، چشم خود را بگشا و نگاه کن. 

و  -صلّی اللَّه علیه و آله وسّلم -شود از برای او رسول خدافرمود: ممثل می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

ه پس گفت -السالمعلیهم -امیرالمؤمنین، فاطمه، حسن، حسین و امامان از ذرّیّه ایشان

ن و امیرالمؤمنین و فاطمه و حس -صلّی اللَّه علیه و آله وسلّم -شود به او: اینها پیغمبرمی

اید و گشی تو هستند. فرمود: پس چشم خود را میرفقا -السالمعلیهم -و حسین و ائمه

دهد: یا ایّتها النفس کند. پس منادی خدای رب العزه، روح او را ندا مینگاه می

المطمئنة؛ ای نفس مطمئن و آرام به سوی محمد و اهل بیت او: ارجعی الی ربک؛ باز 

دن به گرد به سوی پروردگارت در حال خوشنودی و رضا به والیت و پسندیده ش

 -ثواب: فادخلی فی عبادی؛ پس داخل شو در بندگان من یعنی محمد و اهل بیت او

: وادخلی جنتی؛ و داخل بهشت من شو. پس چیزی محبوبتر به سوی او از -السالمعلیهم

 «.انتزاع و گرفتن روح او به مدارا و ملحق شدن به منادی نیست

آن روز. که آن هم بر حسب آیات دوّم: طلب امان در روز قیامت از مخاوف و اهوال 

 مثل آیه:

 [۹۹۹«]الیَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ االکْبَرُ »

 ۹۱8نیایش در عرفات، ص: 

 و احادیث برای اهل ایمان و اعمال صالح، حاصل است.

و از جمله آنها در مورد فضیلت ادخال سرور در قلب مؤمن است چنانچه از حضرت 

 ه:روایت شده است ک -السالمعلیه -صادق

 در ضمن حدیثی طوالنی فرمود:

 آید که درانگیزد با او مثالی بیرون میوقتی خداوند متعال مؤمن را از قبر بر می»

وید: گبیند، این مثال به او میپیشاپیش او هر هولی از اهوال روز قیامت را که مؤمن می

عزّوجل تا  نترس! و غمناک مشو و بشارت و مژده باد تو را به سرور و کرامت از خدای

اینکه در پیشگاه خدا او را نگهدارند پس حساب او را آسان بنمایند و امر کند او را که 

 گوید: خوب کسیرود. مؤمن به او میبه بهشت برود و مثال همچنان پیشاپیش او می

بودی که با من از قبر بیرون آمدی و همواره به من مژده سرور و کرامت دادی تا این 
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گوید: من آن سروری هستم که تو در دنیا را دیدم. کیستی تو؟ مثال می عنایات الهیّه

کردی خداوند عزّوجل مرا از آن آفرید تا تو را مژده برادر مؤمنت را به آن شاد می

 [.۹۹۷«]بدهم

که از بعض آیات قرآن مجید استفاده  -این حدیث از احادیثی است که بر تجسم اعمال

 داللت دارد. -شودمی

 جمله این بخش از دعا این است: و آخرین

 ۹۱۲نیایش در عرفات، ص: 

 .«اللَّهمَّ التَمْکُربی وَالتَسَتدْرِجْنی وَال تَخدَعْنی وَادْرَأْعَنّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْانْسِ»

 شویم که: مکر،باشد متذکر میدر توضیح اجمالی درخواستهایی که در این دعا می

دا شود و خل دیگر مثل استهزا، از خداوند متعال صادر نمیخدعه، فریب و بعضی افعا

 از اینگونه کارها و افعال منّزه است.

 چنانکه مفّسرین در تفسیر مثل این آیات فرمودند: -و مراد از نسبت این افعال به خدا

 [۹۹۴«]اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فی طُغیانِهِْم یَعْمَهُونَ»

 و آیه:

 [۹۹۶«]کَرُوا وَمَکَرَاللَّهُ واللَّه خَیرُالماکِرینَوَمَ»

این است که: در برابر استهزا، خدعه و مکر آنها و کیفر این اعمال طوری با آنها عمل 

شوند که آنها به جای اینکه از اقبال نعمتها، بهره نیک ببرند شود و به خود واگذار میمی

ی نعمتها و متوالی بودن آن، خدا را فراموش و به شکر بپردازند از اقبال دنیا و بسیار

شوند و با صرف نعمت در معصیت، ولی نعمت کرده و به آن فرحناک و مغرور می

نمایند و آنها را برای خود پایدار دانسته و عطا و حقیقی خود را کفران نعمت می

 دانند. چنانکه قارون موهبت خدا نمی

 ۹8۹نیایش در عرفات، ص: 

 گفت:می
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 ما اوتیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِندی انَّ»

نعمتها و صحت بدن و وفور جاه و مال و مقام را به کفایت و کاردانی و دانایی و تدبیر 

 دانند.خود می

العمل خدعه، مکر و استهزای آنها جریانی واقعی و حقیقی و به عبارت دیگر: عکس

جریان فریب خورده و  شود. اما آنها از آناست که مکّارانه و فریبکارانه انجام نمی

شوند. مثل همین حالت استدراج که وقتی بنده در معصیت اصرار کرد و اتمام مغرور می

حجتها، مواعظ و تنبیهات در او مؤثر واقع نشد و کمبودها و قطع بعضی نعمتها، مرضها 

او را  -که در بعضی موارد و نسبت به بعضی اشخاص تازیانه هُشدار است -و گرفتاریها

اه نیاورد و بیدار نکرد عنایت حق برای هدایت و بازداری از گناه از او سلب به ر

یابد و او به جای شکر نعمت، کفران شود. و حال او در ناز و نعمت و رفاه، دوام میمی

نکه آشود بیکند! و به آن حالِ خود که حال مترفین و اهل دنیاست مغرور مینعمت می

و های اکند نعمتها و داراییبشود که هم گمان می متوجه عاقبت سوءوضعی که دارد

 دهد.شود و هم طغیان و سرکشی خود را ادامه میدوام دارد و منقطع نمی

 فرماید:در قرآن مجید می

 [.۹۹۲«]ثُمَّ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ اساؤُا السُّوأَی انْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّه»

 ۹8۷نیایش در عرفات، ص: 

اند که از این حال بترسید و استدراج است مع ذلک باز هشدار داده این نتیجه حال

بینید نعمتهای خدا بر شما استمرار و جریان دارد و شما در معصیت بهوش آیید: اگر می

 روید از آن بترسید که ثمره آن ازدیاد استحقاق عذاب است.و مخالفت می

ه کند کروایت می -السالمعلیه -راغب اصفهانی در مفردات از حضرت امیرالمؤمنین

 فرمود:

 [.۹۹۱«]مَنْ وُسِّعَ عَلَیْهِ دُنیاه وَلَْم یَعْلَمْ انَّهُ مُکربهِ فَهُوَ مَْخدُوعٌ عَن عَقْلِه»

مضمون این فرمایش این است که: کسی که دنیای او بر او وسعت داده شود و نفهمد 
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ت بصیرتش فریب که جهت امتحان و اتمام حجت بر اوست، پس او از عقلش و قلّ

 خورده است.

شود که مرا مورد استدراج قرار نده تا چنان لذا در همین جمله از دعا از خدا خواسته می

شود، هشیار و بیدار شوم و از باشم که از هشدارهایی که به صورتهای مختلف داده می

شود، یم آنها باشم که با تنبیهاتی که به وسیله امراض، مصائب، نامالئمات و امور دیگر

 متنبه و آگاه گردم و شرّ فسقه جنّ و انس را از من دور فرما.

 ۹8۷نیایش در عرفات، ص: 

 بخش دهم: دعا ترجمان دل 

 اشاره

 

 ۹8۶نیایش در عرفات، ص: 

یا اسْمَعَ الّسامِعینَ یا اْبصَرَ النّاظرینَ ویا اسْرَعَ الحاسِبینَ وَیا ارْحََم الرّاِحمینَ صَلّ عَلی »

 دٍ والِ مُحَمَّد السّادةِ الْمَیامین مُحَمَّ

 «.السالم( یا ربُّ یا رَبُّ)الی قوله علیه

رد کاین چند جمله را در حال تضرع با صدای بلند به درگاه خداوند سبحان عرض می

و سر و چشم مبارکش را به سوی آسمان بلند کرده بود و مانند دو مشک از دیدگان 

 مبارکش اشک جاری بود.

ترین شنوندگان، ای بیناترین بینندگان، و ای سریعترین حساب کنندگان، وای ای شنوا»

مهربانترین مهربانان، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد صلوات اللَّه علیهم اجمعین 

 ...«.که آقایان با برکت و میمنت هستند 

 نقش گریه و زاری در حال دعا و در خودسازی 
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ی از قرارمند در مقام توجه و دعا، گریه و زاری و بییکی از حاالت بسیار مغتنم و ارزش

 دوری از درگاه انس حضرت باری عز

 ۹8۲نیایش در عرفات، ص: 

اسمه و محروم بودن از عنایات خاصّه اوست که هر چه بنده بیشتر نزدیک شود و قربش 

قراریش بیشتر و آتش شوق و اشتیاقش به حضور زیادتر و تقرب زیادتر باشد، بی

 بیند و در آتش آنشود. در عین وصال، باز هم خود را در فراق میتر و روشنتر میافزون

 سوزد.می

 سازد.برد. و وصال و اتصالش را بیشتر میو از این احساس لذت می

آنکه به واسطه نداشتن معرفت از لذت سوختن در آتش فراق و گریه و زاری و اظهار 

ه فهمد و بسا که به آن حالت رذیلانی را نمیشوق به و وصال بیشتر محروم است، این مع

دلخوش کند و به این جهل بزرگ و بنیادی،  -که ارذل حاالت است -بُعد و دوری

 داند که:خوشنود باشد و نمی

 ای وگرنه تو راچو عیشهاست که در ملک جان مهیّا نیست اسیر لذت تن مانده

جران و بعدی که در حال قرب شود و از جهت هخوشا به حال آنانکه دلشان شکسته می

باز هم  اندگریند و از محبوبشان که او را جسته و یافتهنمایند، و میو توجه احساس می

 خواهند.جویند و میاو را می

و خوشا به حال آن گروه از بندگان که از ترس خدا اشک جاری و ضراعت و زاری 

 دارند و بدنشان در مقام درک، عظمت 

 ۹8۱ص: نیایش در عرفات، 

 لرزد و مضطربند.خدا یا ترس از عذاب خدا مثل بید می

نقش و اثر گریه و ضراعت در حال دعا که روح و جان آن است در اجابت دعا بسیار 

مؤثر و در اعاده حیثیّت دعا کننده و تکمیل و تصفیه روح او به طور اعجازآمیز اثر 

 دارد.
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لف شده و عمرِ به غفلت گذشته و گریه در حال دعا از خوف خدا و تذکر فرصتهای ت

یاد لغزشها و گناهان و تقصیرات و در حال طلب مغفرت و آمرزش معصیت و اقرار به 

گناه، فضیلت بسیار و آثار بزرگ دارد. و نشانه حضور در بارگاه قرب ربوبی و وصول 

 به رضای الهی و قبول توبه است.

 ست که:وارد شده ا -السالمعلیه -در حدیثی از حضرت صادق

اذا اقشعر جلدک و دمعت عیناک و وجل قلبک فدونک دونک فقد قصد »

 [.۹۹8«]قصدک

زمانی که پوست بدنت به اهتزاز و لرزش افتاد و اشک دیدگانت جاری شد و دلت »

 .«ترسناک گردید، آن حال را غنیمت بدان و رها مکن که مقصود تو حاصل شده است

فرماید: مقصود این است که: وقتی این لعقول میدر مرآة ا -الرحمهعلیه -عالمه مجلسی

عالمات ظاهر شد، بر تو باد به طلب حاجات و اهتمام در دعا از برای مهمّات که خدا بر 

 توبه رحمت 

 ۹88نیایش در عرفات، ص: 

 توجه فرموده است.

 مود:که فر -السالمعلیه -و نیز در کتاب شریف کافی روایت است از حضرت صادق

ء بِحاراً مِْن نارٍ فَاذا اغْرَوْرَقَتِ ء الّاَوله وَکیلٌ وَوَزنٌ إلّا الدُّموع فَانَّ القَطرَةَ ُتطفِییما مِنْ شَ»

العَینُ بِمائها َلمْ یَرهقْ َوجهاً قَتَرٌ وال ذِلّةٌ، فَاذا فاضَتِ حَرَّمَهُ اللَّه وعَلی الّنار وَلَوْ انَّ باکیًا فی 

 [.۹۹۲«]امَّةٍ لَرُحِمُوا

توان مقدار و ارزش آن را چیزی نیست که برای آن کیل و وزنی است )یعنی میهیچ »

ای از آن دریاهایی از آتش را خاموش معین کرد( مگر اشک چشمها، که قطره

نماید. پس وقتی چشم در اشک غرق شود نپوشاند روی را گردی و ذلّتی. پس وقتی می

شخص( را بر آتش و اگر گریه گرداند خدا آن روی )یا آن اشک جاری شود حرام می

ای )از خوف خدایا از فراق خدا و تأسف بر دوری از پیشگاه قرب او( در امتی کننده
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 «.شودباشد به همه آنها رحم می

 فرماید:در روایت دیگر می

 .[۹۷۹«]فَلوْ انَّ َعبْداً بَکی فی امَّةٍ لَرَحِمَ اللَّه عَزّوجلَّ تِلکَ االمّة بِبُکاء ذلک اْلعَبد»

 روایت است که فرمود: -السالمعلیه -و نیز از حضرت باقر

 ۹8۲نیایش در عرفات، ص: 

ما مِنْ قَطرةٍ احَبُّ الَی اللَّه عَزّوَجَلَّ مِنْ قَطْرَِة ُدمعٍ فی سَوادِ اللَّیل مَخافَةَّ مِنَ اللَّه الیُراُد بِها »

 [۹۷۷«.]غَیْرُهُ

اشکی که در سیاهی شب از خوف خدا ای محبوبتر به سوی خدا از قطره نیست قطره»

 «.بریزد و جز خدا چیز دیگری با آن منظور نباشد

 منقول است که فرمود: -السالمعلیه -همچنین از حضرت صادق

کُلُّ عَیْنٍ باکِیَةٌ یَوْمَ القیامَةِ الّا ثَالثَةً: عَیْنٌ غُضَّت عَنِ مَحارِم اللَّه وَعَینٌ َسهِرَتْ فی طاعَةِ »

هر چشمی روز قیامت گریان [ »۹۷۹«.]ینٌ بَکَتْ فی جوفِ اللَّیلِ مِْن خَشیَةِ اللَّهاللَّه وَعَ

است مگر سه چشم؛ چشمی که از نظر به نامحرم و مواردی که خدا حرام کرده است 

دار و بیدار باشد در اطاعت خدا. و چشمی که در بازداشته شود. و چشمی که شب زنده

 «دل شب از خوف خدا گریه کند.

 چنان این حال بکاء و گریه مطلوب، محبوب و سازنده است که در روایت است:و آن

 [«۹۷۷ان لم تَکُنْ بِک بُکاء فَتباک »

 «.اگر تو را گریه نیست پس به حالت گریه کننده خود را درآور»

 فرماید:می -السالمعلیه -و أیضاً امام صادق:

 مِنَک مِثُل رأسِ الذُّباب  انْ لَْم یَجِئکَ البْکاء فَتباکَ فَان خَرَجَ

 ۹۲۹نیایش در عرفات، ص: 

 [.۹۷۴«]فَبَخٍّ بَخٍّ

آید خود را به صورت گریه کننده درآور )و تالش کن بلکه ایت نمیاگر گریه»
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چشمت اشک آلود شود( پس اگر مثل سر مگسی اشک از چشمت بیرون آمد پس به 

 «.به )خوشا بر احوالت(

دیث بسیار است. ولی نکته قابل توجه این است که: در این موضوع، روایات و احا

غرض از کسب فیض درک این حاالت شریفه این است که حقیقتاً بنده از گناهان خود 

بیمناک و در مقام جبران گذشته و توبه نصوح و حقیقی باشد والّا مجرد گریه از ترس 

ال کسی به ح ای ندارد هرچند کمتر ممکن است کهگناه با اصرار بر معصیت فایده

های زشت او گریه و زاری از خوف گناه برسد و این حال هیچ تغییر در روش و برنامه

 ندهد.

 -سالمالعلیه -العابدینشود از حضرت زینراجع به این که به مجرد گریه اکتفا نمی

 روایت است که فرمود:

ه وانما لیس الخوف من بکی و جرت دموعه مالم یکن له ورع یحجزه عن معاصی اللَّ»

 [.۹۷۶«]ذلک خوف کاذب

خوف، گریه کردن و جریان اشک نیست مادام که برای گریه کننده پارسایی نباشد »

ورع( خوف که او را از گناهان باز بدارد. این است و جز این نیست که این خوف )بی

 «.دروغ و کاذب است

 ۹۲۷نیایش در عرفات، ص: 

ر بعضی خوانندگان عزیز اطاله کالم شده با این توضیحی که اگر چه ممکن است در نظ

باشد در بیان فضائل و فوائد گریه از خوف خدا و برای شوق به قرب یشتر مختصر است 

اجمالًا و به قدر فهم خود متوجه مقام حضوری که امام مظلوم و سرور شهیدان و رهبر 

 ه استدر درگاه حضرت محبوب حقیقی جلّت عظمته داشت -السالمعلیه -آزاد مردان

شویم؛ مقام و مشهدی که برای کسی که در آن اوج معرفت و خداشناسی نباشد می

 وصول به آن میسر نیست.

وآله  اللَّه علیهصلی -اکنون فرازهای این بخش را مالحظه نموده و از صلوات بر پیغمبر
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خواهد شروع با این حال تضرع و بکاء از خدا می -السالمعلیه -که امام -وسلّم

 ماییم.نمی

 فضیلت صلوات 

یکی از اذکار مهم که فضیلت بسیار دارد و در قرآن کریم به آن امر شده است، 

صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت صلوات اللَّه علیهم اجمعین است. که خداوند در 

 این آیه کریمه به آن امر فرموده است:

 [.۹۷۲]«الذَّین آمَنوا صَلُّوا عَلَیهِ وَسَلِّمُوا تَسلیماًالنَّبی یا ایُّها ان اللَّه َومَالئکتَه یُصلُّونَ عَلی»

 فرستند بر پیغمبر، ای کسانی به حقیقت که خدا و مالئکه او صلوات می»

 ۹۲۹نیایش در عرفات، ص: 

اید صلوات بفرستید بر او و تسلیم شوید تسلیم شدنی )خالص و که ایمان آورده

 «.کامل(

ابهای حدیث شیعه و سنی روایات بسیار وارد شده اما راجع به فضیلت صلوات در کت

است که عالوه بر تواتر معنوی، تواتر اجمالی آنها نیز ثابت است که در اینجا چند 

 نماییم:را تیمنًا و تبرکاً نقل می -السالمعلیهم -روایت از جوامع شیعه از طرق اهل بیت

سُولُ اللَّه صَلّی اللَّه علیه و آله وَسلَّم مَنْ عَن ابی عَبْداللَّه َعلَیهِ السالم قالَ: قال رَ -الف

 [.۹۷۱«]صَلَّی عَلیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَْیهِ وَمَالئکَتُهُ وَمَنْ شاء فَلُیقِلَّ وَمَنْ شاء فَلیُکْثِرْهُ

فرمود:  -اللَّه علیه وآله وسّلمصلی -فرمود: رسولخدا -السالمحضرت صادق علیه»

کس فرستند پس هرخداوند و مالئکه بر او صلوات میهرکس بر من صلوات بفرستد، 

 «.خواست کم صلوات بفرستد و هر کس خواست بسیار بفرستد

اله اللَّه صَلَّی اللَّه عَلَیه وقال: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: قالَ رَسُولُ -السالمعَنْ ابی عَبداللَّه علیه» -ب

 [.۹۷8«]ها تَذَْهبُ بِالنِّفاقِوسَلّم ارفَعُوا اصواتَکُمْ ِبالصَّالةِ عَلَیَّ فَانَّ

فرمود:  -اللَّه علیه وآله وسّلمصلی -فرمود: رسولخدا -السالمحضرت صادق علیه»
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 «.بردصلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را می

 ۹۲۷نیایش در عرفات، ص: 

عَلی مُحَمَّدٍ وآل  ءٌ اثْقَلُ مِنَ الصَّالةِ المیزان شَیعلیهماالسالم قال: ما فِی -عَنِ احَدِهما» -د

 [.۹۷۲«]مُحمَّدٍ

روایت است که فرمود: در میزان  -از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسالم

 .«تر از صلوات برمحمد و آل محمد نیست)وترازوی اعمال در قیامت( چیزی سنگین

 :-المالسعَنْ عبدالسَّالم بن نَُعیْم قالَ: قُلْتُ البی عبداللَّه علیه» -ه

ءٌ مِنَ الدُّعاءِ الَّا الصَّالةِ عَلی محمٍَّد وآل مُحَمَّدٍ فَقالَ: انّی دَخَلتُ البَیتَ وََلم َیحضُرْنی شَیْ

 [.۹۹۹«]اما انَّه لَمْ یَخرُجْ احَدٌ بِافضَلَ مِمّا خَرَجَْت بِهِ

عبه کعرض کردم: من داخل خانه  -السالمعبدالسالم بن نعیم گوید: به امام صادق علیه»

معظّمه شدم و چیزی از دعا به ذهنم نیامد مگر صلوات بر محمد و آل محمد. فرمود: 

آگاه باش! که بیرون نیامده از خانه احدی به عملی که فاضلتر باشد از آنچه تو به آن 

 «.بیرون آمدی )یعنی صلوات(

 و در خصوص صلوات جهت استجابت دعا در حدیث است که:

 [.۹۹۷«]وباً َحتّی یُصلّی علی مُحَمٍَّد وآلِ مُحَمَّدٍالیَزالُ الدُّعا مَحْجُ»

رسد( تا دعا کننده صلوات بر دعا در پرده و محجوب است )یعنی به استجابت نمی»

 «.محمد و آل محمد بفرستد

 ۹۲۴نیایش در عرفات، ص: 

 باشد:در روایت ذیل نیز قریب به همین مضمون می

دُعاء یُدْعَی اللَّهُ عزَّوَجَلَّ بِهِ مَحجُوبٌ عَنِ السَّماء حتّی  کُلُّ -السالمعن أبی َعبداللَّه علیه»

 [.۹۹۹«]یُصَلّی عَلی مُحمَّد وآل مُحَمَّدٍ

فرمود: هردعائی که خدای عزّوجل بدان خوانده شود از  -السالمحضرت صادق علیه»

 «.رفتن به آسمان محجوبست تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود
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درباره کسی که سؤال و حاجتی از خداوند دارد دستور  -السالمعلیه -امام صادق

 اند به این که:فرموده

مَنْ کانَت لَهُ الی اللَّه َعزّوَجلَّ حاجةٌ فَلیَبَْدأْ بِالصَّالةِ عَلی مُحمٍَّد وآلِهِ، ثُمَّ یَسْأَلُ حاجَتَهُ، ُثمَّ »

عَزَّوَجَلَّ اکَْرمُ مِنْ انْ یَقْبََل الطَّرفَینِ َویَدَعَ الوَسَطَ اذ  یَخْتِمُ بالصَّالة عَلی مُحَمَّدٍ، فَانَّ اللَّهَ

 [.۹۹۷«]کانَتِ الصَّالةُ عَلی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ال تُحجَبُ عَنْهُ

هرکس حاجتی دارد ابتدا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، سپس حاجت خود را »

محمد ختم نماید؛ زیرا خدای عزّوجل  از خدا بخواهد و دعا به صلوات بر محمد و آل

کریمتر از این است که دو طرف دعا را قبول کند و وسط آن را واگذارد )و به اجابت 

نرساند( زیرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نیست )و بدون برخورد به حجابی 

 «.باال رود(

 ۹۲۶نیایش در عرفات، ص: 

ز باید صلوات بر آل نی -السالمعلیهم -و اما صیغه صلوات، بر حسب روایات اهل بیت

 ضمیمه باشد و از ترک صلوات بر آل نهی شده است.

شنید مردی به خانه کعبه  -السالمعلیه -در حدیثی منقول است که: حضرت صادق

 گفت:معظّمه آویخته بود و می

 «.اللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ»

 حضرت به او فرمودند:

 «.رها وَالتَظلِمنا حَقَّنا قُل: اللهمَّ َصلِّ عَلی مُحَمَّد وَاهْلِ بَیتِهِ یا عَبْداللَّه التَبْتُ »

 ای بنده خدا! صلوات را قطع نکن و به حق ما ستم ننما بگو:»

 «.اللهمَّ َصلِّ عَلی مُحمَّدٍ َواهْلَ بیْتِهِ

 از -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -در تشهد نماز، صلوات بر آل، مثل صلوات بر پیغمبر

شود. و بدیهی است که در اجزای نماز است و ترک عمدی آن موجب بطالن نماز می

ضمّ صلوات برآل، به هر لفظی که گفته شود مثل: صلّی اللَّه علیه و آله و یا صلّی اللَّه 
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علی محمد و آله یا الصالة علی محمد و آله و امثال این الفاظ کافی است هرچند 

 اللهمَّ صلَّ»های آن: ه مأثور است و مشهورترین صیغهاحتیاط در تشهد نماز صلوات ب

 «عَلی مُحمَّدٍ وآِل مُحَمَّدٍ

های بسیار وارد شده است در کتابهای دعا و دعاهای طوالنی که در آن صلوات به صیغه

 مذکور است و برای خواندن بعض آنها

 ۹۲۲نیایش در عرفات، ص: 

 فضیلت زیاد روایت شده است.

ای را که داللت دارند ارباب جوامع، صحاح و سنن احادیث متواتره و حاصل اینکه همه

ت را نیز آن حضر« آل»باید  -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -بر اینکه در صلوات بر پیغمبر

 ، در تفسیر آیه:۶اند و از جمله آنها سیوطی در درّالمنثور، ج ضمیمه نمود، روایت کرده

، کعب، ابن عباس، ابراهیم، -السالمعلیه -ق متعدد از: علیبه طر« انَّ اللَّه و مالئکتَهُ»

طلحه، ابی سعید خدری، ابی مسعود، ابی هریره، زیدبن خارجه، بریدة و ابن مسعود. و 

 روایت کرده است.« علی»از جمله از انس بدون کلمه 

، ۷۲۲8، از انس، ح ۷۲۲۴، از طلحه، ح ۷۲۲۷ح  -السالمعلیه -و در کنزالعمال از علی

، از ۴۹۷۴، از عایشه، ح ۷۲8۲۷و  ۴۹۹۲، از کعب، ح ۴۹۹۷و  ۴۹۹۶از ابن مسعود، ح 

 ۷۲8۲۹و  ۷۲888و از ابی مسعود، ح  ۷۲8۲۹، از زیدبن خارجه، ح ۷۲88۲ابی سعید، ح 

 روایت کرده است.

و امّا بر حسب روایات اهل سنت چنانکه در جوامع، مسانید، صحاح و سنن آنها به طور 

از  امر شده است؛« آل»متواتر روایت شده است به ضمّ صلوات بر مستفیض و بلکه 

ان اللَّه و »در تفسیر آیه:  ۷جمله در صحیح بخاری در جزء دوّم از کعب بن عجره و ج 

، کتاب دعوات، باب الصالة علی النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم ۴و در ج ...« مالئکته 

 حضرت  از»روایت کرده است به این مضمون که: 

 ۹۲۱نیایش در عرفات، ص: 
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د: سؤال کردیم چگونه صلوات بر تو بفرستیم فرمو -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -پیغمبر

 ...«.اللهم َصلِّ علی محمد و علی آل محمد 

و در صحیح مسلم نیز در کتاب صالة، باب الصالة علی النبی صلّی اللَّه علیه )وآله( و 

د از ابی مسعود انصاری و به سه طریق از کعب بن عجزه سلم بعد التشهد، به سند خو

 کما صلیت علی آل ابراهیم ... نقل نموده است.»همین صیغه صلوات را با ضمیمه: 

و در سنن ابی داود نیز در کتاب صالة، باب الصالة علی النبی صلی اللَّه علیه )وآله( و 

است و حدیث ابی مسعود  سلّم بعد التشهد، حدیث کعب را به سه طریق روایت نموده

 انصاری را نیز نقل کرده است.

عالوه حدیث دیگری به سند ابی مسعود از عقبة بن عمرو روایت کرده است و در آن 

 فرموده است بگویید:

 «.اللهمّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ النبی االمّی وعَلی آل محمد»

للَّه بن مسعود نیز در سنن ابن ماجه نیز حدیث کعب را روایت کرده است و از عبدا

صلواتی طوالنی روایت کرده که در ضمن آن همان دستور سایر روایات در صلوات 

 بیان شده است.

 از طلحه، همین لفظِ حدیث کعب را روایت کرده است. ۷۲۹، ص ۷در مسند احمد، ج 

 همین لفظ را از عقبة بن عمرو به لفظ: ۷۷8، ص ۴و در ج 

 روایت کرده « می و علی آل محمداللهم صلِّ علی محمد النبی اال»

 ۹۲8نیایش در عرفات، ص: 

 است.

از کعب، همان  ۹۴۴و  ۹۴۷به دو طریق و  ۹۴۷و در ص  ۷۷۲و همچنین از او در ص 

 لفظ او را که در سایر روایات او است نقل کرده است.

به این لفظ از بریده  ۷۶۷از ابی مسعود همین لفظ را و در ص  ۹۱۴، ص ۶و در ج 

 نقل کرده است: خزاعی
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 ...«.اللهم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد »

خبر کعب را روایت کرده  ۱۷۹و  ۱۷۷، حدیث ۹همچنین حمیدی در مسند خود، ج 

 است.

ترمذی نیز خبر کعب را در باب: ما جاء فی صفة الصالة علی النبی صّلی اللَّه علیه )وآله( 

 روایت کرده است. ۷۹۹۷یر، خبر ابی مسعود را، ح و سلم و در کتاب تفس

و نسائی نیز در باب: کیفیة الصالة علی النبی صلّی اللَّه علیه )وآله( و سلم از کعب به سه 

 و از طلحه به«. علی»است بدون « وآل محمد»طریق نقل کرده است و لفظ طریق سوم، 

 سه طریق و از ابی مسعود به یک طریق.

ترین کتابهای خود اهل سنت روایت شده ت صحیحه که در صحیحبا این همه روایا

است چنانکه پیش از این هم گفتیم، التزام آنها به ترک صلوات بر آل جز دهن کجی به 

 مقام رسالت و

 ۹۲۲نیایش در عرفات، ص: 

عبیر و ت -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -اعتنایی و اهانت به دستور حضرت رسول اعظمبی

« آل»ر اند نیز صلوات برد. حتّی در همین بابهایی که این احادیث را نقل کردهتفسیر ندا

اللَّه علیه صلی -نمایند! آیا این، غیر از اعالم و اعالن اینکه با تأکید پیغمبررا حذف می

نماییم چه معنایی دارد. کنیم و از صلوات بر آل خوداری میما مخالفت می -وآله وسلّم

حضرت دشمن باشد ولی به ظاهر معتقد به رسالت آن حضرت  اگر کسی با آل آن

 نماید؟!باشد چنین معارضه صریحی را با دستور آن بزرگوار اظهار نمی

ا اب« العلی»از مردمی که از اقرار به علوّ مرتبه و بلندی شأن خدا و بردن اسم مبارک 

نند؛ نازل شده نخوا کنند و متعهدند که خدا را به این اسم به صورتی که قرآن بر آنمی

 نیز علی است. )!( -السالمعلیه -چون اسم امیرالمؤمنین

بیش از این توقع نیست اینها در این دهن کجیها به مقام نبوت هرچه بگویند و بکنند به 

ادبی کفرآمیز را به مقام با عظمت صاحب رسالت رهبرشان که آن جسارت عظیم و بی
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 -آن موقف عظیم به مخالفت با پیغمبر خداکبری کرد نخواهند رسید اگر او در 

ه برنخاسته بود و آن کلمه خبیثه را بر زبان نیاورده بود و نگفت -اللَّه علیه وآله وسّلمصلی

غلب »گوید یا به تعبیر تصحیح شده بعض دیگر اهل سنت گفت: بود که: هذیان! می

قام نبوت برخورد دهد اگر او آن گونه با مکه باز همان معنی را می« علیه الوجع

 کرد، این جسارتهانمی

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

شد که حتی در عنوان باب صلوات که در آن، این احادیث را از پیروانش صادر نمی

 را از صلوات حذف نمایند.« آل»آورید می

 -فهمد که سیاست، علیه اهل بیتها میهر شخص با انصافی از این برخوردها و معارضه

چگونه عمل کرده و چگونه فضائل مسلم آنها را کتمان و از نشر احادیث  -سالمالعلیهم

 علیه وآله و اهلآن مانع شده و به جعل وضع اخبار در شأن معاندین پیغمبر صلی اللَّه

 بیت آن حضرت پرداخته است.

 -به هر صورت این را با این که مدعی دوستی اهل بیت هستند شعار قرار داده و همه جا

نویسند! حتماً اگر یکهزارم گویند و میمی« وآله»را بدون:  -اللَّه علیه وآله وسّلمصلی

یه و آل اماین تأکیدات و یک خبر بسیار ضعیف و مطعون السند در شأن معاویه و بنی

کردند و التزام به آن را سنت قرار مروان و احترام از آنها بود به آن تمسک می

این  -اللَّه علیه وآله وسلّمصلی -بیت رسالت وعترت پیغمبردادند! اما در مورد اهلمی

طور که روایات و احادیث آنها را ترک کرده و نمایند هماناخبار معتبره را ترک می

اخبار نصاب، خوارج، مرجئه، ظلمه و مؤیدین بدترین حکومتهای استبدادگرِ ستمکار را 

 اند.در کتابهای خود تخریج نموده

 نّا الیه راجعون هذه مصیبة ما اعظمها و اعظم رزیتها فی االسالم و نعم ما قیل:فانا للَّه و ا

 هذا البخاری امام الفئه قضیة اشبه بالمرزئه

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 
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 صحیحه واحتج بالمرجئه بالصادق الصدیق ما احتج فی

 و مثل عمران بن حطان اومروان و ابن المرئة المخطئه 

 بفضله اآلی اتت منبئه المجتبی ان االمام الصادق

 اجل من فی عصره رتبةلم یقترف فی عمره سیئه 

 تعدل من مثل البخاری مئة قالمة من ظفر ابهامه

مازها در ن -السالمعلیهم -در اینجا تیمنًا این دو شعر را از شافعی در لزوم صلوات بر آل

 آوریم:می

 القرآن انزله  فرض من اللَّه فییا اهل بیت رسول اللَّه حبکم

 من لم یصل علیکم الصالة له کفاکم من عظیم الفخر انکم

 و هم این ابیات صلواتیه لطیفه را از کتاب یکی از شوافع به نام:

یراً توسلًا بهم لیجعل اللَّه تعالی عاقبة امر خ« رشفة الصادی من بحار فضائل النبی الهادی»

 آوریم:و جعلنی من شیعتهم و موالیهم می

 ازکی الصالة و خیرها واالطیبارب صل علی النبی وآلهیا 

 ماالح برق فی االباطح ادخبایا ربّ صل علی النبی وآله

 ما قال ذو کرم لضیف مرحبایا ربّ صل علی النبی وآله

 ما امت الزوار طیبة یثربایا ربّ صل علی النبی وآله

 سفن النجاه العز اصحاب العبایا ربّ صل علی النبی وآله

 اجعلهم شفعائنا یوم اللقاءفی الحشر اذ یتسائلون عن النبا و

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

 بقیه این بخش دعا:
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پس از آن خطابهای مشحون به حمد و ثنا و مسألت، صلوات بر محمد و آل محمد 

 دارد:علیهم صلوات اللَّه سؤال خود را چنین عرضه می

ن زند به مکنم خدایا از تو حاجتم را که اگر آن را به من عطا کنی ضرر نمیسؤال می»

آنچه را تو از من منع کنی، و اگر آن حاجت را از من منع کنی و عطا نفرمائی، به من 

کنم از آتش دوزخ، آزادم ای. سؤال میرساند آنچه را که به من عطا کردهسود نمی

 «.سازی

ز دعا باید تمام همّ و تالش انسان صرف این شود که به سعادت بر حسب این قسمت ا

اخروی و نجات از عذاب و آتش دوزخ نایل شود. و رستگاری و فوز به ثواب و قرب 

الهی را به تمام نعمتهای دنیا هم که باشد نفروشد؛ زیرا دنیا و همه نعمتهایش موقت و 

توان نمود عذاب بر آن صبر نمیگذرد آنچه که فانی است و اقبال و ادبار آن هم می

 خدا و غضب او و فراق و دوری از رحمت اوست.

تواند تواند اندکی از بالی دنیا و نامالیمات آن را تحمل نماید چگونه میانسانی که نمی

بر عذاب خدا که آسمانها و زمین طاقت آن را ندارند تحمل نماید و چگونه از روزی 

 فرماید:که دروصفش می

 تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ ُمرْضِعَةٍ عَمَّا ارضَعَتْ وََتضَعُ کُلُّ ذاتِ یَومَ »

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

 [۹۹۴«.]حَمْلٍ حَمْلَها وَتَری النّاسَ سُکاری وَما هُمْ بسُکاری وَلکِنَّ عَذابَ اللَّه شَدیدٌ

لی، گذارد و هر صاحب حمروزی که هر شیر دهنده، کودک شیرخوار خود را وا می

بینی تو مردم را مست و حال اینکه مست نیستند ولکن نهد. و میحمل خود را می

 عذاب خدا سخت است.

روزی که مال و فرزند نفع [ »۹۹۶«.]یَوْمَ الیَنْفَعُ مالٌ والبَنُوَن الّا مَنْ اتَی اللَّه بِقَلبٍ سَلیمٍ»

کری در محضر خدا دهد مگر کسی که با دل سالم از نفاق و حب دنیا و انحراف فنمی

 «حضور یابد
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در آن [ »۹۹۲«.]یَوْمَ یَکُونُ النّاسُ کَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ وَتَکُونُ الجِبالُ کَالعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»

روز سخت مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند و کوهها از هیبت آن همچون پشم زده 

 «شده متالشی گردد

آن روزی که هرکس از [ »۹۹۱«.]خیهِ وَامِّهِ وَابیهِ وَصاحِبَتِِه وَبَنیهِیَوْمَ یَفِرُّ الْمَرءُ مِنْ ا»

 «.گریزدگریزد، و از مادر و پدرش، و از زن و فرزندش هم میبرادرش می

 یَوْمَ تُبَدَّلُ االرضُ غَیرَ االرضِ وَالسَّمواتُ وَبَرزُو للَّهِ »

 ۷۹۴نیایش در عرفات، ص: 

وزی که زمین را به غیر این زمین مبدل کنند و هم آسمانها را ر[ »۹۹8«.]الواحِدِ الْقَهّار

 .«)دگرگون سازند(، و تمام خلق در پیشگاه حکم خدای یکتای قادر قاهر حاضر شوند

وَتَری الْمُجْرِمینَ یَوْمَئٍِذ مُقَرَّنینَ فِی االصْفادِ سَرابیلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغشی وُجُوهَهُمُ »

آن روز، بدکاران و گردنکشان را زیر زنجیر قهر خدا مشاهده  و در[ »۹۹۲«.]النّار

خواهی کرد و ببینی که پیراهنهایی که از مس گداخته آتشین بر تن دارند و در شعله 

 «.آتش چهره آنها پنهان است

وَعُرِضُوا عَلی و یَوْمَ نُسَیِّرُ الجِباُل وَتََری االرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُم فَلَم نُغادِرْمِنُْهمْ احَدًا »

رَبّکَ صَفّاً لَقَد جِْئتُمونا کما خَلَقْناکُم اوَّلَ مَرَّةٍ َبلْ زَعَمْتُم الَّنْ نَجْعَلَ لَکُمْ مَوْعِداً وَوُضِعَ 

الکِتابُ فَتَریَ الْمُجْرِمیَن مُشْفِقینَ مِمّا فیهِ وَیَقُولُونَ یا وَیْلَتنا ماِل هذا الکِتابِ الیُغادِرُ 

روزی [ »۹۷۹«.]بیرةً الّا احْصیها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً والیَظْلِمُ رَبُّکَ احََداًصَغیرةً وَالکَ

را که ما کوهها را به رفتار آریم و زمین را صاف و بدون پست و بلندی آشکارا ببینی و 

 همه را در صف محشر از

 ۷۹۶نیایش در عرفات، ص: 

 الیق را در صفی بر خدا عرضه کنند )و بهقبرها برانگیزیم و یکی را فرو نگذاریم و خ

کافران گفته شود( همانگونه که اول بار شما را آفریدیم باز به سوی ما امروز بازآمدید 

و آن معادی را که به خیال باطل، منکر بودید به چشم مشاهده کردیدو در آن روز، 
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امه عمل کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در ن

آنهاست ترسان و هراسان بینی در حالی که با خود گویند ای وای بر ما! این چگونه 

کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویی فرو نگذاشته جز آنکه همه را 

احصاء کرده است و در آن کتاب همه اعمال خود را حاضر ببینند و خدا به هیچ کس 

 «.ستم نخواهد کرد

ز از این آیات وآیات دیگر، بزرگیِ روزی را که در پیش داریم و خواه و خواننده عزی

شود. باید نجات خود را از آتش جهنم رسیم، در حدی معلوم میناخواه به آن می

تحصیل نماییم؛ آتشی که در این دعا خالصی از آن حاجتی شمرده شده است که 

د زیانکار نیست و اگر گرفتار انسان با خالصی در آن از هرچه ممنوع و محروم شده باش

مند شده باشد برای او آن شود به هرچه دست یافته باشد و از هر لذّت و نعمتی بهره

 سودمند نیست.

و  -المالسعلیهم -فقط با ایمان و عمل صالح و رفتن در حصن توحیدو والیت اهل بیت

تضرع، کسب مخالفت هواو نفس امّاره، توبه، انابه، عبادت، اطاعت، عرض تذلل و 

 و و انجام فرائض -السالمعلیهم -تقرب به خدا وسیر در طریق پیغمبر و ائمه طاهرین

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

ای از حرارت و واجبات و ترک منهیات و محرمات، خود را از این آتشی که نمونه

[ است ۹۷۷«]االفئِدَةِ نارُاللَّه الُموقَدَةُ الَّتی تَطَّلُِع عَلَی»قدرت سوزان آن خورشید است و: 

 بیمه نماییم.

گوید: در برابر این همه توعید، تهدید، انذار انبیا و خصوص قرآن مجید؛ عقل سلیم می

کتاب معجز بیان وحی با وجود یقین به قیامت و معاد و حساب و جزا و عبث و بازی 

مه نبودن آفرینش انسان و این همه مخلوقات بر شخصی که یقین دارد و از این ه

خبرهای انبیا که نبوتشان به معجزات ظاهر و روشن ثابت شده است به مسأله حشر و نشر 

و حساب و کتاب قطع دارد، واجب است عقلًا که خود را در مهلکه گرفتار شدن به این 
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 آتش قرار ندهد.

 و چنانکه خدا دستور داده و خبِر دنیا و آخرت او در آن است خود را بسازد.

دهد؛ چون یقین به خالف، برای هیچ نداشته باشد الاقل احتمال می و اگر کسی یقین

صاحب عقل سالم حاصل نخواهد شد و هیچ عاقلی نیست که بتواند عالم غیب و 

 دعوت انبیا را به طور جزم انکار نماید و احتمال صحت و صدق دعوت آنها را ندهد.

 اگر چند هزار سال قبل که وجود میکروب و موجودات ذرّه 

 ۷۹۱یایش در عرفات، ص: ن

ها و کهکشانها کشف نشده بود، کسی احتمال آنها را مطرح بینی یا بسیاری از منظومه

کرد، چه بسا افرادی که در عقل، کم مایه بودند به طور جزم آن را نفی کرده و می

ن امکا احتمال و« ذره فی بقعة االمکان»گفتند: شدند. امّا عقال و ارباب منطق میمنکر می

 آن قابل نفی نیست.

اکنون هم بسیاری از چیزهاست که بشر در کاوشهای علمی وفنّی خود از آنها جستجو 

ازد. پرددارد با اینکه به وجود آنها یقین ندارد و بر اساس احتمال به کار و کاوش می

ایمان دارند و به آنچه با حواس جسمانی « ماّده»ممکن است برخی از کسانی که فقط به 

درک نیست، معتقد نیستند بگویند: ما در کاوشهای به اصطالح علمی و فنی خود  قابل

به وجود روح یا فرشته پی نبردیم! یا چگونگی و تأثیر صدقه را در دفع بال یا صله رحم 

توانند بگویند ما که مؤمن به حواس و ایم، اما نمیرا در طول عمر درک نکرده

د دانیم، با حسِ نبومی« حس»ء را ود یک شیمحسوسات هستیم و معیار تصدیق به وج

روح و مالئکه با تأثیر و تأثرات، غیر مادی را احساس کرده و درک نمودیم؛ چون این 

 امور با حسّ قابل درک نیستند.

یکی از فرقهایی که ماّدی و ملحد با مؤمن به خدا و موحّد دارد، همین است که مادّی و 

خدا ایمان و باور داشته باشد؛ چون بر نفی آن، اقامه  تواند به الحاد و نفیملحد نمی

 برهان ممکن 
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 ۷۹8نیایش در عرفات، ص: 

نیست. و اما مؤمن به خدا و عالم غیب، ایمان و یقین دارد و اقامه برهان بر آنچه مؤمن به 

 آن ایمان دارد ممکن و معقول و منطقی است.

به  و حرکتهای او در مسیرهای خطرناکبنابراین و با توجه به این که اکثر اقدامات بشر 

 احتمال جلب نفع و مصلحت یا دفع فساد و زیان و ضرر است.

در مسأله عذاب، عقاب و مؤاخده الهی که انبیا، بشر را از آن ترسانده و خود به آن 

اند، وظیفه معقول این است که: با اطاعت از انبیا و پذیرش دعوت آنها ایمان داشته

 ز خود دفع و دور نماید و به اوامر و نواهی آنها احترام بگذارد.احتمال خطر را ا

دزد  رویدچگونه است که اگر یک فرد ناشناس و مجهولی بگوید در این راهی که می

کنید. یا اگر پزشک بگوید: فالن غذا برای شما ضرر دارد است یا چاه است، احتیاط می

تخاذ نمایید و روشی اآن غذا را ترک میدهید که اشتباه کرده باشد با اینکه احتمال می

نمایید که به نجات و رستگاری خود اطمینان پیدا کنید، ولی به این همه هشدارهای می

نمایید و با پرهیز از معصیت خدا از این ضرر و انبیا و بزرگان و رجال پاک اعتنا نمی

 کنند بانمیتحصیل امن و نجات  -فرضًا هم احتمالی بدانند -خسران جاوید اخروی

اینکه به فرض محال اگر عالم غیبت و حساب و کتابی در بین نباشد، صالح، طالح، 

 عادل و ظالم، نکوکار و بدکار علی السواء

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

خواهند بود و اگر باشدکه هست و عقل و حکمت آفرینش و دالیل عقلی و سمعی بر 

 کاران است.آن داللت دارند، خسران بر ملحدان و گناه

در یکی از مباحثاتشان با  -السالمعلیه -حضرت صادق»چنانکه نقل شده است که: 

گویی، ما و تو مساوی بعض سران ملحد فرمودند: اگر وضع چنان باشدکه تو می

 «.گوییم پس وای بر تو!خواهیم بود و اگر چنان باشد که ما می

 ت:اس -السالمعلیه -رالمؤمنینواین دو شعر نیز در این معانی منسوب به حضرت امی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 قال المنجم والحکیم کالهمالن یحشر االجساد قلت الیکما

 ان صح قولکما فلست بخاسران صحّ قولی فالخسار علیکما 

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

 کلمه پایانی دعا

موافق روایت شیخ جلیل کفعمی در بلداالمین و عالمه مجلس در کتاب زادالمعاد، این 

 [:۹۷۹یابد]به این کلمات پایان می دعای بزرگ

ء ال اله الّا انِتَ وَحْدَکَ الشَریکَ لَکَ، لَکَ المُْلکُ وَلَکَ الْحَمُْد وَانْتَ عَلی کُلِّ شَی»

 «.قَدیرٌ یا رَبِّ یاربِّ

نیست خدایی غیر از تو، یکتایی تو که شریک از برای تو نیست. از برای تو و مختص »

و فرمانروایی. و از برای توست حمد و تو بر هر چیزی قدیر به تو و ملک توست، ملک 

 و توانایی ای پروردگار من، ای 

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 «.پروردگار من، یا: ای آقای من، ای آقای من!

ابد که با یدعا با اقرار به توحید ونفی شریک بعد از مسألت خالصی از آتش، پایان می

ی ال الهَ الّا اللَّه حِصن»کالم قدسی خداوند متعال کلمه: توجه به حدیث سلسلة الذهب و 

 بسیار مناسب و به مورد است.« وَمَنْ قالها دَخََل حِصْنی ومن دَخَلَ حِصنی امَِن ِمنْ عَذابی

با گریه و زاری و اشک جاری، کاشف از حضور خاص در « یارب»چنانکه تکرار 

ن، موجب حضور بیشتر و خشوع و محضر خداوند باری و قبول دعا و تکرار بیشتر آ

 سازد.تر و با خدا آشناتر میخضوع افزونتر است و شخص را از خود، بیگانه

 رما.مند فآمیز و اقبال و توجه به خودت بهرهخدایا! ما را از این حاالت شورانگیز، شوق

خدایا! لذت آشنایی با خودت، دعا و مناجات و عرض حاجات و فقر و مسکنت به 

را در ذائقه باطن و روح ما بیش از پیش شیرین و شیرینتر ساز. یا رب یا رب درگاهت 
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 یااللَّه.

 یا رب به صفات کمال تویا رب به جمال و جالل تو

 به کتاب بزرگ و حکیم توقرآن مجید کریم تو 

 به مقام جلیل علی ولی یارب به مقام عظیم نبی

 یارب یارب به حق زهراآن مهر سپهر کمال و حیا 

 ۷۷۹ایش در عرفات، ص: نی

 

 محبوب نبی حسن بن علی یارب به ولیّ شهید زکیّ

 یارب به حسین و شجاعت اوبه قیام و صبر و شهامت او

 به همه اصحاب و به انصارش به جهاد و همت و ایثارش

 به تنِ آغشته به خون اوبه همه حاالت و شؤون او

 سر عابدین و موحدین به مقام سید ساجدین

 فیاض معارف و بحر یقین باقر علم دینبه امام 

 کشّاف علوم و به حق ناطق یارب یارب به حق صادق

 مسجون و به خلق جهان حاکم به مقر عدل و نهی کاظم

 به کمال و فضایل و آیاتش به والی رضا و مقاماتش

 کان کرم وجود و احسان به تقی شمس فلک ایمان

 و به اورادش  به دعا و نمازبه هدایت هادی و ارشادش

 سرخیل اعاظم اهل یقین یارب به حسن امام مبین

 موعود رسل مأمول جهان یارب یارب به امام زمان

 زاین بند بلیه خالصم کن مشمول عنایت خاصم کن

 واز هول قیامتم برهان برخوان تفضلم بنشان

 حفظم زشرور و رزایا کن عفوم زگناه و خطایا کن
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 ی سوی بزم حضورم ده راهجامی زشراب طهورم ده

 « اللَّهلطف»اکرمِ مثوی یارب یارب یا ربّاه

بعون اللّؤه و توفیقه در اینجا کالم ما پایان پذیرفت و خداوند متعال را سپاسگزارم که 

در این ایام که در شهر لندن برای معالجه هستم، اوّلًا: به من توفیق عنایت فرمود که با 

 -این دعای شریف

 ۷۷۷ات، ص: نیایش در عرف

مرتبط باشم و از لذت یاد و ذکر او در این  -حسب درک بسیار ناقص و ناچیز خود

حال بیماری محروم نباشم. و ثانیاً: معالجات را که با سه عمل جراحی انجام شد، ناجح و 

مفید قرار داد. که او هم مسبب همه اسباب است و هم تأثیر همه اسباب زیر نظر عنایت 

شود و همه اسباب را او واراده و مشیّت اوست. همه نعمتها به او منتهی میاو و به تقدیر 

 نماید. فالحمد کُلّه له کما هو اهله و مستحقه.به لطف و عنایت خود فراهم می

 که شکری ندارم که در خورد اوست نیارم زدار شکر دوستنفس می

*** 

 عذر به درگاه خدا آوردبنده همان به که زتقصیر خویش

 کس نتواند که بجا آورد نه سزاوار خداوندیشور

*** 

 علی نعم ما کنت قط لها اهلًاالهی لک الحمد الذی انت اهله

 متی ازددت تقصیراً تزدنی تفضلًاکانی بالتقصیر استوجب الفضال 

عنایت  ام بهو چون یکی از اسباب مهم توفیق حقیر در تألیف کتابهایی که نوشته

حکمته، همسر معظّمه، علویه محترمه و کریمه از بیت  االسباب جلّتحضرت مسبب

 فقاهت و سیادت بوده است.

و با اینکه متجاوز از چهل سال است که غالباً بیمار و در حال استعالج بودم، ایشان 

داری، در نوشتن همه آثاری که دارم آنچه در عالوه بر تحمل زحماتِ پرستاری و خانه
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 توان داشته به من 

 ۷۷۴رفات، ص: نیایش در ع

یاری و کمک کرده و به کارم تشویق و ترغیب نموده است، لذا امیدم به لطف خداوند 

متعال این است که: بر نواقص بسیار که در نوشته و آثار حقیر است قلم عفو کشیده و 

هر یک را به عنوان عملی خالص و تمام، قبول فرموده و ثواب این نوشته را در نامه 

و  ثبت فرماید -ر همه ثوابهای آثار حقیر، نظماً و نثراً شریک استکه د -عمل ایشان

پدر و مادرم را که از کودکی تا سالمندی زحمات طاقت فرسای تربیت و تعلیم و 

 تکمیل مرا به عهده داشتند غریق رحمت فرماید.

 حب الوصی و غذتنیه باللبن العذب اللَّه امی انها شربت

 من ذی وذا اهوی اباحسن فصرت وکان ابی یهوی ابا حسن

تذکّر الزم: پس از بازگشت از سفر، در این نوشته تجدید نظر شد و بعضی مطالب 

روحی  -مختصر مثل مصادر روایات، بر آن اضافه شد و چون به مناسبت اربعین حسینی

این اشعار را در این سفر، عرض و به مجمع اسالمی  -لتراب مقدم خدام مشهده الفدا

داشتم، مناسب دانستم آن را نیز برای حُسن ختام به نام نامی آن حضرت جهانی تقدیم 

 پایان بخش این نوشته قرار دهم و ما توفیقی الّا باللَّه:

 نگرم غمزده و محزون است هرکه را میاربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است

 ست کز غم اصغر بی شیر دلش پرخون ازینب از شام بال آمده یا آنکه رباب

 ۷۷۶نیایش در عرفات، ص: 

 

 کاشکش از دیده روان همچو شط جیحون است یا که لیال به سر قبر پسر آمده است

 نالد زاربهر آن طلعت زیبا و قد موزون است مادر قاسم ناکام که می

 در ره کوفه و در شام و سرا ظلم یزیدکس نپرسید زسجاد که حالت چون است 

 کز نهیب سخنش کفر و ستم موهون است دختر شیر خدا ناطقه آل رسول
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 کرد ایراد چنان خطبه و ثابت بنمودکه یزید شقی از دین خدا بیرون است 

 حق و حرّیت و اسالم به او مدیون است زنده دین مانده زتصمیم و زایثار حسین

 هان بیایید و ببینید که در راه خداصحنه رزم زخون شهدا گلگون است 

 زخم بر پیکر پاکش زعدد افزون است لب تشنه امامآه و افسوس که کشتند 

 به فداکاری و جانبازی و دین مشحون است قصّه کرب و بال قصّه صبر است و قیام

 با ثبات قدم و نصرت حق مقرون است تا ابد نام حسین بن علی در تاریخ

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 

 احزاب دگر وارون است خیمه باطل و جاودان عزت حزب اللَّه و انصار خداست

زآتش دوزخ و آن هول و خطر مأمون هرکه در حصن والیت رود از روی خلوص

 است 

 از عاقبت کار مکن قطع امیدکه به الطاف حسین بن علی میمون است « لطفی»

 الحمدللَّه ربّ العالمین و آخر دعوانا ان

 اللَّه صافی غفراللَّه له جرائمه و آثامه لطف

 ۷۴۷۷لندن صفر 

 

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

 بِسْمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحِیم 

الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِی لَیَْس لَِقضاءِهِ دافِعٌ، وَال لِعَطاءِهِ مانِعٌ، وَال کَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِعٍ، وَهُوَ الْجَوادُ 

ضِیعُ ، التَخْفی عَلَیْهِ الطَّالِئعُ، وَال تَالْواسِعُ، فَطََر اجْناسَ الْبَدائِعَ، وَاتْقَنَ بِحِکْمَتِهِ الصَّنائِعَ

عِنْدَهُ الَْودائِعُ، جازِی کُلِّ صانِعٍ، وَرائِشُ کُلِّ قاِنعٍ، وَراحِمُ کُلِّ ضارِعٍ، وَمُنْزِلُ الْمَنافِعِ، 

فِعٌ، لدَّرَجاتِ راوَالْکِتابِ الْجامِعِ بِالنُّورِ السّاطِعِ، وَهُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلْکُرُباتِ دافِعٌ َولِ

صِیرُ ءٌ، وَهُوَ السَّمِیعُ الْبََء یَعْدِلُهُ، وَلَْیسَ کَمِثْلِهِ شَیْوَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَال الهَ َغیْرُهُ وَال شَیْ
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 ٍء قَدِیرٌ.اللَّطِیُف الْخَبِیرُ، وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْ

بُوبِیَّةِ لَکَ، مُِقرّاً بِانَّکَ رَبِّی، وَانَّ الَْیکَ مَرَدِّی، ابْتَدَاْتَنِی اللَّهُمَّ انِّی ارْغَبُ الَیْکَ، وَاشْهَدُ بِالرُّ

بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ انْ اکُونَ َشیْئاً مَذْکُوراً، وَخَلَقْتَنِی ِمنَ التُّرابِ ُثمَّ اسْکَنْتَِنی اْلاصْالبَ، آمِناً 

، فَلَْم اَزلْ ظاعِناً مِنْ صُلْبٍ الی َرحِمٍ فِی تَقادُمٍ مِنَ لِرَیْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِالِف الدُّهُورِ وَالسِّنِینَ

 الْایَّامِ الْماضِیَةِ وَ الْقُرُونِ الْخالِیَةِ، َلمْ تُخْرِجْنِی لِرَْاَفتِکَ بِی،

 ۷۹۹نیایش در عرفات، ص: 

ضُوا عَهْدَکَ، وَ کَذَّبُوا وَ لُطْفِکَ لِی، وَ احْساِنکَ الَیَّ فِی دَْولَةِ ائِمَّةِ اْلکُفْرِ، الَّذِینَ نَقَ

رُسُلَکَ، لکِنَّکَ اخْرَجْتَِنی لِلَّذِی سَبََق لِی مِنَ الْهُدَی الَّذِی لَهُ یَسَّرْتَنِی، َو فِیهِ انْشَاَْتنِی، وَ مِنْ 

مْنی وَ یُقَبْلِ ذلِکَ رَؤُفَْت بِی، بِجَمِیلِ صُنْعِکَ وَ سَوابِغِ نِعَمِکَ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ َمنِیٍّ 

اسْکَنْتَنِی فِی ظُلُماتٍ ثَالثٍ، بَیْنَ لَحْمٍ وَ دٍَم وَ جِْلدٍ، لَمْ تُشْهِدْنِی خَلْقِی، َولَمْ تَجْعَلْ الَیَّ شَیْئًا 

مِنْ امْرِی، ُثمَّ اخْرَجْتَنِی لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدی الَی الدُّْنیا تامّاً سَوِیّاً، وَ حَفِظْتَنِی ِفی 

دِ طِفْلًا َصبِیّاً، وَرَزَقْتَِنی مِنَ الْغِذاءِ لَبَناً مَرِیّاً، َو عَطَفْتَ عَلَیَّ قُلُوبَ الَْحواضِنِ، وَ کَفَّلْتَنِی الْمَهْ

 االْامَّهاتِ الرَّواحِمَ، وَ کَلَاتْنِی مِنْ طَوارِِق الْجانِّ، وَسَلَّمْتَنِی مِنَ الزِّیادَِة وَ النُّقْصانِ، فَتَعالَیْتَ ی

یمُ یا رَحْمنُ، حَتّی اذَا اسْتَهْلَکْتُ ناطِقاً بِالْکَالمِ، اتْمَمْتَ عَلَیَّ سَوابَِغ الْانْعامِ، وَ رَبَّیْتَنِی رَحِ

زایِداً فِی کُلِّ عامِ، حَتّی اذَا اکْتَمَلَتْ فِطْرَتِی، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتِی، اوْجَبْتَ عَلَیَّ حُجَّتَکَ بِانْ 

کَ، وَ رَوَّعْتَنِی بِعَجائِبِ حِکْمَتِکَ، وَ ایْقَظْتَنِی لِما ذَرَاْتَ ِفی سَماءِکَ الْهَمْتَنِی مَعْرِفَتَ

وَارْضِکَ مِنْ بَدائِعِ خَلِْقکَ، وَ نَبَّهْتَنِی لِشُکْرِکَ وَ ذِکْرِکَ، وَاوْجَبْتَ عَلَیَّ طاعَتَکَ وَ 

 لِی تَقَبَُّل مَْرضاتَِک، وَ مَنَنْتَ عَلَیَّ فِی عِبادَتَکَ، وَ فَهَّمْتَِنی ما جاءَتْ بِهِ رُسلُکَ، وَ یَسَّرْتَ

جَمِیعِ ذلِکَ بِعَوْنِکَ وَ ُلطْفِکَ، ثُمَّ اذْ خَلَقْتَنِی ِمنْ خَیْرِ الثَّری وَلَْم تَرْضَ لِی یا الهِی نِعْمَةً 

ِظیمِ الْاعَظَِم عَلَیَّ، وَ دُونَ اخْری وَ رَزَقْتَنِی ِمنْ انْواعِ الْمَعاشِ، وَ صُنُوفِ الرِّیاشِ، بِمَنِّکَ الْعَ

 احْسانِکَ الْقَدِیمِ الَیَّ، َحتّی اذا اتْمَمْتَ عَلَیَّ جَمِیعَ النِّعَمِ، وَ َصرَفْتَ عَنِّی کُلَّ النِّقَمِ، لَمْ 

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

فُِنی وَفَّْقتَِنی لِما یُزْلِ یَمْنَعْکَ جَهْلِی وَ جُرْاتِی عَلَیْکَ انْ دَلَلْتَِنی الی ما یُقَرِّبُنِی الَیْکَ، وَ
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لَدَیْکَ، فَانْ دَعَوْتَُک اَجبْتَنِی وَانْ َسئَلْتُکَ اْعطَیْتَِنی، وَ انْ اطَعْتُکَ شَکَرْتَِنی، وَ انْ 

شَکَرْتُکَ زِدْتَنِی، کُلُّ ذِلکَ اکْمالٌ لِانْعُمِکَ عََلیَّ، وَ احْسانِکَ الَیَّ، َفسُْبحانَکَ سُبْحانَکَ 

ئٍ مُعِیدٍ حَمِیدٍ َمجِیدٍ، وَ تَقَدَّسَتْ اسْماؤُکَ، وَ عَظُمَتْ آالؤُکَ، فَایُّ نِعَمِکَ یا مِنْ مُبْدِ

الهِی احْصِی عََدداً وَ ذِکْراً، امْ ایُّ عَطایاکَ اقُوُم بِها شُکْراً، وَ هِیَ یا رَبِّ اکْثَرُ مِنْ اْن 

 افِظُونَ، ُثمَّ ما صََرفْتَ وَدَرَاْتَ عَنِّی.یُحْصِیَهَا الْعادُونَ، اوْ یَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْح

حَقِیقَةِ اللَّهُمَّ مِنَ الضُّرِّ وَ الضَّرَّاِء اکْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لِی مِنَ الْعافِیَةِ وَ السَّرَّاءِ، وَ انَا اشْهَُد یا الهِی بِ

مَکْنُونِ ضَمِیرِی، وَ  ایمانِی، وَعَقْدِ عَزَماتِ یَقینی، وَ خالِصِ صَرِیحِ َتوْحِیدِی، وَ باطِنِ

عَالئِقِ مَجارِی نُورِ بَصَِری، وَ اسارِیرِ صَفْحَةِ جَبِینِی، وَ خُرْقِ مَسارِبِ نَْفسِی، وَ خَذارِیفِ 

مارِنِ عِرْنِینِی، وَ مَسارِبِ سِماخِ سَمْعِی، وَما ضُمَّتْ وَ اطْبَقَتْ عَلَیْهِ شَفَتایَ، وَ حَرَکاتِ لَفْظِ 

رَزِ حَنَکِ َفمِی وَ فَکِّی، وَ مَنابِتِ اضْراسِی، وَ َمساغِ مَطْعَِمی وَ مَشْرَبِی، وَ لِسانِی، وَ مَغْ

حِمالَةِ امِّ رَاْسِی، وَ بَلُوعِ فارِغِ حَبائِلِ عُنُقِی، وَ مَااشْتَمَلَ عََلیْهِ تامُوُر صَدِْری، وَ حَمائِلِ حَبْلِ 

واشِی کَِبدِی، وَ ما حَوَتْهُ شَراِسیفُ اضْالعِی، وَ وَتِینِی، وَ نِیاط حِجابِ قَْلبِی، وَ افْالذِ حَ

حِقاقُ مَفاصِلِی، وَ قَبُْض عَوامِلِی، وَ اطْرافُ انامِِلی، وَ لَحْمِی، وَ دَمِی، وَ شَعْرِی، وَ بَشَرِی، 

 وَ عَصَبِی، وَ قَصَبِی، وَ ِعظامِی، وَ مُخِّی وَ عُرُوِقی، وَ جَمِیعُ جَوارِحِی، وَ مَا

 ۷۹۹عرفات، ص: نیایش در 

انْتَسَجَ عَلی ذلِکَ ایَّاَم رِضاعِی، وَ ما اقَلَّتِ الْاْرضُ مِنِّی، وَ نَوْمِی، وَ یَقَْظتِی، وَسُکُونِی، وَ 

حَرَکاتِ رُکُوعِی وَ سُجُودِی، انْ لَوْ حاَولْتُ وَ اجْتَهَدْتُ مَدَی الْاعْصارِ وَ الْاحْقابِ لَوْ 

واحِدَةٍ مِنْ انْعُمِکَ مَا اسَْتطَعْتُ ذلِکَ الَّا بِمَنِّکَ، الْمُوجَبِ عَلَیَّ بِهِ  عُمِّرْتُها انْ اؤَدِّیَ شُکْرَ

شُکْرُکَ ابَداً جَدِیداً، وَ ثَناءاً طارِفًا عَتِیداً، اجَلْ، وَلَوْ حَرَصْتُ انَا وَ الْعادُّونَ مِنْ انامَِک انْ 

اهُ َعدَداً، وَ ال احْصَیْناُه امَداً، هَیْهاتَ انّی نُحْصِیَ مَدی انْعامِکَ سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْن

ذلِکَ، وَ انْتَ الُمخْبِرُ ِفی کِتابِکَ النَّاطِقِ، وَ النََّبا الصَّاِدقِ وَ انْ تَعُدُّوا نِْعمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها، 

، انَْزلْتَ عَلَیْهِمْ مِنْ وَحْیِکَ صَدَقَ کِتابُکَ اللَّهُمَّ وَ اْنباؤُکَ، وَ بَلَّغَتْ انْبِیاؤُکَ وَ رُسُلُکَ ما

وَشَرَعْتَ لَهُْم وَ بِهِمْ مِنْ دِینِکَ، غَیْرَ انِّی یا الهِی اشْهَدُ بِجَهْدِی وَ جِدِّی، وَ مَبْلَغِ طاعَِتی وَ 
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 وثًا، وَلَمْ یَکُنْ لَهُوُسْعِی، وَ اقُولُ مُْؤمِناً مُوقِناً: الْحَمُْد للَّهِ الَّذِی لَْم یَتَّخِذْ وَلَداً َفیَکُونَ مَوْرُ

هُ، شَرِیکٌ فِی مُلْکِهِ فَیُضادَّهُ فِیمَا ابْتَدَعَ، وَال وَلِیٌّ ِمنَ الذُّلِّ َفیُرْفِدَُه فِیما صََنعَ، فَسُبْحانَهُ سُبْحانَ

ی َلمْ یَلِدْ الصَّمَدِ الَّذِ لَوْ کانَ ِفیهِما آلِهَةٌ الَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وَ تََفطَّرَتا، سُبْحانَ اللَّهِ الْواحِدِ اْلاحَدِ

وَلَمْ یُولَدْ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً احَدٌ، الْحَمْدُ للَّهِ َحمْداً یُعادِلُ حَمْدَ مَالئِکَِتهِ الْمُقَرَّبِینَ، وَ 

اهِرِینَ الطَّیِّبِینَ الطَّ انْبِیاءِهِ الْمُرْسَلِینَ، وَصَلَّی اللَّهُ عَلی خَِیرَتِهِ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِیِّینَ وَآلِهِ

 الُمخْلَصِینَ وَسَلَّمَ.

های پس شروع فرمود آن حضرت در سؤال و اهتمام نمود در دعا وآب از دیده

 مبارکش جاری بود، پس گفت:

 ۷۹۷نیایش در عرفات، ص: 

، وَ خِرْلِی بِمَعْصِیِتِکَاللَّهُمَّ اجْعَلْنِی اْخشاکَ کَانِّی اراکَ، وَ اسْعِدْنِی بِتَقْویکَ، وَ ال تُشْقِنِی 

فِی قَضاءِکَ، وَ بارِکْ ِلی فِی قَدَرِکَ، حَتّی ال احِبُّ تَعْجِیلَ ما اخَّرْتَ، وَال تَاْخِیرَ ما 

 عَجَّلْتَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ِغنایَ فِی نَفْسِی، وَالْیَقِینَ فِی قَلْبِی، وَ الْاخْالصَ فِی عَمَلِی، وَ النُّورَ فِی بَصَرِی، 

الْبَصِیرََة فِی دِینِی، وَ َمتِّعْنِی بِجَوارِحِی، وَاجْعَلْ سَمْعِی وَ بَصَرِی الْوارِثَْینِ مِنِّی، وَ انْصُرْنِی  وَ

 عَلی مَنْ ظَلَمَنِی، وارِنِی فِیهِ ثارِی وَ مَآرِبِی، وَاقِرِّ بِذلِکَ عَیْنِی.

 رْ لِی خَطِیئَتِی، وَاخْسَاْ شَیْطانِی، وَفُکَّ رِهانِی،اللَّهُمَّ اکْشِْف کُرْبَتِی، وَاسْتُرْ عَوْرَتِی، وَاغْفِ

 وَاجْعَلْ لِی یا الهِی الدََّرجَةَ الْعُلْیا فِی الْآخَِرةِ وَ اْلاولی 

اللَّهُمَّ لََک الْحَمُْد کَما َخلَقْتَنِی فَجَعَلْتَنِی سَِمیعاً َبصِیراً، وَلَکَ الْحَمُْد کَما خَلَقْتَنِی فَجَعَلْتَنِی 

 قاً سَوِیّاً رَحْمَةً بِی، وَقَدْ کُنْتَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً.خَلْ

رَبِّ بِما بَرَاْتَنِی فَعَدَّلْتَ ِفطْرَتِی، رَبِّ بِما انْشَاْتَنِی فَاحْسَنْتَ ُصورَتِی، رَبِّ بَما احْسَنْتَ اَلیَّ 

رَبِّ بِما  بِما انْعَمْتَ عَلَیَّ فَهَدَیْتَنِی، وَفِی نَفْسِی عافَیْتَنِی، َربِّ بِما کَلَاْتَنِی وَ وَفَّقْتَنِی، رَبِّ

ی، اوْلَیْتَنِی َو مِنْ کُلِّ خَیْرٍ اعْطَیْتَنِی، رَبِّ بِما اطْعَمْتَِنی وَ سَقَیْتَنِی، رَبِّ بِما اْغنَیْتَنِی وَ اقْنَیَْتنِ

نْعِکَ الصَّاِفی، وَیَسَّرْتَ لِی مِنْ صُ رَبِّ بِما اعَنْتَنِی وَ اعْزَزْتَِنی، رَبِّ بِما الْبَسْتَنِی مِنْ سِتْرِکَ
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 الْکافِی، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاعِنِّی َعلی بَوائِقِ الدُّهُورِ وَصُرُوفِ اللَّیالِی وَ الْایَّامِ،

 ۷۹۴نیایش در عرفات، ص: 

 ما یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِی الْارْضِ. وَنَجِّنِی مِنْ اهْوالِ الدُّنْیا وَکُرُوبات الْآخِرَةِ، وَاکْفِنِی شَرَّ

اللَّهُمَّ ما اخاُف فَاکْفِنِی، وَ ما احْذَرُ فَقِنِی، وَفِی نَْفسِی وَدِینِی فَاحْرُسْنِی، َوفِی سَفَرِی 

وَفِی  ،فَاحْفَظْنِی، وَفِی اهْلِی وَمالِی فَاخْلُفْنِی، َوفِیما رَزَْقتَنِی فَبارکْ لِی، وَفِی نَْفسِی فَذَلِّْلنِی

 أَعْیُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِی، وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْانْسِ َفسَلِّمْنِی، وَبذُنُوبِی فَال تَْفضَحْنِی، وَبِسَرِیرَتِی

 فَال تُخْزِنِی، وَبِعَمَلِی فَال تَبْتَلِنِی، وَ نِعَمَکَ فَال تَسُْلبْنِی، وَالی غَْیرِکَ فَال َتکِلْنِی.

تَکِلُنِی، الی قَرِیبٍ فَیَقْطَعُنِی، اْم الی بَعِیدٍ فَیَتَجَهَّمُنِی، امْ اَلی الْمُسْتَضْعَفِینَ لِی، الهِی الی مَنْ 

وَانْتَ رَبِّی وَ مَلِیکُ امِْری، اشْکُو الَیْکَ غُرْبَِتی وَ بُعْدَ دارِی، وَ هَوانِی عَلی مَنْ مَلَّکْتَهُ 

 امْرِی.

کَ، فَانْ َلمْ تَکُنْ غَضِْبتَ عَلَیَّ فَال ابالِی سِواکَ، سُبْحانَکَ غَیْرَ الهِی فَال تُحِْللْ عَلَیَّ غََضبَ

انَّ عافِیَتََک اوْسَعُ لِی، فَاسْئَلُکَ یا رَبِّ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی اشَْرقَتْ لَُه الْاْرضُ وَالسَّمواتُ، 

آخِرِینَ، انْ ال تُمِیتَنِی عَلی غَضَبِکَ، وَال وَکُشِفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ، وَصَلُحَ بِهِ امُْر الْاوَّلِینَ وَالْ 

تُنْزِلَ بِی سَخَطِکَ، لَکَ الْعُتْبی لََک الْعُتْبی حَتّی تَرْضی َقبْلَ ذلِکَ، ال الهَ الَّا انْتَ، رَبَّ 

نَّاسِ امْناً، یا ةَ، وَجَعَلْتَهُ لِلالْبَلَدِ الْحَرامِ، وَ الْمَشْعَِر اْلحَرامِ، وَ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ، الَّذِی احْلَلْتَهُ الْبَرَکَ

مَنْ عَفا عَنْ َعظِیِم الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، یا مِنْ اسْبَغَ النَّعْماءَ بِفَضْلِهِ، یا مِنْ اعَْطی الْجَزِیلَ بِکَرَمِهِ، 

 یا عُدَّتِی فِی شِدَّتِی، یا صاحِبِی ِفی وَحْدَتِی، یا

 ۷۹۶نیایش در عرفات، ص: 

 بَتِی، یا وَلِیِّی فِی نِعْمَتِی.غِیاثِی فِی کُرْ

یا الهِی وَالهَ آباِئی ابْراهِیمَ وَ اسْمعِیَل وَ اسْحَق وَ یَعْقُوبَ وَ رَبَّ جَبْرِئِیلَ وَ مِیکائِیلَ َو 

 وَ الزَّبُورِ وَ یلِاسْرافِیلَ، وَ رَبَّ مُحَمٍَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ وَآلِهِ الُْمنْتََجبِینَ، وَ مُنْزِلَ التَّوْریةِ وَ اْلانْجِ

الْفُرْقانِ، وَ ُمنَزِّلَ کهیعص وَ طه وَیس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ، انْتَ کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِیَ الْمَذاهِبُ 

فِی سَعَتِها، وَ تَضِیقُ بَِی اْلارْضُ بِرُحُبِها، وَلَوْال رَحْمَتُکَ لَکُنْتُ مِنَ الْهالِکِینَ، وَ انْتَ مُقِیلُ 
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تِی، وَ لَوْال سَْترُکَ ایَّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِینَ، وَ انْتَ مُؤَیِّدِی بِالنَّْصرِ عَلی اعْدائِی، عَثْرَ

 وَلَوْال نَصْرُکَ ایَّایَ لَکُْنتُ مِنَ الْمَغْلُوبِینَ.

رَ یا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ المُلُوکُ نِییا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُُّموِّ وَالرِّفْعَةِ، فَاوِْلیاءُهُ بِعِزِِّه یَعْتَزُّونَ، 

الْمَذَلَّةِ عَلی اعْناقِِهمْ، فَُهمْ مِنْ َسطَواتِهِ خائِفُونَ، یَعْلَمُ خائِنَةَ الْاعْینِ َو ما ُتخْفِی الُّصدُورُ، وَ 

ا مَنْ ال یَعْلَمُ ما هُوَ الَّا غَیْبَ ما َتاْتِی بِهِ الْازْمِنَةُ وَ الدُّهُورُ، یا مَنْ ال یَعْلَُم کَیْفَ هُوَ الَّا هُوَ، ی

هُوَ، یا مَنْ ال یَعْلَمُهُ الَّا هُوَ، یا مَنْ کَبَسَ الْارْضَ عَلَی الْماءِ، وَ سَدَّ الْهَواءَ بِالسَّماءِ، یا مَنْ لَهُ 

لَدِ فَ فِی الْبَاکْرَمُ الْاسْماءِ، یا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی ال یَنْقَطِعُ ابَداً، یا مُقَیِّضَ الرَّکْبِ لِیُوسُ 

الْقَفْرِ، وَ مُخْرِجَهُ مَِن الُْجبِّ، وَ جاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِیَّةِ مَلِکاً، یا رادَّهُ عَلی یَعْقُوبَ بَعْدَ انِ 

 ابْیَضَّتْ عَیْناُه مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمُ، یا کاِشفَ الضُّرِّ وَ الْبَلْوی عَْن ایُّوبَ، وَیا مُمْسِکَ یَدَیْ

ْم لَابْراهِیمَ عَنْ ذِبْحِ ابْنِهِ بَعَْد کِبَرِ سِنِّهِ وََفناءِ عُمْرِهِ، یا مَنِ اسْتَجابَ لِزَکَرِیّا فََوهَبَ لَهُ یَحْیی وَ

 یَدَعْهُ فَرْداً وَحِیداً 

 ۷۹۲نیایش در عرفات، ص: 

ی اسْرائِیَل فَانْجیهُمْ، وَجَعَلَ یا مَنْ اخْرَجَ یُونُسَ مِنْ َبطْنِ الْحُوتِ، یا مَنْ فََلقَ الْبَحْرَ لِبَنِ

فِرْعَونَ وَ جُنُودَهُ مِنَ الْمُْغرَقِینَ، یا مَنْ ارْسََل الرِّیاحَ مُبَشِّراتٍ بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ یا مَنْ َلمْ 

، وَقَدْ غَدَوْا یَجْعَلْ عَلی مَنْ عَصاُه ِمنْ خَلْقِهِ، یا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الُْجحُودِ

 فِی نِعْمَتِهِ یَأْکُلُونَ رِزْقَهُ وَ یَعْبُدُونَ غَیْرَهُ، وَ قَدْ حادٌّوهُ وَنادٌّوُه وَکَذَّبُوا رُُسلَهُ.

یا اللَّهُ یااللَّهُ یا بَدِئُ، یا )بَدیعُ( بَدِیعاً النِدَّ لَکَ، یا دائِماً ال نَفادَ لَکَ، یا حَّیاً حِینَ ال حَیَّ، یا 

یِیَ الْمَوْتی یا مَنْ هُوَ قائِمٌّ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ، یا مَنْ قَلَّ لَهُ شُکْرِی فَلَمْ یَحْرِْمنِی، مُحْ

وَ عَظُمَتْ خَطِیَئتِی فََلمْ َیفْضَحْنِی، وَرَآنِی عَلَی اْلمَعاصِی فَلَْم یَشْهَرْنِی، یا مَنْ حَفِظَنِی فِی 

ی کِبَرِی، یا مَنْ ایادِیهِ ِعنْدِی ال تُحْصی وَ نِعَمُهُ ال تُجازی یا مَنْ صِغَرِی، یا مَنْ رَزَقَنِی فِ 

عارَضَنِی بِالْخَیْرِ وَالْاحْسانِ وَعارَضْتُهُ بِالْاساءَةِ وَالْعِصْیانِ، یا مَنْ هَدانِی لِلْایمانِ مِنْ قَْبلِ انْ 

، فاِنی، وَعُرْیاناً فَکَسانِی، وَ جائِعاً فَاشْبَعَنِیاعْرِفَ شُکْرَ الْامْتِنانِ، یا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِیضاً َفشَ

قِلًّا وَعَطْشاناً فَارْوانِی، وَ ذَلِیًلا فَاعَزَّنِی، وَجاهِلًا فَعَرَّفَِنی، وَوَحِیداً فَکَثَّرَنِی، وَ غائِباً فََردَّنِی، وَ مُ
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أَنِی فَلَکَ ی، وَ امْسَکْتُ عَنْ جَمِیعِ ذِلک فَابْتَدَفَاغْنانِی، وَ ُمنْتَصِراً فَنَصََرنِی، وَ غَنِیّاً فََلمْ یَسْلُبْنِ

الْحَمْدُ وَالشٌّکْرُ، یا مَْن اقالَ عَثْرَتِی، وَ نَفَّسَ کُرْبَِتی وَ اجابَ دَعْوَتِی، وَ َستَرَ عَوْرَتِی، وَ غَفَرَ 

 عَمَکَ وَ ِمنََنکَ وَ کَرائِمَ مِنَحِکَذُنُوبِی، وَ بَلَّغَنِی طَلِبَتِی، وَ نَصَرَنِی عَلی عَدُوِّی، وَ انْ اعُدَّ نِ

 ال احْصِیها.

 

 ۷۹۱نیایش در عرفات، ص: 

یا مَوْالی، انْتَ الَّذِی مَنَْنتَ، انْتَ الَّذِی انْعَمْتَ، انْتَ الَّذِی احْسَنْتَ، انْتَ الَّذِی اجْمَلْتَ، 

تَ، انْتَ الَّذِی وَ فَّْقتَ، انْتَ الَّذِی انْتَ الَّذِی افْضَلْتَ انْتَ الَّذِی اکْمَلْتَ، انْتَ الَّذِی رَزَقْ

اعْطَیْتَ، انْتَ الَّذِی اْغنَْیتَ، انْتَ الَّذِی اقْنَیْتَ، اْنتَ الَّذِی آوَیْتَ، انْتَ الَّذِی کَفَیْتَ، انْتَ 

لَّذِی اقَلْتَ، الَّذِی هَدَیْتَ، انْتَ الَّذِی عَصَمْتَ، انْتَ الَّذِی سََترْتَ، انْتَ الَّذِی غَفَرْتَ، انْتَ ا

انْتَ الَّذِی مَکَّنْتَ، انْتَ الَّذِی اعْزَزْتَ، انْتَ الَّذِی اعَنْتَ، انْتَ الَّذِی عَضَْدتَ، انْتَ الَّذِی 

ایَّدْتَ، انْتَ الَّذِی نَصَرْتَ، انْتَ الَّذِی شَفَیْتَ، انْتَ الَّذِی عافَیْتَ، انْتَ الَّذِی اکْرَمْتَ، 

 تَ، فََلکَ الْحَمْدُ دائِماً، وَلَکَ الشُّکْرُ واصِباً ابَداً.تَبارَکْتَ وَ تَعالَیْ

ثُمَّ انَا یا الهِی الْمُعْتَرِفُ ِبذُنُوبِی فَاغْفِرْها لِی، انَا الَّذِی اسَأْتُ، انَا الَّذِی اخْطَأْتُ، انَا الَّذِی 

وتُ، انَا الَّذِی اعَْتمَدْتُ، انَا الَّذِی هَمَمْتُ، انَا الَّذِی جَهِلْتُ، انَا الَّذِی غَفَلْتُ، انَا الَِّذی سَهَ

تَعَمَّدْتُ، انَا الَّذِی وَعَدْتُ وَ انَا الَّذِی اخْلَفْتُ، انَا الَّذِی نَکَثْتُ، انَا الَّذِی اقْرَرْتُ، انَا الَّذِی 

بادِهِ، وَ ال تَُضرُّهُ ذُنُوبُ عِاعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِکَ عََلیَّ َوعِنْدِی، وَابُوءُ بِذُنُوبِی فَاغْفِرْها لِی، یا مَنْ 

هُوَ الْغَنِیُّ عَنْ طاَعتِهِمْ، َو الْمُوَفِّقُ مَْن عَمِلَ صالِحًا مِنْهُْم بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَکَ الْحَمْدُ 

 الهِی وَسَیِّدِی.

فَاعْتَذِرُ، وَال ذا  ال ذا بَراَئةٍ لِی الهِی امَْرتَنِی فَعَصَیْتُکَ، وَ نَهَیْتَنِی فَارْتَکَبْتُ نَهَْیکَ، فَاصْبَحْتُ

ءٍ اسْتَقْبِلُکَ یا مَوْالیَ، ابِسَْمعِی امْ بِبَصَرِی امْ بِلِسانِی امْ بِیَدِی امْ قُوَّةٍ َفانْتَصِرُ، فَبِایِّ شَی

 بِیُل ةُ وَالسَّبِرِجْلِی، الَیْسَ کُلُّها نِعَمَکَ عِنْدِی، وَ بِکُلّها عَصَیْتُکَ یا مَوْالیَ، فَلَکَ اْلحُجَّ

 ۷۹8نیایش در عرفات، ص: 
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عَلَیَّ، یا مَنْ سَتَرَنِی مِنَ اْلآباءِ وَالْامَّهاتِ انْ یَزْجُرُونِی، وَ مِنَ الْعَشائِر َو الْاْخوانِ انْ یُعَیِّرُونِی، 

ی، عََلیْهِ ِمنِّی اذًا ما انْظَرُونِ وَ مِنَ السَّالطِینِ انْ یُعاقُِبونِی، وَلَوِ اطَّلَعُوا یا مَوْالیَ عَلَیَّ مَا اطَّلَعْتَ

وَلَرَفَضُونِی وَ قَطَعُونِی، َفها انَا ذا یا الهِی بَیْنَ یَدَْیکَ یا سَیِّدِی خاضِعٌ ذَلِیلٌ حَصِیرٌ حَقِیرٌ، ال 

 اعْمَلْ اْجتَرِحْ وَلَمْذُو بَرائَةٍ فَاْعتَذِرُ، وَال ذُو قُوَّةٍ َفانْتَصِرُ، وَال حُجَّةٍ فَاحْتَجُّ بِها، وَال قائِلٌ َلمْ 

سُوءً وَ ما عَسَی الْجُحُوُد، وَلَوْ جَحَدْتُ یا مَوْالیَ یَنْفَعُنِی، کَیْفَ و انّی ذِلکَ، وَ جَوارِحِی 

کُلُّها شاهِدَةٌ عَلَیَّ بِما قَْد عَمِلْتُ، وَ عَلِمْتُ یَقِیناً َغیْرُ ذِی شَکٍّ انَّکَ سائِِلی مِنْ عَظاِئمِ 

انَّکَ الْحَکَمُ اْلعَدْلُ الَّذِی ال یَجُورُ، وَ عَدْلُکَ مُهْلِکِی، وَ مِنْ ُکلِّ عَدْلِکَ مَهْرَبِی، الْامُورِ، وَ 

فَانْ تُعَذِّبْنِی یا الهِی فَبِذُُنوبِی بَعْدَ حُجَّتِکَ عَلَیَّ، وَ انْ تَعْفُ عَنِّی فَبِحِلِْمکَ وَجُودِکَ وَ 

 کَرَمِکَ.

کَ انِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِِمینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَ

الْمُسْتَغْفِرِینَ، ال الهَ الَّا اْنتَ سُبْحانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ الْمُوَحِّدِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ انِّی 

بْحانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ الْوَجِلِیَن ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ کُنْتُ مِنَ الْخائِفِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُ 

انِّی کُنْتُ مِنَ الرّاجِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ الرّاغِبِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ 

لَّا نَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ السَّائِلِینَ، ال الهَ اسُبْحانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ الْمُهَلِّلِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحا

انْتَ سُبْحانَکَ انِّی کُنُْت مِنَ الُْمسَبِّحِینَ، ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ انِّی کُْنتُ مِنَ الْمُکَبِّرِینَ، 

 ال الهَ الَّا انْتَ سُبْحانَکَ رَبِّی وَ رَبُّ آبائِیَ الْاوَِّلینَ.

 

 ۷۹۲ص: نیایش در عرفات، 

اللَّهُمَّ هذا ثَنائِی عََلیْکَ ُممَجِّداً، وَ اخْالصِی لِذِْکرِکَ مُوَحِّداً، وَ اقْرارِی ِبآالءِکَ مُعَدِّداً، وَ 

انْ کُنْتُ مُقِرّاً انِّی َلمْ اْحصِها لِکَثْرَتِها وَ سُبُوغِها وَ تَظاهُرِها وَ تَقاُدمِها الی حادِثٍ، ما َلمْ 

ی بِهِ مَعَها ُمْنذُ خَلَقْتَنِی وَ بَرَأَْتنِی مِنْ اوَّلِ الْعُمْرِ مِنَ الْاْغناءِ مَِن الْفَقْرِ وَ کَشْفِ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنِ

الضُّرِّ وَ تَْسبِیبِ الْیُسْرِ َو دَفْعِ الْعُسْرِ وَ تَفْرِیجِ الْکَرْبِ وَ الْعافِیَةِ فِی اْلبَدَنِ وَ السَّالمَةِ فِی 

نِی عَلی قَدْرِ ذِکْرِ نِعْمَتِکَ جَمِیعُ الْعالَمِینَ مِنَ الْاوَّلِینَ وَ اْلآخِرِینَ ما قَدَرْتُ الدِّینِ، وَلَوْ رَفَدَ
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وَال هُمْ عَلی ذلِکَ، تَقَدَّسْتَ وَ تَعالَیْتَ مِنْ رَبٍ کَرِیمٍ عَظِیٍم رَحِیمٍ، ال ُتحْصی آالؤُکَ، 

عَلی مُحَمَّدٍ وَآِل مُحَمَّدٍ، َو اتْمِمْ عَلَْینا  وَال یُبْلَغُ ثَناؤُکَ، وَ ال تُکافی نَعْماؤُکَ، صَلِّ

 نِعَمَکَ، وَ اسْعِدْنا بِطاعَتِکَ، سُبْحانَکَ ال الهَ الَّا انْتَ.

اللَّهُمَّ انَّکَ تُِجیبُ الْمُْضطَرَّ وَ تَکْشِفُ السُّوءَ، وَ ُتغِیثُ الْمَکْرُوبَ، وَ تَشْفِی السَّقِیمَ، وَ تُغْنِی 

تَجْبُرُ الْکَسِیرَ، وَ تَرْحَمُ الصَّغِیرَ، وَ تُعِینُ الْکَبِیرَ، وَلَیَْس دُونَکَ َظهِیرٌ، وَال فَوْقَکَ الْفَقِیرَ، وَ 

قَدِیرٌ، وَانْتَ الْعَلِیُّ الْکَبِیُر، یا مُطْلِقَ الْمُکَبَّلِ الْاسِیِر، یا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ، یا عِصْمَةَ 

َمنْ ال شَرِیکَ لَهُ وَال وَزِیرَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَاعْطِنِی  الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، یا

فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ، افْضَلَ ما اعْطَیتَ وَ انَلْتَ احَداً ِمنْ عِبادِکَ مِْن نِعْمَةٍ تُولِیها، وَآالءٍ 

تَغَمَّدُها، دَعْوَةٍ تَسْمَعُها، وَ حَسَنَةٍ تَتَقَبَّلُها، وَسَیِّئَةٍ تَتُجَدِّدُها، وَبَلِیَّةٍ تَصْرِفُها، وَکُرْبَةٍ تَکْشِفُها، وَ

 ٍء قَدِیرٌ.انَّکَ لَطِیٌف بِما تَشاءُ خَِبیرٌ، وَعَلی کُلِّ شَی

 اللَّهُمَّ انَّکَ اقْرَبُ مَنْ دُِعیَ، وَاسْرَعُ مَنْ اجابَ، وَاکْرَمُ مَنْ عَفی 

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

نْ اعْطی وَاسْمَُع مَنْ سُِئلَ، یا رَحْمنَ الدُّْنیا وَ اْلآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُما، لَیْسَ کَمِثْلِکَ وَاوْسَعُ مَ

مَسْئُوٌل وَال سِواکَ مَْامُولٌ، دَعَوْتُکَ َفاجَبْتَنِی، َوسَئَلْتُکَ فَاْعطَیْتَنِی، وَ رَِغبْتُ الَیْکَ 

 وَفَِزعْتُ الَیَْک فَکَفَیتَنِی.فَرَحِمْتَنِی، وَوَثِقْتُ بِکَ فَنَجَّیْتَنِی، 

اللَّهُمَّ فََصلِّ عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ وَنَبِیِّکَ، وَعَلی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ اجْمَعِینَ، 

ینَ آمِینَ مِوَ تَمِّمْ َلنا نَعْماءَکَ، وَهَنِّئْنا عَطاءَکَ، وَاکْتُبْنا لََک شاکِرِینَ، وَلِآالئِکَ ذاِکرِینَ، آ

 رَبَّ الْعالَمِینَ.

اللَّهُمَّ یا مَنْ مَلَکَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِیَ َفسََترَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، یا غایَةَ الطَّاِلبِینَ 

اْفَةً یلِینَ رٍَء عِلْماً، وَوَسِعَ الُْمسْتَقِالرّاغِبِینَ، وَ مُنْتَهی امَلِ الرّاجِینَ، یا مَنْ احاطَ بُِکلِّ شَی

 وَرَحْمَةً وَحِلْماً.

کَ وَ اللَّهُمَّ انَّا َنتَوَجَّهُ الَیَْک فِی هذِهِ الْعَشِیَّةِ، الَّتِی َشرَّفْتَها وَ عَظَّمْتَها بِمُحَمَدٍ َنبِیِّکَ وَرَسُولِ

تَ بِهِ الْمُنِیرِ، الَّذِی انْعَمْخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَامِینِکَ عَلی وَحْیِکَ، الَْبشِیرِ النَّذِیرِ، السِّراجِ 
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 عَلَی الْمُسْلِمِینَ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ.

اللَّهُمَّ فََصلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَما مُحَمَّدٌ اهْلٌ لِذلَِک مِنَْک یا عَظِیمُ، فَصَلِّ عََلیْهِ 

طَّاهِرِینَ اجْمَعِینَ، وَ تَغَمَّدْنا بِعَفْوِکَ عَنَّا، فَالَیْکَ عَجَّتِ وَعَلی آلِهِ الْمُنْتَجَبِینَ الطَّیِّبِینَ ال

 الْاصْواتُ بِصُنُوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ ِفی هذِهِ الْعَشِیَّةِ نَصِیبًا مِنْ ُکلِّ خَیْرٍ تَقْسِمُهُ َبیْنَ

ا، وَبَرَکَةٍ تُنْزِلُها، وَ عافِیَةٍ تُجَلِّلُها، وَرِزْقٍ تَبْسُطُهُ، یا عِبادِکَ، وَ نُورٍ تَهْدِی بِهِ، وَرَحْمَةٍ تَنْشُرُه

 ارْحَمَ الرّاحِمِینَ.

 

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 اللَّهُمَّ اقْلِبْنا فِی هذَا الْوَْقتِ مُنْجِحِینَ مُفْلِحِینَ مَْبرُورِینَ غانِمِینَ وَال تَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطِینَ، وَال

مِنْ رَحْمَتِکَ، وَال تَحْرِمْنا ما نَُؤمِّلُهُ مِنْ فَضِْلکَ، وَال تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَتِکَ مَحْرُوِمینَ،  تُخْلِنا

وَال لِفَضْلِ ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ َعطاءِکَ قانِطِینَ، وَال تَُردَّنا خائِبِینَ، وَال مِنْ بابِکَ مَطْرُودِینَ، یا 

الْاکْرَمِینَ، اَلیْکَ اْقبَلْنا ُموقِنِینَ، وَلِبَیْتَِک الْحَراِم آمِینَ قاصِدِینَ،  اجْوَدَ اْلاجْوَدِینَ وَ اکْرَمَ

فَاعِنَّا عَلی مَناسِکِنا، وَاکْمِلْ لَنا حَجَّنا، وَاعْفُ َعنا وَعافِنا، فَقَْد مَدَدْنا اَلْیکَ ایْدِینا، فَهِیَ بِذِلَّةِ 

 الْاعْتِرافِ مَْوسُومَةٌ.

نا فِی هذِِه الَْعشِیَّةِ ما سَئَلْناکَ، وَاکْفِنا مَا اسْتَکْفَیْناکَ، فَال کاِفیَ لَنا سِواکَ، وَال اللَّهُمَّ َفاعْطِ

رَبَّ لَنا غَیْرُکَ، نافِذٌ فِینا حُکْمُکَ، مُحِیطٌ بِنا عِْلمُکَ، عَدْلٌ فِینا قَضاُؤکَ، اقْضِ لَنَا الْخَیْرَ، 

 وَاجْعَلْنا مِنْ اهْلِ الْخَیْرِ.

مَّ اوْجِبْ لَنا بِجُوِدکَ عَظِیمَ الْاجْرِ َو کَرِیمَ الذُّخْرِ وَ دَوامَ الْیُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اللَّهُ

 اجْمَعِینَ، وَال تُهْلِکْنا مَعَ الْهالِکِینَ، وَال تَصْرِفْ عَنا رَاْفَتَکَ وَرَحْمَتَکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمِینَ.

لْوَْقتِ مِمَّنْ سَئَلَکَ فَاعْطَْیتَهُ، وَشَکَرَکَ فَزِدْتَهُ، وَتابَ الَیْکَ فَقَبِْلتَهُ، وَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فِی هذا ا

 تَنَصَّلَ اَلیْکَ مِنْ ذُنُوبِهِ ُکلِّها فَغَفَرْتَها لَهُ، یا ذَا الَْجاللِ وَالْاکْرامِ.

ا خَیْرَ مَنْ سُِئلَ، وَیا ارْحََم مَنِ اسْتُرِْحمَ، یا مَنْ اللَّهُمَّ وَنَقِّنا وَسَدِّدْنا وَاْعصِمْنا، وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا ی

ال یَخْفی عَلَیْهِ اغْماضُ اْلجُفُونِ، وَال لَحْظُ الْعُیُوِن، وَال مَا اسْتَقَرَّ فِی الْمَکُْنونِ، وَال مَا انْطَوَتْ 
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 عَهُ حِلْمُکَ،عَلَیْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، اال کُلُّ ذلَِک قَدْ احْصاُه عِلْمُکَ وَوَسِ

 ۷۷۹نیایش در عرفات، ص: 

سُبْحانَکَ وَ تَعالِیتَ عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً کَِبیراً، تُسَبِّحُ لََک السَّمواتُ السَّبْعُ َو الْاَرضُونَ 

ُعلُوُّ الْجَدِّ، یا ذَا  ءٍ الَّا یُسَبُِّح بِحَمْدِکَ، فَلَکَ الْحَمْدُ وَ الَمجْدُ وَوَ مَنْ فِیهِنَّ، وَانْ مِْن شَی

الْجَاللِ وَ الْاکْرامِ وَ الْفَْضلِ وَ الْانْعامِ، وَ الْایادِی اْلجِسامِ، وَ انْتَ الْجَوادُ اْلکَرِیمُ الرَّءُوفُ 

 الرَّحِیمُ.

وَ اعِْتقْ اللَّهُمَّ اوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزِْقکَ الْحَاللِ، وَ عافِنِی ِفی بَدَنِی وَدِینِی، وَآمِنْ خَوْفِی 

 رَقَبَتِی مَِن النَّارِ.

 اللَّهُمَّ ال تَمْکُرْ بِی، وَال َتسْتَدْرِجْنِی، وَال تَخْدَعْنِی، وَادْرَءْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْانْسِ.

 ریختهای مبارکش آب میپس سر و دیده خود را به سوی آسمان بلند کرد و از دیده

 بلند گفت:مانند دو مَشک و به صدای 

یا اسْمَعَ السَّامِعِینَ، یا ابْصَرَ النَّاظِرِینَ، وَ یا اسْرََع الْحاسِبِینَ، وَ یا ارَْحمَ الرّاحِمِینَ، صَلِّ عَلی 

 یمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السَّاَدةِ الْمَیامِینَ، وَ اسْئَلَُک اللَّهُمَّ حاجَتِیَ الَّتِی اْن اعْطَْیتَنِیها َلمْ یَضُرَّنِ

 ما َمنَعْتَنِی، وَانْ مَنَعْتَِنیها َلمْ یَنْفَعْنِی ما اعْطَْیتَنِی، اْسئَلُکَ فَکاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ، ال الهَ الَّا

ءٍ قَدِیرٌ، یا انْتَ وَحْدَکَ ال شَرِیکَ لَکَ، لَکَ الْمُلْکُ وَ َلکَ الْحَمْدُ، وَ انْتَ عَلی کُلِّ شَی

 رَبِّ یا رَبِّ.

وکسانیکه دور آن حضرت بودند تمام گوش داده بودند به « یارَبُّ»گفت: یپس مکرر م

دعای آن حضرت و اکتفا کرده بودند به آمین گفتن پس صداهایشان بلند شد به 

 گریستن با آن حضرت تا غروب کرد آفتاب 

 ۷۷۷نیایش در عرفات، ص: 

 و بار کردند و روانه جانب مشعرالحرام شدند

رُ فِی غِنایَ، فَکَیْفَ ال اکُونُ فَقِیراً ِفی فَقْرِی، الهِی انَا الْجاِهلُ فِی عِلْمِی، الهِی انَا الْفَقِی

 فَکَیْفَ ال اکُونُ جَهُولًا ِفی جَهْلِی.
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الهِی انَّ اخْتِالفَ تَدْبِیِرکَ وَسُرْعَةَ طَواءِ مَقادِیِرکَ مَنَعا عِبادَکَ الْعارِفِینَ بِکَ عَنِ 

اْلیَأْسِ مِنْکَ فِی بَالءٍ، الهِی مِنِّی ما یَلِیُق بِلُؤْمِی، وَ مِْنکَ ما یَلِیُق  السُّکُونِ الی عَطاٍء وَ

 بِکَرَمِکَ.

الهِی وَصَفْتَ نَفْسَکَ بِاللُّطْفِ وَ الرَّاْفَةِ لِی َقبْلَ ُوجُودِ ضَعْفِی، افَتَْمنَعُنِی ِمنْهُما بَعْدَ وُجُودِ 

 ضَعْفِی.

مِنِّی فَبِفَضْلِکَ وَلَکَ الْمِنَّةُ عَلَیَّ، وَ انْ ظَهَرَتِ الْمَساوِی مِنِّی الهِی انْ ظَهَرَتِ الَمحاِسنُ 

 فَبِعَدْلِکَ وَلََک الْحُجَّةُ َعلَیَّ.

الهِی کَیْفَ تَکِلُنِی َوقَدْ َتکَفَّلْتَ لِی، وَکَیْفَ اضامُ وَانْتَ النَّاصِرُ لِی، امْ َکیْفَ اخِیبُ وَ انْتَ 

ا اتََوسَّلُ الَیْکَ بِفَقْرِی اَلیْکَ، وَکَیْفَ اتَوَسَُّل الَیَْک بِما ُهوَ مَحالٌ انْ یَصِلَ الْحَفِیُّ بِی، ها انَ

الَیْکَ، امْ کَیْفَ اشْکُو اَلیْکَ حالِی وَ هَُو ال یَخْفی عَلَیْکَ، امْ کَیْفَ اتَْرجِمُ بِمَقالِی َو هُوَ 

هِیَ قَدْ وَفَدَتْ الَیْکَ، اْم کَْیفَ ال تُحْسِنُ  مِنْکَ بَرَزٌ الَیْکَ، امْ کَْیفَ تُخَیِّبُ آمالِی وَ 

 احْوالِی وَبِکَ قامَتْ.

 الهِی ما الْطَفََک بِی مََع عَظِیمِ جَهْلِی، وَ ما ارْحََمکَ بِی مَعَ قَبِیحِ فِعْلِی.

 عَنْکَ. الهِی ما اقْرَبَکَ مِنِّی وَ اْبعَدَنِی عَنْکَ، وَ ما ارْاَفکَ بِی فَمَا الَّذِی یَحْجُبُِنی

 

 ۷۷۴نیایش در عرفات، ص: 

الهِی عَلِمْتُ بِاخْتِالِف اْلآثارِ وَ تَنَقُّالتِ الْاطْوارِ انَّ مُرادَکَ مِنِّی انْ تَتَعَرَّفَ الَیَّ فِی کُلِّ 

 ءٍ.ءٍ حَتّی ال اجْهَلَکَ ِفی شَیشَی

 تْنِی اْوصافِی اطَْمعَتْنِی مِنَنُکَ.الهِی کُلَّما اخْرَسَنِی لُْؤِمی انْطَقَنِی کَرَمُکَ، وَ کُلَّما آیَسَ

الهِی مَنْ کانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِیَ، فَکَیْفَ ال تَکُونُ مَساوِیهِ مَساوِیَ، وَ مَنْ کانَتْ حَقائِقُهُ 

 دَعاوِیَ، فَکَیْفَ ال تَکُونُ دَعاوِیهِ دَعاوِیَ.

 رُکا لِذِی مَقاٍل مَقالًا، وَ ال لِِذی حالٍ حالًا.الهِی حُکْمُکَ النَّافِذُ وَ َمشِیَّتُکَ الْقاهِرَةُ َلمْ یَتْ

الهِی کَمْ مِنْ طاعَةٍ بَنَْیتُها، وَ حالَةٍ شَیَّدْتُها، هَدَمَ اعْتِمادِی عَلَیْها عَْدلُکَ، َبلْ اقالَنِی مِنْها 
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 فَضْلُکَ.

فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَ عَزْماً، الهِی  الهِی انَّکَ تَعْلَمُ انِّی وَ انْ لَمْ تَدُم الطَّاعَةُ ِمنِّی فِعًْلا جَزْماً

 کَیْفَ اعْزِمُ وَانْتَ الْقاهُِر، وَ کَیْفَ ال اعْزِمُ وَ انَْت الْآمِرُ.

الهِی تَرَدُّدِی فِی الْآثارِ ُیوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ، فَاجَْمعْنِی عَلَیْکَ بِخِدْمَةٍ تُوِصلُنِی الَیْکَ، کَیَْف 

ما هَُو ِفی وُجُودِهِ مُفْتَقَرٌ الَیْکَ، ایَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لََک یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِ

حَتّی یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ َلکَ، مَتی غِبْتَ حَّتی تَْحتاجَ الی دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَْیکَ، وَ مَتی بَعُدْتَ 

عَمِیَْت عَیْنٌ ال تَراکَ عَلَیْها رَقِیباً، وَ خَسِرَتْ  حَتّی تَکُونَ الْآثارُ هِیَ الَِّتی تُوصُِل الَیْکَ،

 صَفْقَةُ عَبْدٍ َلمْ تَجْعَلْ لَهُ ِمنْ حُبِّکَ نَصِیباً.

 

 ۷۷۶نیایش در عرفات، ص: 

 یالهِی امَرْتَ بِالرُّجُوعِ الَی الْآثارِ، فَارْجِعْنِی الَیَْک ِبکِسْوَةِ الْانْوارِ َو هِدایَةِ الْاسْتِبْصارِ حَتّ

ارْجِعَ الَیْکَ مِنْها کَما َدخَلْتُ الَیْکَ مِنْها مَُصونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ الَیْها، وَ َمرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ 

 ٍء قَدِیرٌ.الْاعْتِمادِ عَلَیْها، انَّکَ عَلی کُلِّ شَی

نْکَ اطُْلبُ الْوُصُولَ الهِی هذا ُذلِّی ظاهِرٌ َبیْنَ یَدَیْکَ، وَ هذا حالِی ال یَخْفی عَلَیْکَ، مِ

 الَیْکَ، وَ بِکَ اسْتَدِلُّ عَلَْیکَ، فَاهْدِنِی بِنُورِکَ الَْیکَ، وَ اقِمْنِی بِصِدْقِ الْعُُبودِیَّةِ بَیْنَ یَدَیْکَ.

 الهِی عَلِّمْنِی مِنْ عِلْمَِک الْمَخُزونِ، وَصُنِی ِبسِتِْرکَ الْمَصُونِ.

 الْقُرْبِ، وَ اسْلُکَ بِی مَسْلَکَ اهِْل الْجَذْبِ.الهِی حَقِّقْنِی بِحَقائِِق اهْلِ 

الهِی اغْنِنِی بِتَدْبِیرِکَ ِلی عَنْ تَدْبِیرِی، وَ بِاخْتِیاِرکَ عَنِ اخْتِیارِی، وَ اوْقِْفنِی عَلی مَراکِزِ 

 اضْطِرارِی.

رُ حُلُولِ رَمْسِی، بِکَ انْتَصِ الهِی اخْرِجْنِی مِنْ ُذلِّ نَْفسِی، وَ طَهِّرْنِی مِنْ شَکِّی وَ شِرْکِی قَبْلَ

فَانْصُرْنِی، وَ عَلَیْکَ اتَوَکَّلُ فَال تَکِلْنِی، وَ ایَّاکَ اسْئَلُ فَال تُخَیِّبْنِی، وَفِی َفضْلِکَ ارْغَبُ فَال 

 تَحْرِمْنِی، وَ بِجَنابِکَ انَْتسِبُ فَال تُبْعِدْنِی، وَ بِباِبکَ اقِفُ فَال تَطُْردْنِی.

 سَ رِضاکَ انْ یَکُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْکَ، فَکَْیفَ تَکُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّی.الهِی تَقَدَّ
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 الهِی انْتَ الْغَنِیُّ بِذاتِکَ انْ یَصِلَ الَیَْک النَّفْعُ مِْنکَ، فَکَیْفَ ال تَکُونُ غَِنیّاً عَنِّی.

 

 ۷۷۲نیایش در عرفات، ص: 

، وَ انَّ الْهَوی بِوَثائِقِ الشَّهَْوةِ اسَرَنِی، فَکُنْ انْتَ النَّصِیَر لِی الهِی انَّ الْقَضاءَ وَ الْقَدَرَ یُمَنِّینِی

 حَتّی تَنْصُرَنِی وَ ُتبَصِّرَنِی، وَ اغْنِنِی بِفَضْلِکَ حَتّی اسْتَغْنِیَ بِکَ عَنْ طََلبِی.

دُوَک، وَ انْتَ الَّذِی انْتَ الَّذِی اشَْرقْتَ الْانْوارَ فِی قُلُوبِ اْولِیاءِکَ َحتّی عَرَفُوکَ وَوَحَّ

ازَلْتَ الْاْغیارَ عَنْ قُلُوبِ احِبَّاءِکَ حَتّی َلمْ یُحِبُّوا سِواکَ، وَلَمْ یَلْجَئُوا الی غَیْرِکَ، انْتَ 

الْمُونِسُ لَهُْم حَیْثُ اوَْحشَتْهُمُ الْعَوالِمُ، وَ انْتَ الَِّذی هَدَیْتَهُمْ حَیْثُ اسْتَباَنتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ، 

ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ، َو مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجََدکَ، لَقَدْ خابَ مَنْ رَِضیَ دُونَکَ بَدَلًا، وَلَقَْد 

خَسِرَ مَنْ بَغی عَنَْک مُتََحوِّلًا، کَیْفَ یُرْجی سِواکَ وَ انْتَ ما قَطَعْتَ الْاحْسانَ، وَکَیْفَ 

َت عاَدةَ اْلامْتِنانِ، یا مَنْ اذاَق احِبَّاءَُه حَالوَةَ الْمُؤانَسَِة فَقاُموا یُطْلَبُ مِنْ غَیْرِکَ وَ انَْت ما بَدَّلْ

تَ نْبَیْنَ یَدَیْهِ مُتَمَلِّقِینَ، وَ یا َمنْ الْبَسَ اْولِیاءَهُ مَالبِسَ هَیْبَتِهِ فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُْستَغْفِرینَ، ا

بادِی بِالْاحْسانِ قَْبلَ تَوَجُّهِ الْعابِدِینَ، وَ انْتَ الْجَواُد بِالْعَطاءِ الذّاکِرُ قَْبلَ الذّاکِرِینَ، وَ انْتَ الْ

 قَبْلَ طَلَبِ الطَّالِبِینَ، وَ اْنتَ الْوَهَّابُ ثُمَّ لِما وَهَْبتَ لَنا مِنَ الُْمسْتَقْرِضِینَ.

 حَتّی اقْبَِل عَلَیْکَ.الهِی اطْلُبْنِی بِرَحْمَتِکَ حَتّی اصَِل الَیْکَ، وَ اجْذِبْنِی بِمَنِّکَ 

الهِی انَّ رَجائِی ال یَنْقَطُِع عَنْکَ وَ انْ عَصَیْتُکَ، کَما انَّ خَوْفِی ال یُزایِلُِنی وَ انْ اطَعْتُکَ، 

 فَقَدْ دَفَعَتِْنی الْعَوالِمُ الَْیکَ، وَ قَدْ اوْقَعَنِی عِلْمِی بِکَرَمِکَ عَلَیْکَ.

 ۷۷۱نیایش در عرفات، ص: 

اخِیُب وَ اْنتَ امَلِی، امْ کَیْفَ اهانُ وَ عَلَیْکَ مُتَّکَلِی، الهِی کَیْفَ اسْتَعِزُّ وَ ِفی  الهِی کَیْفَ

الذِّلَّةِ ارْکَزْتَنِی، امْ کَْیَف ال اسْتَعِزُّ وَ الَیْکَ نَسَْبتَِنی، الهِی کَیْفَ ال افْتَقِرُ وَ انْتَ الَّذِی فِی 

تَقِرُ َو انْتَ الَّذِی بِجُوِدکَ اغْنَیْتَنِی، وَ انْتَ الَِّذی ال الهَ غَیْرُکَ، الْفُقَراءِ اقَمْتَنِی، امْ کَیَْف افْ

تُکَ ءٍ، فَرَایْءٌ، وَ انْتَ الَِّذی تَعَرَّفْتَ الَیَّ فِی کُلِّ شَیءٍ فَما َجهِلَکَ شَیتَعَرَّفْتَ لِکُلِّ شَی

 ءٍ.ءٍ، وَ اْنتَ الظَّاهِرُ لِکُلِّ َشیظاهِراً فِی کُلِّ شَی
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یا مَنْ اسْتَوی بِرَحْمانِیَّتِِه فَصارَ الْعَرْشُ غَیْبًا فِی ذاِتهِ، مَحَقْتَ الْآثارَ بِالْآثارِ، وَ مَحَوْتَ الْاْغیارَ 

بِمُحِیطاتِ افْالکِ الْانْوارِ، یا مَنِ احْتَجَبَ فِی ُسرادِقاتِ عَْرشِهِ عَنْ انْ ُتدْرِکَهُ الْابْصارُ، یا 

الِ بَهاءِهِ َفتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ الْاسْتِواَء، کَیْفَ تَخْفی وَ انْتَ الظَّاهِرُ، امْ کَیْفَ مَنْ تَجَلّی بِکَم

 [۹۷۷«.]ءٍ قَدِیرٌ، وَ الْحَمْدُ للَّهِ َو حْدَهُتَغِیبُ وَ انْتَ الرَِّقیبُ الْحاضِرُ، انَّکَ عَلی کُلِّ َشی

 

 

________________________________________ 
 .۷۶سوره رعد، آیه  -(۷ [ )۷]

 .۴سوره حدید، آیه  -(۷[ ) ۹]

 .۴۷ -۴۹سوره انعام، آیه  -(۷[ ) ۷]

 .۷88سوره اعراف، آیه  -(۹[ ) ۴]

 .۷۶سوره فاطر، آیه  -(۷[ ) ۶]

 .۲۹سوره مؤمن، آیه  -(۷[ ) ۲]

باب استحباب اختیار اطالة الدعاء فی الصالة و بعدها » ،۴وسائل الشیعه، ج  -(۹[ ) ۱]

 .۷، حدیث ۷۹۹۹ص « ی اطاله القراءةعل

 .۷۷۶۷، ص ۷۷۹البالغه فیض، حکمت نهج -(۷[ ) 8]

 «.سازمبخوانید مرا، درخواست شما را روا می» -(۹[ ) ۲]

کسی کار زشت انجام دهد یا به خود، ستم کند پس از آن از خدا آمرزش » -(۷[ ) ۷۹]

 «یابدبخواهد، خداوند را آمرزنده مهربان می

 «سازیماگر شکر نعمت بجا آورید، نعمت شما را افزون می» -(۷[ ) ۷۷]

پذیرد که کار زشت و ناشایسته از روی نادانی بجا خدا توبه کسانی را می» -(۹[ ) ۷۹]

د و بخشآورده پس از آن بزودی) پیش از رسیدن مرگ( توبه کنند پس خدا آنها را می

البالغه فیض، نهج«.) ار استخدا) به توبه راستی( دانا و) درباره هرکس( درستک
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 (.۷۷۶۷، ص ۷۷۹حکمت 

 الیاء(.) باب الغین مع۴۹۷، ص ۷نهایه/ ابن اثیر، ج  -(۷[ ) ۷۷]

 .۹ -۷سوره فتح، آیه  -(۹[ ) ۷۴]

 .۷۶سوره طور، آیه  -(۷[ ) ۷۶]

 .۲۴سوره آل عمران، آیه  -(۷[ ) ۷۲]

 .۷۷سوره حجرات، آیه  -(۹[ ) ۷۱]

 .۷۷ سوره قصص، آیه -(۷[ ) ۷8]

 .۲۹سوره نحل، آیه  -(۷[ ) ۷۲]

 .۷۴سوره فصّلت، آیه  -(۹[ ) ۹۹]

 .۹۶تحف العقول، ص  -(۷[ ) ۹۷]

 .۱، ح ۷۴۷، باب ان الدعا یردالبالء والقضاء، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) ۹۹]

 .۶۷۷، ص ۹۶۹الصالح، حکمت البالغه/ صبحینهج -(۷[ ) ۹۷]

و عزیمت، گاهی به واسطه اختالل الزم به تذکر است که: فسخ تصمیم  -(۹[ ) ۹۴]

گیرد و گاهی به ملهم شدن شخص، به اموری که شرایط یا پیدایش موانع صورت می

گردد و این معنی نیز از شود و سبب فسخ عزیمت او میخودبخود در فکر او وارد می

 شود که در اینجا محل تفصیل آن نیست.بعض آیات و روایات استفاده می

 .۷ملک، آیه سوره  -(۷[ ) ۹۶]

 .۷۷۷عدةالداعی،) فی تفسیر اسماء الحسنی(، ص  -(۷[ ) ۹۲]

 .۷۲۶سوره آل عمران، آیه  -(۷[ ) ۹۱]

 مفاتیح الجنان) بعداز دعای عدیله(. -(۹[ ) ۹8]

 .۹۹۱ -۹۹۲ -۹۹۶سوره شعرا، آیه  -(۷[ ) ۹۲]

، ص -مالسالعلیه -تذکرة الخواص/ سبط بن الجوزی، فصل فی ذکر الهادی -(۷[ ) ۷۹]

. البته این اشعار در کتابهای مختلفی با اندک اختالف نقل شده است رک: مرآة ۷۲۷
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. ۲۱. االتحاف بحب االشراف، ص ۷۷8، ص ۹، نزهة الجلیس، ج ۷۲۹، ص ۹الجنان، ج 

یزن بن ذیگوید: اشعار فوق بر قصر سیف. در کتاب اخیر می۷۶۹جوهرة الکالم، ص 

 اشعار فوق، این ابیات نیز بوده است: حمیری مکتوب بوده است و قبل از

 وکن علی حذر من قبل تنتقل انظر ماتری ایها الرجل

 فکل ساکن دارسوف یرتحل وقدم الزاد من خیر تسرّبه

 وانظر الی معشرباتوا علی دغةفاصبحوا فی الثری رهناً بما عملوا

ک بنگر ای مرد! نی:» بنوافلم ینفع البنیان وادخروامالًا فلم یغنهم لما انقضی االجل یعنی

 «.بینی و قبل از رفتن بهوش باشکه چه می

ای ای از اعمال نیک که خشنودت سازد، پیش فرست. و بدانکه هر ساکن خانهو توشه» 

 «.بزودی خانه را ترک کرده خواهد رفت

به گروهی بنگر که مدتها در آرامش و خوشی زیستند و اینک در زیر خاک در بند » 

 «.نداعمال خود هست

هایی بنا کردند و اموالی گردآوردند لیکن همینکه مدت آنان بسرآمد هیچیک، خانه» 

 «.آنان را سودی نبخشید

 .۷۴سوره ابراهیم، آیه  -(۷[ ) ۷۷]

 .۹۷، ص ۷کافی، ج  -(۷[ ) ۷۹]

[۷۷ ( ]۹) 

 خ ل. -یعلمون -و ۹( ۷[ ) ۷۴]

 .۷۹۹مختصر بصائر الدرجات، ص  -(۴[ ) ۷۶]

 .۹۹انبیا، آیه  سوره -(۷[ ) ۷۲]

عدةالداعی، باب االول فی الحث علی الدعا و یبعث علیه العقل و النقل، ص  -(۷[ ) ۷۱]

۹۶. 

سوره «.) و از) میان( اصناف بندگان، تنها مردان دانا مطیع و خداترسند» -(۷[ ) ۷8]
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 .۹8فاطر، آیه 

ه ب دسترسی -چنانچه قبلًا گفتم -چون در هنگام نوشتن این کتاب -(۹[ ) ۷۲]

مآخذنداشتم لذا به نقل مضمون کالم محقق طوسی اکتفا شد. سپس بعد از بازگشت از 

ن ای -بر حسب نقل فروق اللغات جزائری -سفر، مراجعه شد، حاصل فرمایش محقق

 است:

ی اللَّه وخشیته فاللغة بمعنی واحد اال ان بین خوفان الخوف والخشیة و ان کانا فی» 

وهو ان الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتکاب عرف ارباب القلوب فرقاً 

المنهیات، والتقصیر فی الطاعات وهو یحصل الکثر الخلق وان کانت مراتبه متفاوتة جدًا 

 والمرتبة العلیا منه التحصل االللقلیل.

والخشیة: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق و هیبته و خوف الحجب عنه، وهذه 

ما انَّ» اال لمن اطلع علی حال الکبریاء وذاق لذة القرب ولذا قال تعالی: حالة التحصل

فالخشیة: خوف خاص و قد یطلقون علیهاالخوف انتهی « یَخْشَی اللَّه مِنْ عِباِدهِ الْعَُلماءُ

 کالمه.

وء یخشون ربهم و یخافون س» قلت: ویؤید هذا الفرق أیضاً قوله تعالی یصف المؤمنین:

روق ف«.) ر الخشیة فی جانبه سبحانه والخوف فی جانب الحسابحیث ذک« الحساب

 (.۷۷۲ -۷۷8اللغات، باب الخاء، ص 

از اوصاف  ۷۲۹، ص ۲۱و همین مضمون را با همین عبارات، عالمه مجلسی در بحار، ج 

االشرافِ محقق طوسی نقل فرموده و ظاهر این است که: فروق اللغات، آن را از بحار 

 اخذ کرده است.

 .۷۷۹۷، ص ۱۲نهج البالغه فیض، حکمت  -(۷) [ ۴۹]

 .۴۷ -۴۹سوره نازعات، آیه  -(۷[ ) ۴۷]

 .۷۱نور، آیه سوره -(۹[ ) ۴۹]

 .۱سوره دهر، آیه  -(۷[ ) ۴۷]
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 .۴۲سوره الرحمن، آیه  -(۷[ ) ۴۴]

 .۷۱8، ص ۲۱. بحاراالنوار، ج ۷۲۱امالی صدوق. ص  -(۹[ ) ۴۶]

 .۹۹۲، ص ۷امالی طوسی، ج  -(۷[ ) ۴۲]

 .۷۲۷، ص ۲۱بحار، ج  -(۷[ ) ۴۱]

 .۹8 -۹۱سوره فاطر، آیه  -(۹[ ) ۴8]

 .۷۷سوره یس، آیه  -(۷[ ) ۴۲]

 .۱سوره بیّنه، آیه  -(۹[ ) ۶۹]

 .۱سوره بیّنه، آیه  -(۷[ ) ۶۷]

 .۷۲۴ص  ۲۱بحار، ج  -(۷[ ) ۶۹]

 ) باب فضل البکاء(.۲۶و  ۲۴، ص ۷سفینة البحار، ج  -(۹[ ) ۶۷]

 ) باب فضل البکاء(.۲۶و  ۲۴، ص ۷البحار، ج سفینة  -(۷[ ) ۶۴]

 ) باب فضل البکاء(.۲۶و  ۲۴، ص ۷سفینة البحار، ج  -(۹[ ) ۶۶]

این حدیث اگر چه مشهور است ولی عین این لفظ را در حدودی که در  -(۷[ ) ۶۲]

سعید الشقی من شقی فی بطن امه و ال» کتب حدیث فحص شد نیافتیم ولی به این لفظ:

درکتب عامه مثل صحیح مسلم، باب قدر، و در کتب خاصه مثل روضه « من وعظ بغیره

الشقی من شقی فی بطن » نقل شده است. و به این لفظ: ۷۲، ح ۷۱، باب 8۷کافی، ص 

روایت شده  ۷، ح ۶8نیز در توحید صدوق، باب « امه والسعید من سعد فی بطن امه

 است) مؤلف(.

ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و  چه بسیار شود که چیزی را شما» -(۷[ ) ۶۱]

صالح شما در آن بوده و چه بسیار شود که دوستدار چیزی هستید و در واقع شر و فساد 

 (.۹۷۲سوره بقره، آیه «) شما در آن است

 .8، ح ۹۲۷، باب من اذی المسلمین واحتقرهم، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) ۶8]

 ۷۹8 -۷۹۶سوره هود، آیه  -(۷[ ) ۶۲]
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 مفاتیح الجنان، دعای سحرهای ماه رمضان. -(۷[ ) ۲۹]

) ط منشورات مکتبة ۹، باب خصال المؤمن، ج ۷۲، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) ۲۷]

 االسالمیه(.

 .۲۴سوره مائده، آیه  -(۷[ ) ۲۹]

 .۶۲سوره واقعه، آیه  -(۹[ ) ۲۷]

 .۲۴ -۲۷سوره واقعه، آیه  -(۷[ ) ۲۴]

 .۷۲سوره رعد، آیه  -(۷[ ) ۲۶]

 .۷۹۹۶ص  ۹۱۲ج البالغه فیض، حکمت نه -(۷[ ) ۲۲]

 .8۱۷، ص ۹۹نهج البالغه فیض، حکمت  -(۷[ ) ۲۱]

 .۷۹۱، ص ۹سفینة البحار، ج  -(۷[ ) ۲8]

 همان مدرک سابق. -(۹[ ) ۲۲]

 .۷۷۷، ص ۹الجامع الصغیر، ج  -(۷[ ) ۱۹]

 مفاتیح الجنان) مناجات حضرت امیر) ع((. -(۷[ ) ۱۷]

 .۹۲فوف، ص اللهوف فی قتلی الط -(۷[ ) ۱۹]

 .۹۲اللهوف فی قتلی الطفوف، ص  -(۹[ ) ۱۷]

 همان مدرک سابق -(۷[ ) ۱۴]

 .۴۹الهوف، ص  -(۷[ ) ۱۶]

 .۲۷۹، ص ۷8۴نهج البالغه فیض، خطبه  -(۷[ ) ۱۲]

 .۹، باب حقیقة االیمان والیقین، ح ۴۴، ص ۹کافی، ج  -(۹[ ) ۱۱]

ط چاپخانه سلمان ) ۹8مطلوب کل طالب/ رشید الدین وطواط، ص  -(۷[ ) ۱8]

 قم(. -فارسی

 .۷۷۷۹، ص ۲۷نهج البالغه فیض، حکمت  -(۷[ ) ۱۲]

 .۷۶8، ص ۹الکامل ابن اثیر، ج  -(۷[ ) 8۹]
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 .۷۶۴همان مدرک، ص  -(۷[ ) 8۷]

 قم(. -) منشورات مکتبة بصیرتی۹۹8نفس المهموم، ص  -(۷[ ) 8۹]

 .۹۹۲همان مدرک، ص  -(۷[ ) 8۷]

 همان مدرک. -(۹[ ) 8۴]

در اینجا به مناسبت این اشعار را که در این سفر خطاب به حضرت موالی  -(۷) [ 8۶]

عرض و به مجمع اسالمی جهانی هدیه نمودم،  -علیه السالم -متقیان و امیرالمؤمنین

 دارم:توسلًا خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می

 علی ای رهنمای حق پرستی علی ای واقف اسرار هستی

 علی ای عروة الوثقای ایمان ردانعلی ای شیریزدان شاه م

 علی ای قاتل شجعان کفارعلی ای دین حق را سیف تبار

 علی ای صاحب محراب و میدان علی ای سرور ارباب عرفان

 جدا از حق نه ای وحق نمائی تو در ملک حقیقت پیشوائی

 اال ای زینت عرش امامت اال ای گوهر بحر والیت

 میزان صبر و اوج ایثار بیا در کربال ای میر ابرارببین

 شهید خنجر عدوان حسینت به بحر خون ببین نور دو عینت

 نیازی زدنیا و زعقبی بیفداکاری ببین و پاکبازی

 در آن دشت پر از اندوه و تشویرهمه خون بود و تیغ و تیر و شمشیر

 بار دلگیرتن آغشته در خونش به برگیردر آن صحرای محنت

 ای ریزیزبه آن حلقوم تشنه جرعهدر آن میدان پرشور بالخ

 تنش از زخم دشمن گشته صدچاک قد سروش ببین افتاده بر خاک

 زاطفال صغیرش رفته بُد تاب زسوز تشنگی و از قحطی آب

 زتیر حرمله گردیده پاره گلوی نازنین شیرخواره

 (.۷[ ) 8۲به عهد خویش با یزدان وفا کردفدا خود در ره دین خدا کرد ]
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 آن شبه پیمبرسرور سینه زهرا و حیدر علیّ اکبر

 وفای اهل بیتش بین وانصارهمه اعالم دین ابطال اخیار

 همه اخوان صدق و دشمن افکن همه رزمنده و مرد و تهمتن

 گذشته از زن و از مال و فرزندزجان خویش در راه خداوند

 همه دین پرور و حریّت آموزچراغ معرفت در عالم افروز

 همه حق پیشه و حق گو و حق کیش بداندیشهمه خصم ستمکار و 

 نگهداری نمود از دین و قرآن فداکاریّ آن آزادمردان

 توانی یاری دین نما تا میپیام هر یک از آنها بود این

) ۲8، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) 8۱به آنها ]« لطفی صافی» تحیّات فزون از حدّ احصازسوی

 منشورات مکتبة االسالمیه(.

ی رسول! بگو به امت که من مانند شما بشری هستم که به من وحی ا» -(۹[ ) 88]

رسد که خدای شما خدای یکتاست و هرکس به لقای) رحمت( او امیدوار است می

باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا، احدی را با او شریک نگرداند) سوره 

 (.۷۷۹کهف، آیه 

 .۹۷8عدةالداعی، ص  -(۷[ ) 8۲]

 .۹۷۴لداعی، ص عدةا -(۹[ ) ۲۹]

 .۷۷، ح ۹۲۲و  ۹۲8، باب ریا، ص ۲۲بحار، ج  -(۷[ ) ۲۷]

 بیروت(. -) ط دارالکتب العلمیّه۴۹، حرف الشین، ص ۹الجامع الصغیر، ج  -(۹[ ) ۲۹]

 .۶۹، ص ۴، ج ۹۹8البالغه، محمد عبده، حکمت نهج -(۷[ ) ۲۷]

 .۹۷8 . عدةالداعی، ص۹۶باب اخالص، ح  ۹۴۲، ص ۲۱بحار، ج  -(۷[ ) ۲۴]

حقیقتاً یاور شما تنها خدا و رسول و آن مؤمنانی هستند که نماز بپا داشته و » -(۷[ ) ۲۶]

دهند) به اتفاق مفسرین عامه و خاصه مراد از این آیه به فقیران در حال رکوع زکات می

 (.۶۶سوره مائده، آیه «.) است( -علیه السالم -شریفه علی
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خلق( ای رسول ما قرآن را از آن برای تو نازل  طه) ای مشتاق حق وهادی» -(۷[ ) ۲۲]

 (.۹سوره طه، آیه «) نکردیم که خویشتن را به رنج افکنی

 .۹۷۶، ص ۹۹بحار، ج  -(۷[ ) ۲۱]

 .8۷۹، ص ۹۷۴البالغه فیض، خطبه نهج -(۷[ ) ۲8]

بگو ای پیغمبر! همانا نماز و طاعت و کلیّه اعمال و حیات و ممات من همه » -(۹[ ) ۲۲]

 (.۷۲۹سوره انعام، آیه «) خداست که پروردگار جهانهاستبرای 

 ) منشورات مکتبة المفید(.۹۴۱، ص ۷مقتل/ خوارزمی، ج  -(۷[ ) ۷۹۹]

 (.۷۹۹سوره صافات، آیه «) ای پدر! هرچه مأموری انجام ده» -(۷[ ) ۷۹۷]

) «گوید، سخن او هیچ غیر وحی خدانیستهرگز به هوای نفس سخن نمی» -(۷[ ) ۷۹۹]

 (.۴ -۷نجم، آیه  سوره

 .۷۹سوره روم، آیه  -(۷[ ) ۷۹۷]

 .۷۹8۱، ص ۴۹۴البالغه فیض، حکمت نهج -(۹[ ) ۷۹۴]

 .۱۹سوره اسراء، آیه  -(۷[ ) ۷۹۶]

 .۷۹۲ -۷۹۴سوره طه، آیه  -(۹[ ) ۷۹۲]

 .۲۹سوره غافر، آیه  -(۷[ ) ۷۹۱]

 .۶۹ -۴۲سوره طه، آیه  -(۷[ ) ۷۹8]

 .۶۲سوره احزاب، آیه  -(۷[ ) ۷۹۲]

 .۹۶۶سوره بقره، آیه  -(۷[ ) ۷۷۹]

 .۹۶۶سوره بقره، آیه  -(۹[ ) ۷۷۷]

 .۶۱سوره مریم، آیه  -(۷[ ) ۷۷۹]

 .۶۹سوره مریم، آیه  -(۴[ ) ۷۷۷]

 .۴سوره زخرف، آیه  -(۶[ ) ۷۷۴]

 .۹۷۱۱، ح 8۲، ص ۷المعجم االوسط، ج  -(۲[ ) ۷۷۶]
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 .۹۷۴۲، ح ۱۲همان مدرک، ص  -(۷[ ) ۷۷۲]

 ) منشورات مکتبة االسالمیة(.۷۲، ح ۷۶8، ص ۹، ج کافی -(۷[ ) ۷۷۱]

 .۱۷سوره زمر، آیه  -(۷[ ) ۷۷8]

بیروت( باب  -مکارم االخالق،) منشورات مؤسسة االعلمی للمطبوعات -(۷[ ) ۷۷۲]

 .۴۲۹، ص ۶، فصل ۷۹

 .۷۹۲سوره کهف، آیه  -(۷[ ) ۷۹۹]

 .۹۱سوره لقمان، آیه  -(۷[ ) ۷۹۷]

 .۴۹ سوره انفال، آیه -(۷[ ) ۷۹۹]

 .۷۲۶سوره نساء، آیه  -(۹[ ) ۷۹۷]

 .۱۹سوره یس، آیه  -(۷[ ) ۷۹۴]

 .۷۷سوره یس، آیه  -(۴[ ) ۷۹۶]

 .۷۱سوره انفال، آیه  -(۷[ ) ۷۹۲]

مائة مرّة کان افضل « ال اله اال اللَّه» السالم: من قال:قال ابوعبداللَّه علیه» -(۷[ ) ۷۹۱]

االعمال و عقاب االعمال، منشورات مکتبة  ثواب«) الناس ذلک الیوم عملًا اال من زاد

 (.۷، ح ۷8الصدوق، ص 

 .۷، ح ۹۷االعمال) منشورات مکتبة الصدوق( ص ثواب االعمال و عقاب -(۷[ ) ۷۹8]

 .۹۹۷سوره اعراف، آیه  -(۷[ ) ۷۹۲]

 .۹۹۶، ص ۷التفسیر الکبیر/ فخر رازی) منشورات دارالکتب العلمیة(، ج  -(۷[ ) ۷۷۹]

 .۹۹۴مان مدرک، ص ه -(۹[ ) ۷۷۷]

 .۹۹۱همان مدرک، ص  -(۷[ ) ۷۷۹]

 .۴۶سوره زمر، آیه  -(۷[ ) ۷۷۷]

 ،۹سوره انفال، آیه  -(۹[ ) ۷۷۴]

 .۹۶سوره لقمان، آیه  -(۷[ ) ۷۷۶]
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ها برای تفرقه در عالم اسالم از این حربه، دانند انگلیسیچنانکه همه می -(۷[ ) ۷۷۲]

ستفاده بسیار نموده و عامل بزرگِ تفرقه و مذهبهای اختراعی پرورده دست سیاست، ا

 اختالف بودند.

در ایران اگر چه بابیگری و ساختن این مذهب که بعد و بزودی منقسم به ازلیگری و 

بهائیگری و غیر اینها گروید، ساخته روسیها بود و آنها عامل پیدایش آن شدند ودر 

اگردانش و ش« م رشتیسید کاظ» مکتب شیخیگری خصوصاً در پیرامون شخصی به نام

نفوذ کردند و این مذهب را اختراع نمودند، اما سرانجام سیاست انگلیس این فرقه را 

زیر چتر حمایت خود گرفت و خصوص از فرقه بهایی در کارهای سیاسی و جاسوسی 

الم و بر الملل اول این فرقه بهایی بر علیه اساستفاده کرد و در فتح فلسطین در جنگ بین

ور ها این کشین به نفع انگلیس، خدمات مهمّی کرد که وقتی انگلیسیضرر مسلم

از «) سری» پسر حسنعلی بهاء را با اعطای لقب« عباس افندی» اسالمی را غصب کردند

« بیالن» دهد( به وسیله ژنرالالقابی است که دولت انگلیس به خدمتگذاران خود می

فرقه بهاییِ جاسوس، در اختیار امریکا  این -دانیمچنانکه می -پاداش دادند. بعد هم که

قرار گرفت و در مقاصد استعماری و ضد اسالمی آمریکا همه گونه خوش خدمتی را به 

ارباب خود در نقاط مختلف انجام دادند مخصوصاً در ایران جواسیس بهایی از دربار 

ردم ایران مشاه خائن گرفته تا جاهای دیگر نفوذ یافته و خیانتهای بزرگی را به کشور و 

 نمودند. و لذا وقتی در اثر انقالب اسالمی و

( تشکیل جمهوری اسالمی ایران، آنها از این مشاغل جاسوسی کنار ۷[ ) ۷۷۱]

، المال و غیرها رسیدندشده و تا حدّی به حساب خیانتها و سرقتهای آنها از بیتگذارده

 ان بود رژیمریخت و از جریان، سخت نگرکسی که برای آنها اشک تمساح می

( آمریکا و شخص ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا بود! چون ۹[ ) ۷۷8]

فهمیدکه با قطع ایادی بهائیش از نفوذ در امور کشور، چه منافعی را از دست می

دهد. و اگر بگوییم نگرانی آمریکا از جلوگیری از ادامه جاسوسی بهائیها به نفع می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

خاورمیانه و کشورهای اسالمی و عربی غرب و خصوص صهیونیسم در کل منطقه 

 بیشتر از نگرانی آن از جهت گروگانهای آمریکایی بود، شاید مبالغه نباشد.

قه اخیر اگر چه سابقه پیدایش فر -باری این فرقه و فرقه قادیانیها و اسماعیلیهای آقاخانی

 .ستندهمه از عمّال انگلیس و آمریکا بوده و ه -بیشتر از بهائیها و قادیانیهاست

و فرقه وهّابی و رژیم سعودی نیز به وسیله انگلیس در عربستان روی کار آمدند و برای 

ها در قبال حکومت عثمانی و در مسیر تجزیه این هایی که به انگلیسیخوش خدمتی

 -های زیر نظام عثمانی بودکه مانعی در راه تسلط کامل استعمار بر سرزمین -حکومت

هایی داده بودند و چون دیدند او باز با اینکه به او هم وعده« شریف حسین را» کرده بود

مرکزی( باطناً موافق نیست و اینها بی«) المرکزی» زدند و باهمه نغمه احیای خالفت می

اشند و ببا آن مسلک ساختگی و استعماری بیشتر از شریف حسین آماده خیانت می

 خی و خالی کردن سرزمینهای حرمینبرای ویرانگی در حرمین شریفین و محو آثار تاری

از شواهد غیرقابل انکار بر تاریخ اسالم، هرجنایتی را به مصلحت استعمار مرتکب 

شوند، لذا آنها را در حرمین شریفین حکومت دادند و تا این زمان که ارتش آمریکا، می

در  وانگلیس و فرانسه و دیگر غربیها و طرفداران صهیونیست برای حمایت از سعودیها 

واقع حفظ موقعیت و نفوذ خود در منطقه، عربستان را اشغال نموده و به طور رسمی 

که اگر حمایت امریکا نباشد دو ساعت هم در  -الحمایه بودن رژیم سعودی راتحت

به جهانیان اعالم کردند که عربستان پایگاه دولتهای کفّار  -حرمین دوام نخواهد آورد

 «.انا للَّه و انا الیه راجعون »علیه اسالم و مسلمین گردید

 ،۷۷۹سوره کهف، آیه  -(۷[ ) ۷۷۲]

 .۷۷۹سوره کهف، آیه  -(۷[ ) ۷۴۹]

 .۲۷سوره مؤمنون، آیه  -(۹[ ) ۷۴۷]

 .۱۹ -۱۷سوره قصص، آیه  -(۷[ ) ۷۴۹]

 .۱۹ -۱۷سوره قصص، آیه  -(۷[ ) ۷۴۷]
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 .۹۹سوره انبیاء، آیه  -(۹[ ) ۷۴۴]

 ) ط دوم(.۷۴، ص ۹ن، ج تفسیر اسرار القرا -(۷[ ) ۷۴۶]

 .۷۹۶سوره بقره، آیه  -(۹[ ) ۷۴۲]

اللَّه آخوند خراسانی پس از سالها نقل شده است که: مرحوم آیت -(۷[ ) ۷۴۱]

به سامره مشرف شده بود، حلقه  -رحمةاللَّه علیهما -اللَّه میرزای شیرازیبعدازفوت آیت

 دَر خانه مرحوم میرزا را بوسیده و گریسته بود.

با اینکه این اعمال نیز تحت عنوان تعظیم شعائر یا تقدیر از استاد یاترحم به  -(۷[ ) ۷۴8]

 فرزند و غیر اینها مشروع و سنت است.

 این شعر یا از مجنون است و یا از زبان او گفته شده است. -(۹[ ) ۷۴۲]

صت داده هایی) مانند معابد، مساجد، منازل انبیا و اولیا( خدا رخدر خانه» -(۷[ ) ۷۶۹]

که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک 

 (.۷۲سوره نور، آیه «) او کنند

 .۴۷۹، ص ۷شواهد التنزیل، ج  ۶۹، ص ۶الدر المنثور، ج  -(۷[ ) ۷۶۷]

 ،8۱سوره انبیا، آیه  -(۷[ ) ۷۶۹]

 .۴۴سوره اسراء، آیه  -(۷[ ) ۷۶۷]

 .۴۷نور، آیه  سوره -(۹[ ) ۷۶۴]

 .۱۴سوره بقره، آیه  -(۷[ ) ۷۶۶]

کردیم الشأن( را بر کوه نازل میو) ای رسول( اگر ما این قرآن) عظیم» -(۷[ ) ۷۶۲]

، سوره حشر«) گشتکردی که کوه از ترس خدا خاشع و ذلیل، متالشی میمشاهده می

 (.۹۷آیه 

ی پدیدار است و هم در در روی زمین برای اهل یقین ادله قدرت اله» -(۷[ ) ۷۶۱]

 (.۹۷ -۹۹سوره ذاریات، آیه «) نفوس خود شما

های قدرت حق در آسمانها خرد چه بسیار بر آیات و نشانهو این مردم بی» -(۹[ ) ۷۶8]
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 (.۷۹۶سوره یوسف، آیه «) گردانندگذرند و از آن روی میو زمین می

 .۷۹۱، ص ۷۹8البالغه فیض، خطبه نهج -(۷[ ) ۷۶۲]

 .۶۹سوره طه، آیه  -(۷ [ )۷۲۹]

 .۷۷سوره آل عمران، آیه  -(۷[ ) ۷۲۷]

 .۷۹سوره فاطر، آیه  -(۹[ ) ۷۲۹]

 .۱۲سوره نساء، آیه  -(۷[ ) ۷۲۷]

 .۱8سوره نساء، آیه  -(۷[ ) ۷۲۴]

 .۲۴سوره مائده، آیه  -(۷[ ) ۷۲۶]

 .۲۱سوره زمر، آیه  -(۷[ ) ۷۲۲]

 ،۹۹سوره فجر، آیه  -(۹[ ) ۷۲۱]

 ،۷۹ره فتح، آیه سو -(۷[ ) ۷۲8]

 .۴۹سوره توبه، آیه  -(۴[ ) ۷۲۲]

 .۴8سوره طور، آیه  -(۶[ ) ۷۱۹]

 ،۴۹سوره زمر، آیه  -(۷[ ) ۷۱۷]

 .۷۹سوره نحل، آیه  -(۹[ ) ۷۱۹]

 .۲۱سوره نساء، آیه  -(۷[ ) ۷۱۷]

 .۷۷سوره سجده، آیه  -(۴[ ) ۷۱۴]

 .۲۷سوره انعام، آیه  -(۷[ ) ۷۱۶]

 .۴۲، آیه سوره آل عمران -(۷[ ) ۷۱۲]

 .۹۷۲قم(، ص  -نفس المهموم) منشورات مکتبة بصیرتی -(۷[ ) ۷۱۱]

 .۷۹سوره بقره، آیه  -(۷[ ) ۷۱8]

 .۷۹سوره طالق، آیه  -(۷[ ) ۷۱۲]

 .۶۲سوره انعام، آیه  -(۹[ ) ۷8۹]
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 .۲ -8سوره رعد، آیه  -(۷[ ) ۷8۷]

 .۷۲سوره غافر، آیه  -(۹[ ) ۷8۹]

 .۹۶۶سوره بقره، آیه  -(۷[ ) ۷8۷]

شده نویسم لذا رقم بیانحقیر، فعلًا چون رساله را بدون مراجعه به کتابی می -(۷[ ) ۷8۴]

 در نظرم نیست.

 تهران(. -) مرکز انتشارات اعلمی۴۱، ص ۷حقّ الیقین/ شبّر، ج  -(۷[ ) ۷8۶]

 .۲، ح ۷۴، باب ۷وافی، ج  -(۹[ ) ۷8۲]

یند یا مثل بعض فالسفه منکرعلم نماستمکاران، علم و حلم او را انکار می -(۷[ ) ۷8۱]

 شوند یا سخنان دیگر که با تنّزه و تقدّس حضرت او منافات دارد.او به جزئیات می

 .۲، ح ۱8، باب الحث علی الطلب و التعرض للرزق، ص ۶کافی، ج  -(۷[ ) ۷88]

 .۷، ح 88، من کدّ علی عیاله، ص ۶کافی، ج  -(۹[ ) ۷8۲]

 .۷، ح ۷۷۷صناعات، ص ، باب ال۶کافی، ج  -(۷[ ) ۷۲۹]

، ح ۷۱۲، ص ۷۴. کنزالعمال، ج ۴۴البیت، ح احیاء المیت بفضائل اهل -(۷[ ) ۷۲۷]

 ) با اندکی اختالف(.۷۲۹۷۷

طبرانی که یکی از بزرگترین محدثین اهل سنت در قرن سوم و چهارم  -(۹[ ) ۷۲۹]

لّی ص -یغمبربرزه که او نیز از مشاهیر اصحاب پالطفیل محامی و از ابیاست از ابی

 علیه وآله است روایت نموده است که پیغمبر فرمود:اللَّه

ال تزول قدما عبد حتی یسأل عن اربعة عن جسده فیما اباله و عمره فیما افناه و ماله من » 

این اکتسبه و فیما انفقه و عن حبّ اهل البیت فقیل: یا رسول اللَّه فما عالمة حبّکم 

، ح ۷۹۶ -۷۹۴المعجم االوسط، ص «) -السالملیهع --فضرب بیده علی منکب علی

۹۹۷۹.) 

ی از مکان خود برداشته نخواهد شد تا از چهار چیز از او سؤال شود از قدم بنده» یعنی:

جسدش که در چه آن را کهنه و فرسوده کرده و از عمرش که در چه آن را فانی 
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وده است و از نموده. و از مالش که از کجا آن را کسب کرده و در چه صرف نم

صلّی  -دوستی اهل بیت. گفته شد: یا رسول اللَّه عالمت دوستی شما چیست؟ پیغمبر

 «.یعنی دوستی این» زد --السالمعلیه --دست بر شانه علی -علیه وآلهاللَّه

و شریف سمهودی یکی دیگر از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب جواهر العقدین در 

است این حدیث را به این  --السالمعلیهم --ل بیتقسم دوم آن مشحون به فضائل اه

 برزه روایت کرده است:لفظ در دو مورد از ابی

وسلّم و نحن جلوس ذات یوم: والذی نفسی بیده علیه وآلهاللَّه صّلی اللَّهقال: قال رسول» 

، و هالقیامة حتی یسأل اللَّه عزّوجل عن اربع: عن عمره فیما افناالتزول قدم علی قدم یوم

له عمر:  البیت فقالعن جسده فیما اباله، و عن ماله مما کسبه و فیما انفقه، و عن حبّنا اهل

اللَّه ما آیة حبّکم فوضع یده علی رأس علی و هو جالس الی جانبه و قال: آیة حبی یا نبیّ

 «.حبّ هذا من بعدی

 .۷۹8عدةالداعی، ص  -(۷[ ) ۷۲۷]

 .۷۷، ص ۹بحاراالنوار، ج  -(۷[ ) ۷۲۴]

 .۷سوره نجم، آیه  -(۷[ ) ۷۲۶]

 .۷۲۷الفصاحه) با ترجمه(، ص نهج -(۷[ ) ۷۲۲]

 .۴سوره قلم، آیه  -(۷[ ) ۷۲۱]

 .۷، ح ۷۲، ب ۷۷۷، ص ۴۷بحاراالنوار، ج  -(۷[ ) ۷۲8]

 .۷۹سوره نحل، آیه  -(۷[ ) ۷۲۲]

 .۲۴سوره یونس، آیه  -(۹[ ) ۹۹۹]

 .۹، ح ۷۹۱ره علی قبض روحه، ص ، باب ان المؤمن الیک۷کافی، ج  -(۷[ ) ۹۹۷]

 .۷۹۷سوره انبیاء، آیه  -(۷[ ) ۹۹۹]

 .8، ح ۷۶۹، باب ادخال السرور علی المؤمنین، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) ۹۹۷]

 .۷۶سوره بقره، آیه  -(۷[ ) ۹۹۴]
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 .۶۴سوره آل عمران، آیه  -(۹[ ) ۹۹۶]

 .۷۹سوره روم، آیه  -(۷[ ) ۹۹۲]

 ) ماده مکر(.۴۱۷قرآن، ص المفردات فی غریب ال -(۷[ ) ۹۹۱]

، باب االوقات و الحاالت التی یرجی ۹، کافی، ج ۷۶۴عدةالداعی، ص  -(۷[ ) ۹۹8]

 .8، ح ۷۴۱فیها االجابه، ص 

 .۷، ح ۹۷۷، باب البکاء ص ۴کافی) با ترجمه(، ج  -(۷[ ) ۹۹۲]

 .۹همان مدرک، ح  -(۹[ ) ۹۷۹]

 .۴8۹، ص ۹کافی، ج  -(۷[ ) ۹۷۷]

 .۴8۹، ص ۹ج کافی،  -(۹[ ) ۹۷۹]

 .8، ح ۹۷۶، باب البکاء، ص ۴کافی) باترجمه(، ج  -(۷[ ) ۹۷۷]

 .۷۷، ح ۹۷۲همان مدرک، ص  -(۷[ ) ۹۷۴]

 .۷۲۴ -۷۲۷عدةالداعی، ص  -(۹[ ) ۹۷۶]

 .۶۲سوره احزاب، آیه  -(۷[ ) ۹۷۲]

، باب الصالة علی النبی مُحَمَّدٍ واهل بیته ۴کافی) باترجمه(، ج  -(۷[ ) ۹۷۱]

 .۱، ح ۹۴۲م، ص السالعلیهم

 .8، ح ۹۶۹همان مدرک، ص  -(۹[ ) ۹۷8]

 .۷۶، ح ۹۶۹همان مدرک، ص  -(۷[ ) ۹۷۲]

 .۷۱همان مدرک، ح  -(۹[ ) ۹۹۹]

، باب الصالة علی النبی محمد و اهل بیته علیهم ۴کافی) باترجمه(، ج  -(۷[ ) ۹۹۷]

 .۷، ح ۹۴۱السالم، ص 

 .۷۹، ح ۹۶۹همان مدرک، ص  -(۷[ ) ۹۹۹]

 .۷۲، ح ۹۶۹همان مدرک، ص  -(۹[ ) ۹۹۷]

 .۹سوره حج، آیه  -(۷[ ) ۹۹۴]
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 .8۲ -88سوره شعراء آیه  -(۹[ ) ۹۹۶]

 .۶ -۴سوره قارعه، آیه  -(۷[ ) ۹۹۲]

 .۷۲ -۷۴سوره عبس، آیه  -(۴[ ) ۹۹۱]

 .۴8سوره ابراهیم، آیه  -(۷[ ) ۹۹8]

 .۶۹ -۴۲سوره ابراهیم: آیه  -(۹[ ) ۹۹۲]

 .۴۲ -۴۱ سوره کهف، آیه -(۷[ ) ۹۷۹]

 .۱ -۲سوره همزه، آیه  -(۷[ ) ۹۷۷]

یا  »الرحمه در کتاب اقبال برای این دعا پس از جمله:سید ابن طاوس علیه -(۷[ ) ۹۷۹]

 آموز وهای آن معرفتبخشهای دیگری نیز بیان کرده است که همه جمله« رب یا رب

ضل و ت اگر به فبینش افزا و در اوج بلندی و مشحون به حقایق عرفانی است. امید اس

عنایت خداوند متعال توفیق رفیق گردید پیرامون این بخشها در جلد دوم این کتاب در 

حدّ فهم خود) نه در حدّ شأن دعا و معانی بلند آن( مطالبی را به عرض اهل دعاو 

 معرفت برسانیم. واللَّه هوالموفق والهادی الی الصواب.

 .۹۲۷مفاتیح الجنان، ص  -(۷[ ) ۹۷۷]
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